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Чималі проблеми у правозастосовчій діяльA
ності суб’єктів адміністративноAправових
відносин зумовлюють особливості адміA

ністративного законодавства – поліструктурноA
го, громіздкого та різноманітного за змістом,
частково кодифікованого. Саме завдяки цьому
значна за обсягом і різноманітна за характером
система суб’єктів адміністративного права, багато
в чому відносно «вільна» у процесі тлумачення
актів адміністративного законодавства, характеA
ризується «зростанням елемента суб’єктивізму»,
хоч і при дотриманні певних принципів тлумаA
чення. Певні складнощі практичного характеру
пов’язані з тим, що суб’єктам адміністративноA
правових відносин необхідно застосовувати норA
ми, які, поміж іншого, містять достатньо специA
фічні положення і так звані вузькоспеціалізовані
положення, використання яких зумовлено сфеA
рою їх застосування.

Метою цієї статті є аналіз виявлених під час
правозастосування проблем тлумачення адміA
ністративного законодавства з обов’язковим
окресленням шляхів їх подолання.

Оскільки адміністративне право регулює
достатньо широке коло суспільних відносин (у
сфері економічної, соціальноAкультурної, адмініA
стративноAполітичної діяльності, міжгалузеві
відносини), наявність так званих спеціалізоваA
них положень є цілком виправданою, однак їх
застосування вимагає у суб’єкта такої діяльності
спеціальних (у розумінні неправових) знань. Це
певним чином впливає на процес тлумачення
таких норм. Саме акти адміністративного закоA
нодавства, на відміну від аналогів іншої галузеA
вої належності, відрізняються істотним змістовA
ним наповненням такими положеннями. Це
дозволяє вести мову про ускладнення процесу
тлумачення актів адміністративного законодавA

ства посиленою фаховою спеціалізацією суб’єкA
та такого процесу. При цьому рівень такої підA
готовки для решти суб’єктів правовідносин
(перш за все тих, щодо яких здійснюється праA
возастосування, пов’язане із тлумаченням) не є
обов’язковою умовою. На відповідну специфіку
актів адміністративного законодавства у вітчизA
няній адміністративноAправовій науці увага вчеA
них зверталася, щоправда, із акцентом на певні
складові вітчизняної системи адміністративноA
го законодавства. Так, С. Ващенко, детально анаA
лізуючи адміністративну відповідальність за праA
вопорушення в галузі торговельної діяльності, заA
значає, що особливе місце посідають «приписи
правових і технікоAюридичних норм» [1, с. 7]. Саме
останні визначають порядок використання в торA
говельній діяльності різних технічних засобів,
вимірювальних приладів. Застосування останніх,
як і взагалі зайняття торговельною діяльністю, виA
магають наявності спеціальних (неюридичних)
знань. 

Л. Мілімко, вивчаючи проблеми адміністраA
тивної відповідальності за правопорушення у
сфері земельних відносин, акцентує увагу на наA
явності спеціалізованих приписів, для сприйнятA
тя і тлумачення (у значенні з’ясування та роз’ясA
нення) яких потрібні спеціалізовані фахові знанA
ня [2, с. 7–9]. Достатньо ускладненими «спеціA
алізованими фаховими положеннями» слід вваA
жати акти адміністративного законодавства, зоA
рієнтовані на врегулювання відносин у сфері
санітарноAепідеміологічного благополуччя насеA
лення, пожежної безпеки, відносин стандартиA
зації, метрології сертифікації, охорони праці,
безпеки дорожнього руху тощо. Якщо брати до
уваги наділення відповідних державних оргаA
нів, покликаних забезпечувати дотримання заA
конодавства у зазначених сферах суспільних відA
носин, контрольноAнаглядовими та юрисдикційA
ними повноваженнями, питання тлумачення актів
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адміністративного законодавства із так званими
спеціалізованими елементами набуває неабиA
якого значення з точки зору дотримання прав і
свобод усіх учасників відповідних відносин. СаA
ме спеціалізація підготовки суб’єкта тлумаченA
ня певним чином впливає і на процес тлумаченA
ня актів адміністративного законодавства, і на
результати цього процесу. Слід зробити припуA
щення і про те, що рівень такої підготовки суб’єкA
та може бути недостатньо високим, що вплине і
на результати тлумачення. Відповідний рівень
підготовки суб’єкта тлумачення впливатиме на
результати тлумачення актів адміністративного
законодавства щодо всіх суб’єктів адміністраA
тивноAправових відносин, у тому числі тих, які
можуть виникати у майбутньому (наприклад,
щодо оскарження).

Істотною є так звана ускладненість актів адA
міністративного законодавства спеціалізованиA
ми положеннями, зорієнтованими на сферу забезA
печення національної безпеки [3], міграційних
відносин [4], сільського господарства [5], безпеA
ки дорожнього руху [6], захисту культурної спадA
щини [7], безпеки цивільної авіації [8], безпеки
державного кордону [9], земельних відносин [10],
виготовлення, придбання, зберігання та реаліA
зацію алкогольних напоїв і тютюнових виробів
[11], охорону праці [12], використання та збеA
рігання електричної енергії [13], розрахунків 
у сфері торгівлі [14] тощо. З одного боку, така
ускладненість дозволяє повніше врегулювати
суспільні відносини у певній сфері відносин,
деталізувати таке регулювання, наблизити праA
вову модель до реальності, з іншого – зумовлює
певний ризик у тлумаченні цих положень суA
б’єктом із недостатнім рівнем фахової підготовA
ки або ж його упередженість (менш контрольоA
вану) у процесі тлумачення тощо.

Певну проблему на практиці у процесі тлуA
мачення актів адміністративного законодавства
представляють і так звані відкриті переліки, які
містяться у таких актах і дають певний рівень
свободи суб’єкту тлумачення. Феномен відкриA
тих переліків характерним є і для актів іншої 
галузевої належності [15], однак стосовно акA
тів адміністративного законодавства він набуває
масштабності (за обсягом) та різноманітності (за
змістом). Наявність відкритого переліку дозвоA
ляє суб’єкту тлумачення з урахуванням власної
точки зору на проблему з’ясовувати та роз’ясA
нювати певне положення акта. Ця точка зору
може зумовлюватися різноманітними фактораA
ми – від рівня кваліфікації, до суто суб’єктивної
заінтересованості, впливу зовнішніх факторів
тощо. Аргументуючи свою позицію суб’єкт тлуA
мачення може робити посилання на різні нормаA
тивноAправові акти, інші інтерпретаційні акти,
враховувати аналогічний досвід інших суб’єктів,
інші фактори. Саме це і створює розмаїття підA
ходів до тлумачення таких переліків різними суA
б’єктами. Так, ст. 34 Кодексу України про адміA
ністративні правопорушення (далі – КУпАП)
передбачає перелік обставин, які пом’якшують
адміністративну відповідальність особи. Цей пеA

релік є відкритим, отже, особа – суб’єкт застоA
сування ст. 34 КУпАП з урахуванням конкретA
них обставин справи, інших чинників поAсвоєму
тлумачить наявність або ж відсутність так званих
інших обставин, що пом’якшують відповідальA
ність за адміністративне правопорушення. ЗаA
слуговує також на увагу положення ч. 2 ст. 34
КУпАП – «орган/посадова особа», який вирішує
справу про адміністративне правопорушення,
може визнати пом’якшуючими й обставини, не
зазначені в законі. Проблема полягає в тому,
що, на відміну від решти деліктних проваджень,
адміністративноAделіктне характеризується розA
маїттям суб’єктів розгляду (відповідно і суб’єкA
тів тлумачення) цього переліку. Крім того, пробA
лема загострюється специфічністю нормативA
ної бази для діяльності зазначених суб’єктів із
наявністю чималої кількості роз’яснювальних,
локальних, відомчих актів. Саме тому один і той
самий перелік у частині його «відкритості» моA
же тлумачитися різними суб’єктами поAрізному,
що негативно впливає на загальну картину тлуA
мачення ч. 2 ст. 34 КУпАП у межах країни (з точA
ки зору захисту прав осіб, принципу рівності всіх
перед законом, об’єктивності тощо). Слід також
зазначити, що засади адміністративної відпоA
відальності можуть встановлюватися не лише
Верховною Радою України, а й місцевими радаA
ми (ст. 5 КУпАП), отже, кількість таких відкриA
тих переліків істотно зростає (у порівнянні з
аналогами іншої галузевої належності). 

Проблемність практичного характеру зумовA
лена і багатофункціональним призначенням суA
б’єктів тлумачення, які можуть виступати у ролі
нормотворця та правозастосовчого суб’єкта щоA
до тієї ж частини адміністративного законодавA
ства. Якщо для решти галузевого законодавстA
ва характерним є превалювання регулюючого
елемента, або ж регулюючого й юрисдикційного
елементів, для адміністративного законодавстA
ва характерним є поєднання всіх різноманітних
змістовних елементів. Можливим є уособлення
в юрисдикційному органі суб’єкта нормотворенA
ня, суб’єкта застосування, суб’єкта тлумачення.

Слід пам’ятати і про істотну мобільність адміA
ністративного законодавства, його переважно неA
кодифікований характер і розмаїття суб’єктів прийA
няття. Надання нормотворчих повноважень чисA
ленним державним органам, обов’язок їх операA
тивно реагувати на зміни суспільного життя 
шляхом використання нормотворчих повноваA
жень і надання результатам нормотворчої роботи
форми різноманітних актів адміністративного
законодавства на практиці зумовлює дуже серA
йозні проблеми. Спостерігаються ситуації, коли
для врегулювання одного і того ж питання прийA
нято декілька актів адміністративного законоA
давства, які дещо поAрізному пропонують підA
ходити до проблемного питання. Крім того, не
завжди можна констатувати синхронність внеA
сення змін і доповнень до всіх актів адміністраA
тивного законодавства з врегулювання окремого
питання (у зв’язку з відсутністю більшAменш
суцільної кодифікації ця проблема постійно заA
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гострюється). Розпорошеність нормотворчих повA
новажень між різними суб’єктами зумовлює
проблеми так званого часового характеру, коли
приймається базовий акт, що запроваджує оноA
влену модель правового регулювання, а інші суA
б’єкти нормотворення, які повинні деталізувати
положення цього акта, дещо «відстають у часі» з
результатами своєї нормотворчої діяльності.

Достатньо складним є тлумачення актів адA
міністративного законодавства у відповідний
часовий період. Так, Указом Президента України
«Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади» від 09.12.2000 року № 1085/2010
кардинально змінена відповідна складова сисA
теми вітчизняних органів виконавчої влади, що
повною мірою узгоджується із положеннями
Концепції адміністративної реформи, схваленої
Указом Президента України від 22.07.1998 р. 
№ 810/98, але фактичне оновлення нормативA
ної бази, складових системи центральних орA
ганів виконавчої влади України дещо затягA
лось у часі, що зумовило проблеми правозастоA
сування та відповідно актуалізувало потребу тлуA
мачення. 

Мобільність актів адміністративного закоA
нодавства певним чином пов’язана з розмаїттям
суб’єктів нормотворення, уповноважених прийA
мати підзаконні нормативноAправові акти, тобто
мобільність адміністративного законодавства зуA
мовлена, перш за все, його переважно підзаконA
ним характером. Прийняття нових підзаконних
актів за своєю процедурою є набагато простішим,
як і відповідне внесення змін і доповнень до
них. Оперативна нормотворча процедура щодо,
наприклад, зміни правового статусу ВАК УкA
раїни на рівні Указу Президента України, її місA
це в системі центральних органів виконавчої
влади істотно випереджає нормотворчу діяльA
ність законодавчого характеру, спрямовану на
зміну засад взаємовідносин між суб’єктами
публічної адміністрації й іншими суб’єктами відA
носин у сфері підготовки та атестації науковоA
педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Все це
вимагає пошуку оптимальної моделі існування
адміністративного законодавства, яка б спроA
щувала, підвищувала ефективність його застоA
сування та пов’язаного з ним тлумачення. Це
актуалізує питання кодифікації адміністративA
ного законодавства – розроблення та прийнятA
тя АдміністративноAпроцедурного кодексу УкA
раїни, Кодексу України про адміністративні проA
ступки, Кодексу державної служби, ІнформаційA
ного кодексу (наприклад, точка зору Б. КормиA
ча) [16], Транспортного кодексу, Міграційного
кодексу (наприклад, точка зору Н. Тиндик) [4],
Соціального кодексу (точка зору Р. Мельника)
[17] тощо. Безумовно, кодифікація адміністраA
тивного законодавства сприятиме спрощенню
правозастосовчої діяльності, його тлумачення.
Про це свідчить як вітчизняний досвід щодо адA
міністративноAсудочинської складової законоA
давства, так і зарубіжний. 

Практичною особливістю тлумачення є таA
кож і так звана процесуальна змістовність адміA

ністративного законодавства. Для адміністративA
ного законодавства характерна значна змістовA
на наповнюваність адміністративноAпроцесуA
альними й адміністративноAпроцедурними поA
ложеннями, які спрямовані на обслуговування
не тільки адміністративного матеріального праA
ва, а й інших галузей, позбавлених так званої
власної процесуальноAпроцедурної складової (як
галузі права, так і галузі законодавства). ВідпоA
відна «обслуговуюча» спрямованість адмініA
стративного законодавства пов’язана з потребою
врахування суб’єктом тлумачення актів адмініA
стративного законодавства специфіки матеріA
альноAправових (неадміністративноAправових)
приписів, на які спрямована така обслуговуюча
роль приписів. 

Неабиякою проблемою практичного харакA
теру тлумачення актів адміністративного закоA
нодавства є кваліфікація протиправних діянь,
перш за все за наявності так званих межових злоA
чинів, тобто проблема полягає у тому, щоб відмеA
жувати адміністративний проступок від суміжA
ного злочину з урахуванням нормативноAвизнаA
чених конструкцій адміністративноAделіктного
та кримінального законодавства. Саме для деліктA
ної складової адміністративного законодавства
характерним є фіксування моделей можливих
протиправних діянь (адміністративних проступA
ків), які можуть бути «межовими» до злочинA
них аналогів, щоправда із меншим ступенем
суспільної небезпеки – суспільної шкідливосA
ті. Таких прикладів може бути чимало: дрібне
викрадення чужого майна (при відсутності леA
гального визначення «викрадення» та його спосоA
бів в адміністративноAделіктному законодавстві),
дрібне хуліганство (за умови наявності у КриA
мінальному кодексі України легального визнаA
чення хуліганства, за скоєння якого передбачаєтьA
ся кримінальна відповідальність), корупційні
адміністративні правопорушення, за умови наA
явності розмаїття злочинних діянь у сфері служA
бової діяльності, тощо. Відмежування адмініA
стративних проступків від суміжних злочинA
них діянь вимагає наявності у суб’єкта застосуA
вання норми права і, відповідно, тлумачення, хоA
ча коло останніх може бути набагато ширшим,
спеціальних ґрунтовних фахових знань. НепраA
вильна кваліфікація протиправного діяння моA
же мати серйозні наслідки. Ситуація ще більше
ускладнюється певною застарілістю положень
КУпАП, розпорошеністю адміністративноAделіктA
них приписів, окрім КУпАП в інших нормативA
ноAправових актах і, на жаль, неузгодженістю,
певною мірою, з положеннями нового КриміA
нального кодексу України. Крім певної «застаріA
лості» змісту, акти адміністративноAделіктного
законодавства відрізняються фрагментарністю
регламентації деяких положень, а іноді й наявA
ністю прогалин, що обумовлює застосування поA
ложень актів іншого галузевого законодавства
за аналогією. Так, ст. 51 КУпАП «Дрібне викраA
дення чужого майна» передбачає лише перелік
шляхів, якими може бути вчинене дрібне розA
крадання (крадіжка, шахрайство, привласнення
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чи розтрата), а легального визначення кожного
із зазначених способів в адміністративноAделіктA
ному законодавстві відсутнє, що зумовлює неA
обхідність звернення до положень кримінальA
ного законодавства у процесі тлумачення. АнаA
логічною є ситуація із співучастю у вчиненні
адміністративних проступків, визначенням виA
дів співучасті. Непоодинокими є такі проблемні
ситуації й у процесуальній складовій адміністA
ративноAделіктного законодавства. Так, невреA
гульованим є інститут відводу (самовідводу) в
адміністративноAделіктному законодавстві, хоч
узагальнений аналіз практики свідчить про неA
поодинокі випадки виростання цієї процесуальA
ної можливості учасниками відповідного проA
вадження. Такий стан справ із законодавством
визнати задовільним не можна, але така ситуA
ація зберігається і вимагає поглибленої фахової
підготовки суб’єкта тлумачення, у тому числі із
знанням положень суміжного галузевого закоA
нодавства.

Висновки

Проблеми практики тлумачення актів адміA
ністративного законодавства зумовлені, у своїй
більшості, специфікою останніх – поліструкA
турністю, широкою сферою регулюючого вплиA
ву, у тому числі й обслуговуючого відносно інA
ших матеріальних галузей права, наявністю значA
ної кількості оціночних понять, відкритих пеA
реліків, юридикоAтехнічних норм, вузькоспеціA
алізованої термінології, перебування, у деяких
випадках, у максимально наближеному стані до
суміжних положень іншої галузевої правової 
належності (переважно у деліктній сфері), що
вимагає від суб’єктів тлумачення наявності в
одних випадках поглиблених фахових правоA
вих знань, а в інших – й інших галузевих фахових
знань (у більшості випадків). Ступінь загостренA
ня проблеми пов’язується із рівнем підготовки
суб’єкта тлумачення та безпосередньо залежить
від «коливання» останнього. Саме тому істотно
актуалізується постійне підвищення рівня фаA
хової освіти суб’єкта тлумачення актів адмініA
стративного законодавства з одночасним докоA
рінним переглядом ролі, значення, змісту адміA
ністративного права, наближенням законодавA
ства до європейських стандартів, що, безумовA
но, пов’язане з рівнем освіти суб’єкта тлумаченA
ня. Останній повинен потрапити у поле зору дерA
жави й отримати загальнодержавну підтримку,
нормативну регламентацію (наприклад, в окреA
мій частині Закону України «Про нормативноA
правові акти»).
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На сучасному етапі розвитку суспільA
ства актуальності набуває проблема
урегулювання правовідносин у сфері

охорони здоров’я за допомогою механізмів заA
хисту прав людини. Одним із ключових асA
пектів реалізації права людини на охорону
здоров’я є застосування адміністративної відA
повідальності у випадку здійснення правоA
порушень з боку медичних працівників.

Останні роки в Україні відбувається рефорA
мування інституту адміністративної відповіA
дальності. Це зумовлено необхідністю у конA
кретизації норм адміністративної відповідальA
ності, у тому числі в галузі охорони здоров’я,
та недопущенням дублювання статей зі схоA
жими діяннями, що закріплюються у Кодексі
України про адміністративні правопорушенA
ня (далі – КУпАП) та у Кримінальному коA
дексі (далі – КК) України.

Питання щодо врегулювання інституту
юридичної відповідальності, у тому числі у сфеA
рі охорони здоров’я, висвітлювали у своїх праA
цях О. Зайчук, М. Малеїна, Н. Оніщенко, 
Н. Пархоменко, Р. Ромашов, B. Сергеєв, C. СтеA
ценко, В. Стеценко, І. Сенюта та ін. 

Розгляд адміністративної відповідальA
ності медичних працівників як самостійного
виду відповідальності для захисту прав люA
дини здійснювали такі науковці, як Л. БоA
родін, А. Карнарук, І. Коліушко, А. МордоA
вец, Н. Янюк.

Разом із тим зазначені наукові праці не
вирішують питання удосконалення інституA
ту адміністративної відповідальності медичA
них працівників за порушення прав пацієнA
тів у сфері охорони здоров’я.

Мета цієї статті – обґрунтування теоретичA
них і практичних положень та формування

пропозицій щодо вдосконалення механізA
му застосування адміністративної відповіA
дальності за вчинені правопорушення у
сфері охорони здоров’я.

На думку окремих науковців [1], юриA
дична відповідальність є однією із форм соціA
альної відповідальності. Ця відповідальність
є способом державного примусу, яким забезA
печується правова система суспільства. ЮриA
дична відповідальність є елементом мехаA
нізму захисту прав людини як засобу та гаA
рантії для правомірної поведінки [2, с. 145].

Розгорнуту теоретикоAправову характеA
ристику ознак юридичної відповідальності
надають О. Зайчук, Н. Оніщенко. 

Такими ознаками є: наявність правопоруA
шення як підстави для юридичної відповідальA
ності; наявність правової основи, яку складає
певний вид правових норм; наявність визнаA
ченого суб’єкта відповідальності та державA
ного примусу з метою перевиховання, покаA
рання, поновлення порушених прав; настанA
ня певних негативних наслідків для правоA
порушника; наявність особливої процесуальA
ної форми покладення та реалізації відповіA
дальності [3, с. 502].

Основними ознаками юридичної відповіA
дальності у сфері охорони здоров’я є правоA
порушення під час виконання медичним праA
цівником своїх професійних обов’язків та поA
в’язані з цим негативні наслідки, що вираA
жаються як у традиційних видах покарання,
так і в позбавленні права займатися медичною
практикою, виплаті суми відшкодування паціA
єнту за завдану шкоду здоров’ю.

Такої самої думки дотримуються й інші
науковці, наприклад, С. Стеценко, В. Стеценко,
І. Сенюта [4, с. 254], які ставлять порушення

ПРОБЛЕМИ  ЗАСТОСУВАННЯ  АДМІНІСТРАТИВНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  МЕДИЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ
ЗА  ПОРУШЕННЯ  ПРАВ  ПАЦІЄНТІВ
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канд. юрид. наук,

старший викладач кафедри адміністративно�правових дисциплін та менеджменту
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Правова основа
Кодекс України 

про адміністративні 
правопорушення

ПравозастосовA
ний акт

Рішення суду або органу
публічної адміністрації (орA
ган державного контролю
якості лікарських засобів;
орган у сфері стандартизації,
метрології та сертифікації; орA
ган у сфері захисту прав споA
живачів; органи, установи та
заклади державної санітарA
ноAепідеміологічної служби
тощо)

Підстави для наA
стання відповідальA
ності

Адміністративне правопоA
рушення, здійснене медичA
ним працівником

Види стягнень Штраф

професійних обов’язків в основу юридичної
відповідальності за вчинення дій лікарів, що
суперечать медичним нормам і правилам.

Більшість вітчизняних науковців дотриA
муються думки щодо виділення таких видів
відповідальності медичних працівників: адміA
ністративна, дисциплінарна, кримінальна та
цивільноAправова.

Серед зазначених видів юридичної відпоA
відальності особливої актуальності на сьогодA
ні набувають питання застосування адмініA
стративної відповідальності до медичних
працівників.

Що стосується характеристики адміністA
ративної відповідальності за порушення прав
пацієнтів, то вона, насамперед, є реагуванням
держави на протиправні дії (бездіяльність)
медичних працівників у вигляді застосуванA
ня способів державного примусу.

Основні характеристики адміністративA
ної відповідальності викладено у таблиці.

У КУпАП відсутні норми, які б стосуваA
лися відповідальності медиків за невиконанA
ня або неналежне виконання своїх професійA
них обов’язків, зокрема: за несвоєчасний або
неправильний діагноз захворювання, залиA
шення хворого без належного медичного доA
гляду, застосування неправильного лікуванA
ня, недостатній контроль за медичною техніA
кою тощо. 

Адміністративна відповідальність за ці
діяння потребує закріплення через потребу
розмежування адміністративноAправових норм
за порушення прав пацієнтів з подібними норA
мами, закріпленими у КК України. 

Проблема такого розмежування знайшла
своє відображення і в проекті Концепції реA
форми адміністративного права України [5],
де поряд з важливістю реформування інстиA
туту адміністративної відповідальності стоA
їть необхідність уникання дублювання стаA
тей зі схожими діяннями, що закріплюютьA
ся у КУпАП та у КК України. 

На цьому етапі доцільно зупинитися на
пропозиції внесення до розділу «АдміністраA
тивні правопорушення в галузі охорони праA
ці і здоров’я населення» КУпАП адміністраA
тивноAправових норм, які передбачатимуть
адміністративну відповідальність за профеA
сійні медичні проступки, пов’язані з невиконанA
ням або неналежним виконанням медичним
працівником своїх професійних обов’язків.

Розглядаючи потребу розмежування адA
міністративної і кримінальної відповідальA
ності за наведені правопорушення, зазначиA
мо, що ці діяння доцільно розмежовувати за
такими основними критеріями:

•• відсутність ознак суспільної небезпечA
ності діяння;

•• скоєння діяння вперше;
•• передбачення штрафних санкцій;
•• відсутність тяжких наслідків, а саме: таA

ких наслідків, що не спричинили смерть паціA
єнта, його самогубство чи тяжкого або середA
ньої тяжкості тілесного ушкодження, ятроA
генного захворювання тощо [6]. 

Слід додати, що даний підхід слугуватиA
ме меті індивідуальної профілактики: більA
шому усвідомленню медичним працівником
наслідків своєї поведінки та недопущенню скоA
єння кримінального злочину. 

АдміністративноAправові норми, які передA
бачатимуть адміністративну відповідальність
за професійні медичні проступки, пов’язані з
невиконанням або неналежним виконанням
медичним працівником своїх професійних
обов’язків, в подальшому можна буде розA
глянути і як можливий варіант для внесення
до майбутнього КУпАП. Адже у нинішній
редакції проекту КУпАП [7], а саме у главі
«Адміністративні проступки проти порядку
управління у сфері охорони здоров’я і праці»,

КУпАП не містить чітких норм, які безA
посередньо стосуються відповідальності меA
дичних працівників за заподіяння шкоди
здоров’ю пацієнта, але опосередковано до таA
ких норм належать: порушення встановлеA
ного порядку взяття, переробки, зберігання,
реалізації і застосування донорської крові та
(або) її компонентів і препаратів (ст. 451); поA
рушення встановлених законодавством вимог
щодо заняття народною медициною (цілительA
ством) (ст. 462); порушення законодавства
про захист прав споживачів (ст. 1561).

Також до споріднених правопорушень можA
на віднести: виконання робіт, надання послуг,
що не відповідають вимогам стандартів, норм
і правил (ст. 1681 КУпАП); ухилення від виA
конання вимог посадових осіб органів влади
у сфері захисту прав споживачів (ст. 1882);
не виконання вимог посадових осіб органів виA
конавчої влади у сфері стандартизації, метA
рології та сертифікації (ст. 1889).
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норми, що стосуються відповідальності меA
дичних працівників за порушення своїх проA
фесійних обов’язків і прав пацієнтів, не пеA
редбачені.

Висновки

Кодекс України про адміністративні праA
вопорушення не містить норм, які б стосуваA
лися відповідальності медиків за невиконанA
ня або неналежне виконання своїх професійA
них обов’язків. Відповідальність за ці діяння
потребує закріплення у зазначеному Кодексі,
а саме у розділі «Адміністративні правопоруA
шення в галузі охорони праці і здоров’я насеA
лення», з урахуванням розмежування адмініA
стративноAправових норм за порушення прав
пацієнтів із схожими нормами, закріпленими
у Кримінальному кодексі України. 

Таке розмежування доцільно проводити
за основними критеріями: відсутність ознак
суспільної небезпечності діяння, скоєння
діяння вперше, відсутність тяжких наслідків,
передбачення штрафних санкцій. 
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The article is devoted to the problem applications administrative responsibility by offence of me�
dical workers human rights in the sphere of health protection.

Статья посвящена проблематике применения административной ответственности при
нарушении медицинскими работниками прав человека в сфере охраны здоровья.
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Згідно із ст. 118 Конституції України
виконавчу владу в областях і районах,
містах Києві та Севастополі здійснюA

ють місцеві державні адміністрації. СтатA
тею 1 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» від 09.04.1999 р. № 586AХІV,
деталізовано правовий статус таких суб’єкA
тів, визначено, що місцева державна адмініA
страція є місцевим органом виконавчої влади
та входить до системи органів виконавчої
влади. Місцева державна адміністрація у меA
жах своїх повноважень здійснює виконавчу
владу на території відповідної адміністративноA
територіальної одиниці, а також реалізує повA
новаження, делеговані їй відповідною радою.

Стаття 119 Конституції України та ст. 2
Закону України «Про місцеві державні адміA
ністрації» визначає основні повноваження
місцевих державних адміністрацій, які на
відповідній території забезпечують: 

•• виконання Конституції та законів УкраA
їни, актів Президента України, Кабінету МіністA
рів України, інших органів виконавчої влади; 

•• законність і правопорядок; додержання
прав і свобод громадян; 

•• виконання державних і регіональних проA
грам соціальноAекономічного, культурного розA
витку, програм охорони довкілля; 

•• підготовку та виконання відповідних обA
ласних і районних бюджетів; 

•• звіт про виконання відповідних бюA
джетів та програм; 

•• взаємодію з органами місцевого самовA
рядування; 

•• реалізацію інших, наданих державою, деA
легованих відповідними радами повноважень.

На жаль, ні Конституція України, ні ЗаA
кон України «Про місцеві державні адміністA
рації» чітко не розмежовує повноваження
різних рівнів місцевих державних адміністA
рацій, передусім обласних і районних. Така
законодавча невизначеність може призводиA

ти до конкуренції компетенції, дублювання
повноважень обласними та районними дерA
жавними адміністраціями. Зазначене зумовA
лює актуальність даної статті.

Зазначимо, що правовий статус місцевих
державних адміністрацій, розмежування повA
новажень між місцевими органами викоA
навчої влади та самоврядування були предA
метом численних наукових праць із загальA
ної теорії права, конституційного права та дерA
жавного будівництва, а також адміністративA
ного права. Цій проблемі приділяли увагу
такі вчені, як Ю. Битяк, В. Величко, В. ЄрA
молін, Н. Лата, О. Неделько. А. Онупрієнко,
Д. Павлов, Т. Проценко, О. Соловйова, О. ЯнA
чук та ін. [1–10]. Однак управлінський аспект
розмежування повноважень місцевих оргаA
нів виконавчої влади не знайшов належного
наукового висвітлення у наукових досліA
дженнях.

Метою цієї статті є дослідження правових
проблем розмежування компетенції обласA
них і районних державних адміністрацій і
формулювання відповідних наукових проA
позицій щодо вдосконалення їх правового
статусу.

Перш за все слід зазначити, що розділ III
Закону України «Про місцеві державні адA
міністрації» практично не розрізняє компеA
тенцію обласних і районних державних адA
міністрацій у галузях соціальноAекономічного
розвитку (ст. 17), бюджету та фінансів (ст. 18),
управління майном, приватизації та підприA
ємництва (ст. 19), містобудування, житловоA
комунального господарства, торговельного
обслуговування (ст. 20), використання й охоA
рони земель, природних ресурсів і охорони
довкілля (ст. 21), науки, освіти, охорони здоA
ров’я, культури (ст. 22) тощо. При цьому у
загальному певне розмежування компетенA
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ції обласних і районних державних адміністA
рацій законодавством все ж передбачено.
Так, на сьогодні відносини між обласними та
районними державними адміністраціями реA
гулюються ст. 33 Закону України «Про місцеA
ві державні адміністрації»: обласні державA
ні адміністрації у межах своїх повноважень
спрямовують діяльність районних державA
них адміністрацій і здійснюють контроль за їх
діяльністю. Голови районних державних адA
міністрацій регулярно інформують про свою діA
яльність голів обласних державних адміністA
рацій, щорічно та на вимогу звітують перед
ними. Голови обласних державних адміністA
рацій мають право скасовувати розпорядженA
ня голів районних державних адміністрацій,
що суперечать чинному законодавству. За
наявності підстав, передбачених законодавA
ством, голови обласних державних адміністA
рацій можуть порушувати питання перед
Президентом України і Кабінетом Міністрів
України про притягнення до дисциплінарної
відповідальності голів районних державних
адміністрацій. При цьому процедура погодA
ження під час притягнення до дисциплінарA
ної відповідальності (звільнення) керівників
територіальних органів центральних органів
виконавчої влади на сьогодні не визначена.
Указом Президента України «Про деякі пиA
тання забезпечення здійснення повноважень
місцевими державними адміністраціями» від
16.04.2010 р. № 542/2010 передбачено розроA
бити та затвердити порядок погодження з гоA
ловами місцевих державних адміністрацій
призначення та звільнення керівників териA
торіальних органів міністерств, інших центA
ральних органів виконавчої влади.

На сьогодні одним із основних недоліків
у функціонуванні системи державного управA
ління є паралелізм і дублювання органів виA
конавчої влади на місцях. Якщо функції виA
щих рівнів влади щодо розроблення і здійсA
нення стратегічних завдань державного буA
дівництва більшAменш чітко окреслені та розA
межовані між Верховною Радою, АдміністA
рацією Президента, Кабінетом Міністрів, то
про регіональний рівень державного управA
ління цього сказати не можна. Нерідко одні й
ті самі функції щодо об’єктів державного упA
равління покладаються на обласну та районA
ну державну адміністрацію, органи місцевого
самоврядування (зокрема на виконавчі оргаA
ни) [1, с. 88].

Причиною дублювання функцій обласної
та районної адміністрації є нечітке розмежуA
вання у законодавстві функцій цих органів.
На нашу думку, у діяльності обласних дерA
жавних адміністрацій має бути підвищена
ефективність контрольноAнаглядових функA
цій за додержанням Конституції та законів, а
також щодо здійснення державного управA
ління і місцевого самоврядування з одночасA
ним посиленням у діяльності районних дерA
жавних адміністрацій значення розпорядчоA

виконавчих функцій. У зв’язку з цим до сфеA
ри контрольноAнаглядової діяльності ДержавA
них адміністрацій доцільно віднести: 

•• збереження та раціональне використанA
ня державного майна;

•• додержання фінансової дисципліни, поA
рядку ведення обліку та звітності, виконання
державних контрактів і зобов’язань перед бюA
джетом, належне і своєчасне відшкодування
збитків, заподіяних державі;

•• використання й охорону земель, лісів,
надр, води, атмосферного повітря, рослинноA
го та тваринного світу, інших природних реA
сурсів;

•• охорону пам’яток історії та культури,
збереження житлового фонду;

додержання виробниками продукції станA
дартів, технічних умов та інших вимог, пов’яA
заних із її якістю та сертифікацією;

•• додержання санітарних і ветеринарних
правил, правил збирання, утилізації та захоA
ронення промислових, побутових та інших
відходів, додержання правил благоустрою наA
селених пунктів;

•• додержання архітектурноAбудівельних
норм, правил і стандартів;

••виконання правил торгівлі, побутового,
транспортного та комунального обслуговуванA
ня, законодавства про захист прав споживачів;

•• додержання законодавства з питань наA
уки, мови, реклами, освіти, культури, охороA
ни здоров’я, материнства та дитинства, сім’ї,
молоді, неповнолітніх, соціального захисту
населення, фізичної культури і спорту;

•• додержання громадського порядку, праA
вил технічної експлуатації транспорту та доA
рожнього руху;

•• додержання законодавства про державA
ну таємницю й інформацію.

Недостатньо законодавчо врегульованою
залишається проблема розмежування повноA
важень між районними й обласними державA
ними адміністраціями. Відповідно до Закону
України «Про місцеві державні адміністрації»
вони мають однакові як загальні, так і галузеві
повноваження, що поширюються на ті самі теA
риторії. Це призводить до дублювання в упA
равлінні, що не завжди доцільно. Так, ст. 13
Закону України «Про місцеві державні адміA
ністрації» визначає питання, які вирішуютьA
ся місцевими (як обласними, так і районниA
ми) державними адміністраціями: забезпеA
чення законності, охорони прав, свобод і законA
них інтересів громадян, соціальноAекономічA
ний розвиток відповідних територій; пробA
леми бюджету, фінансів та обліку, управлінA
ня майном, приватизації, сприяння розвитку
підприємництва та здійснення державної реA
гуляторної політики; розвиток промисловосA
ті, сільського господарства, будівництва, трансA
порту, зв’язку, науки, освіти, культури, охоA
рони здоров’я, фізкультури, спорту, сім’ї й
інші питання, віднесені законами до їх повA
новажень.
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Таким чином, чіткого визначення завдань
обласних і районних державних адміністA
рацій немає. Що ж стосується застереження 
«у межах і формах, визначених КонституціA
єю і законами України», то воно не має пракA
тичного значення, оскільки в Конституції
визначені лише загальні норми та принципи,
а інші закони також не завжди належним чиA
ном регулюють відповідні питання [1, с. 81].
Отже, доцільно в Законі України «Про місA
цеві державні адміністрації» чітко розмежуA
вати їх повноваження.

Відповідно до Концепції адміністративної
реформи України, затвердженої Указом ПреA
зидента України від 22.07.1998 р. № 810/98,
розширення повноважень органів державної
виконавчої влади на місцях передбачає і пеA
редачу їм матеріальноAфінансових ресурсів,
необхідних для їх здійснення, що потрібно
поєднувати з посиленням відповідальності цих
органів перед центром за наслідки діяльносA
ті, яка, у свою чергу, повинна відбуватися у
контексті внутрішньої та зовнішньої політиA
ки держави.

У юридичній літературі висловлювалися
різні точки зору щодо системи місцевих орA
ганів виконавчої влади. На думку більшосA
ті вчених, державні адміністрації, завдання
яких – забезпечення проведення державної
політики на місцях, координація діяльності
відомчих структур і здійснення контрольноA
наглядових функцій за діяльністю органів 
самоврядування, повинні існувати. Разом із
тим залишається відкритим питання: на яких
рівнях їх доцільно створювати? На думку 
А. Ткачука, нинішній рівень району для цього
занизький (суто державних функцій тут неA
має). Просте накладання органів виконавчої
влади на строкату картину органів місцевого
самоврядування міст і районів обов’язково поA
роджує дублювання їх функцій, непотрібне
протистояння між органами державної влаA
ди та самоврядування. Логічніше сконцентA
рувати функції державної влади на території,
яка об’єднує 4–5 районів. На рівні області
доцільно залишити державну адміністрацію,
яка функціонуватиме паралельно з органами
самоврядування [2, с. 227].

Ми поділяємо точку зору, згідно з якою
районний рівень занадто низький для впроA
вадження державної політики. Однак форA
мування міжрайонних державних адміністA
рацій, на нашу думку, є недоцільним. Адже поA
ява міжрайонних органів створить ситуацію,
коли виникатиме конкуренція між різними
районами за вплив на рішення міжрайонної
адміністрації, між обласною та міжрайонною
державною адміністраціями.

О. Янчук пропонує схему органів, згідно
з якою на районному й обласному рівні впроA
ваджуватиметься повноцінне місцеве самоA
врядування (відповідно до ратифікованої УкA
раїною Європейської хартії місцевого самоA
врядування). Районні й обласні рівні державA

них адміністрацій делегуватимуть районним
та обласним рівням місцевого самоврядуванA
ня повноваження з відповідним фінансуванA
ням. Після того, як місцеве самоврядування
зміцниться доцільно ліквідувати районний
рівень державних адміністрацій, а його повA
новаження передати районним органам місA
цевого самоврядування. Обласний рівень дерA
жавних адміністрацій можна розглядати як
оптимальний до впровадження державної поA
літики, оскільки він дозволятиме ефективно
контролювати легітимність діяльності оргаA
нів місцевого самоврядування [3, с. 140–141].

Ми погоджуємося з необхідністю існуA
вання місцевих державних адміністрацій на
рівні областей, але реформування організації
та діяльності місцевих державних адміністA
рацій необхідно провадити поступово, з ураA
хуванням загальних тенденцій перетворення
структурних і функціональних засад всієї сисA
теми органів виконавчої влади й інституту
державної служби.

Слід зазначити, що об’єктивно назріла
необхідність перерозподілу функцій і повноA
важень між органами виконавчої влади й орA
ганами місцевого самоврядування, тобто пеA
редачі значного обсягу управлінських повноA
важень органам місцевого самоврядування та
переорієнтації місцевих державних адміністA
рацій на виконання функцій щодо контролю
за дотриманням законів, інших нормативноA
правових актів у діяльності органів місцевого
самоврядування. Усунути цей недолік можна,
зокрема, шляхом законодавчого делегування
повноважень одних органів іншим та уклаA
дання відповідних договорів про взаємодію і
розмежування повноважень [1, с. 88].

Реформування місцевої виконавчої влаA
ди має виходити, насамперед, із потреби поA
збавити місцеві державні адміністрації не
властивих їм функцій, тобто тих, що не пов’яA
зані із забезпеченням інтересів держави у певA
ному регіоні. Тому єдиним шляхом є якісна
зміна функцій і повноважень місцевих дерA
жавних адміністрацій, закріплення за ними
функцій лише загальнодержавного значення.

Одним із варіантів, на нашу думку, може
бути перехід до дворівневої системи управA
ління, поділеної на муніципальну місцеву влаA
ду та владу державну, функції, повноваженA
ня та ресурси яких не перетинаються. За обA
ласними державними адміністраціями неA
обхідно зберегти контроль за дотриманням заA
конодавства, здійсненні загальнодержавних
заходів, спрямованих на забезпечення дерA
жавної безпеки, підтримання комунікацій,
транспорту, зв’язку, реагування у надзвичайA
них ситуаціях, контроль за дотриманням екоA
логічних, охоронних стандартів. Щодо оргаA
нів місцевого самоврядування, то їх функції
мають полягати у наданні комунальних посA
луг, забезпеченні культурних, освітніх та 
інших потреб населення. Такі дії сприятимуть
становленню місцевого самоврядування, поA
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ліпшенню життя населення шляхом підвиA
щення його власної відповідальності за діA
яльність сформованих ним представницьких
органів.

Заслуговує також на увагу наявність у
чинному законодавстві України певних терA
мінологічних неточностей. Так, термін «місA
цеві державні адміністрації» слід використоA
вувати з обов’язковим уточненням (про які
саме органи йдеться – обласні чи районні).
Адже застосування загального терміна без
подальшої конкретизації, який охоплює оргаA
ни виконавчої влади різних рівнів, значною
мірою сприяє появі великої методологічної
помилки, породжує правові колізії. На нашу
думку, більш точним буде заміна у нормаA
тивноAправових актах терміна «місцеві дерA
жавні адміністрації» на терміни «обласні дерA
жавні адміністрації» та «районні державні
адміністрації», що пов’язано, насамперед, із неA
обхідністю чіткого розмежування повноA
важень обласної та районної адміністрації.

Більш ефективною нам видається не
стільки процедура внесення змін і доповнень
до чинного Закону України «Про місцеві дерA
жавні адміністрації», скільки прийняття заA
конодавчої пропозиції щодо доцільності розA
роблення та прийняття Закону України «Про
організацію виконавчої влади та місцевого саA
моврядування в області» та Закону України
«Про організацію виконавчої влади та місцеA
вого самоврядування в районі» [11, с. 38–46].

Викладене дозволяє зробити висновок,
що прийняття спеціального Закону України
або внесення змін до чинного Закону УкраA
їни «Про місцеві державні адміністрації» має
стати нормативним забезпеченням плавності
переходу від чотирирівневої виконавчої верA
тикалі (Кабінет Міністрів України – центральA
ні органи виконавчої влади – обласні державA
ні адміністрації – районні державні адміністA
рації) до трирівневого (виключивши районні
державні адміністрації). Це сприятиме поA
ліпшенню державного управління на місцях,
оскільки ефективне управління можливе за

відносно невеликої кількості рівнів управлінA
ня та суб’єктів управління. Крім того, районA
ний рівень – це сфера діяльності не державA
ної політики, а органів місцевого самоврядуA
вання, а тому існування місцевих адміністA
рацій на цьому рівні вбачається недоцільним.
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Стан громадського здоров’я, характериA
зується фізичним, соціальним і духовA
ним благополуччям та формується такиA

ми основними факторами, як спосіб життя, 
навколишнє середовище, генетична схильність,
рівень медичного обслуговування. На несприA
ятливі фактори впливу навколишнього середоA
вища на здоров’я населення припадає 20–25 %,
а для екологічно забруднених територій навіть
35 %. Навколишнє середовище як один із факA
торів, що формує здоров’я людини, є актуальA
ною проблемою сьогодення.

Аналіз реалізації норм права на безпечне
для життя та здоров’я людини довкілля, а також
санітарноAепідемічного благополуччя як одного
із правових та економічних чинників ефективA
ності фінансового забезпечення санітарноAепідеA
міологічної служби в Україні є метою цієї статті.

Правові й економічні чинники фінансового
забезпечення охорони здоров’я в цілому досліA
джували у своїх працях такі вчені, як Я. БуздуA
ган, І. Сенюта, О. Солдатенко, В. Стеценко, С. СтеA
ценко та ін., але проблеми санітарноAепідеміA
ологічної служби не розглядалась. У зв’язку з цим
обрана тема заслуговує на увагу.

Право на безпечне для життя та здоров’я
довкілля, на відшкодування завданої порушенA
ням цього права шкоди закріплене ст. 50 КонA
ституції України. Безпечне для життя та здоA
ров’я людей довкілля – це такий стан природA
ного навколишнього середовища, за якого заA
безпечується запобігання погіршенню еколоA
гічної обстановки та виникнення небезпеки для
життєдіяльності населення. Критерії безпечного
стану довкілля визначаються екологічними
стандартами, нормативами та технічними, саA
нітарноAгігієнічними, будівельними й іншими
нормами і правилами, що містять вимоги щодо
охорони навколишнього природного середовиA
ща. Згідно із ст. 66 Конституції України кожен
громадянин зобов’язується не заподіювати шкоA
ду природі, культурній спадщині, відшкодовуA
вати завдані ним збитки.

Здійснення заходів щодо охорони довкілля
забезпечується фінансуванням за рахунок дерA
жавного та місцевих бюджетів, позабюджетних
фондів охорони навколишнього природного сеA
редовища та власних коштів підприємств, екоA
номічним стимулюванням діяльності, яка сприяє
поліпшенню якості довкілля; функціонуванням
системи збору, обробки, збереження й аналізу
інформації про стан довкілля (екологічний моA
ніторинг); проведенням екологічної експертизи
проектів господарської й іншої діяльності; дерA
жавним контролем за дотриманням екологічних
стандартів, нормативів і правил, застосуванням
до їх порушників заходів адміністративної,
кримінальної та цивільної відповідальності.

Закон України «Про охорону навколишньоA
го природного середовища» визначає правові,
економічні та соціальні засади організації охоA
рони навколишнього природного середовища в
інтересах нинішнього та майбутніх поколінь. ВідA
носини в галузі охорони навколишнього приA
родного середовища регулюються також розA
робленим відповідно до цього Закону земельA
ним, водним, лісовим законодавством, законоA
давством про надра, про охорону атмосферного
повітря, про охорону та використання рослинA
ного і тваринного світу й іншим спеціальним заA
конодавством.

Охорона навколишнього природного сереA
довища, раціональне використання природних
ресурсів, екологічна безпека життєдіяльності
людини – невід’ємна складова сталого еконоA
мічного та соціального розвитку держави. З цією
метою Україна здійснює на своїй території екоA
номічну політику, спрямовану на збереження
безпечного для існування навколишнього приA
родного середовища, захист життя та здоров’я
населення від негативного впливу довкілля, доA
сягнення гармонійної взаємодії суспільства і
природи.

Згідно із ст. 10 Закону України «Про охороA
ну навколишнього природного середовища»
екологічні права громадян забезпечуються проA
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веденням широкомасштабних державних заA
ходів. Обов’язком міністерств, відомств, підприA
ємств, установ, організацій є здійснення технічA
них та інших заходів для запобігання шкідливоA
му впливу господарської й іншої діяльності на
довкілля, виконання екологічних вимог при
плануванні та розміщенні продуктивних сил,
будівництві й експлуатації народногосподарсьA
ких об’єктів. Участь громадських об’єднань і гроA
мадян полягає у здійсненні громадського контA
ролю за дотриманням екологічного законодавстA
ва, компенсації в установленому порядку шкоA
ди, заподіяної здоров’ю та майну громадян, невідA
воротності відповідальності.

Стаття 6 Основ законодавства України про
охорону здоров’я (далі – Основи) передбачає
право громадян на безпечне для життя та здоA
ров’я навколишнє природне середовище, саніA
тарноAепідемічне благополуччя території та наA
селеного пункту, де людина проживає, безпечні
та здорові умови праці, побуту, відпочинку, праA
во на відшкодування заподіяної шкоди. 

Держава також забезпечує охорону навкоA
лишнього природного середовища як важливої
передумови життя та здоров’я людини шляхом
охорони живої і неживої природи, захисту люA
дей від негативного екологічного впливу (ст. 26
Основ).

СанітарноAепідемічне благополуччя теритоA
рій і населених пунктів забезпечується системою
державних стимулів і регуляторів (ст. 27 ОсA
нов), спрямованих на суворе дотримання саніA
тарноAгігієнічних і санітарноAпротиепідемічних
правил та норм, комплексом спеціальних саніA
тарноAгігієнічних і санітарноAпротиепідемічних
заходів, організацією державного санітарного
нагляду. Для цього в Україні встановлюються
єдині санітарноAгігієнічні вимоги до: 

•• планування та забудови населених пунктів;
•• будівництва й експлуатації промислових

та інших об’єктів;
•• очистки та знешкодження промислових і

комунальноAпобутових викидів і відходів;
•• утримання та використання жилих, виA

робничих і службових приміщень та територій,
на яких вони розташовані;

•• організації харчування та водопостачання
населення;

•• виробництва, застосування, зберігання, транA
спортування та захоронення радіоактивних, отA
руйних і сильнодіючих речовин;

•• утримання та забою свійських і диких тваA
рин, а також до іншої діяльності, що може заA
грожувати санітарноAепідемічному благополучA
чю територій і населених пунктів.

З метою забезпечення сприятливих для
здоров’я умов праці, навчання, побуту та відпоA
чинку (ст. 28 Основ), високого рівня працездатA
ності, профілактики травматизму і професійних
захворювань, отруєнь та відвернення іншої можA
ливої шкоди для здоров’я встановлюються єдиA
ні санітарноAгігієнічні вимоги до організації виA
робничих та інших процесів, пов’язаних із діA
яльністю людей, а також до якості машин, обA

ладнання, будівель, споживчих товарів, інших
об’єктів, що можуть справляти шкідливий вплив
на здоров’я.

Закон України «Про забезпечення санітарA
ного та епідемічного благополуччя» регулює
суспільні відносини, що виникають у сфері заA
безпечення санітарного й епідемічного благопоA
луччя, визначає відповідні права та обов’язки
державних органів, підприємств, установ, органіA
зацій і громадян, встановлює порядок організаA
ції державної санітарноAепідеміологічної служA
би та здійснення державного санітарноAепідеміоA
логічного нагляду в Україні. Згідно із ст. 7 цьоA
го Закону підприємства, установи, організації зоA
бов’язані у випадках, передбачених санітарниA
ми нормами, забезпечувати лабораторний контA
роль за виконанням вимог цих норм щодо безA
пеки використання (зберігання, транспортуA
вання тощо) шкідливих для здоров’я речовин і
матеріалів, утворюваних унаслідок їх діяльносA
ті викидів, скидів, відходів та факторів, а також
готової продукції, відшкодовувати в установлеA
ному порядку працівникам і громадянам збитA
ки, завдані їх здоров’ю внаслідок порушення саніA
тарного законодавства. Фінансування санітарA
них і протиепідемічних заходів, а також програм
забезпечення санітарного й епідемічного благоA
получчя, інших програм, спрямованих на профіA
лактику захворювань населення, здійснюється
за рахунок державного та місцевих бюджетів,
коштів підприємств, установ, організацій, а також
позабюджетних коштів.

Україна як соціально орієнтована держава й
одна із 52 країн – членів Всесвітньої організації
охорони здоров’я (далі – ВООЗ) приєдналася
до політики ВООЗ і до участі в реалізації глоA
бального програмового документа цієї органіA
зації «Здоров’я для всіх: XXI століття».

Базисним документом для реалізації захоA
дів, спрямованих на якісні зміни стану здоров’я
населення, стала міжгалузева комплексна проA
грама «Здоров’я нації». Програма розрахована
на 2002–2011 рр. і передбачає вирішення таких
глобальних питань, як державна політика у сфері
охорони здоров’я, якість довкілля, вдосконаA
лення діяльності медичної галузі тощо.

Для здійснення моніторингу виконання
програми, насамперед, проведено структуруванA
ня сфери функціонування системи охорони
здоров’я, яке передбачає методологічну єдність
її складових. Це стосується семи блоків діяльA
ності галузі.

У межах блоку «Діяльність санітарноAепідеA
міологічної служби» значна увага приділяється
політиці з питань довкілля й охорони здоров’я.
Це стосується здійснення постійного державноA
го санітарноAепідеміологічного нагляду за стаA
ном джерел водопостачання, проведенням дерA
жавного моніторингу обґрунтованих показниA
ків забруднення атмосферного повітря, розробA
лення комплексних заходів щодо поліпшення
якості та безпеки харчових продуктів, націоA
нальної програми оцінки впливу промислових
відходів на стан довкілля та здоров’я населення,
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забезпечення сприятливих гігієнічних умов для
життєдіяльності населення відповідно до саніA
тарного законодавства, норм і правил плануA
вання та забудови населених місць, їх благоустA
рою  [1, с. 22]. 

Аналіз чинного законодавства України
свідчить, що воно є досить досконалим і, на нашу
думку, відповідає вимогам міжнародного права,
але не може зупинити зростаючого руйнівного
впливу на здоров’я людини.

Сьогодні Україна займає одне із перших
місць за забрудненням атмосферного повітря.
Промисловість держави продовжує справляти
негативний вплив на довкілля. Рівень техноA
генного навантаження на навколишнє природA
не середовище є надзвичайно високим. У розраA
хунку на 1 кв. км території країни в повітря виA
кидається 10 т шкідливих речовин, а наявність
токсичних відходів становить 1,5 тис. т. Разом
із тим питання охорони довкілля залишається
другорядним при формуванні стратегії екологічA
ної діяльності більшості вітчизняних підприA
ємств. Основна причина – несприятливі фінанA
сові умови, в яких перебуває більшість із них.
Охорона довкілля пов’язана із значними витраA
тами на очисне обладнання, маловідходні техA
нології тощо.

Проблема охорони атмосферного повітря
зумовлена тим, що на територіях підприємств із
застарілим обладнанням починають створюваA
тися приватні, малі, орендні фірми, які експлуA
атують це обладнання без проведення будьAякої
модернізації або ремонту існуючих пилогазоA
очисних засобів. Оскільки більшість вітчизняA
них підприємств сплачує символічну плату за
спожиті природні ресурси, такі ж символічні
штрафи на них накладають за перевищення ліA
мітів забруднення.

У зв’язку з розвитком нових форм власносA
ті, поширенням ринкових відносин потребує
прискорення розроблення та затвердження наA
ціональної санітарноAепідеміологічної нормаA
тивноAправової бази. У рамках реалізації генеA
ральної схеми планування території України неA
обхідні подальша розробка та затвердження ноA
вих генеральних планів населених пунктів, осA
кільки старі розроблено понад 15 років тому. В АвA
тономній Республіці Крим у 80Aх роках XX ст.
були розроблені проекти детального плануванA
ня курортних зон, які на сьогодні реалізовані на
40–80 % і терміново потребують коригування;
відсутні затверджені межі округів і зон санітарA
ної охорони курортів, генплани міст із їх функA
ціональним зонуванням; межі охоронних ландA
шафтних і природноAзаповідних територій, що
створює значні труднощі при узгодженні розміA
щення об’єктів.

Моніторинг якості води, поверхневих воA
дойм свідчить, що, незважаючи на спад промисA
лового виробництва за останні роки та зменшенA
ня скиду стічних вод у водойми, їх екологічний
стан не поліпшився; занепокоєність викликає стан
басейну Дніпра, який забезпечує питною водою
понад 75 % населення країни. Залишається пробA

лема, пов’язана із скидом у водойми високоміA
нералізованих шахтних і кар’єрних вод КривбаA
су та Західного Донбасу. Близько 6 % водопроA
водів не відповідають санітарним нормам через
їх зношеність. Викликає занепокоєння проблеA
ма забезпечення населення питною водою в
кількісному відношенні  [2].

Такий чинник, як якість питної води найбільA
ше впливає на тривалість життя, яке в нашій
державі практично не перевищує 65–67 років. 
В Україні якість питної води аналізують за 
28 параметрами, а наприклад, у Швейцарії за 
40 (там тривалість життя 82 роки). Питання щоA
до переходу на євростандарти якості води поруA
шуються ще з 2001 р., але і до сьогодні не виріA
шуються.

З іншого боку, як можна очистити воду, якA
що за 1 рік в основну українську ріку Дніпро виA
кидається 400 т нафтопродуктів, 30 т нітратів,
800 кг фенолу, 2 т свинцю, 7 т нікелю, 6 т хлору.
Йдеться лише про так звані дозволені стоки, а
точний обсяг усіх викидів – невідомий. В еконоA
мічному вимірі визначити кількісні показники
складно, але не потребує доказів той факт, що
чиста вода та чисте повітря необхідні для існуA
вання здорової та дієздатної робочої сили.

Облдержадміністрації не вирішують питанA
ня утилізації, знешкодження та захоронення
токсичних промислових відходів, не виконують
у межах компетенції ст. 24 Закону України
«Про відходи», Закон України «Про ЗагальноA
державну програму поводження з токсичними
відходами», постанова Кабінету Міністрів УкA
раїни «Про затвердження Порядку одержання
дозволу на виробництво, зберігання, транспорA
тування, використання, захоронення, знищенA
ня та утилізацію отруйних речовин, у тому чисA
лі токсичних промислових відходів, продуктів
біотехнології та інших біологічних агентів». ЗеA
мельні ділянки під полігони відведені, але будівA
ництво не провадиться у зв’язку з відсутністю
коштів. За даними санітарноAепідеміологічної
служби України, на сьогодні накопичено понад
20 тис. т незареєстрованих, заборонених і неA
придатних для використання пестицидів, які
зберігаються в понад 7 тис. складських приміA
щеннях, що підлягають паспортизації. Від 20 до
50 % складських приміщень перебувають у аварійA
ному стані. 

Серед чинників, що справили найсуттєвіA
ший негативний вплив на стан здоров’я насеA
лення різних категорій, – Чорнобильська катаA
строфа. Найбільш болісно вдарила ця ситуація
по найуразливішій категорії населення – дітях,
для яких наслідки аварії й її вплив визначили
якість і зміст життя, можливо до кінця їх днів.
Хоча після аварії минуло вже 25 років немає
достовірної інформації про стан здоров’я поA
страждалого населення, невідомі також наслідки
впливу малих доз радіації на організм людини
на генетичному й імунному рівні, а також персA
пективи щодо цього. СоціальноAекономічний виA
мір Чорнобильської катастрофи для народу УкA
раїни полягає у величезних втратах як фінансоA
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воAматеріального, так і людського характеру.
Забруднено не тільки землю, повітря та води
держави, знівечені тіла та душі багатьох її гроA
мадян.

Як свідчать дослідження останніх років,
стан довкілля викликає тривогу (незважаючи
на непогане правове забезпечення). На нашу
думку, при програмноAцільовому плануванні приA
родоохоронної діяльності для ефективного виA
рішення проблеми захисту та збереження навA
колишнього природного середовища необхідно
передбачати такий комплекс заходів:

•• включати у проекти виробництва та техA
нологію робіт заходи з охорони та відновлення
природних ресурсів;

•• здійснювати нагляд за ходом відновлюA
вальних робіт;

•• створити мобільні комплекси з переробки
будівельних і промислових відходів;

•• оптимізувати джерела ресурсів для фінанA
сування природоохоронних заходів.

Слід також підтримати досить перспективA
ну пропозицію В. Шевчука та І. Третяка щодо
запровадження екологічного страхування. ВеA
лике значення має активність громадськості,
тому необхідно розвивати громадський санітарA
ний та екологічний контроль.

Викладене дозволяє зробити висновок: найA
важливішим напрямом зусиль щодо збереженA
ня та зміцнення здоров’я населення є поліпA
шення життя людей і стану навколишнього сеA
редовища. Цього можна досягти шляхом поваA
ги до законів, які безпосередньо чи опосередкоA
вано стосуються цих проблем: Конституції УкA
раїни, Закону України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р.;
законів, які забезпечують безпечні умови
життєдіяльності: Закон України «Про охорону
навколишнього природного середовища» від
25.06.1991 р., Закон України «Про охорону атA
мосферного повітря» від 16.10.1992 р., Закон
України «Про якість та безпеку харчових проA
дуктів і продовольчої сировини» від 23.12.1997 р.,
Закон України «Про захист людини від впливу
іонізуючого випромінювання» від 14.01.1998 р.,
Закон України «Про забезпечення санітарноA
го та епідемічного благополуччя населення» від
07.02.2002 р.

Реалізація норм зазначених законів є надA
звичайно важливим чинником щодо збереження
та зміцнення здоров’я населення, отже, правоA
вим та економічним чинником ефективності фіA
нансового забезпечення охорони здоров’я, у тоA
му числі санітарноAепідеміологічної служби. 

Від подальшого усвідомлення обсягу пробA
леми і практичних дій залежатиме майбутнє наA
шої країни. Екологічні негаразди завжди лягаA
ють важким тягарем на бюджет держави та суA
спільство. Комісія ООН з питань довкілля та
світового розвитку переконливо доводить, що
заподіяння шкоди природному середовищу
стримує економічний прогрес у країнах, що розA
виваються  [3, с. 146].

На жаль, економічна вартість навколишньої
природи не завжди як слід обліковується. ДоA
сягти такої мети не легко, адже зловживання
природними ресурсами пустило міцне корінA
ня, руйнівні стереотипи поведінки долаються
важко; крім того, не так просто віднайти кошти
для реалізації нових заходів. Незважаючи на це, 
з’являється чимало цікавих ідей, найбільш цінA
ними серед яких є не ті, що потребують певної
кількості коштів, а ті, що залежать від винахідлиA
вості та бажання переглянути сталі погляди. СаA
ме вони обіцяють найбільше корисних наслідків
і для людей, і для природи що їх оточує.

Часом видається, що збереження довкілля
та розвиток економіки – антагоністичні понятA
тя, адже сучасні системи фінансового обліку та
звітності не зважають на вартісні оцінки приA
родних ресурсів. Але зарахування системи екоA
логічних координат до фінансової справи та бухA
галтерії допоможе з’ясувати виробничу й екоA
номічну вартість природних багатств, закласти
основи для схвалення виважених дій. При виA
значенні валового внутрішнього продукту та
національного доходу слід зважати також на
показники екологічного характеру, зокрема на
додаткові витрати, що лягають на виробників і
споживачів у зв’язку із забрудненням довкілля,
але до звітності не включені (зумовлюючи хибA
ні кроки щодо напрямів подальшої діяльності).
Слід пам’ятати, що довкілля є продуктивним
фактором, знецінення якого негативно познаA
чається на суспільному добробуті й економічA
ному прогресі країни, а, передусім, – на здоров’ї
людини.
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Однією з основних потреб науки фінанA
сового права на сучасному етапі її розA
витку залишається потреба у виробA

ленні єдиних наукових положень, які б об’єкA
тивно визначали та найбільш повною мірою
відображали сферу фінансовоAправових відноA
син. Разом із тим науці фінансового права власA
тиві єдність думок щодо обґрунтування неA
обхідності її існування як бази для фінансовоA
правової реальності, а також повний дисонанс
визначень її ролі та значення для формування
системи фінансовоAправового регулювання.
Тому фінансовоAправовій науці властиве веA
лике розмаїття наукових методів і підходів до
пізнання фінансовоAправових явищ і процесів.
З одного боку, така ситуація цілком природна.
Суперечливі тенденції в правовому мисленні
та парадокси, що нерідко містяться в них, боA
ротьба протилежностей є однією із закономірA
ностей функціонування юридичної науки, джеA
релом її руху та розвитку. Однак очевидним є
й інше: фінансовоAправову науку формують
систематизовані, цілісні знання, що містять
взаємопов’язані, взаємозумовлені поняття, які
відображають як правові явища, так і системні
зв’язки фінансовоAправової дійсності. Тільки
науково обґрунтована, «концептуально зріла»
система понять дозволяє вести мову про розA
винену науку, що займає власне місце в систеA
мі юридичних наук. За таких умов особливо важA
ливого значення набуває проблема виробленA
ня основних концептуальних підходів до форA
мування нових і відображення й осмислення
ролі існуючих фінансовоAправових інститутів. 

Мета цієї статті полягає у тому, щоб на осA
нові досягнень науки фінансового права та
правової науки в цілому визначити та охаA
рактеризувати основні наукові підходи до
пізнання фінансовоAправових явищ і проA
цесів, намітити серед них можливі шляхи
концептуалізації інтегративного підходу 

для всебічного, об’єктивного та повного віA
дображення наукою фінансовоAправових
реалій, вироблення нею основних моделей
удосконалення існуючих суспільних відA
носин.

Досліджуючи історію науки фінансового
права, аналізуючи сучасний стан її розвитку,
приходимо до розуміння, що одним із історичA
но перших і найбільш широко вживаних був і
залишається формальноAдогматичний підхід у
дослідженні фінансовоAправових реалій. Він
отримав широке застосування на етапі зароA
дження та становлення науки фінансового
права. Так, у розумінні представників німецьA
кої школи фінансів ХVІІІ–ХІХ ст. наука фіA
нансового права (у той час – фінансова наA
ука) визначалась як сукупність знань, що 
відображають реальні дії держави відносно
ведення власного фінансового господарства.
Як зазначав Гоффман, фінансове право – 
це, перш за все, сукупність законодавчих постаA
нов про фінансовоAправовий устрій і державне
управління фінансів [1, с. 32]. Його думку розA
вивав Л. Штейн, вказуючи, що фінансове праA
во – це сукупність правил, що обмежують
вплив державної влади [2, с. 47]. Особливого
поширення цей підхід отримав у російській імA
перській науці фінансового права. В. Лебедєв,
а пізніше І. Янжул пріоритетним вважали юриA
дичноAдогматичне значення науки фінансовоA
го права як похідної законодавчої практики
держави. Подібний підхід дозволив їм констаA
тувати наявність двох споріднених наукових
дисциплін у галузі публічних фінансів: фінанA
сового права і фінансової науки [1, с. 41–43].

Характерною ознакою у визначенні фіA
нансовоAправової науки, її місця та значення
В. Лебедєва, С. Іловайського, І. ПатлаєвськоA
го, І. Тарасова, І. Янжула, була та, що фінанA
совоAправова наука може вказувати тільки на
те, що може бути зараз і в даній місцевості. 
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З цього робився висновок, що наукові полоA
ження завжди умовні та не мають загального
характеру [1; 3; 4; 5]. Такої ж позиції притриA
мувалися й інші представники плеяди російA
ської науки фінансового права [6; 7].

Протиставленням формальноAдогматичA
ному підходу став соціологічний підхід у науці
фінансового права. Як зазначав один із його
представників у російській фінансовоAпраA
вовій науці І. Озеров, наука фінансового праA
ва повинна вивчати об’єктивні соціальні заA
кономірності того або іншого явища, аналізуA
вати причини його існування [8, с. 17; 9, с. 34].
Підготовчим, попереднім етапом для її висA
новків повинні стати аналіз і обробка існуA
ючих фінансових фактів [8, с. 17–18]. СоціолоA
гічний підхід у визначенні фінансовоAправоA
вих реалій залишається одним із найбільш шиA
роко застосовуваних і в сучасній науці фінанA
сового права (як вітчизняній, так і зарубіжA
ній) [10, с. 50; 11, с. 16]. 

Разом із тим у правовій науці, у тому чисA
лі у науці фінансового права робилися спроA
би використання й інших підходів: казуальноA
го [12, с. 19], інструментального [13, с. 16–23],
синтезованого [10, с. 49–64] та ін. Таке розA
маїття наукових підходів у науці фінансовоA
го права свідчить не лише про те, за допомоA
гою яких методів наукового дослідження
вивчається те або інше явище чи процес. ВоA
но, насамперед, вказує на суб’єктивне ставA
лення дослідника до досліджуваного ним маA
теріалу.

Історично формальноAюридичний (догA
матичний) підхід до дослідження права сфорA
мувався в позитивістській концепції права.
Як зазначав Г. Шершеневич, догматика поA
лягає у систематичному викладенні норм
права, що діють у даний час у даній країні.
Завдання це розв’язується шляхом опису, узаA
гальнення, класифікації норм, а також у форA
мулюванні юридичних визначень [14, с. 768].
Аналізуючи суть догматики, О. Тарановський
зазначав, що при цьому чинне право не піддаA
ється критиці, а його положення сприймаютьA
ся як непорушні. Завдання дослідника звоA
диться до якнайкращого тлумачення чинних
положень, яке полегшувало б їх застосування
до конкретних випадків практики [15, с. 262]. 

Один із найяскравіших представників
позитивістської теорії Г. Кельзен вважав, що
чисте вчення права прагне відповісти на заA
питання, що є правом, яким воно є, але не на
запитання, яким воно повинно бути чи ствоA
рюватися. Воно є правознавство, але не поA
літика права [16, с. 7]. 

ФормальноAдогматичний підхід пізнання
фінансовоAправових реалій, що був превалюA
ючим у російській науці фінансового права доA
революційного періоду, набув пануючого стаA
новища в радянській правовій науці, у тому

числі науці фінансового права. На перших
етапах становлення радянської державності,
супроводжуваних реформуванням усіх суA
спільно політичних відносин, у тому числі
фінансовоAправових, відбувається переосA
мислення значення фінансовоAправової наA
уки. З порядку денного фактично знімається
питання про підвищення значимості фінанA
совоAправових досліджень як каталізатора ісA
нуючої фінансовоAправової реальності, стиA
мулятора підвищення ефективності політиA
ки держави у сфері публічних фінансів. ЗаA
мість цього ставиться питання про потребу
існування науки фінансового права в такій
якості взагалі. 

Внаслідок потужного впливу держави на
науку, основним завданням останньої в цей
період стає аналіз, узагальнення, а часто і коA
ментар окремих способів, методів державноA
го впливу на фінансову сферу. Її основними
функціями стають пропагандистська й агітаA
ційна. Яскравим прикладом цього є той факт,
що предметом перших наукових праць з даA
ної проблематики в радянський період були
питання сутності та реалізації фінансової поA
літики нової влади відносно «захисту бюджетA
них інтересів диктатури трудящих» [17; 18].
Наукові дослідження зазначеного періоду
базуються або на визначенні меж державної
влади у фінансовій сфері, або на характерисA
тиці фінансовоAправових інститутів, затверA
джених цією владою. При цьому конкретA
ний фінансовоAправовий інститут досліджуA
ється як окремо існуючий факт, а його правоA
ва природа встановлюється шляхом аналізу
нормативноAправового акта, що його реглаA
ментує [19]. Таке «тотальне» застосування
наукою фінансового права формальноAдогA
матичного методу пізнання викликало і негаA
тивну критику як у європейській, так і вітA
чизняній правовій науці на різних етапах її
розвитку. Зокрема, С. Муромцев вважав, що
теорія права не повинна підмінюватись опиA
суванням текстів законів [20, с. 149]. Такої ж
позиції дотримувався і І. Озеров, який звертав
увагу на особливе значення обраного дослідA
ником наукового підходу. На його думку, осA
новне в науці – це вміння правильно сфорA
мулювати питання, знайти правильний шлях
[9, с. 34]. 

Як зазначають сучасні науковці – предA
ставники теорії права та теорії фінансового
права, догматична теорія просто не може
ефективно взаємодіяти з практикою, освоїти
нові правові реальності [11, с. 14; 13, с. 16; 21,
с. 92]. Разом із тим такий перегляд не може
базуватися на заниженні значення формальA
ноAдогматичного методу, чи відмові від його виA
користання як застарілого, такого, що відобA
ражає «соціалістичну правову дійсність» наA
укового інструмента [13, с. 18]. Без формальA
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ноAдогматичного опрацювання права юрисA
пруденція не може існувати. Але коли це
первинне та допоміжне наукове завдання пеA
ретворюється на самоціль та єдине заняття
юриспруденції, то остання відділяє себе глуA
хою стіною від живого права, від прогресивA
ного розвитку та перетворюється на засіб конA
сервації й апології діючого права, якщо наA
віть це діюче право себе зжило [22, с. 32].

Як спосіб методологічного компромісу у
правовій науці запропоновано застосування
казуального методу пізнання об’єктивної дійсA
ності у рамках інтегративної юриспруденції.
Ця пропозиція не є новелою у правовій наA
уці. Адже ще наукові школи Стародавнього
Риму були орієнтовані на пізнання та вивA
чення окремих юридичних казусів – реальA
них подій у правовій практиці, а не на струкA
туризацію понять, термінів чи принципів [10,
с. 49–50]. Саме тому юридична наука зводиA
лася до основного завдання – prudentia – поA
шук розумного, зрілого рішення [10, с. 50].
Застосування інтегративного підходу в науці
фінансового права як сукупності способів і
методів вивчення фінансовоAправової матерії
шляхом вичленовування та розгляду окреA
мих фактів і явищ правової дійсності споA
стерігається з моменту її становлення. ЗокреA
ма, А. Зак, визначаючи науку фінансового
права самостійною юридичною дисципліA
ною, вважав, що в ній групуються своєрідні,
типові для фінансового права «відхилення»
від загальних норм права цивільного, адмініA
стративного, міжнародного і т. п. джерел [12,
с. 18–20]. У зв’язку з цим він задавався пиA
танням: чи не є фінансове право, можливо
тільки у своїй частині, як самостійна юриA
дична дисципліна, справою майбутнього, що
зумовлено подальшою диференціацією юриA
дичних норм, які змінюють свою сутність заA
лежно від тієї сфери, в якій вони застосовуA
ються? [12, с. 18]. 

Інтегративний підхід дослідження фінанA
совоAправової матерії, насамперед, вказує на
взаємозв’язок і взаємозумовленість юридичA
ної науки з правовою практикою. З одного
боку правова практика є джерелом пізнання,
умовою існування науки фінансового права.
Саме цей аспект найбільше розроблений у
юридичній літературі [23, с. 7]. Ми ж хотіли
би звернути увагу на інший, не менш важлиA
вий аспект. 

Правова практика – це найбільш об’єктивA
ний критерій істинності суджень і визначень
науки фінансового права, постійний її спожиA
вач. Безпосереднє вивчення нормативного
матеріалу, практики правотворчої та правозаA
стосовчої діяльності здійснюється в комплексA
ному дослідженні з урахуванням об’єктивA
но існуючої суспільноAполітичної ситуації.
Разом із тим, визначаючи правову практику

одночасно об’єктом наукового дослідження
та споживачем науковоAтеоретичних розроA
бок, зазначимо, що фінансовоAправова наука
не може зводитися лише до чуттєвого споA
глядання, коментування, правової дійсності.
В такому випадку неминучі відставання фіA
нансовоAправової наукової доктрини від реA
алій, що швидко розвиваються, орієнтоваA
ність сприйняття їх як данності, яка не підA
лягає критичному аналізу й удосконаленню
[24, с. 26]. Подібний недолік даного підходу в
правовій науці Дж. Холл називав «партикуA
ляризмом» який, на його думку, має місце як
в теорії позитивного права, так і в юридичноA
му позитивізмі [25, с. 26]. Подібна ситуація в
науці фінансового права не є нормальною. 

Аналізуючи зв’язок юриспруденції з пракA
тикою, досліджуючи в цьому контексті взаA
ємодію фінансовоAправової доктрини та фіA
нансового законодавства, очевидною є уніA
версальність наукових розробок стосовно поA
літичних і правових ідей, що закладаються в
основу концепції владного акта держави. 

Сучасні реалії розвитку фінансовоAправоA
вої системи висувають нові завдання перед
наукою фінансового права. Особливо важлиA
вого значення набуває питання про поняA
тійноAкатегоріальний апарат, яке безпосередA
ньо пов’язане з концептуалізацією існуючих
підходів фінансовоAправової науки. Саме
шляхом концептуалізації основних підходів і
методів наукового пізнання є так звана інтеA
гративна юриспруденція. Як зазначає один із
засновників цієї концепції в західній праA
вовій науці Дж. Холл, інтегративна юриспруA
денція покликана стати мостом, що з’єднує
провалля між юридичною догмою та правоA
вою соціологією [25, с. 29]. 

Своєрідної позиції щодо питання ствоA
рення сучасної інтегративної юриспруденA
ції дотримується Г. Дж. Бергман. ДосліджуA
ючи проблему, яка розглядається, паралельA
но з Дж. Холлом і не підозрюючи, за власним
зізнанням, що даний термін вже використоA
вується, він стверджує, що інтегральна (синA
тезуюча) юриспруденція повинна являти соA
бою філософію, що об’єднує три класичні
школи: правовий позитивізм, теорію природA
ного права та історичну школу [26, с. 340].

Останнім часом ідеї інтегративної юрисA
пруденції набули значного поширення й у
вітчизняній та російській правовій науці.
Зокрема, на думку Е. Гансової, контрастність
протилежних методів, спрямованих на один і
той самий об’єкт дослідження, робить їх взаA
ємодоповнюючими, орієнтує дослідника на
всебічне з’ясування предмета дослідження та,
відповідно, дозволяє уникнути однобокого
погляду на проблему [27, с. 27]. Як зазначає 
О. Демидов, рух до методологічного плюралізA
му передбачає подолання таких етапів [11, с. 15]:
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In article are determined basic scientific approaches of cognition of financial�legal phenomena and
processes, an attempt to set basic ways of their conceptualization is done. The methodological basis of
modern science of financial law determines integrative approach.

В статье исследуются становление и развитие основных методологических подходов в си�
стеме науки финансового права, сделана попытка определить возможные пути концептуали�
зации интегративного подхода.

•• розширення горизонту раціональності,
визнання її недієвості виключно як аналітичA
ної методики; 

•• визнання методології як способу поA
єднання, синтезу методів та їх інтерпретацій,
уніфікації; 

•• визнання можливостей використання
різних методів для оптимізації результатів
пізнання.

Аналізуючи сучасний стан фінансовоA
правових відносин, рівень розвитку поняA
тійноAкатегоріального апарату науки фінанA
сового права, ми цілком погоджуємося з тверA
дженнями О. Демидова, В. Графського та інA
ших учених про необхідність застосування
інтегративного наукового підходу. При цьоA
му заслуговують на увагу такі позитиви його
існування: 

•• інтегративний підхід не скасовує застоA
сування того чи іншого методу наукового
пізнання, навпаки, він визнає можливість виA
користання різних методів для досягнення осA
новної мети – оптимізації пізнавальної діяльA
ності;

•• інтегративний підхід характеризується,
з одного боку, внутрішньою логічною струкA
турованістю, відповідністю лексичним і граA
матичним нормам і правилам, а з іншого –
наявністю тих внутрішніх компонентів, що
підвищують ефективність його практичного
втілення; 

•• керуючою ідеєю інтегративного підходу є
ідея дослідження явищ і процесів як цілісної
системи у власному взаємозв’язку та взаємоA
зумовленості.

Висновок

Проблема дослідження інтегративного підA
ходу в науці фінансового права є необхідною
як з теоретикоAметодологічних, так і пракA
тичних позицій. Існуючі на сучасному етапі
суспільноAполітичні та соціальноAекономічні
правовідносини висувають перед наукою фіA
нансового права якісно нові завдання відносA
но пізнання та відображення явищ правової
дійсності, що вимагає перегляду використоA
вуваних і вироблення нових методологічних
підходів, методів і прийомів дослідження фіA
нансовоAправової матерії. 
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Одне із важливих завдань юридичної
науки – формування понятійного
апарату галузей права, що є достатньо

складним процесом. Зазначене стосується і
банківської діяльності. У банківському закоA
нодавстві використовуються різні способи форA
мування понятійноAтермінологічного апараA
ту. Запозичення понять і термінів, раніше виA
значених в інших галузях законодавства, у
тому значенні, в якому вони використовуA
ються в цих галузях. Проте деякі поняття, заA
кріплені у банківському законодавстві, мають
інше значення, ніж у законодавстві, що регуA
лює інші сфери суспільних відносин, набуваA
ючи галузевої специфіки.

У юридичній науці існує багато точок зору
щодо визначення понятійного апарату банA
ківського законодавства. Ці питання розгляA
дали в своїх працях такі науковці, як Н. ЄрA
пильова, О. Лукашев, О. Олійник, О. Орлюк,
В. Нагребельний, А. Селиванов, Г. Тосунян,
В. Чернадчук та ін. У ході обговорення наA
уковцями проблеми, що розглядається, вкаA
зується і на необхідність упорядкування й
уніфікації юридичної термінології.

Метою цієї статті є аналіз нормативноA
правових актів на предмет застосування в
них основних базисних понять, уточнення
окремих визначень, пропозиція нових, що
відповідають сучасному стану розвитку
права та враховують тенденції його розвитA
ку. Насамперед, це стосується визначення
поняття «банківська діяльність» та суміжA
них із ним понять.

Закон України «Про банки і банківську
діяльність» (далі – Закон) визначає банківA
ську діяльність  як залучення у вклади гроA
шових коштів фізичних та юридичних осіб,
розміщення зазначених коштів від свого імеA
ні, на власних умовах і на власний ризик,
відкриття та ведення банківських рахунків
фізичних і юридичних осіб. Заслуговує на

увагу визначення банку як юридичної особи,
яка має виключне право на підставі ліцензії
Національного банку України (далі – НБУ)
здійснювати у сукупності такі операції: залуA
чення у вклади грошових коштів фізичних 
та юридичних осіб і розміщення зазначених
коштів від свого імені, на власних умовах та
на власний ризик, відкриття і ведення банківA
ських рахунків фізичних та юридичних осіб.
Порівняння наведених визначень свідчить,
що законодавець визначає банківську діяльA
ність вказівкою на окремі види банківських
операцій шляхом їх переліку, звужуючи поA
няття банківської діяльності до залучення у
вклади грошових коштів фізичних та юриA
дичних осіб і розміщення зазначених коштів
від свого імені, на власних умовах та на власA
ний ризик, відкриття і ведення банківських
рахунків фізичних та юридичних осіб, залиA
шаючи поза межами визначення інші опеA
рації (як банківські, що зазначені у ст. 47 ЗаA
кону, так і небанківські, зокрема господарA
ські, інформаційні, обслуговуючі, допоміжA
ні тощо).

Банківська діяльність розуміється як суA
купність посередницьких операцій на грошоA
вому ринку, який здійснюється спеціальниA
ми фінансовими інститутами (банками) як
виключна діяльність на підставі закону та
під наглядом держави. Поняття банківської
діяльності не вичерпується лише переліком
окремих банківських операцій, як зазначено
у визначенні, наданому у ст. 2 Закону. Тому в
юридичній літературі науковці критикують
наведене визначення та пропонують власні
визначення, які, на їх думку, повніше розA
кривають зміст банківської діяльності. ЗоA
крема, О. Лукашев вважає, що запропоноване
нормативне визначення категорії «банківсьA
ка діяльність» фактично зводить її зміст лиA
ше до трьох банківських операцій, які банки
мають право здійснювати на підставі банківA
ської ліцензії. Але зміст цієї категорії набагаA
то ширший, оскільки: поAперше, надаючи кліA
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єнтам банківські послуги, банки здійснюють
значно більшу кількість операцій, перелік
яких наведений у ст. 47 Закону; поAдруге, при
здійсненні власної діяльності банки не лише
вступають у приватноAправові відносини з
клієнтами, а й стають учасниками широкого
кола правовідносин, що виникають у процесі
державного регулювання банківської діяльA
ності та регулюються імперативним методом
[1, с. 305]. Дійсно, використання адміністраA
тивної й індикативної форм державного реA
гулювання, його багатоаспектність, застосуA
вання Національним банком України до банA
ків заходів впливу за порушення банківсьA
кого законодавства свідчить про те, що банA
ківська діяльність як складний об’єкт праA
вового впливу передбачає формування засад
публічноAправового регулювання. Саме пубA
лічноAправові відносини за участю банківсьA
ких установ є предметом регулювання відA
повідного фінансовоAправового інституту.

Н. Єрпильова зазначає, що поняття «банA
ківська діяльність» можна розглядати у вузьA
кому та широкому розумінні. У вузькому роA
зумінні – як сукупність банківських операA
цій, що є формою реалізації функцій банків,
а у широкому – як комплекс банківських
операцій і порядок організації та функціонуA
вання банківської системи, виникнення та
розвиток її елементів [2, с. 77–85]. Таке роA
зуміння, на нашу думку, є сумнівним. По�
перше, у вузькому розумінні поняття «банA
ківська діяльність» зводиться до сукупності
банківських операцій. По�друге, дискусійною
уявляється частина визначення «порядок орA
ганізації та функціонування банківської сисA
теми, виникнення та розвиток її елементів».
Частина 1 ст. 4 Закону закріплює модель банA
ківської системи України, що складається з
Національного банку України й інших банків,
які створені та діють на території України
відповідно до положень цього Закону. У цій
частині закріплена дворівнева модель банA
ківської системи, елементами якої є НаціоA
нальний банк України й інші банки. 

Національний банк України як центральA
ний банк держави займає особливе місце у
банківській системі України, оскільки саме
він є єдиним державним органом, який на
підставі положень Конституції України та
Закону України «Про Національний банк
України» наділений спеціальною компетенA
цією у сфері державного управління діяльA
ністю банків, основна функція якого – забезA
печення стабільності грошової одиниці УкA
раїни. При виконанні своєї основної функції
Національний банк України має виходити із
пріоритетності досягнення та підтримки ціA
нової стабільності в державі. Інші банки форA
мують нижню ланку банківської системи УкA
раїни та є самостійними суб’єктами господаA

рювання, які переважно взаємодіють з іншиA
ми банками, фізичними й юридичними осоA
бами, а у випадках, передбачених чинним заA
конодавством, – з Національним банком УкA
раїни на засадах юридичної рівності, вільноA
го волевиявлення та майнової самостійності.
У даному випадку йдеться про організаційA
ні відносини, а не про власне банківську діA
яльність, яка здійснюється в межах банківA
ської системи. Аналогічно, на нашу думку,
створення та реєстрація банку, ліцензування
банківських операцій також не належать до
банківської діяльності, а є організаційними
банківськими відносинами. З точки зору пиA
тань, що розглядаються, організація банківA
ської системи в контексті, що розглядається,
є статикою, а банківська діяльність – подовA
женням, динамікою та розвитком цієї статиA
ки. Крім того, порядок організації та функA
ціонування банківської системи визначаєтьA
ся Законом України «Про банки і банківську
діяльність». У зв’язку з цим заслуговує на
увагу визначення банківської діяльності як
виняткового виду підприємницької діяльносA
ті, здійснюваної спеціальними суб’єктами –
банками на підставі отриманої ліцензії НБУ,
спрямованої на здійснення банківських опеA
рацій, надання клієнтам банківських послуг і
проведення організаційноAуправлінських дій
[3, с. 73]. 

Дослідження діяльності НБУ як особлиA
вого органу державного управління дає підA
стави вести мову про управлінську функцію,
реалізація якої передбачає наявність комуA
нікативної (інформаційної) складової. ІнA
формаційна складова (підфункція) передбаA
чає інформаційне забезпечення діяльності
НБУ, тобто створення, збір, обробку й аналіз
необхідної для здійснення управлінської
діяльності інформації, що можна визначити
як інформаційне забезпечення управлінської
діяльності Національного банку України. 
У загальному вигляді під інформацією у даA
ному випадку слід розуміти сукупність відоA
мостей про систему управління банком, зміA
ни, що відбуваються у цій системі, форми
зв’язку управлінської системи з зовнішнім сеA
редовищем, внутрішніх організаційних і зовA
нішніх управлінських зв’язків. При цьому
важливими умовами оптимального інфорA
маційного забезпечення системи управління
банком має бути точність, логічність та опеA
ративність інформаційних процесів.

У межах банківської діяльності можна
виокремити діяльність, що здійснюється за
допомогою банківських операцій, і діяльA
ність, яка не передбачає здійснення технікоA
юридичних дій, зокрема консультаційні, доA
відкові й інформаційні послуги щодо банківA
ських операцій. Перші є основною банківсьA
кою діяльністю, а другі – допоміжною (обA
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слуговуючою) банківською діяльністю. ТаA
кий підхід зумовлюється поділом банківсьA
кої діяльності на ліцензовану та не ліцензоA
вану діяльність. Отже, слід розмежовувати
ліцензовану та не ліцензовану банківську діA
яльність. Ліцензованою є діяльність, пов’язаA
на з наданням фінансових послуг фізичним
та юридичним особам шляхом залучення
грошових коштів та їх наступного розміщенA
ня, а також здійсненням розрахункових операA
цій, операцій з цінними паперами та валютA
ними цінностями, інших банківських операцій
з метою отримання прибутку. Не ліцензова�
ною банківською діяльністю є діяльність банA
ку з надання відплатних фінансових та інших поA
слуг фізичним і юридичним особам, що не
передбачає здійснення банківських операцій.

Вважається, що банківська діяльність
охоплює: створення та реєстрацію банків; отA
римання банківської ліцензії; функції банку;
реорганізацію та припинення діяльності банку;
управління банком; внутрішній аудит; здійсA
нення банківських операцій; інвестиційну діA
яльність банку; рекламну й інформаційну діA
яльність банку; ведення бухгалтерського обліA
ку та звітності; надання банківських послуг
тощо [3, с. 73]. Наведений перелік того, що
охоплює банківська діяльність, на нашу думA
ку, потребує аналізу й уточнення.

ПоAперше, банківська діяльність включає
банківські операції. Аналіз правової природи
банківських операцій, виділення їх ознак дає
підстави підтримати їх визначення як юриA
дично зумовленої сукупності дій, дозволених
або санкціонованих законом на підставі уклаA
дених угод між суб’єктами банківських відA
носин, що здійснюються банками за принциA
пом виняткової правоздатності та наявності
ліцензії НБУ із дотриманням встановлених
правил, стандартів і нормативів, об’єктом яких
є гроші, цінні папери, платіжні документи,
банківські метали, а також фактичні дії бухA
галтерського оформлення угод [3, с. 72]. Цим
визначенням не охоплюються банківські
операції НБУ, тому, на нашу думку, воно поA
требує доповнення в частині «... що здійснюA
ються банками, іншими фінансовоAкредитA
ними установами, за принципом виняткової
правоздатності та наявності ліцензії НБУ, а
також НБУ» і далі за текстом.

ПоAдруге, банківська діяльність включає
надання банківських послуг, які є видом
фінансових послуг. Особливість банківських
послуг полягає в тому, що в межах банківсьA
кої діяльності відбувається постійний переA
розподіл значних грошових коштів. Самі банA
ківські послуги можна надавати лише після
отримання банківської ліцензії, хоча й не лиA
ше в її межах, якщо законом це прямо не заA
боронено. Такі банківські послуги надаються
у різних сферах, які інколи виходять за межі

поняття «банківські операції» та власне і банA
ківської діяльності. У зв’язку з цим доцільно
банківські послуги поділяти на банківські поA
слуги, пов’язані із здійсненням банківських
операцій (безпосередні банківські послуги),
та банківські послуги, що безпосередньо не
пов’язані із здійсненням банківських операA
цій (опосередковані банківські послуги).

Серед банківських послуг виокремлюA
ються інформаційні банківські послуги. До
інформаційних банківських послуг налеA
жать, зокрема, такі: інформування про націоA
нальне та зарубіжне банківське законодавстA
во; доведення інформації про курси іноземA
них валют, котирування цінних паперів та їх
дохідність; надання інформації про прийняті
Національним банком України та іншими дерA
жавними органами рішень, що впливають на
фінансовоAгосподарську діяльність клієнтів;
надання клієнтам копій грошовоAрозрахунA
кових документів тощо. 

На нашу думку, одним із напрямів підвиA
щення якості обслуговування та залучення
клієнтів є розширення сфери інформаційних
банківських послуг. Здійснення банківської
діяльності неможливе без інформаційних поA
слуг, які або передують безпосередній банA
ківській діяльності, або зливаються з нею,
або є її підсумком, а точніше – її результатом.
Уся банківська діяльність пронизана інфорA
маційними відносинами. Передусім це стоA
сується інформаційного забезпечення управA
лінської діяльності. З точки зору управління
організацією можна вважати, що взаємодія із
зовнішнім середовищем відбувається на рівA
ні не лише основної банківської діяльності, 
а й інформаційної взаємодії. Інформаційний
характер фінансових відносин банків із зовA
нішнім середовищем найбільш наочно виявA
ляється в системі електронних платежів. НаA
томість внутрішніми інформаційними потоA
ками є рішення керівництва, що йдуть зверху
вниз до виконавчих органів або структур (низA
хідні рішення), а також інформація зворотA
ного зв’язку, що йде знизу вгору щодо реA
зультатів банківської діяльності та виконанA
ня низхідних рішень (висхідна інформація).
Отже, можна вважати, що всі внутрішні взаєA
модії можна представити у формі інформаA
ційної взаємодії. Таке припущення про взаA
ємодію на рівні управління за посередництA
вом інформаційних обмінів відповідають
підходам теорії управління й узгоджуються із
практикою побудови та функціонування сисA
тем управління у банківській сфері. Це свідA
чить про те, що параметри, характеристики
та зміст зовнішніх і внутрішніх взаємодій є виA
значальними у процесах управління у банківA
ській діяльності.

Дискусійним є питання щодо віднесення
до банківської діяльності створення та реєстA
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В статье рассмотрены правовые подходы к пониманию понятия и сущности банковской 
деятельности, предложено авторское определение данного понятия.

рацію банків. Одним із суб’єктів у перелічеA
них відносинах є НБУ, іншим суб’єктом у
першому випадку є особи, які прийняли ріA
шення щодо створення банку (його засновA
ники), а в другому – банк як юридична осоA
ба. Створення банку є сукупністю врегульоA
ваних нормами банківського права послідовA
них дій засновників із метою його реєстрації,
після здійснення якої банк набуває право на
здійснення банківської діяльності. Тому, на
нашу думку, діяльність щодо створення та реA
єстрації є діяльністю, що передує здійсненню
безпосередньо банківської діяльності й її
можна визначити як передбанківську або
засновницьку банківську діяльність.

Одним із методологічних підходів досліA
дження банківської діяльності є підхід, згідA
но з яким вона розглядається як вид суспільA
ної діяльності, не залишаючи при цьому поза
увагою її підприємницький характер. БанA
ківська діяльність є суспільною діяльністю,
що здійснюється у банківській сфері з метою
отримання економікоAправового результату
(прибутку), задоволення потреб та інтересів
суб’єктів відповідно до вимог права.

Елементами змісту банківської діяльності
є дії й операції. Дія є актом вольової поведінки
суб’єкта банківської діяльності, зовнішнім виA
раженням його волі та свідомості, що має певA
ні правові наслідки, є фундаментальною ланA
кою й основою банківської діяльності. СукупA
ність послідовно здійснюваних дій складає банA
ківську операцію. Ознаками операції є її струкA
турованість на дії, складний організаційний хаA
рактер, більший ступінь наближеності до праA
вового результату банківської діяльності.
Отже, у широкому розумінні банківською опера�
цією слід вважати сукупність послідовно здій�
снюваних суб’єктами банківської діяльності 
дій із метою досягнення певного результату
банківської діяльності.

Юридичні дії як зовнішнє вираження актів
поведінки суб’єктів банківської діяльності, які
мають правові наслідки, повинні здійснюваA
тись у послідовності, встановленій нормами банA
ківського права. Вони мають бути юридично
впорядкованими та представленими у вигляді
ієрархії трьох рівнів: на першому рівні – дія,
спрямована на первинний об’єкт; на другому
рівні – сукупність послідовно здійснюваних дій
(банківська операція); на третьому рівні – суA
купність послідовно здійснюваних операцій
(банківські операції, які у вузькому розумінні
й є банківською діяльністю).

Висновки

Проведений аналіз банківської діяльності
як виду юридичної та фінансової діяльності,
усвідомлення її змісту дозволяє запропонуваA
ти авторське визначення поняття банківської
діяльності. Банківська діяльність як сфера ви�
никнення та розвитку банківських відносин і
вид правової діяльності є видом діяльності
опосередкованим правом, яка здійснюється за
допомогою спеціальних юридичних дій, опе�
рацій і процедур, способів і засобів, спрямована
на вирішення публічних та приватних завдань
і функцій, а також задоволення потреб та
інтересів відповідних суб’єктів.
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Діяльність, пов’язана із забезпеченням диA
намічного соціальноAекономічного розA
витку суспільства, потребує постійного

вдосконалення управління цими процесами.
Важливою функцією управління фінансами є
фінансовий контроль, який, з одного боку, є меA
тодом фінансового механізму, а з іншого – орA
ганізаційною формою управління фінансами.
Зважаючи на це фінансовий контроль перебуA
ває у процесі постійного розвитку та вдосконаA
лення, а його зміст і спрямованість змінюються
залежно від рівня розвитку суспільства, а також
завдань, які це суспільство ставить перед 
собою. 

Мета цієї статті полягає у розкритті сутності
фінансового контролю та баченні правових
шляхів його реалізації в Україні. 

Проблеми фінансового контролю розглядаA
лися у наукових працях багатьох українських
учених юристів та економістів, серед яких 
Л. Воронова, А. Берлач, В. Демянишин, М. КуA
черявенко, Л. Савченко, О. Пащенко, С. Юрій
та ін., однак вони і сьогодні залишаються актуA
альними.

Французьке походження слова контроль –
«сontrole» трактується як перевірка або спостеA
реження з метою перевірки. У свою чергу, франA
цузьке слово «соntrole» походить від латинськоA
го «соntra» – це префікс, який означає протиA
дію, протилежність тому, що виражено в другій
частині слова. У другій частині слова «контA
роль» містить слово «роль» (від лат. «role»), тобA
то «міра впливу, значення, ступінь участі в чоA
мусь». «Ступінь участі в чомусь» (одне з тлумаA
чень слова «роль») слід розглядати як здійсненA
ня будьAякої дії. В цьому випадку у змісті слова
«контроль», окрім «перевірки» або «нагляду з
метою перевірки», випливає ще один зміст,
який іноді не береться до уваги, – «протидія чоA
мусь не бажаному». В такому розумінні праA
вильніше слово «контроль» тлумачити як переA
вірку, а також спостереження з метою перевірA
ки для протидії чомусь небажаному, виявлення,

попередження та припинення протиправної поA
ведінки з боку будьAкого [1, c. 207]. Це визнаA
чення відповідає юридичному змісту контролю
як одному з видів форм реалізації повноважень
державних і недержавних утворень, що проявA
ляється в конкретній контрольній діяльності.
Заслуговує також на увагу й така його функцію,
як надання допомоги підконтрольній структурі
в наведенні порядку на об’єкті.

За своєю економічною сутністю фінансовий
контроль – це комплекс заходів, що вживаються
законодавчими та виконавчими органами влаA
ди всіх рівнів, а також спеціально створених усA
танов, для забезпечення законності й ефективA
ності формування, володіння та використання
фінансових ресурсів із метою захисту фінансоA
вих інтересів держави, місцевого самоврядуA
вання, суб’єктів господарювання та громадян, а
також успішного досягнення поставлених цілей
у сфері фінансів.

Л. Воронова визначає фінансовий контроль
як регламентовану правовими нормами діяльA
ність державних, муніципальних та інших пуA
блічних органів з перевірки своєчасності й точA
ності планування, обґрунтованості та повноти
надходження коштів у відповідні фонди, правильA
ності й ефективності їх використання [2, c. 79]. 
Л. Воронова вважає, що об’єкт фінансового
контролю не обмежується перевіркою тільки
грошових фондів. Він охоплює також матеріA
альні, природні, трудові й інші ресурси держави,
оскільки їх використання здійснюється в гроA
шовій формі або опосередковане нею. Іншими
словами, фінансовий контроль поширюється не
тільки безпосередньо на фінансові, а й на поA
в’язані з ними господарські відносини [3, с. 94].

А. Берлач визначає фінансовий контроль як
контроль за фінансовою та господарською діA
яльністю господарюючих суб’єктів, що передбаA
чає необхідність здійснення інших видів контA
ролю. Він охоплює комплекс тих господарюA
ючих відносин, від яких залежать розміри фондів
грошових коштів, ефективність їх використанA
ня. При цьому об’єкт фінансового контролю не
обмежується перевіркою тільки грошових кошA
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тів. Ним є використання матеріальних, трудоA
вих, природних та інших ресурсів держави,
оскільки в сучасних умовах процес виробницA
тва та розподілу опосередкований грошовими
відносинами [4, c. 70].

Ю. Вознесенський вважає фінансовий конA
троль діяльністю державних і громадських орA
ганів, яка полягає в перевірці обґрунтованості
процесів формування та використання центA
ралізованих і децентралізованих фондів грошоA
вих коштів з метою дотримання планових проA
позицій у розширеному відтворенні. Про дерA
жавні та громадські органи йдеться й у визнаA
ченні фінансового контролю, що дають Л. ВоA
ронова та С. Шохін, які вказують, що фінансоA
вий контроль є багатоаспектною, міжгалузевою
системою нагляду наділених контрольними
повноваженнями державних і громадських орA
ганів за фінансовоAгосподарською діяльністю
підприємств, установ, організацій для об’єктивA
ної оцінки економічної ефективності цієї діяльA
ності, визначення законності, доцільності госпоA
дарських і фінансових операцій, виявлення реA
зервів доходів державного бюджету. В останньоA
му визначенні вказується, на що спрямовані 
дії суб’єктів – це підприємства, установи й органіA
зації. Л. Савченко звертає увагу на те, що авA
тори не відносять державні органи до підконтA
рольних суб’єктів і, крім того, звужують понятA
тя фінансового контролю, бо зазначають, що всі
дії суб’єктів спрямовуються на виявлення реA
зервів доходів державного бюджету, забувши
про існування інших видів бюджетів [5, с. 14]. 

Фінансовий контроль є важливим елеменA
том системи управління фінансами. Він охопA
лює контроль за дотриманням фінансовоAекоA
номічного законодавства у процесі формування
та використання грошових фондів, оцінку ефекA
тивності фінансовоAгосподарських операцій і
доцільність здійснених видатків. Фінансовий
контроль є засобом зв’язку між фінансовим
плануванням і фінансовим обліком (статистиA
кою), передумовою здійснення функцій фінанA
сового аналізу та регулювання. Це дає йому змоA
гу відігравати інтегруючу роль, недооцінка чи
ігнорування якої унеможливлюють фінансове
адміністрування.

Фінансовий контроль сприяє успішній реA
алізації фінансової політики держави, забезпеA
чує процес формування й ефективного викоA
ристання фінансових ресурсів у всіх ланках фіA
нансової системи. Він покликаний забезпечуваA
ти інтереси та права держави, державних устаA
нов, інших економічних суб’єктів. 

Л. Савченко зазначає, що формування та
розвиток фінансового контролю в Україні відA
бувається в умовах відсутності комплексного
законодавства, яке б урегульовувало основні пиA
тання його організації та здійснення. При ствоA
ренні нормативної бази слід враховувати те, що
саме фінансовий контроль є важливою умовою
реалізації фінансової політики, засобом боротьA
би з правопорушеннями у сфері публічних фіA
нансів. Отже, у правовому регулюванні цього

інституту потрібно забезпечити баланс інтереA
сів держави, органів місцевого самоврядування
та суб’єктів, що підлягають контролю, оскільки
вони потребують захисту від неправомірного
втручання в їх діяльність.

Досягнення цілей контрольної діяльності
забезпечується через виконання функцій контA
ролю. Функції контролю умовно можна поділиA
ти на три категорії [6, c. 97]:

•• пізнавальна (встановлення та доведенA
ня фактів, які негативно впливають на функціоA
нування системи управління та впорядкуванA
ня адміністративних відносин);

•• культурна (виховання ощадливості при
витраченні матеріальних, трудових і фінансоA
вих ресурсів);

•• перспективноAдійова (надання пропозиA
цій для вжиття заходів із удосконалення систеA
ми управління).

Повне й ефективне виконання функцій
контролю може бути забезпечене за наявності 
у суб’єкта контролю певних владних повноваA
жень. Але це не означає, що контроль має бути
всеосяжним і всемогутнім. Достатність повноA
важень контролю має бути обґрунтована, а таA
кож підкріплена чітким формуванням у законоA
давчих та інших нормативноAправових актах.
Повноцінним є контроль, що наділений правами:

•• безперешкодного доступу до інформації 
та документів з метою їх перевірки;

•• вимагати й отримувати у встановлені терA
міни необхідні відомості та пояснення;

•• надавати об’єктам контролю настанови 
та пропозиції для усунення виявлених недоліків
і порушень;

•• ставити перед компетентними органами
питання про зупинення розрахунковоAкасового
обслуговування об’єктів контролю, які не викоA
нують законних вимог контролюючої установи;

•• порушувати питання про притягнення до
адміністративної відповідальності посадових
осіб, винних у порушеннях і невиконанні заA
конних вимог суб’єктів контролю;

•• передавати матеріали з ознаками зловжиA
вань до правоохоронних органів для кримінальA
ного переслідування порушників;

•• оприлюднювати через засоби масової інA
формації результати контрольних заходів. 

У проекті Закону України «Про фінансовий
контроль» уперше зроблено спробу визначити
суб’єкти державного фінансового контролю, до
яких віднесені: Рахункова палата, НаціональA
ний банк України, Міністерство фінансів УкраA
їни, Державна податкова адміністрація УкраA
їни, Державна митна служба України, Головне
контрольноAревізійне управління України, ДерA
жавне казначейство України й інші центральні орA
гани виконавчої влади, уповноважені відповідно
до законодавства здійснювати фінансовий контA
роль. Фінансовий контроль за роботою підприA
ємств, установ та організацій, що належать до сфеA
ри управління міністерств, інших центральних орA
ганів виконавчої влади, здійснюється контрольноA
ревізійними підрозділами цих органів.
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Діяльність органів фінансового контролю
здійснюється в правовій формі, що передбачає
виконання контрольних дій у суворій відповідA
ності із вимогами нормативноAправових актів; її
результати завжди пов’язані з настанням юриA
дично значущих наслідків [7, с. 18]. Це одна із
форм управлінської діяльності, яка має здійсA
нюватися у чітко визначеному порядку, закріпA
леному в нормах права з дотриманням режиму
законності. Здійснюючи операції з нормами
права, посадові особи органів фінансового контA
ролю не можуть виходити за межі наданих їм
повноважень. 

Порушення вимог закону призводить до виA
знання дій контролюючих суб’єктів протизаконA
ними і надає право підконтрольним суб’єктам
оскаржувати прийняті щодо них рішення в адA
міністративному чи судовому порядку. Не завжA
ди ці порушення пов’язані з недотриманням поA
рядку застосування норм. Причиною може стаA
ти двояке нормативноAправове регулювання
певної ситуації або можливість неоднозначного
її вирішення. Безвідповідальність при застосуA
ванні фінансовоAправових норм підриває пресA
тиж діяльності органів фінансового контролю
та України в цілому як правової держави.

Правові документи, прийняті органами фіA
нансового контролю, носять як управлінський
характер (план контрольних заходів, розпоряA
дження (наказ) на проведення контролю, акт
перевірки або ревізії), так і правоохоронний (ріA
шення про застосування фінансових санкцій,
постанова по справі про адміністративне правоA
порушення).

Достовірність даних, отриманих при провеA
денні контрольних дій, правдивість і сумлінність
контролюючих суб’єктів впливає на справедA
ливість і обґрунтованість рішень, що приймаA
ються за їх результатами.

Більшу частину діяльності органів фінансоA
вого контролю займає реалізація регулятивних
фінансовоAконтрольних норм і частину – охоA
ронних норм. Основна частина контрольної діA
яльності повинна бути максимально організоваA
на та врегульована з метою досягнення необхідA
них результатів. А це можливо за умови прийA
няття та виконання відповідних правил, закріA
плених у процесуальних нормах.

Для впорядкування процесу формування та
використання фінансових ресурсів в Україні
необхідно вдосконалити державний фінансоA
вий контроль, що здійснюється на рівні як дерA
жави, так і відповідних регіонів. Крім того, заслуA
говує на увагу розвиток та ефективне функціоA
нування внутрішнього фінансового контролю,
який проявляється через діяльність спеціально
створених комісій із працівників установ, орA
ганізацій, а також громадського (суспільного) фіA
нансового контролю.

Внутрішній контроль забезпечує захист від
помилок і зловживань, визначає об’єкти еконоA
мічних ризиків і можливість усунення майбутA
ніх недоліків чи нестач, допомагає ідентифікуA
вати й усунути слабкі місця в системах управA

ління, виявити принципи управління, які було
порушено. У системах державного аудиту екоA
номічно розвинутих країн органи контролю, що
мають вищий статус, оцінюють діяльність нижA
чих контрольних організацій внутрішніх контA
рольних систем, котрі перевіряються, викорисA
товуючи результати їх ревізій, і лише після тоA
го приступають до контролю цих об’єктів. Так,
під час виконання контрольних функцій РахунA
кова палата Європейського Співтовариства виA
користовує будьAяку цінну інформацію, яку отA
римали системи внутрішнього контролю. ОсA
новними завданнями Національного контрольA
ноAревізійного управління Великої Британії під
час перевірок на ефективність використання
державних фінансових ресурсів є визначення
того, чи має установа належну систему внутрішA
нього контролю, яка б забезпечувала економію,
продуктивність і ефективність; чи працездатна
система внутрішнього контролю; чи забезпечує
така система необхідною управлінською інфорA
мацією керівництво установи. Фахівці відомстA
ва Генерального ревізора Канади вважають реA
візію системи внутрішнього контролю державA
них установ і корпорацій однією з найважливіA
ших складових своєї діяльності, оскільки коли
система працює успішно, то немає потреби в
оцінці окремих операцій і діяльності  [7, с. 123].

Що стосується удосконалення системи
внутрішнього контролю, то він є одним із наA
прямів удосконалення зовнішнього контролю,
що дасть змогу скоротити видатки, зробити дерA
жавний контроль ефективнішим.

Ефективність фінансового контролю залеA
жить від комплексності його здійснення, своA
єчасності та повноти реалізації заходів для відA
шкодування завданих збитків, усунення приA
чин, що призвели до фінансових втрат. 

Для відродження та розвитку громадського
фінансового контролю доцільно створити гроA
мадську організацію «Всеукраїнський громадA
ський контроль» із відділеннями в усіх обласA
них центрах України, зареєструвати його діA
яльність згідно з вимогами Закону України «Про
об’єднання громадян».

Слід зазначити, що чинний нині інститут
фінансового контролю не може повною мірою
запобігти розбазарюванню бюджетних коштів,
зловживанням і маніпуляціям із фінансовими
та матеріальними ресурсами в державі. На пракA
тиці у процесі виконання контрольноAревіA
зійних процедур виникає ряд проблем як орA
ганізаційного, так і методологічного характеру.
КонтролериAревізори занадто завантажені виA
конанням додаткових завдань, унаслідок чого
скорочується час на проведення ревізій, що неA
гативно позначається на її якості. У процесі реA
візії виявляються факти спотворювання та виA
кривлення даних бухгалтерського обліку і звітA
ності унаслідок як халатності облікових праA
цівників, так і некваліфікованих, неправомірних
розпоряджень керівників (через відсутність
економічної освіти та практичного досвіду екоA
номічної роботи). Дуже складним і проблемним
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є процес відшкодування нанесених відповідальA
ними особами збитків. Частка відшкодованих
збитків дуже низька, правоохоронні, судові орA
гани, органи виконавчої влади та місцевого саA
моврядування в абсолютній більшості випадків
не застосовують суттєвих економічних санкцій
до порушників, не кажучи про кримінальну 
й адміністративну відповідальність. Окремі кеA
рівники результати ревізії пов’язують з політичA
ними утисками, використовуючи політичний
прес стосовно контролюючих органів. Всі ці 
недоліки пов’язані з переходом економіки від
адміністративних методів управління до ринкоA
вих і є «хворобою» перехідної економіки. ЗваA
жаючи на це організація контрольноAревізійної
роботи потребує значного вдосконалення, переA
дусім в умовах адміністративної реформи. 

Громадський фінансовий контроль – це
комплексна цілеспрямована фінансовоAправова
діяльність представників громадськості з меA
тою об’єктивної оцінки економічної ефективA
ності фінансовоAгосподарських операцій, виявA
лення відхилень від затверджених нормативів 
і застосування заходів для їх ліквідації. Такий
контроль базується на основі положень нормаA
тивно правових актів України, статутних полоA
жень організації. 

Висновки

Отже, однією з причин неналежного здійсA
нення фінансового контролю є відсутність єдиA
ного, послідовного врегульованого нормами
права порядку його проведення. Не викликає
сумніву твердження про те, що ефективність
фінансового контролю зростає за умови єдиної
методологічної бази, що сприяє належній орA
ганізації та здійсненню контрольної діяльності.
Оскільки в Україні нормативноAправова основа
фінансового контролю досі не врегульована, веA
ликі надії покладаються саме на Закон України
«Про фінансовий контроль в Україні», проект
якого чітко розмежовує функції органів і суA
б’єктів фінансового контролю, передбачає вреA
гулювання таких питань:

визначення питання фінансового контролю,
його об’єктів і суб’єктів, фінансової дисципліни
та фінансового правопорушення, а також струкA
тури системи фінансового контролю, основних
засад його методологічного і методичного забезA
печення;

визначення статусу Кабінету Міністрів і
Прем’єрAміністра України у здійсненні керівA
ництва системою державного фінансового контA
ролю в Україні;

створення цілісної системи спеціалізованоA
го державного фінансового контролю у системі
виконавчої влади, закріплення за МіністерстA
вом фінансів статусу головного органу фінанA
сового контролю у системі виконавчої влади,
який спрямовує та координує діяльність щодо
здійснення фінансового контролю органами
державного спеціалізованого фінансового контA
ролю у системі виконавчої влади, а також орA
ганами внутрішнього відомчого фінансового
контролю;

створення системи спеціального державноA
го фінансового контролю за законністю діяльA
ності органів місцевого самоврядування у фіA
нансовій сфері, що, зокрема, передбачає ствоA
рення регіональних контрольних органів, які 
не матимуть вертикального підпорядкування і
керівники яких призначатимуться ПрезиденA
том України за поданням Прем’єрAміністра;

усунення дублювання у системі органів дерA
жавного контролю шляхом визначення та чітA
кого розмежування їх функцій.

Ухвалення зазначеного законопроекту моA
же завершити створення правових засад функA
ціонування цілісної системи фінансового контA
ролю в Україні, сприяти загалом зміцненню
державної влади, місцевого самоврядування та
стабільності фінансової системи, становленню
ефективної системи державного контролю, раA
ціональному проведенню соціальної політики,
зростанню ролі держави в регулюванні соціальA
ноAекономічного розвитку.
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Одним із найбільш дискусійних асA
пектів юридичної науки на сьогодні є
предмет інформаційного права. Це зуA

мовлене, насамперед, тим, що інформаційне
право перебуває у стані свого формування і
багато проблем, у тому числі теоретичного
характеру, залишаються поки що не розробA
леними.

Дослідженням предмета інформаційного
права активно займалися російські науковці
І. Бачило, В. Копилова, М. Рассолова, С. ЧанA
нова та ін. В Україні питання, що розглядаA
ється, порушувалось у працях таких учених, як
В. Брижко, Б. Кормич, В. Цимбалюк, М. Швець,
В. Шкарупа та ін. Однак багато аспектів, що
характеризують теоретичну сутність предмеA
та інформаційного права, залишаються поки
що відкритими.

Метою цієї статті є теоретичний аналіз
предмета інформаційного права, який пеA
редбачає з’ясування суті предмета інформаA
ційного права, його складових; розкриття
ознак та особливостей інформаційних відA
носин, а також формулювання пропозицій
щодо їх класифікації.

З огляду на методологічні принципи юриA
дичної науки, дослідження предмета інфорA
маційного права слід почати з розкриття баA
зових засад теорії права. Зокрема, під предA
метом правового регулювання розуміють
фактичні суспільні відносини, які пов’язані з
реалізацією прав та обов’язків суб’єктів і поA
требують правового впливу [1, с. 390]. На підA
ставі цього положення логічним було б приA
пустити, що предметом інформаційного праA
ва є певний вид суспільних відносин, наділеA
них конкретними ознаками. Однак в юридичA
ній науковій спільноті існують й інші погляA
ди. До предмета інформаційного права відноA
сять як інформаційні відносини, так і діяльA
ність суб’єктів цих відносин. На нашу думку,
це не зовсім правильно.

Інформаційна діяльність – це не частина
предмета інформаційного права, а один із наA
прямів інформаційної політики. Інформацій�
на політика – це діяльність усіх «акторів» в
інформаційному просторі, спрямована на преA
зентацію своїх інтересів за допомогою виробA
ництва та передачі необхідної для них інфорA
мації для досягнення поставлених цілей [2, 
с. 632]. Іншими словами, інформаційна поліA
тика – це комплекс дій певного характеру, а
інформаційна діяльність – конкретна дія учасA
ника інформаційних відносин. Інформаційна
діяльність є частиною правового статусу суA
б’єктів інформаційного права, зокрема вона є
складовою змісту інформаційних відносин.
Саме тому говорячи про те, що предметом інA
формаційного права є й інформаційні відноA
сини й інформаційна діяльність, ми ставимо
на один щабель дві різнозначні категорії. 

Деякі автори зазначають, що «враховуA
ючи складну структуру предмета правового реA
гулювання, до нього необхідно включати: праA
вовий статус суб’єктів інформаційних відноA
син і так звану «поведінку поза правовідноA
синами», за якої дії суб’єктів регулюються за
допомогою системи заборон, без виникнення
правових відносин» [3, с. 20]. Що стосується
правового статусу суб’єктів інформаційних відA
носин, то, на нашу думку, це положення можA
на спростувати з огляду на зазначені аргуA
менти внесення до предмета інформаційних
відносин різнозначних категорій. Адже правоA
вий статус суб’єктів інформаційних відносин
є одним з елементів структури інформаційних
правовідносин. Вважаємо також недоцільним
виокремлювати в предметі інформаційного
права дії суб’єктів, що регулюються за допоA
могою системи заборон, без виникнення праA
вових відносин. Ці дії, не входячи в систему
інформаційних правовідносин, входять у сисA
тему інформаційних відносин, трансформаA
ція яких у правовідносини можлива у зв’язку
з постійним та спіралеподібним розвитком
інформаційного середовища й інформаційного
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суспільства. Система заборон, у свою чергу,
із статичного стану може змінити характер 
і виявити себе як один із методів правового
регулювання інформаційних правовідносин
(метод заборони). На сьогодні таку поведінA
ку суб’єктів інформаційних відносин можна
вважати одним із структурних елементів їх
правосуб’єктності. 

У науці інформаційного права висловA
люється думка про те, що предметом інфорA
маційного права є впорядкування та правове
регулювання суспільних інформаційних відA
носин, які відображають специфічні умови і
правила поведінки різних суб’єктів права й
управління в інформаційній сфері [4, с. 12].
Якщо ми звернемося до термінологічного змісту
окремих категорій, то побачимо, що дещо у цьоA
му положенні є суперечливим. ПоAперше, якщо
йдеться про впорядкування суспільних інфорA
маційних відносин, то подібне формулювання
передбачає діяльність із приводу пізнання,
класифікації та приведення до порядку систеA
ми інформаційних відносин. По суті – це одне
із завдань науки інформаційного права. ПоA
друге, вираз «правове регулювання суспільних
інформаційних відносин» передбачає вплив
(активну дію) системи джерел інформаційного
права на інформаційні відносини.

Дослідивши існуючі у правовій доктрині
точки зору щодо предмета інформаційного праA
ва, можна зробити висновок: більшість наA
уковців погоджується, що своєрідне ядро предA
мета інформаційного права – це інформаційA
ні відносини; крім них учені, згідно із своїми
пропозиціями, вносять до предмета ще деякі
структурні елементи. Трапляються і неодноA
значні погляди на предмет інформаційного
права. Зокрема, інколи предметом інформаційA
ного права вважають інформаційні ресурси
[5, с. 44]. Проте інформаційні ресурси (мноA
жина інформаційних продуктів) є одним із
об’єктів інформаційних правовідносин. При
такому підході з кола правового регулювання
випадають інші структурні елементи інформаA
ційних правовідносин (правовий статус суб’єкA
тів інформаційних відносин, їх права й обоA
в’язки тощо), що обов’язково повинні входити
до предмета правового регулювання відносин.

Для об’єктивного визначення предмета інA
формаційного права звернімося до методу поA
рівняння. Інші галузі права (як публічного,
так і приватного характеру) своїм предметом
називають певний вид однорідних відносин.
Так, предметом фінансового права є суспільA
ні відносини у сфері фінансової діяльності
держави та територіальних громад з приводу
формування, розподілу і використання ценA
тралізованих і децентралізованих фондів пубA
лічних фінансів [6, с. 54]. 

Таким чином, аналіз точок зору на предмет
інформаційного права свідчить, що недоцільA

но розширювати предмет інформаційного праA
ва або змінювати його, відходячи від постуA
латів теорії права та підтриманих іншими гаA
лузями права. На нашу думку, в загальному
предметом інформаційного права є інформаA
ційні відносини, що виникають, розвиваютьA
ся та вичерпуються у суспільстві.

Розкриваючи предмет інформаційного праA
ва детальніше, можна визначити, що його
складають:

•• відносини, які виникають між суб’єктаA
ми інформаційного права у зв’язку із створенA
ням, володінням, поширенням, користуванням,
зберіганням, доступом, охороною, знищенням
інформації та регулюються в основному норA
мами інформаційного права;

••відносини, що виникають між спеціальA
ними учасниками інформаційного права (інA
формаційні служби, інформаційні агентства)
та регулюються переважно нормами інформаA
ційного права;

••відносини, що мають адміністративноAпраA
вовий характер, однак формуються між учасA
никами інформаційного права. Характерною
особливістю цих учасників інформаційних
відносин є те, що вони можуть одночасно виA
ступати суб’єктами інших галузей права. ТаA
кі відносини дістають своє правове регулюA
вання з норм як інформаційного права, так і
інших галузей права;

•• відносини, що виникають у процесі діA
яльності органів державної влади та місцеA
вого самоврядування з приводу інформації щоA
до реалізації та захисту інформаційних прав 
і свобод юридичних та фізичних осіб, наданA
ня послуг інформаційного характеру, задовоA
лення інформаційних потреб. Зазначені відA
носини дістають комплексне нормативноAпраA
вове регулювання, що зумовлено як специфіA
кою учасників інформаційних відносин, так і
особливою значимістю поставленого перед
ними завдання – реалізація та захист права
на інформацію та похідних від нього прав;

•• відносини, що формуються в ІнтернетA
середовищі (еAвідносини) як особливий і спеA
цифічний вид інформаційних відносин.

Розглядаючи деякі види інформаційних
відносин, С. Чаннов називає їх неоднорідниA
ми, проте зазначає, що різноманітні види інA
формаційних правовідносин тісно перепліA
таються, тому на практиці не завжди можна
(та необхідно) відрізнити одну групу від інA
шої [7]. На нашу думку, саме останнє полоA
ження і визначає стан однорідності інфорA
маційних відносин, об’єктом будьAякого виA
ду яких є інформація. Можна вести мову про
стан несамостійності інформаційних відноA
син, адже всі суспільні відносини пов’язаA
ні між собою, але жодним чином не можна
заперечувати однорідність інформаційних
відносин.
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Розглянемо глибше інформаційні праA
вовідносини як основу предмета інформаційA
ного права (решту предмета інформаційного
права складають інформаційні відносини не
врегульовані нормами права, наприклад деA
які еAвідносини тощо). Насамперед слід заA
значити, що інформаційні правовідносини –
це один із видів правових відносин, тобто
відносин, врегульованих нормами права. Це
твердження зумовлює той факт, що до загаль�
них ознак інформаційних правовідносин ми 
з упевненістю можемо відносити основні хаA
рактеристики, притаманні всім іншим правоA
відносинам. Серед таких ознак, зокрема, можA
на виділити такі:

•• інформаційні правовідносини є особлиA
вим різновидом суспільних відносин;

•• інформаційні правовідносини є наслідA
ком дії інформаційного права. Інформаційні
відносини (з огляду на швидку інформглобаA
лізацію та спіралеподібний розвиток інфорA
маційного суспільства) виникли значно раніA
ше, ніж дістали свою правову регламентацію.
Проте інформаційні правовідносини виникA
ли після прийняття відповідної норми;

•• інформаційні правовідносини є свідоA
мим волевиявленням суб’єктів інфорA
маційного права;

•• інформаційні правовідносини виявляють
себе як односторонні, двосторонні та багатоA
сторонні зв’язки між суб’єктами інформаційA
ного права;

•• інформаційні правовідносини зумовA
лені можливістю державного примусу.

Нарівні із загальними ознаками інфорA
маційних правовідносин їм притаманні й ха�
рактерні особливості. ПоAперше, заслуговує
на увагу питання належності інформаційних
правовідносин до класичного поділу на пуб�
лічні та приватні. Як правило, при з’ясуванні
цього аспекту в інших галузях права застосоA
вується принцип владноAмайнової характеA
ристики. Так, адміністративні та кримінальні
правовідносини є владними, цивільні та труA
дові – майновими. Якщо розглядати інфорA
маційні відносини з цього ракурсу, то не можA
на вирішити все однозначно. 

Інформаційне право є комплексною галузA
зю права. Тому норми, які формують галузь,
поділяються на власні та запозичені. ЗапозиA
ченими ми називаємо норми, які входять до
складу інших галузей права, однак регулюють
інформаційні правовідносини. З цього виплиA
ває, що інформаційні правовідносини (у силу
свого комплексного характеру) не можуть буA
ти виключно приватними чи публічними.
Приміром, інформаційні правовідносини,
врегульовані нормами про діяльність ДержавA
ного комітету телебачення і радіомовлення
України, носять адміністративний характер,
отже, є публічними; інформаційні правовідA

носини, регламентовані нормами щодо інстиA
туту інформації як об’єкта права інтелектуA
альної власності, характеризуються цивільA
ною природою і, як наслідок, є приватними.
Іншими словами, інформаційні правовідноA
сини знаходяться на межі приватних і пубA
лічних правовідносин, включаючи до своєї
системи як один вид, так і другий.

Друга особливість інформаційних правоA
відносин випливає з комплексного характеA
ру інформаційного права як галузі права. Вона
полягає у тому, що система інформаційних
правовідносин містить як інформаційні праA
вовідносини, врегульовані нормами інфорA
маційного права, так і інформаційні правовідA
носини, врегульовані нормами інших галуA
зей права. 

Не можемо погодитися з точкою зору, згідA
но з якою інформаційні правовідносини є пеA
реважно приватноAправовими і можуть харакA
теризуватися через предмет і метод цивільA
ного права [8, с. 20], або інформаційні праA
вовідносини є складовою трудових правовідA
носин [9, с. 88]. Велика сукупність інформаA
ційних правовідносин урегульована нормами
багатьох інших галузей (адміністративним,
кримінальним, господарським правом). 

Викладене дозволяє сформулювати таке
визначення: інформаційні правовідносини –
це вид правових відносин, які виявляють 
себе як однорідні зв’язки між державою,
юридичними і фізичними особами різного хаA
рактеру з приводу створення, поширення,
знищення і зберігання інформації та носять
нормативноAкомплексний характер. Разом із
тим однорідний характер інформаційних
правовідносин не заперечує наявності їх клаA
сифікації. Пропонуємо такий підхід:

за методом правового регулювання інфорA
маційні правовідносини можна поділити на: 

•• договірні – виникають за згодою сторін
(при укладанні договору про надання послуг руA
хомого (мобільного) телефонного зв’язку тощо);

•• управлінські – виникають за бажанням
однієї сторони (державний експерт з питань
таємниць має право клопотати про притягA
нення до відповідальності посадових осіб, які
порушують законодавство України про дерA
жавну таємницю тощо);

за функціями, які вони виконують, інфорA
маційні правовідносини поділяються на:

•• регулятивні (відносини, що регулюють
міжнародне співробітництво у сфері наукоA
воAтехнічної інформації тощо);

•• охоронні (відносини, що виникають при
охороні державної таємниці тощо);

залежно від кількості осіб, які беруть у
них участь, інформаційні правовідносини поA
діляються на:

•• двосторонні (відносини, що виникають
унаслідок укладання договору між фізичною
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особою та суб’єктом господарювання, що
здійснює діяльність у сфері телекомунікацій
тощо);

•• багатосторонні (відносини, що виникаA
ють на підставі укладених міжнародних доA
говорів між декількома юридичними особаA
ми та Україною тощо);

за характером обов’язків інформаційні праA
вовідносини поділяються на:

•• активні – передбачаються активні дії
учасників інформаційних правовідносин
(державний експерт з питань таємниць зоA
бов’язаний брати участь у засіданнях дерA
жавних експертів з питань таємниць тощо);

•• пасивні – передбачається обов’язок утA
римання від конкретної дії (забороняється збиA
рання відомостей про особу без її попередньої
згоди, за винятком випадків, передбачених
законом тощо);

за зобов’язаннями учасників інформаційні
правовідносини поділяються на:

•• абсолютні – відносини, де чітко визначеA
на одна сторона (наприклад, власник особистої
кореспонденції) та інший суб’єкт відносин
(невизначене коло суб’єктів), який зобов’яA
заний не здійснювати посягань на даний вид
документованої інформації, оскільки охорона
кореспонденції є гарантованим конституційA
ним принципом;

•• відносні – відносини, де сторони конA
кретно визначені (приміром, відносини, що
пов’язані з наданням телекомунікаційних поA
слуг, виникають між оператором (провайдеA
ром телекомунікацій) та споживачем тощо).

Проведений теоретичний аналіз предмеA
та інформаційного права дозволяє зробити 
такий висновок: предметом інформаційного
права є інформаційні відносини, які за своєю
суттю є однорідними, але згідно з певними

особливостями поділяються на п’ять груп. РозA
ширювати предмет інформаційного права 
ми вважаємо не доцільним. Інформаційні
правовідносини – це ядро предмета інформаA
ційного права. Ними, на нашу думку, є вид
правових відносин, які виявляють себе як одA
норідні зв’язки між державою, юридичними
та фізичними особами різного характеру з
приводу створення, поширення, знищення і
зберігання інформації та носять нормативноA
комплексний характер. 
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Створення інформаційного суспільства –
вагомий крок розвитку людської циA
вілізації. Багатоманітність і динаміка

інформаційних відносин у сучасному суспільA
стві є настільки виразною, що на сьогодні ще
немає повної визначеності з поняттям інфорA
маційного права, покликаного ці відносини
регулювати. Правові норми, присвячені пиA
танням регулювання інформаційних відносин
(державна таємниця, інформація для служA
бового користування, діяльність засобів маA
сової інформації (далі – ЗМІ), технічні станA
дарти телекомунікаційних систем тощо) виA
никають одночасно з появою та розвитком
відповідних суспільних або технічних явищ.

Вивченням ролі законодавства в інфорA
маційній сфері займаються такі вчені, як 
І. Арістова, Г. Почепцов, В. Супрун, В. Ярочкін
та ін. [1–4]. В. Брижко, О. Гальченко, В. ЦимA
балюк розробили основні принципи інфорA
маційного права. Значний внесок у визнаA
чення та дослідження галузі інформаційного
права зробили В. Тулубко, С. Жук, В. КосевA
цова та ін. Разом із тим окремого дослідженA
ня потребують структурноAфункціональні
аспекти інформаційного права. 

Мета цієї статті полягає у необхідності теA
оретичного обґрунтування ролі інформаA
ційного права на сучасному етапі інформаA
ційного розвитку суспільства, аналізу праA
вового регулювання інформаційної сфери
країн Західної Європи.

Інформаційне право – це правовий фунA
дамент інформаційного суспільства, що акA
тивно формується в усіх країнах за допомоA
гою глобальних інформаційних мереж, інA
ших нових інформаційних технологій. ПраA
вове регулювання інформаційної сфери поA
чали розглядати лише у 70Aті роки ХХ ст., 
коли відбулися революційні зміни у кількісA
них та якісних характеристиках інформаційA

них відносин, зумовлені технічним і соціальA
ним прогресом людства. При цьому, як праA
вило, подібне правове регулювання намагаA
лися ідентифікувати з такими «інформаційA
ними» науками, як інформатика та кібернеA
тика. У 1978 р. А. Венгеров порушив питання
про виділення самостійної галузі інформаA
ційного права.

І. Арістова визначає інформаційне право
як систему норм права, що регулюють суA
спільні відносини в інформаційній сфері суA
спільства [1], Є. Макаренко розглядає інфорA
маційне право як нову комплексну галузь
права, що вивчає інформаційні відносини,
суб’єкти та правовий режим інформаційних
процесів у сучасному суспільстві [5]. 

В. Ярочкін вважає, що інформаційне праA
во діє лише в рамках організаційноAправових
норм регламентації суспільних відносин, що
виявились у процесі акумуляції, аналітичної
обробки та розповсюдження інформації за
допомогою електронних засобів [4].

В. Копилов характеризує інформаційне
право як нову комплексну галузь – систему
соціальних норм і відносин, що виникають в
інформаційній сфері (сфері виробництва, пеA
ревтілення та споживання інформації), а таA
кож вказує на предмет правового регулюванA
ня інформаційного права – інформаційні відA
носини, тобто відносини, що виникають при
здійсненні інформаційних процесів (процесів
виробництва, збирання, обробки, накопиченA
ня, зберігання, пошуку, передачі, розповсюA
дження та споживання інформації) [6].

Неоднозначність думок учених багато в
чому пов’язана з тим, що інформаційне право –
нова галузь правової діяльності, яка перебуває
у стадії формування. Ще до кінця не вирішені
питання про систему інформаційного права,
зміст галузі, її розмежування з іншими галуA
зями права. На користь визнання інформаційA
ного права самостійною галуззю свідчать такі
факти, як наявність великого масиву нормаA
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тивних актів, формування принципів, наявA
ність яскраво вираженого предмета, поділ на
загальну та спеціальну частини тощо.

Основний предмет правового регулюванA
ня інформаційного права – інформаційні відA
носини, тобто відносини, що виникають при
здійсненні інформаційних процесів (процесів
виробництва, збору, обробки, накопичення,
зберігання, пошуку, передачі, розповсюдженA
ня і споживання інформації) [7]. Метод інA
формаційного права – це специфічний споA
сіб правового впливу на інформаційні процеси.

Роль інформаційного права в інформаційA
ному суспільстві ХХІ ст. важко переоцінити.
В інформаційному суспільстві практично
відсутні географічні та геополітичні межі, наA
віть часові рамки та годинні пояси, а також,
як правило, не діють і національні законодавA
ства. Інформаційне право, як правове відобA
раження такого суспільства, має будуватися,
переважно, на нормах міжнародного права,
що регулюють основні групи інформаційних
відносин на міждержавному рівні. 

Принципи інформаційного права – це осA
новні початкові положення й ідеї, що визнаA
чають суть і зміст галузі інформаційного праA
ва, яке надає системного характеру її нормам
та інститутам, дозволяє вести мову про цілісA
ність механізму правового регулювання інфорA
маційних відносин у суспільстві.

Інформаційне право покликано регулюA
вати суспільні відносини в інформаційній
сфері, які описуються такими категоріями:

•• використання нових технологій роботи з інA
формацією – формування та забезпечення суA
місності інформаційних систем і систем комуніA
кацій в інформаційних системах та мережах;

•• забезпечення безпеки у сфері інфорA
мації й інформатизації;

•• реалізація юридичної відповідальності 
в галузі інформації, інформатизації, телекоA
мунікацій.

Всі принципи інформаційного права можA
на поділити на загальні і спеціальні. До за�
гальних принципів слід віднести положення та
ідеї, які поширюють свою дію на сукупність
відносин, що складаються в інформаційній
сфері: законність, свобода доступу до інформаA
ції, забезпечення інформаційної безпеки, компA
лексність відносин в інформаційній сфері, вільA
не вираження думок, рівність громадян перед
законом, захист авторських прав.

Вагоме місце в системі загальних принA
ципів належить нормам забезпечення захисту
авторських прав в інформаційній сфері, заA
хисту інформації в мережах, гарантування
інформаційної безпеки. 

До спеціальних принципів відносять основA
ні положення й ідеї, що визначають суть і
зміст окремих предметних сфер інформаційA
ного права, його правових інститутів.

Правове регулювання засобів масової
інформації в демократичних країнах здійсA
нюється на основі законів, що гарантують, з
одного боку, свободу засобів інформації, з
іншого – право людини на свободу отриманA
ня інформації, свободу висловлювань і самоA
вираження, плюралізм думок у суспільстві.

У країнах Західної Європи існують такі
принципи користування мережею Інтернет:

•• принцип права приватного життя;
•• принцип дотримання правил користуA

вання мережею;
•• принцип недоторканності приватної

власності та дотримання норм авторського
права;

•• принцип доступу до інформації;
•• принцип єдиного глобального характеA

ру мережі.
Правову систему, що регулює діяльність

засобів масової інформації в Європі, забезпеA
чують норми Закону від 1986 р. Засоби масоA
вої інформації регулюються особливими праA
вилами. Власник ліцензії на національний теA
левізійний канал, що передається наземними
засобами, не може в той самий час мати ліценA
зію на інший національний телевізійний каA
нал або на місцевий телевізійний канал.

Власні специфічні принципи мають інші
інститути інформаційного права країн ЗахідA
ної Європи – Інститут масової інформації,
Інститут документованої інформації тощо,
тобто країни Західної Європи мають власні
інститути інформаційного права. Крім того,
вони ефективно співпрацюють із відомими
інститутами права (наприклад, інститутами
інтелектуальної власності тощо).

У таблиці наведені законодавчі акти євA
ропейських країн, покликані регулювати інA
формаційний сектор. 

Аналіз таблиці свідчить, що особлива
увага в законодавстві приділяється нормативA
ним документам, які регулюють спільне виA
користання інформаційних ресурсів, аудіоA
візуальної продукції, сприяють інформаційA
ноAтелекомунікаційному розвитку країн реA
гіону. Законодавство про свободу інформації
має широке застосування в державних устаноA
вах країн Західної Європи. Що ширший обсяг
прав у сфері суспільного доступу до інформаA
ції, то більш демократичне законодавство. 

Доступ до урядової інформації в країнах
Західної Європи є різним. Так, у Великій
Британії немає закону про свободу інформаA
ції. У Франції закон надає право доступу до
державних документів кожному. Рішення дерA
жавного органу про відмову в наданні інфорA
мації може бути оскаржене в суді. У НімечA
чині закони містять положення про право на
доступ до інформації уряду. Федеральні уряA
ди можуть відмовити засобам масової інфорA
мації в наданні інформації, якщо її публічA
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ність може зашкодити судочинству тощо. 
В інших країнах Європи доступ до урядової
інформації регулюється законами, схожими
із законодавством Франції та Німеччини.
Діяльність законодавчих органів влади іноді
може бути обмежена конституційними та
міжнародними нормами. У Міжнародному
пакті про громадянські та політичні права
(1976 р.) зазначається, що державиAучасниці
повинні визнавати право на одержання інA
формації. При цьому чітко названі єдино можA
ливі підстави, за наявності яких можуть доA
пускатися обмеження щодо доступу до інA
формації.

Європейська конвенція з прав людини
(1950 р.) передбачає, що держави, які її
підписали, мають гарантувати право на своA
боду слова. У контексті свободи інформації
важливо, щоб обмеження були адекватними
встановленій законом меті та спроможними
досягати мети. 

У документі Ради Європи «Про доступ 
до офіційних документів» (2002 р.) особлиA
ва увага приділяється прозорості діяльносA
ті державних органів і доступності інформаA
ції з питань, що мають суспільний інтерес,
для розвитку демократичного суспільства.
Забезпечення доступу до офіційних докуменA
тів на принципах рівності та відповідно до
правил:

•• дає змогу отримувати адекватне уявленA
ня і формувати критичні судження про стан
суспільства, сприяючи залученню громадсьA
кості до діяльності, що становлять загальний
інтерес;

•• зміцнює дієвість та ефективність функA
ціонування органів влади, допомагає підтриA
мувати єдність влади, протидіє корупції;

•• сприяє утвердженню легітимності адміA
ністративної влади у ролі суспільних органів,
зміцненню довіри до неї з боку населення.

У зазначеному документі йдеться, перш
за все, про надання приватним особам достуA
пу до офіційних документів. З цією метою
державним органам слід проводити активну
політику щодо зв’язків із громадськістю,
спрямовану на надання населенню будьAякої
інформації, що може бути корисною у демоA
кратичному суспільстві. Це стосується офіA
ційних документів, що перебувають у розпоA
рядженні органів державної влади, і не стоA
сується права на доступ або обмежень достуA
пу, передбачених Конвенцією про захист осоA
бистості в зв’язку з автоматичною обробкою
даних (1981 р.). ДержавиAучасниці можуть
обмежувати право доступу до офіційних доA
кументів з метою:

•• національної безпеки, оборони та міжA
народних відносин;

•• недоторканності особистого життя й
інших правомірних приватних інтересів;

•• економічної, кредитноAгрошової та ваA
лютної політики держави тощо.

На сучасному етапі спостерігається конA
центрація засобів масової інформації, що підA
риває конституційні основи свободи слова.
Країни Західної Європи мають прийняти інA
формаційне законодавство, спрямоване на заA
побігання та протидію концентрації засобів
масової інформації, що може загрожувати плюA

Законодавчі акти Європейського Союзу в інформаційному секторі [8] 

№ 
з/п

Назва 
законодавчого акта

Рік 
прийняття

Мета прийняття 
документа

Основні положення 
документа

1 Про взаємозалежA
ність ресурсів в ЄвA
ропі

2002 Взаємовикористання інформаA
ційних ресурсів створює сприA
ятливі умови для розвитку всіх
сфер суспільної діяльності

Забезпечення широких персA
пектив щодо політики ефекA
тивного використання інфорA
маційних ресурсів європейсьA
ких країн 

2 Про майбутнє ЄвA
ропейської аудіовіA
зуальної політики

2003 Аудіовізуальна політика ЄвA
ропи приверне увагу виробниA
ків до розробки новітніх техноA
логій у цій сфері

Підвищення якості аудіоA
візуальної продукції; нормаA
тивне регулювання телевіA
зійної сфери; транскордонний
обмін телевізійних передач
між країнами – членами ЄС;
встановлення основних норм
для реклами

3 Про розвиток аудіоA
візуальних ресурсів
Кіпру

2004 Кіпр відкорегував своє закоA
нодавство щодо аудіовізуальA
них ресурсів, щоб не відставати
в розвитку новітніх технологій

Забезпечення вільного обA
міну телевізійних і радіопроA
грам за межами країни; підвиA
щення якості аудіовізуальних
програм

4 Про розвиток інA
формаційноAкомуніA
каційних технологій
(ІКТ)

2009 Передача інформації, а також
спілкування передбачає розвиA
ток новітніх інформаційних та
комунікаційних технологій

Розвиток інфраструктури
сприятиме формуванню ноA
вого інформаційного середоA
вища
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ралізму ЗМІ на національному, регіональноA
му та міжнародному рівнях. У законодавстві
держави повинні передбачити можливість
визначення максимальних рівнів державноA
го контролю, щоб обмежити вплив, який 
комерційна компанія може справляти в одноA
му або декількох секторах засобів масової
інформації. При встановленні рівнів впливу
держави слід брати до уваги обсяг ринку
ЗМІ і рівень наявних на ньому ресурсів. КраA
їни Західної Європи повинні створити спеA
ціальні органи у сфері ЗМІ, які б мали право
протидіяти злиттю компаній. Країни регіону
повинні вжити заходів у випадках, коли верA
тикальна інтеграція (тобто здійснюваний окA
ремою компанією контроль за ключовими
елементами виробництва, мовлення, пошиA
рення і суміжних видів діяльності) може стаA
ти загрозою плюралізму.

Слід зазначити, що, крім спільних напраA
цювань, в окремих країнах здійснюється деA
тальне регулювання діяльності ЗМІ. Так, у
Великій Британії міністр торгівлі має повноA
важення обмежувати концентрацію преси в
одних руках. Законодавство Німеччини гаA
рантує плюралізм друкованих органів як
найважливіший фактор свободи преси шляA
хом заборони монополії.

Висновки

Інформаційне право – нова галузь права,
яка відіграє визначальну роль у розвитку
суспільства XXI ст. Основою інформаційноA
го права, його юридичним базисом є інфорA
маційні права та свободи, забезпечення гаA
рантій яких є метою цієї нової галузі права.

Всі країни Західної Європи життєво заінтеA
ресовані у розвитку глобального інформаційA
ного суспільства, використанні нових можA
ливостей, зумовлених поліпшенням процесу
регулювання інформаційного сектора, прийA
няттям законів, спрямованих на забезпеченA
ня рівного доступу до інформації та викорисA
тання інформаційних ресурсів країнами реA
гіону. Урядам країн необхідно сприяти підA
вищенню ефективності інформаційного праA
ва, здійснювати правове регулювання власA
ності на засоби масової інформації, вирішуваA
ти проблеми концентрації ЗМІ, що має такі
негативні явища, як обмеження свободи слоA
ва, плюралізму думок тощо.
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Якість продукції – матеріальна основа, за
допомогою якої люди задовольняють
свої потреби. Що вища якість продукції,

то більшими матеріальними можливостями воA
лодіє суспільство для свого економічного та
соціального розвитку. Пов’язана з економічниA
ми законами суспільства, із розвитком суспільA
ного виробництва якість створюваних засобів
виробництва і предметів споживання постійно
поліпшується. Це пояснюється тим, що із розA
витком виробничих сил розширюються людські
потреби, збільшуються можливості їх задовоA
лення. Цілком зрозуміло, що із підвищенням
рівня потреб зростають і вимоги до якості проA
дукції.

Підвищені характеристики продукції пов’яA
зані з постійним підвищенням продуктивності
праці. Адже що вища якість продукції, то менше
її потрібно буде для задоволення певного обсяA
гу потреб. А це в свою чергу сприяє розвитку
економіки й економії праці.

Підставою виникнення правовідносин за
участю фізичних та юридичних осіб, пов’язаних
із реалізацією права на якість, у більшості виA
падків є цивільноAправовий договір. Залежно
від предмета договору, ці особи можуть вистуA
пати як замовник, покупець, пасажир, поклажеA
давець тощо, а предметом договору можуть буA
ти товари, роботи та послуги. 

ЦивільноAправові відносини – необхідний
елемент державної системи управління якістю
продукції. Вони є тим правовим інструментом,
який опосередковує господарські зв’язки всіх
ланок народного господарства і відіграє важлиA
ву роль у боротьбі за якість продукції.

Отже, дана тема є близькою усім суб’єктам
правовідносин незалежно від їх ролі, що обуA
мовлює її важливість, а динамічність її розвитA
ку зумовлює потребу у детальному дослідженні
та постійному контролі за нововведеннями. 

Метою цієї статті є аналіз загальнотеоретичA
них і практичних проблем визначення якості
товарів робіт і послуг у цивільноAправовому
договорі. 

В Україні, як і в інших країнах, проблемам
регулювання якості та безпечності продукції
приділяють увагу фахівці різних галузей права,
проте здебільшого сучасні вітчизняні науковці
розглядають їх лише з погляду забезпечення заA
хисту прав споживачів – О. Язвінська, Л. ІваA
ненко, В. Кардаш, Л. Чапкевич та ін. Проте поза
увагою сучасних дослідників є особливості (споA
соби, прийоми тощо) визначення якості у догоA
ворі, що і зумовлює необхідність цього досліA
дження.

Суть і значення цивільноAправового договору
в конкретних правовідносинах найбільш яскраA
во відображаються у його змісті, що ним визнаA
чається і зміст самого правовідношення.

Умови, на яких укладається договір, мають
велике практичне значення, оскільки від них,
зрештою, залежать особливості договірних прав
і обов’язків сторін договору, а також належне
виконання зобов’язань. Залежно від їх юридичA
ного значення всі договірні умови можна подіA
лити на три основні групи: істотні, звичайні та
випадкові [1]. 

Розглянемо якість як умову договору в конA
тексті наведеної вище класифікації. 

Якість може бути істотною умовою про
предмет договору в договорах купівліAпродажу.
У цьому разі вона є характеристикою товару,
щодо якого укладається правочин. 

Однак деякі науковці вважають, що умова
про якість не є істотною ні сама собою, ні як
частина умови про предмет договору [2, с. 317].
Вони пояснюють це тим, що згідно з Цивільним
кодексом (далі – ЦК) зобов’язання має виконуA
ватися належним чином відповідно до умов доA
говору та вимог цього Кодексу, інших актів циA
вільного законодавства, а за відсутності таких
умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового
обороту чи інших вимог, що звичайно ставлятьA
ся (ст. 526 ЦК). 

Саме звичаї ділового обороту або інші виA
моги, що звичайно ставляться, застосовуються
до одного з основних елементів належного викоA
нання договору – якості. Окрім того, у разі відA
сутності в договорі купівліAпродажу умов щодо
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якості товару продавець зобов’язаний передати
покупцеві товар, придатний для мети, з якою
такий товар звичайно використовується (ч. 2
ст. 673 ЦК України). А тому договір може бути
укладено і без умови про якість, що дає підстаA
ви вважати її неістотною. 

Із таким твердженням не можна погодиA
тись, оскільки наявність варіанта правового реA
гулювання, що використовується у разі непоA
годження сторонами умови договору про якість,
не скасовує іншу загальну норму ЦК про те, що
умова про предмет є істотною і в тому числі
умова про якість як частину предмета договору
(ч. 1 ст. 638 ЦК).

Істотними є також умови, визначені закоA
ном стосовно умови про якість зокрема у ч. 4 
ст. 673 ЦК України, де зазначається про встаA
новлення законом вимог з якості товару, за якиA
ми продавець зобов’язаний передати покупцеві
товар. 

Окрім істотних, можуть бути і звичайні
умови договору. Звичайними називають умови,
передбачені нормативними актами. На відміну
від істотних, вони не потребують узгодження
сторонами, оскільки набирають чинності з моA
менту укладення договору. Тому відсутність у
змісті договору звичайних умов не впливає на
його чинність. 

Визначення якості товару в договорі – це
встановлення якісної характеристики товару,
тобто сукупності властивостей, які визначають
придатність товару для використання його за
призначенням відповідно до потреб покупця.
Вибір способу визначення якості залежить від
характеру товару, практики ділового обороту,
волі сторін тощо.

Законодавство допускає кілька способів виA
значення умови про якість у договорі. РозгляA
немо окремі з них.

Обов’язкові вимоги до якості товарів визнаA
чаються державними стандартами України
(ДСТУ). Визначення якості товару за стандарA
том допускає, що якість поставленого товару
точно відповідає визначеному стандарту – доA
кументу, затвердженому уповноваженим оргаA
ном, що встановлює призначені для загального
та багаторазового використання правила, інструкA
ції або характеристики, які стосуються діяльA
ності чи її результатів, включаючи продукцію,
процеси або послуги, дотримання яких є неA
обов’язковим. Стандарт може містити вимоги до
термінології, позначок, пакування, маркування
чи етикетування, які застосовуються до певної
продукції, процесу чи послуги (п. 8 ст. 1 Закону
України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 р.).
Застосування стандартів полегшує встановленA
ня в контрактах якості товарів із загальними роA
довими ознаками й уніфікованої продукції. При
цьому у договорі досить послатися на номер і
дату стандарту та зазначити організацію, яка
його розробила. 

Міжнародною організацією із стандартизаA
ції ISO у 1987 р. розроблені та впроваджені міжA
народні стандарти серії 9000, доповнені в поA

дальшому стандартами серії 10 000, які сконценA
трували досвід управління якістю, нагромаджеA
ний в різних країнах, і у багатьох із них були
запроваджені як національні [3]. 

У разі, коли на даний товар відсутні станA
дарти, а також через особливі умови виробницA
тва й експлуатації товару, для встановлення
спеціальних вимог до його якості застосовуA
ються технічні умови (далі – ТУ). Вони містять
детальні технічні властивості товару, опис маA
теріалів, із яких він має виготовлятися, правила
та методи перевірки й випробувань. Згідно з ТУ
зазвичай визначають якість товарів, що виконуA
ються за індивідуальними замовленнями на
унікальному устаткуванні, складному промислоA
вому устаткуванні й апаратурі. Технічні умови на
машини й устаткування можуть бути представA
лені або самим замовником під час підписання
контракту купівліAпродажу, або розроблені
фірмоюAпостачальником і підтверджені замовA
ником. Технічні умови наводяться або в самому
тексті договору, або в додатку до нього. ВідпоA
відно до п. 12 ст. 1 Закону України «Про станA
дартизацію» технічні умови це – документ, що
встановлює технічні вимоги, що їм мають відA
повідати продукція, процеси чи послуги. ТехнічA
ні умови можуть бути стандартом, частиною
стандарту або окремим документом.

Якість товару також може бути визначена у
додатку до договору – специфікації, який місA
тить, зазвичай, необхідні технічні параметри, що
характеризують предмет договору. СпецифікаA
ції складаються в основному, але не тільки, посA
тачальниками; вони також можуть складатися
замовниками товарів, робіт і послуг. У договорі
пропонується зазначити таке застереження:
«Постачальник зобов’язується поставити ПоA
купцю товар в кількості і асортименті, передбаA
чених сторонами в погодженій специфікації 
№ 1 (Додаток 1), яка є невід’ємною частиною
даного договору» [4, с. 17].

Окрім того, якість у договорі може бути
визначена за зразком, описом тощо.

Спосіб визначення якості товару за зразком
використовується, зокрема, у договорах роздрібA
ної купівліAпродажу і найчастіше використоA
вується під час укладання угод на виставках і
ярмарках, за каталогами, фотокартками. Зразок –
це еталонний виріб, за споживчими властивосA
тями (експлуатаційні характеристики) якого
визначають вимоги до якості товару, що підляA
гає передачі покупцеві. Коли між зразком та пеA
реданим товаром є відмінності, то товар вважаA
тиметься таким, що не відповідатиме умовам
договору. 

Продавець надає покупцю кілька зразків проA
дукції, покупець випробовує їх властивості й у
разі, коли вони його задовольняють, замовляє
партію товару. Під час визначення якості за зразA
ком обумовлюються терміни та місце відбиранA
ня і зберігання зразків (проб), порядок їх ексA
пертизи (аналізу), призначення організацій, які
проводять експертизу, розподіл виниклих у
зв’язку з цим витрат. 
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Зазвичай прийнято відбирати три зразки:
один зберігається у покупця, інший – у продавA
ця, третій – у будьAякій нейтральній організації
(наприклад, торговельній палаті), зазначеній у
договорі [5, с. 221]. 

Спосіб визначення якості товарів за описом
використовується для визначення якості товарів
з індивідуальними ознаками, наприклад фруктів.
У контракті детально описуються всі властивості
товару. Опис товару – це визначений перелік
споживчих властивостей (експлуатаційних хаA
рактеристик) товару, що передається покупцеві.
Він може супроводжуватися фотографією товаA
ру, його графічним зображенням тощо.

За попереднім оглядом звичайно продаються
товари на аукціонах і зі складів. У договорі цей
спосіб позначається словами «оглянутоAсхвалеA
но». Покупцю надається право оглянути всю
партію товару у встановлений термін. Продавець
має гарантувати якість товару таким, що його огA
лянув і схвалив покупець. Продавець фактично
не відповідає за якість поставленого товару, коли
тільки він не мав прихованих недоліків, яких поA
купець при огляді не помітив і про які йому не
було повідомлено до здійснення угоди.

Визначення якості за вмістом окремих реA
човин у товарі допускає встановлення в контA
ракті у відсотках мінімально допустимого вмісту
корисних речовин і максимально до небажаних
елементів чи домішок. 

За виходом готового продукту у контракті
встановлюється кількість (у відсотках до заA
гальної маси чи в абсолютних величинах) кінA
цевого продукту, що має бути отриманий із сиA
ровини (наприклад, цукруAрафінаду із цукруA
сирцю, пряжі із вовни, олії із насіння).

Якість зернових визначають за натурною
масою. Натурна маса – це маса одного гектоA
літра (одиниця об’єму) зерна. Вона відображає
фізичні властивості зерна (форма, розмір зерна,
наповненість, частка), а також дає уявлення про
вихід борошна та крупи із нього. Показники наA
турної маси зазвичай застосовуються у поєдA
нанні з іншими показниками (наприклад, вміст
сторонніх домішок у зерні). 

Спосіб «тельAкель» застосовується, зокрема,
при продажу врожаю зернових, цитрусових «на
пні» (ще не знятого), коли продавець не несе
відповідальності за якість поставленого товару і
означає постачання товару «яким він є». Покупець
зобов’язаний прийняти товар незалежно від його
якості у разі, коли він відповідає найменуванню
(виду, сорту), зазначеному в договорі, і позбавлеA
ний права подавати рекламацію. Цей спосіб заA
стосовується також під час морського перевеA

зення вантажів, коли продавець не несе відповіA
дальності за погіршення якості товару в дорозі.

Крім цих основних способів визначення якосA
ті, можуть використовуватися і деякі інші, наA
приклад показники розмірів окремих частин тоA
вару (каменів вугілля, насіння, крупинок солі),
фарбування товару (бавовни, цукру, каучуку),
запаху тощо. Якість товару у договорі часто
визначається застосуванням двох чи декількох
наведених способів.

Зазначені положення відповідають правиA
лам визначення відповідності товару, передA
баченим Конвенцією Організації Об’єднаних
Націй про договори міжнародної купівліAпроA
дажу товарів від 11 квітня 1980 р. (ст. 35). ВідA
повідно до цієї статті, крім випадків, коли стороA
ни домовилися про інше, товар не відповідає доA
говору у тому разі, якщо він: 

не придатний для тих цілей, для яких такий
товар звичайно використовується;

не придатний для будьAякої конкретної меA
ти, про яку продавця прямо чи опосередковано
було повідомлено під час укладення договору,
крім тих випадків, коли з обставин випливає,
що покупець не розраховував або для нього буA
ло нерозумним розраховувати на компеA
тентність і міркування продавця; 

не відповідає якостям товару, представленоA
го продавцем покупцеві як зразок чи модель;

не затарений чи не упакований звичайним
для таких товарів способом, а за відсутності таA
кого – способом, який є належним для збереA
ження й захисту даного товару. 

Отже, умова про якість найчастіше є части�
ною предмета договору, а тому є істотною умо�
вою і щодо неї сторони мають дійти згоди, проте
відсутність такої умови не позбавляє сторони
обов’язку передати продукцію належної якості.
Умова про якість може бути встановлена шляхом
визначення певного нормативу, що йому продукція
має відповідати: державний (міжнародний) стан�
дарт, технічні умови, зразок, опис тощо. 

Література

1. Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. ЦивільA
не право України. – К., 2003. – 761 с.

2. Брагинский М. И., Витрянский В. В. ДоговорA
ное право: В 3 ч. – М., 2005. – Ч. 3. 

3. ДСТУ ISO 9000A2001. Системи управління
якістю. Основні положення та словник. – К., 2001. 

4. Костенко Л. Укладення господарського доA
говору // Юстиніан. – 2006. – № 10. – С. 17–18.

5. Науково�практичний коментар Цивільного коA
дексу України: У 2 т. / За ред. О. В. Дзери. – К., 2006. –
Т. 2. – 832 с.

In the article the conditions of civil agreement of quality are analyzed and ways of defining pro�
duct quality (goods, work and services). 

В статье анализируются условия гражданско�правового договора о качестве продукции, а
также способов определения качества продукции (товара, работ, услуг).



Ц И В І Л Ь Н Е П РА В О

41

№ 6

Договірним відносинам міни приділяA
ється значна увага в сучасній цивіA
лістиці, що зумовлюється широкою

вживаністю та популярністю договірної конA
струкції міни як базової категорії майнового
обороту.

Зміщення вектора розвитку економіки та
проблеми реалізації майнового обороту сприA
чиняють необхідність якісно нового та поA
глибленого дослідження сутності договірних
відносин міни. Поглиблення проблеми праA
вової регламентації договірних відносин міни
спричинене кризовими ознаками у фінансоA
вій сфері, що свідчить про зменшення обсягу
грошової маси в економічному обороті, а таA
кож латентністю нормативноAправових особA
ливостей, що, безумовно, мають теоретичне
та практичне значення. 

Відповідне становище суспільних відноA
син вказує на наявність багаторівневого секA
тора теоретикоAпрактичних аспектів, що поA
требує детального правового аналізу й як наA
слідок – обговорення серед правників. Тому
окреслений стан наявних проблем правового
характеру є потужним поштовхом для здійсA
нення наукової розвідки у заданому правовоA
му векторі.

Серед науковців, які досліджували пробA
леми правового регулювання договірних
відносин міни, слід згадати таких правників,
як Д. Мейєр, Г. Шершеневич, М. БрагінсьA
кий, В. Вітрянський, О. Іоффе, Н. Кузнєцова,
О. Дзера, В. Луць, Є. Мічурін та ін. ДоктриA
нальні концепції різних періодів розвитку
договірних відносин міни, що окреслені в 
роботах провідних науковців, вказують не
лише на підвищений інтерес до договірної
конструкції міни, а й на необхідність її норA
мативноAправового та науковоAпрактичного
вдосконалення. 

Метою цієї статті є виокремлення основA
них дефініцій договірних відносин міни.

Договір міни вважається попередником
договору купівліAпродажу. Договірна констA
рукція міни була відома ще класичному
римському праву. Обміну підлягали речі, які
були непотрібні особі, на речі, які були їй неA
обхідними. З розвитком товарного обороту
річ підлягала обміну на худобу, а згодом – на
метал. Як обмінний метал часто використоA
вували мідь. Правовий вплив на міну був не
такий потужний, як на грошовий обмін
(купівлюAпродаж). Це призвело до прискореA
ного розвитку договору купівліAпродажу, а не
договору міни. Враховуючи юридичні особA
ливості, притаманні лише договору міни, він
зайняв окреме місце в системі договірного
регулювання цивільноAправових відносин. 

Згідно із ч. 1 ст. 715 Цивільного кодексу
(далі – ЦК) України за договором міни (барA
теру) кожна із сторін бере на себе обов’язок
передати другій стороні у власність один тоA
вар в обмін на інший. Тому договір міни (барA
теру) – це договір, за яким на сторони поклаA
дається обов’язок передати контрагенту у власA
ність товар в обмін на інший.

Законодавець звузив поняття «майно»,
використовуючи у визначенні договору міни
поняття «товар», адже товар є лише складоA
вою майна. З визначення випливає, що понятA
тя «міна» та «бартер» є синонімами і це теж
дещо звужує розуміння договірної конструкA
ції міни. 

Д. Мейєр визначав міну як договір, за
яким одна сторона зобов’язується надати
іншій право власності на будьAяке майно, але
з умовою, що інша сторона передала їй право
власності на будьAяке майно, яке не є грошима
[1, с. 571]. У даному визначенні використовуA
ється поняття «майно», яке розширює трактуA
вання предмета договору міни. Д. Мейєр
підкреслив основну відмінність договору
міни від договору купівліAпродажу, яка поA
лягає у зустрічній передачі права власності
сторонами на майно, яке не є грошима. 
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Договір міни слід розглядати як консенA
суальний, оплатний, двосторонній. Договір
міни вважається консенсуальним договором
оскільки він вважатиметься укладеним із моA
менту досягнення сторонами згоди по всіх
істотних умовах договору. Договір міни не
передбачає обов’язковий збіг моменту встуA
пу договору в силу з моментом передачі тоA
вару. Консенсуальний характер договору
міни підкреслюється ч. 1 ст. 715 ЦК України,
згідно з якою кожна із сторін зобов’язується
передати другій стороні один товар в обмін
на інший.

Договір міни належить до оплатних догоA
ворів. Кожна сторона у разі виконання зоA
бов’язань із передачі одного товару отримує
зустрічне виконання у вигляді передачі стороA
ною іншого товару. Такий зустрічний обмін
сторонами одного товару на інший і характеA
ризує оплатність договору міни.

Договір міни є двостороннім оскільки кожA
на сторона договору виступає одночасно як
боржником, так і кредитором. Тобто кожна
сторона має зобов’язання щодо передачі одноA
го товару у власність контрагенту й одночасно
має право вимоги щодо виконання зобов’язанA
ня по передачі іншого товару у власність. ЗаA
значене породжує синалагматичний характер
договору міни і в силу існування презумпції
рівноцінності товарів, що підлягають обміну.

Договір міни (лат. рermutatio) за своєю
юридичною природою належить до виду доA
говору купівліAпродажу. Таке твердження
підтверджується як спільними ознаками, які
притаманні договору міни та договору купівA
ліAпродажу, так і положеннями ЦК України.
Відповідно до ст. 716 ЦК України до договоA
ру міни застосовуються загальні положення
про купівлюAпродаж, положення про договір
поставки, договір контрактації або інші догоA
вори, елементи яких містяться в договорі міни,
якщо це не суперечить суті зобов’язання.

Суб’єктами договору міни виступають будьA
які дієздатні фізичні й юридичні особи, якщо
інше не передбачено актами чинного законоA
давства. Відповідно до п. 1 Указу ПрезиденA
та України «Про спрощену систему оподатA
кування, обліку та звітності суб’єктів малого
підприємництва» від 03.07.1998 р. № 727/98
суб’єкти підприємницької діяльності – юриA
дичні особи, які перейшли на спрощену сисA
тему оподаткування за єдиним податком, не
мають права застосовувати інший спосіб розA
рахунків за відвантажену продукцію, крім
готівкового та безготівкового розрахунків
коштами. Отже, зазначений Указ ПрезиденA
та України прямою імперативною нормою
заборонив суб’єктам підприємницької діяльA
ності – юридичним особам, які перейшли на
спрощену систему оподаткування за єдиним
податком, здійснювати договори міни та барA

теру (незважаючи на вказівку ч. 6 ст. 715 ЦК
України, згідно з якою лише законом можуть
бути передбачені особливості укладення та
виконання договору міни).

Сторони договору міни одночасно вистуA
пають продавцем і покупцем товару. Такий
висновок випливає з ч. 2 ст. 715 ЦК України,
яка зазначає, що кожна із сторін договору
міни є продавцем того товару, який він переA
дає в обмін, і покупцем товару, який він одерA
жує взамін. На кожній стороні одночасно леA
жить обов’язок передати товар у власність
іншій стороні та отримати взамін інший тоA
вар. Це дає підстави стверджувати, що догоA
вір міни виокремлюється особливим харакA
тером зустрічного виконання.

За загальним правилом предметом догоA
вору міни може бути будьAякий товар, не заA
боронений для цивільного обороту. Виняток
становить ч. 5 ст. 715 ЦК України, згідно з
якою сторони положеннями договору моA
жуть передбачити обмін майна на роботи або
послуги. Умова про предмет договору міни
відноситься до істотних умов договору. 

В. Вітрянський вказував на необхідність
включення до предмета договору міни два
роди об’єктів. Об’єктом першого роду він виA
значав дії осіб, які зобов’язані передати один
одному товар, що підлягає обміну; об’єктом
другого роду виступає сам товар, що підлягає
обміну [2, c. 263]. 

Особливістю предмета договору міни є
обмін товару, який є тією ознакою, яка виокA
ремлює договір міни серед інших договорів.

Норми ст. 715 ЦК України не дають
відповіді на питання стосовно можливості обA
міну майна на споживчу послугу. Відповідно
до ст. 901 ЦК України за договором про наA
дання послуг одна сторона (виконавець) зоA
бов’язується за завданням другої сторони
(замовника) надати послугу, яка споживаA
ється в процесі вчинення певної дії або здійсA
нення певної діяльності, а замовник зобов’яA
зується оплатити виконавцеві зазначену поA
слугу, якщо інше не встановлено договором.
Таке визначення дає підстави стверджувати,
що право власності на результат споживчої
послуги не виникає, отже, здійснити обмін
майна на споживчу послугу шляхом уклаA
дення договору міни неможливо. Зазначене
випливає з ч. 1 ст. 715 ЦК України, яка вкаA
зує на обов’язок сторін передати майно саме
у власність іншої сторони. В інших випадках,
коли предметом договору міни є виконання
робіт, надання послуг, передача прав інтелекA
туальної власності тощо, такий договір, відA
повідно до ч. 2 ст. 638 ЦК України, набуває
ознак змішаного договору.

До особливостей договору міни слід відA
нести те, що сторони передають за договором
товар у власність іншій стороні. Фактично
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відбувається зміна правового режиму товаA
ру, який є предметом договору міни. Норми
ч. 4 ст. 715 ЦК України містять правило пеA
реходу права власності на товар, за яким праA
во власності на товар, що підлягає обміну, пеA
реходить до сторін одночасно після виконанA
ня зобов’язань щодо передання майна обома
сторонами. Закон може передбачити інший
порядок набуття права власності на обмінюA
ваний товар. Сторони у договорі міни мають
право встановити власний порядок переходу
права власності на товар, що підлягає обміну,
за умови, що такий порядок не буде супереA
чити нормі закону. 

Право власності на обмінювані товари
переходить до сторін одночасно після викоA
нання зобов’язань щодо передання майна
обома сторонами, якщо інше не встановлено
договором або законом. Товар, що виступає
предметом договору міни, не може мати озA
наки грошей. Якщо ознака грошей присутня,
тоді має місце договір купівліAпродажу.

Свого часу Г. Шершеневич зазначав, що 
договір міни відрізняється від купівліAпродажу
лише тим, що у ньому річ обмінюється на річ, 
а не на гроші (як в купівліAпродажу) [3, c. 114].

Диспозитивність норм ст. 175 ЦК УкраA
їни дозволяє зробити висновок про те, що на
момент укладення договору міни сторона моA
же не мати у власності товар, що виступає
предметом договору міни.

ЦК України не передбачає окремих виA
мог щодо форми договору міни, оскільки до
договору міни застосовуються загальні полоA
ження договору купівліAпродажу. Отже, за
наявності тотожного товару форма договору
міни має відповідати формі договору купівA
ліAпродажу. 

У більшості випадків у силу специфіки
договору міни йому притаманна усна форма
за умови дотримання статей 205, 206, 208,
209 ЦК України. Якщо цього вимагає закон,
до договору міни (як і до договору купівліA
продажу) застосовується правило про дерA
жавну реєстрацію окремих видів майна. ОсобA
ливість державної реєстрації договору міни
нерухомого майна полягає у тому, що така реA
єстрація може бути здійснена після виконанA
ня зобов’язання з передачі товару обома стоA
ронами, тобто з моменту виникнення у сторін
права власності на обмінюваний товар.

Є. Мічурін вказував, що за договором міA
ни житла право власності на кожен із об’єкA
тів житлового фонду може виникати поодинA
ці після державної реєстрації, але це полоA
ження повинно знайти закріплення у законі
(автор вважав за доцільне доповнити цим 
положенням п. 4 ст. 763 проекту ЦК України
(ч. 4 ст. 715 ЦК України) [4, c. 198]. З таким
твердженням щодо внесення змін до ст. 715
ЦК України не можна погодитися, оскільки 
ч. 4 ст. 715 ЦК України містить норму, яка виA
значає альтернативу одночасному виникненA
ню права власності на обмінюваний товар у стоA
рін шляхом вказівки на можливість визначиA
ти інший порядок умовами договору міни або
такий порядок може бути визначений законом.

Проведений аналіз дозволяє зробити такі
висновки:

договір міни (бартеру) – це договір за
яким на сторони покладається обов’язок пеA
редати контрагенту у власність товар в обмін
на інший;

законодавець звузив поняття «майно»
використовуючи у визначенні договору міни
поняття «товар», адже товар лише є складоA
вою майна;

норми ч. 1 ст. 715 ЦК України вказують
на обов’язок сторін передати майно саме у
власність іншої сторони. В інших випадках
(коли предметом договору міни є виконання
робіт, надання послуг, передача прав інтеA
лектуальної власності тощо) такий договір,
відповідно до ч. 2 ст. 638 ЦК України, набуA
ває ознак змішаного договору.

Разом із тим слід зазначити, що через
значну актуальність і багатогранність догоA
вірної конструкції, яка розглядається, ряд поA
ложень договірних відносин міни потребуA
ють подальшого наукового дослідження.
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Визначення поняття «законні інтереси
громадян у сфері власності» є фундаA
ментальною проблемою сучасної юриA

дичної науки. Ця проблема зумовлена існуA
ванням різних аспектів поняття «законний
інтерес» і потребою його розмежування з таA
кими категоріями, як «охоронюваний закоA
ном інтерес», «правовий інтерес» та «юриA
дичне право». 

Метою цієї статті є визначення поняття
«законні інтереси громадян у сфері власA
ності» шляхом дослідження науковоAтеоA
ретичних підходів до трактування цього
поняття й аналізу співвідношення понять
«законний інтерес», «охоронюваний закоA
ном інтерес», «правовий інтерес» та «юриA
дичне право», визначення їх специфіки та
змістової взаємозалежності.

Питання захисту законних інтересів гроA
мадян знайшло широке висвітлення у наA
уковій літературі останніх років. Особливу
увагу цьому питанню приділили Н. Вітрук,
Р. Гукасян, А. Малько, Н. Матузов, З. РомовA
ська та ін. 

У вітчизняному законодавстві та юриA
дичній науці застосовується ряд термінів, які
є схожими за своєю природою, однак несуть
різне змістове навантаження. НайважливіA
шим для визначення поняття «законний інтеA
рес» є розмежування цього поняття та таких
категорій, як «охоронюваний законом інтеA
рес», «правовий інтерес», «юридичне право».

У літературі існують різні точки зору на
категорію «законний інтерес». Н. Вітрук заA
значав, що законний інтерес, як і юридичA
не право, є можливістю особи щодо викоA
ристання різних соціальних благ [1, с. 109]. 
З. Ромовська стверджує, що зарахування інтеA
ресу в групу охоронюваних законом створює
його носію можливість діяти певним чином,
вимагати певної поведінки з боку іншої осоA
би, а у випадку незадоволення цього інтересу

звертатися за його захистом [2, с. 77]. А. ЄроA
шенко розглядав законний інтерес як юриA
дично передбачуване прагнення суб’єкта щоA
до досягнення тих благ, володіння якими
дозволено державою та забезпечено шляхом
надання особі правових можливостей певA
ного виду [3, с. 19].

Таким чином, науковці використовують
ряд термінів (законний інтерес, охоронюваA
ний законом інтерес, юридичне право), які в
одних випадках вживаються як синоніми, а в
інших, є засобами пояснення змісту чи виA
знаються складовими один одного. На даний
час у юридичній науці відсутній єдиний підA
хід до розуміння змісту поняття «законний
інтерес».

Законодавець теж не дає чіткого визнаA
чення поняття «законний інтерес» у нормаA
тивноAправових актах. В окремих випадках
він використовує термін «законний інтерес»,
а в інших «охоронюваний законом інтерес».
Так, у ст. 1 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі – КУпАП), статтях 2
та 25 Закону України «Про міліцію», ст. 29
Закону України «Про прокуратуру» міститься
термін «законний інтерес», а у ст. 176 КодекA
су адміністративного судочинства (далі –
КАС) України, ст. 4 Цивільного процесуальA
ного кодексу (далі – ЦПК) України – термін
«охоронюваний законом інтерес». В окреA
мих випадках законодавець законність інтереA
су вважає очевидним, ставлячи його в ряд з
правами та свободами. Зокрема у статтях 89,
121, 140 Конституції України та статтях 12,
13, 21, 49, 51 КАС України йдеться про
суспільні інтереси чи інтереси громадян або
держави. Відсутнє пояснення поняття «заA
конний інтерес» в актах суб’єктів офіційного
тлумачення законодавства. 

В юридичній літературі існують два підA
ходи до співвідношення понять «законні інA
тереси» й «охоронювані законом інтереси».
Е. Губін, Р. Гукасян, С. Сабікенов, О. Чепис,
Н. Шайкенов вважають, що ці поняття маA
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ють різну правову природу [4, с. 63; 5, с. 116;
6, с. 552]. О. Чепис зазначав, що законні інA
тереси є ширшим поняттям, а охоронювані
законом інтереси стають самостійним об’єкA
том захисту лише у випадках, коли «відсутA
нє власне суб’єктивне право» [6, с. 552]. ТаA
кої позиції дотримується і П. Варул [7, с. 23].

Прихильником дещо іншого підходу був
Н. Шайкенов, який вважав, що інтереси, виA
ражені в праві, знаходяться під правовим заA
хистом, і тому доцільно розглядати їх як «охоA
ронювані законом». Охоронювані законом
інтереси охоплюють як законні, так і юриA
дичні інтереси [8, с. 105]. Натомість Н. ВитA
рук, М. Гурвіч, Ю. Зав’ялов, Н. Малеін, В. СуA
бочьов, Д. Чечот, А. Єрошенко розглядають
ці поняття як тотожні та наполягають на
відсутності необхідності їх розмежовування
[3, с. 19; 9, с. 148; 10, с. 86; 11; 12, с. 3; 13, с. 3].
На підтвердження цієї позиції російські авA
тори наголошують на відсутності розмежуA
вання цих понять у змісті нормативноAпраA
вових актів РФ [12, с. 45]. Вітчизняний закоA
нодавець теж використовує зазначені терміA
ни як синоніми, хоча до кінця не розкриває
змісту поняття «законний інтерес». 

Практична необхідність в офіційному
тлумаченні поняття «охоронюваний законом
інтерес» змусила Конституційний Суд УкраA
їни звернутися до роз’яснення даного терміA
на. Він визнав, що поняття «охоронюваний
законом інтерес», що вживається в законах
України у логічноAзмістовному зв’язку з поA
няттям «права», слід розуміти як прагнення
до користування конкретним матеріальним
та/або нематеріальним благом, як зумовлеA
ний загальним змістом об’єктивного і прямо
не опосередкований у суб’єктивному праві
простий легітимний дозвіл, що є самостійним
об’єктом судового захисту й інших засобів
правової охорони з метою задоволення індиA
відуальних і колективних потреб, що не суA
перечать Конституції і законам України, сусA
пільним інтересам, справедливості, доброA
совісності, розумності, іншим загальнопраA
вовим засадам [14, с. 67]. Тобто таким чином
Конституційний Суд України використав
категорії законного та охоронюваного закоA
ном інтересу як синоніми. 

На нашу думку, розмежування термінів, що
розглядаються, з огляду на схожу етимологічну
структуру, змістове навантаження та логіку виA
користання у законодавстві є недоцільним, а поA
шук критеріїв для їх розмежування є лише
підставою для заплутування правозастосовA
чої практики. Такий підхід дає можливість
деякою мірою розв’язати існуючу проблему
юридичної термінології, однак не дозволяє до
кінця вирішити існуючі проблеми у цій сфері.

Не менш важливою проблемою визначенA
ня категорії «законний інтерес» є розмежуA

вання поняття правового та законного інтеA
ресу громадян. Як стверджував Р. Гукасян, у
державі можливе існування правових за змісA
том, але не охоронюваних законом інтересів,
а також неправових за змістом, але охороA
нюваних законом інтересів [5, с. 116]. В. КоA
лобів і Н. Якуніна теж стверджували, що не
будьAякий правовий інтерес потребує захисA
ту, тобто може виступати як інтерес, що охоA
роняється законом [15, с. 19].

Проблеми співвідношення правових і заA
конних інтересів виявляються також на пракA
тиці. Особливого значення ця проблема наA
буває у сфері власності. Найважливішим праA
вовим за змістом інтересом громадян УкA
раїни у сфері власності є інтерес щодо збереA
ження свого майна, що набуте на законних
підставах та перебуває на праві власності гроA
мадянина. У зв’язку з цим особа, яка володіє
майном на законних підставах, може знищиA
ти це майно чи передати право власності на
нього на власний розсуд, коли та кому забаA
жає. В деяку суперечність із цим природним
інтересом вступають норми Закону України
«Про відчуження земельних ділянок, інших
об’єктів нерухомого майна, що на них розміA
щені, які перебувають у приватній власності,
для суспільних потреб чи з мотивів суспільA
ної необхідності» від 17.11.2009 р. № 1559AVI.
Зокрема у ст. 15 цього Закону зазначено, що
у разі неотримання згоди власника земельної
ділянки, інших об’єктів нерухомого майна,
що на ній розміщені, з викупом цих об’єктів
для суспільних потреб зазначені об’єкти моA
жуть бути примусово відчужені у державну чи
комунальну власність. Це свідчить, що правоA
вий інтерес громадян реалізовувати своє майA
но кому та коли вони забажають є правовим
за суттю, але законним, зважаючи на зміст
норм чинного Закону України «Про відчуA
ження земельних ділянок, інших об’єктів неA
рухомого майна, що на них розміщені, які пеA
ребувають у приватній власності, для суспільA
них потреб чи з мотивів суспільної необхідA
ності», назвати не можна. Такого роду норми
свідчать про можливість розходження правоA
вих і законних інтересів громадян України у
сфері власності у нашій державі та поглиблюA
ють прірву між законом і природним правом. 

Важливою проблемою визначення понятA
тя «законний інтерес громадян у сфері власA
ності» є розмежування цього терміна з поA
няттям «суб’єктивне право». Ці два поняття
є близькими за змістом, хоч і не тотожними.
Переважно у нормативноAправовових актах,
що стосуються захисту прав громадян, закоA
нодавець передбачає можливість захисту заA
конних інтересів. Це означає, що законодаA
вець розмежовує ці два поняття і тим самим
вказує на різні об’єкти захисту. Зокрема, вихоA
дячи із змісту ст. 1 КУпАП, його завданням є
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охорона прав і законних інтересів підприA
ємств, установ і організацій; а у п. 1 ПостаноA
ви Верховної Ради України «Про стан дотриA
мання законодавства України щодо видачі
державних актів на право власності на земA
лю, сертифікатів на право на земельну частA
ку (пай) та їх обігу; про дотримання законоA
давства України щодо виділення в натурі (на
місцевості), використання та обігу земельA
них ділянок сільськогосподарського признаA
чення» від 22.05.2003 р. № 882AIV міститься
вказівка про забезпечення прав і законних 
інтересів громадян та юридичних осіб при
оформленні прав на земельні ділянки.

Як зазначав Н. Матузов, суб’єктивне праA
во є створюваною та гарантованою державою
через норми об’єктивного права особливою
юридичною можливістю діяти, що дозволяє
суб’єктові (як носію цієї можливості) поводиA
тися певним чином, вимагати відповідної поA
ведінки від інших осіб, користуватися певним
соціальним благом, звертатись у разі потреби
до компетентних органів держави за захистом
у цілях задоволення особистих інтересів і поA
треб, що не суперечать суспільним [16, с. 145].

Проте гарантувати юридичну можлиA
вість діяти певним чином закон може лише у
випадку, коли, переконавшись у доцільності
існування певних суспільних відносин, засA
нованих на задоволенні інтересів людини, і
прийнятності для суспільства способів задоA
волення цих інтересів, держава втілить у заA
конодавстві практику, яка склалася. Таким
чином, щоб будьAякий інтерес громадян у
сфері власності перетворився на право, він
повинен пройти процес закріплення у норA
мах права та формування механізму правоA
вого регулювання відносин, які виникають у
зв’язку з реалізацією цього інтересу. 

Законний інтерес є першоосновою для
задоволення потреб людей у сфері власності.
Такі потреби, проходячи через свідомість окA
ремих осіб, набувають вольового, свідомого
характеру та втілюються у законні інтереси
громадян у сфері власності. Якщо такі інтереA
си є визначальними для особи та типовими і
прийнятними для суспільства, держава може
зафіксувати їх у вигляді суб’єктивних прав і
визначити способи та засоби їх захисту.

Складність зв’язків між правами та заA
конними інтересами громадян у сфері власA
ності зумовлена специфікою процесу перетвоA
рення інтересів на право. Як зазначав В. СуA
бочьов, нормативність і виникнення інтереA
сів не одномоментні. Право запізнюється у
фіксації інтересів, які вже сформовані у виA
значенні способів їх реалізації. У даному випадA
ку об’єктивним регулятором виступають вже
існуючі способи реалізації інтересів, рефлекA
сія права, законні інтереси [12, с. 16]. У проA
цесі, як правило, тривалого узагальнення

існуючих способів реалізації інтересів громаA
дян у сфері власності, абстрагування від конA
кретних практичних ситуацій держава виA
значає універсальні способи регулювання
суспільних відносин, трансформує законний
інтерес громадян у сфері власності в їх суA
б’єктивне право.

Для юридичної науки залишається актуA
альним питання формування дефініції «заA
конного інтересу» та на її основі визначення
поняття «законний інтерес громадян у сфері
власності». У юридичній літературі існують
різні визначення поняття законного інтересу.
А. Малько визначив законний інтерес як
відображений в об’єктивному праві чи зуA
мовлений його загальним змістом і певним
чином гарантований державою простий юриA
дичний дозвіл, який виражається у прагненA
ні суб’єкта користуватися конкретним соціA
альним благом, а також у деяких випадках
звертатися за захистом до компетентного орA
гану з метою задоволення своїх потреб, які не
суперечать суспільним [17, с. 58–70]. В. СуA
бочьов вважав, що законний інтерес – це прагA
нення суб’єкта користуватися певним соціA
альним благом і у певних випадках звертатиA
ся із захистом до компетентних органів з меA
тою задоволення інтересів, які не суперечать
нормам права, певною мірою гарантується
державою у вигляді юридичного дозволу, що
виражається в об’єктивному праві чи виплиA
ває з його загального змісту [18, с. 44]. 

На нашу думку, недоцільно визначати
зміст «законного інтересу громадян у сфері
власності» як дозвіл чи прагнення. У процесі
формування законного інтересу прагнення
чи потреба проходить процес усвідомлення,
аналітичної обробки та психологічної оцінки
з боку особи. Тому саме прагнення не може поA
яснювати зміст законного інтересу та сприйA
матись як тотожне йому поняття. Законний
інтерес громадян у сфері власності теж не є
дозволом, оскільки джерелом його виникA
нення є не лише воля держави, а й особисті
прагнення суб’єкта чи потреби територіальної
громади, що існують об’єктивно, пов’язані з
самою природою людини, а їх захист в окреA
мих випадках може виявлятись у вигляді саA
мозахисту. Іншими словами, державний дозA
віл для таких інтересів не є первинним. Вони
забезпечуються державою та набувають юриA
дичного значення лише у випадку значимосA
ті для особи та суспільства. 

Законний інтерес у сфері власності є моA
тиваційним станом особи. Саме цей мотиваA
ційний стан спонукає людину до реалізації
потреб, які закладені в її свідомості в силу приA
родного бажання, прагнення володіти та розA
поряджатися майновими благами.

Зважаючи на викладене, законний інте�
рес громадян у сфері власності є мотиваційA
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ним станом особи, що спонукає її до набуття
та реалізації потреб, які пов’язані з об’єктом
права власності, реалізуються завдяки гаран�
тованості можливості володіння, користу�
вання та розпорядження майновими благами
у державі й існуванню системи органів, упов�
новажених забезпечувати захист потреб у
сфері власності, які не суперечать загально�
державним.

Висновки

Проблема дослідження поняття законA
них інтересів громадян у сфері власності є
глибокою та малодослідженою. Складність
категорії «законний інтерес» зумовлена діA
алектичними зв’язками з такими поняттями
як «правовий інтерес громадян у сфері власA
ності», «суб’єктивні права громадян у сфері
власності» та різноманіттям соціальних зв’язA
ків, що виникають між суб’єктами правових
відносин у цій сфері. Наукове осмислення
поняття «законний інтерес громадян у сфері
власності» є передумовою розроблення наA
уково обґрунтованих засобів і способів захисA
ту законних інтересів громадян, оптимізації
правового регулювання цієї сфери. 
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The article is devoted to the definition of the notion «legitimate interests of citizens in the property
sphere». Legal analysis of legitimate interests of citizens in the property sphere is carried out on the
research of normative�legitimate acts and on the scientific approach to the content of this category. 

В статье осуществляется правовой анализ законных интересов граждан в сфере собствен�
ности на основе результатов исследования нормативно�правовых актов и научных подходов к
содержанию этой категории. 
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Однією з тенденцій розвитку цивільноA
го законодавства України є розшиA
рення видів об’єктів цивільних прав,

які можуть знаходитись у спільній частковій
власності, зокрема, майна, яке знаходиться у
власності членів особистого селянського госA
подарства, колишніх членів колективних
сільськогосподарських підприємств, спільA
ного майна у багатоквартирному житловому
будинку тощо. Одним із проблемних питань
здійснення права спільної часткової власA
ності є відносини, що виникають у випадку
виділу частки із спільного майна. 

Питання виділу частки із спільного майна
в натурі були предметом досліджень Г. ШерA
шеневича, Д. Мейєра, Р. Мананкової, Ш. ТаA
гайназарова, К. Скловського, Н. Ліннікової,
Ю. Толстого, О. Дзери, Н. Кузнєцової, Я. ШевA
ченко, Р. Пахомової, Л. Мінкіної, Б. ГончикA
нимаєвої, С. Залугина, Н. Фірсової та ін. 

Після прийняття Цивільного кодексу
(далі – ЦК) України 2003 р. питання виплаA
ти компенсації співвласникові при неможлиA
вості виділення йому частини спільного майA
на в натурі не досліджувалося, що і зумовA
лює актуальність статті. Реалізація цього праA
ва пов’язана із низкою теоретичних і пракA
тичних проблем, оскільки в законодавстві не
вирішене питання про те, чи виплата комA
пенсації є правом інших співвласників чи їх
обов’язком. 

Метою цієї статті є висвітлення правових
проблем, які виникають при виплаті співA
власникові компенсації вартості його частA
ки в праві спільної часткової власності, а таA
кож формування пропозицій щодо вдоскоA
налення законодавства з цього приводу.

Відповідно до ст. 364 ЦК співвласник має
право на виділ у натурі частки із майна, що є
у спільній частковій власності. Якщо виділ у
натурі частки із спільного майна не допусA
кається згідно із законом або неможливий 

(ч. 2 ст. 183 цього Кодексу), співвласник,
який бажає виділу, має право на одержання
від інших співвласників грошової або іншої
матеріальної компенсації вартості його частA
ки. Компенсація співвласникові може бути
надана лише за його згодою.  Таким чином,
співвласник має право вимагати грошової
компенсації вартості його частки у власності
лише за умови, якщо виділ у натурі частки із
спільного майна не допускається згідно із заA
коном або якщо спільне майно є неподільною
річчю. Аналогічні підходи мала ст. 115 ЦК
УРСР, яка передбачала можливість отриманA
ня грошової компенсації, власником, який виA
магає виділу. 

Які ж відносини виникають між колишA
нім співвласником, який отримує компенA
сацію, та співвласниками, які виплачують
компенсацію? Незважаючи на те, що ст. 364
ЦК України передбачається право на отриA
мання компенсації, на нашу думку, це є викуA
пом частки іншими учасниками спільної
часткової власності. Такий висновок ґрунA
тується на тому, що поAперше, співвласники
сплачують кошти за частку в праві власності;
поAдруге, після виплати компенсації співвласA
ники набувають частку, внаслідок чого здійсA
нюється перерахунок їх часток у праві власA
ності. 

Аналогічні підходи існують і в інших краA
їнах. Так, відповідно до ч. 4 ст. 255 ЦК РесA
публіки Білорусь у випадку, якщо виділ частA
ки у натурі не допускається законодавством
чи неможливий без нанесення шкоди майну,
яке знаходиться у спільній власності, власA
ник, який виділяє свою частку, має право на
виплату йому вартості його частки іншими
учасниками [1, с. 369]. 

Виділ частини спільного майна є одним із
способів, який співвласник може використати
для того, щоб вийти із спільності, крім поділу
спільного майна та відчуження частки в праві
власності. Тому встановлення для співвласA
ника права на отримання компенсації внасліA
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док неможливості виділу частини спільного
майна в натурі є цілком справедливим. РаA
зом із тим із змісту ч. 2 ст. 364 ЦК не можна
зробити однозначного висновку щодо права
чи обов’язку інших співвласників сплатити
компенсацію. Ця норма лише визначає право
особи, яка бажає виділу частини майна в наA
турі, на отримання компенсації, у разі неможA
ливості такого виділу. Викладене свідчить, що
фактично права й інтереси тих співвласниA
ків, які залишаються у відносинах спільної
часткової власності, залишаються незахищеA
ними, адже ст. 364 ЦК не містить положення
про те, що вони мають право заперечити проA
ти виплати компенсації.

Спори часто виникають стосовно виплаA
ти компенсації за частину квартири. Як праA
вило, відповідачі, тобто особи на яких має буA
ти покладений обов’язок сплатити компенA
сацію, є недостатньо фінансово забезпечениA
ми, оскільки у протилежному випадку вони б
придбали окреме житло, в якому б і мешкаA
ли. Таким чином, покладення на співвласA
ників обов’язку виплатити компенсацію наA
носить шкоду їх майновим інтересам, адже воA
ни, поAперше, не мали наміру купувати частку
в праві власності, поAдруге, внаслідок виплаA
ти компенсації погіршується їх майнове стаA
новище. 

Аналіз судової практики свідчить про відA
сутність єдиної позиції серед судів при виріA
шенні зазначеної категорії справ. 

Так, ОсобаA1 звернулася до суду із позовом,
посилаючись на те, що їй належить на праві власA
ності 1/3 частина квартири, а інші 2/3 частини кварA
тири належать відповідачам, проте спільне корисA
тування квартирою неможливе, а відповідачі чиA
нять перешкоди в користуванні житлом. ОсобаA1
просила стягнути з відповідачів грошову компенA
сацію за 1/3 частину квартири в сумі 60 000 грн. ПоA
зов було задоволено. Ухвалою Верховного Суду УкA
раїни від 16.07.2008 р. по справі № 6A29099св07 скаA
соване рішення судів про задоволення позову в
зв’язку з тим, що судом не була з’ясована можливість
сплати відповідачами компенсації. В аналогічній за
суттю справі № 6A18497св08 Верховний Суд взяв
до уваги обставину про можливість сплатити позиA
вачам грошову компенсацію в сумі, про те, чи не
призведе покладення на відповідача такого обоA
в’язку до звернення стягнення на квартиру, її приA
мусового продажу та порушення законних прав
відповідача, який зобов’язаний сплатити компенA
сацію. 

Отже, суд при вирішення питання про комA
пенсацію перш за все виходив із фінансових
можливостей інших співвласників. Таке рішенA
ня прийняте з урахуванням загальних засад
цивільного законодавства, а саме – із принA
ципів справедливості. Але такий підхід у суA

довій практиці має скоріш індивідуальний, 
а не загальний, характер, оскільки норми 
ст. 364 ЦК України не дають підстав для висA
новків щодо необхідності врахування фінанA
сового стану інших співвласників при приA
суджені компенсації. Також суди при виріA
шенні цього питання виходили із загальних
засад здійснення цивільних прав. Верховний
Суд у своїй ухвалі від 25.03.2009 р. по справі
№ 6A9401св08, в якій співвласник заперечуA
вав можливість виплати компенсації відпоA
відно до ст. 364 ЦК України, зазначив, що 
ч. 5 ст. 319 ЦК України встановлює, що власA
ник не може використовувати право власносA
ті на шкоду правам і свободам громадян. СтягA
нення за рішенням суду апеляційної інA
станції грошової компенсації частки позиваA
ча, який бажає виділу, з відповідача, який
сплатити таку компенсацію неспроможний,
та визнання за останнім усупереч його волі
права власності на частку позивача є викоA
ристанням одним співвласником свого права
власності на шкоду іншому співвласнику, що
неприпустимо.

Існують і протилежні рішення суду щодо
цього питання. Так, в ухвалі Верховного СуA
ду по справі № 6A989св09 про виплату комA
пенсації співвласникові, який не може видіA
лити частку у натурі, Верховний Суд в ухA
валі від 10.06.2009 р. зазначив, що аналіз ч. 2
ст. 364 ЦК та статей 21, 24, 41 Конституції
України, статей 316, 317, 319, 358, 361 ЦК
України свідчить, що право співвласника на
виділ частки із спільного майна шляхом отA
римання грошової компенсації вартості частA
ки в майні не може бути обмежене іншими
співвласниками і такому праву співвласника,
що виділяється, кореспондується обов’язок
інших співвласників сплатити грошову комA
пенсацію частки, розмір якої визначається з
дійсної вартості майна на час розгляду судом
справи. При цьому зазначеною нормою пеA
редбачено, що обов’язковою умовою признаA
чення грошової компенсації є лише згода співA
власника, який заявив вимоги про виділ частA
ки, і не передбачається обов’язковість згоди
інших співвласників на такий виділ, не стаA
виться право співвласника на виділ у залежA
ність від згоди інших співвласників і мотивів,
з яких власник має намір реалізувати своє
право на виділ. Аналогічна позиція була прийA
нята судом також в ухвалі від 19.03.2008 р. по
справі № 6A2883св08. 

Науковці висловлюють різні думки з цьоA
го приводу. Одні критикують такий підхід,
оскільки це порушує права всіх співвласниA
ків [2, с. 82], а суди мають право вирішувати
лише спори щодо володіння та користування
спільним майном [3, с. 482]. Інші не вбачають
в цьому порушення прав інших учасників.
Так, на думку Б. Гончикнимаєвої, така норма є
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виправданою, оскільки для цього потрібна
згода учасника спільної власності на виплату
йому компенсації. Ініціатива про виділ вихоA
дить від самого учасника, а суд не може сам
виключити його із складу учасників спільної
часткової власності. Учасник спільної власA
ності за своєю волею і в своїх інтересах зверA
тається до суду з вимогою виділу його частки
в натурі при недосягненні згоди. Якщо власA
ник заперечує проти грошової компенсації,
судовий процес повинен вирішуватися відA
мовою у виділі частки в натурі із збереженA
ням за ним права частки у спільній власності
[4, с. 65–66]. 

З такою думкою погодитися не можна,
оскільки автор обстоює інтереси лише однієї
сторони, а саме – особи, яка виділяє свою
частку. Разом із тим без уваги залишається
одна обставина, пов’язана з тим, що частка,
яка не може бути виділена, «нав’язується» інA
шим учасникам спільної власності, тобто в
примусовому порядку їх зобов’язують стати
власниками такої частки. Це, у свою чергу, є
порушенням принципу диспозитивності, відA
повідно до якого учасники цивільних правоA
відносин лише за своєю ініціативою набуваA
ють цивільні права. На нашу думку, якщо приA
судження компенсації шкодить майновим
інтересам співвласників, то має місце викоA
ристання одним співвласникам свого права
власності на шкоду правам та інтересам інA
ших співвласникам. 

Проблеми при реалізації права на отриA
мання компенсації внаслідок неможливості
виділення частини майна в натурі виникають
через недостатньо чітке правове регулювання
питання, що розглядається, а також через відA
сутність у законодавстві України концепції,
відповідно до якої при виході із спільної частA
кової власності були би захищеними не лише
інтереси особи, яка ініціює виділ своєї частA
ки або виплату компенсації за неї, а й інших
учасників права спільної часткової власA
ності. У зв’язку з цим суди поAрізному застоA
совують положення ст. 364 ЦК, керуючись
власною правосвідомістю, що в деяких виA
падках призводить до порушення прав співA
власників. Викладене свідчить, що потреба
вдосконалення правового регулювання пиA
тання виплати компенсації на користь співA
власника, якому неможливо виділити його
частину із майна в натурі, є нагальною, зокA
рема, необхідно розробити нові підходи до
вирішення цього питання. 

Основна теоретична проблема, яку необA
хідно вирішити при вдосконаленні правового
регулювання, полягає в тому, щоб забезпечиA
ти рівність прав співвласників. Відповідно до
принципу юридичної рівності жоден із суA
б’єктів цивільних правовідносин не має приA
мусової влади відносно іншого. Незалежно

від розміру частки в праві власності, співA
власники мають рівні права, про що свідчить,
зокрема, те, що співвласники здійснюють 
володіння, користування та розпорядження
спільним майном за спільною згодою незаA
лежно від розміру їх часток у праві власності.
Незважаючи на те, що співвласник має право
на отримання компенсації, при реалізації цьоA
го права має бути враховане волевиявлення
інших співвласників. Як зазначає Є. СухаA
нов, право завжди має певні межі як за змісA
том, так і за способами здійснення передбачеA
них ним можливостей. Такі межі – невід’ємна
властивість будьAякого права, оскільки за їх
відсутності право перетворюється на свою
протилежність – свавілля [5, с. 41]. 

Для забезпечення рівності при реалізації
співвласниками їх прав необхідно на законоA
давчому рівні закріпити конструкцію, відпоA
відно до якої, з одного боку, співвласник міг би
здійснити своє право на вихід із спільності
(виділ частки в натурі або отримання комA
пенсації у випадку неможливості її виділенA
ня), а з іншого – вихід співвласника із праA
вовідносин спільної часткової власності не
завдав би шкоди правам та інтересам інших
співвласників. Для цього співвласникам неA
обхідно надати право відмовитися від виплаA
ти компенсації, а також право на зустрічні
дії, наприклад вимагати продажу спільного
майна із розподілом коштів між усіма співA
власниками.

Зарубіжний досвід правового регулюванA
ня відносин, пов’язаних із виділом частки із
спільного майна в натурі, свідчить, що в закоA
нодавстві інших країн існують правові підхоA
ди до вирішення питання виділу частини
майна в натурі. Так, відповідно до ст. 1074
ЦК Латвійської Республіки спільного власA
ника не можна примусити залишатись у
спільній власності, якщо у положеннях про
заснування не зазначено інше; навпаки, коA
жен власник може вимагати поділу. Отже,
зазначена норма не допускає виділу частки з
наданням переваги учаснику спільної часткоA
вої власності, який виділяється. При цьому
ст. 1075 цього Кодексу допускає проведення
жеребкування, якщо суд вирішує питання
про те, у кого із співвласників залишиться
річ, а хто задовольниться грошима. Такий
підхід, на нашу думку, найбільш відповідає
принципу рівності прав учасників у спільній
частковій власності [6, с. 361]. 

Аналогічний підхід закріплений і в ЦК
Грузії, який також не виокремлює такого поA
няття, як виділ, зазначаючи про право на угоду
про відмову від спільного права. Так, відпоA
відно до ЦК Грузії, кожний власник вправі
вимагати відміни спільного права у будьAякий
час. Спільне право відміняється при поділі в
натурі, якщо спільний предмет (або предмеA
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ти) можуть бути розділені на однорідні часA
тини без зниження вартості. Розподіл рівних
часток між співвласниками відбувається за
жеребкуванням. Якщо поділ у натурі неможA
ливий, спільне право припиняється шляхом
продажу предмета та розподілу вирученого.
Якщо відчуження спільного предмета третій
особі є неприпустимим, предмет повинен бути
проданий з аукціону серед дольових власників
(статті 961–964 ЦК Грузії) [7, с. 529–530].

Відповідно до ст. 364 ЦК виплата комA
пенсації провадиться лише за умови, коли
існує згода учасника спільної часткової власA
ності, який бажає виділити частку у натурі.
Такий підхід, зазначають учені, пов’язаний із
тим, що припинення права власності можлиA
ве лише у випадку, коли на це є воля власниA
ка [8, с. 160]. З іншого боку, коли особа набуA
ває право власності на певне майно, вона наA
буває не лише вигоди, а й обов’язок нести
витрати на його утримання. Саме тому право
власності має набуватися учасником цивільA
них правовідносин лише за його власним воA
левиявленням.

Аналіз порядку набуття права власності на
частку внаслідок виплати співвласником комA
пенсації відповідно до закріпленої ч. 2 ст. 364
ЦК конструкції свідчить, що, поAперше, праA
во власності нав’язано особі в примусовому
порядку; поAдруге, в результаті цього збільA
шується розмір виплат, які співвласник поA
винен нести по утриманню спільного майна.

Викладене дозволяє зробити висновок,
що правова конструкція, внаслідок якої співA
власник зобов’язаний виплачувати компенA
сацію вартості частки у спільній власності у
випадку, коли виділ у натурі із спільного майA
на не допускається згідно із законом або неA
можливий, є помилковою. На нашу думку,
необхідно замість цієї конструкції запроваA

дити конструкцію викупу частки у спільній
власності, якщо на це є згода інших співвласA
ників, і надати право будьAякому співвласниA
ку, крім того, хто має незначну частку у спільA
ній власності, вимагати через суд продажу
майна та поділу грошей відповідно до частA
ки, або надання права на викуп частки в інA
ших учасників із проведенням жеребкуванA
ня, якщо суд вирішує питання про те, у кого
із співвласників залишиться річ, а хто задоA
вольниться грошима. 

Однак проблеми виділу частки із спільA
ного майна в натурі не обмежуються лише
тим, щоб захистити права всіх співвласників
у випадку виходу одного із них із права спільA
ної часткової власності при виплаті компенA
сації одному із них. Подальшого дослідженA
ня потребують також проблеми, що виникаA
ють при виплаті співвласнику компенсації,
коли в натурі йому виділяється частина спільA
ного майна, яка є меншою, ніж розмір його
частки в праві власності.
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in case of impossibility of share separation from common property specifically.
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имущества или выплаты компенсации в случае невозможности выделения части.
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Ідея необхідного спадкування (обов’язкоA
вої частки) була відома ще римському
праву та, незважаючи на те, що була тією

чи іншою мірою рецепційована новітніми
цивільноAправовими системами, на сучасноA
му етапі розвитку залишається однією із пробA
лемних. Кожен громадянин має право за
життя розпорядитися своїм майном на випаA
док смерті. Таке розпорядження, зроблене у
встановленій законом формі, називається заA
повітом. Власник майна сам вирішує його
долю, визначає, хто після його смерті повиA
нен стати власником його спадку. Особиста
власність громадян і право її успадкування
охороняються державою.

Метою цієї статті є дослідження недоліків
у законодавстві щодо права на обов’язкову
частку у спадщині.

Питанню обов’язкової частки присвячеA
но багато праць учених: Ч. Азімова, Ю. Заіки,
Є. Рябоконь, Є. Фурси, А. Шевчук та ін.

Конституція України гарантує соціальA
ний захист осіб, які перебувають на утриманA
ні, в разі втрати годувальника. Разом із тим
поки держава не може належним чином заA
безпечити зазначених осіб достатніми засоA
бами до існування, на перші ролі виходить
матеріальноAзабезпечувальна функція спадA
кового права. Надаючи спадкодавцю значні
права щодо розпорядження власним майном,
закон разом із тим не може допустити, щоб
заповідальна воля носила абсолютно необA
межений характер, за якого могли б залишиA
тися без засобів до існування особи, які при
спадкуванні за законом мали б свою гарантоA
вану частку в спадковій масі [1, с. 120]. 

Положення про право на обов’язкову
частку, порівняно з редакцією ст. 535 ЦивільA
ного кодексу (далі – ЦК) України від 1963 р.,
значно розширені. Але ще до набрання чинA
ності новим ЦК України висловлювалися

застереження щодо проблемності визначенA
ня права на обов’язкову частку [2, с. 87]. ЗоA
крема, проблемними вважаються такі питанA
ня: розмір обов’язкової частки спадщини
(який на практиці може негативно впливати
на права спадкоємців за правом на обов’язкоA
ву частку у спадщині), визначення суб’єктів,
які мають право на обов’язкову частку у
спадщині, розрахунок обов’язкової частки у
спадщині.

У першому випадку йдеться про супеA
речність права на обов’язкову частку принA
ципу свободи договору, який полягає у тому,
що заповідач вправі на свій розсуд розпоряA
джатися належним йому майном. ПередбаA
чено перерозподіл спадщини, що фактично
суперечить волі заповідача, який позбавив
права на спадкування спадкоємця, якому наA
лежить право на обов’язкову частку, або
зменшив розмір його частки [3, с. 10]. ІншиA
ми словами, заповідач має право в заповіті поA
збавити права на спадкування одного, кільA
кох або всіх спадкоємців, окрім осіб, які мають
право на обов’язкову частку.

Стаття 1241 ЦК України передбачає, що
право на обов’язкову частку у спадщині маA
ють малолітні, неповнолітні, повнолітні неA
працездатні діти спадкодавця, непрацездатна
вдова (вдівець) і непрацездатні батьки; вони
спадкують, незалежно від змісту заповіту, поA
ловину частки, яка б належала кожному з
них у разі спадкування за законом (обов’язA
кова частка).

Розмір обов’язкової частки у спадщині
може бути зменшений судом з урахуванням
відносин між цими спадкоємцями, а також
інших обставин, які мають істотне значення.
До обов’язкової частки у спадщині зараховуA
ється вартість речей звичайної домашньої обA
становки та вжитку, вартість заповідального
відказу, встановленого на користь особи, яка
має право на обов’язкову частку, а також варA
тість інших речей та майнових прав, які пеA
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рейшли до неї як до спадкоємця (ст. 1241 ЦК
України).

Коло спадкоємців, які мають право на обоA
в’язкову частку, встановлюються на день відA
криття спадщини. Якщо ж особа стала неA
працездатною після відкриття спадщини, праA
во на обов’язкову частку вона не набуває.

Від утримання непрацездатних батьків,
подружжя, непрацездатних або неповнолітніх
дітей, спадкодавець за життя не може відмоA
витись, оскільки за чинним шлюбноAсімейA
ним законодавством на нього може бути поA
кладено обов’язок шляхом аліментування
утримувати цю категорію осіб (статті 75, 172,
180 Сімейного кодексу України).

Спадкоємець, який, незважаючи на зміст
заповіту, претендує на обов’язкову частку, має
довести: наявність близьких родинних стоA
сунків чи сімейних зв’язків із спадкодавцем;
свою непрацездатність саме на час відкриття
спадщини [4, с. 198].

В юридичній літературі піддавалися певA
ному сумніву і критерії, яким повинні відповіA
дати обов’язкові спадкоємці. Ще на початку
50Aх років минулого століття А. Файнштейн
висловлював думку, що досягнення певного віA
ку є недостатнім для визнання спадкоємця неA
працездатним, у тому числі визнання його праA
ва на обов’язкову частку спадщини [5, с. 109].

Є. Фурса вважає, що, виходячи із змісту
ст. 1241 ЦК України, слід відмовляти у праві
спадкування на обов’язкову частку особам,
які при фактичній непрацездатності за віком
чи станом здоров’я працюють і отримують заA
робітну плату чи дохід від підприємницької
діяльності, пенсію й інші доходи [2, с. 87].

Проблемним є те, що нотаріус не здатен
перевірити, чи працює особа, чи вона достатA
ньо матеріально забезпечена. Тому, виходячи
із концепції захисту прав інших спадкоємців,
які закликаються до спадкування за заповіA
том, вони мають право ставити під сумнів
право спадкоємця на обов’язкову частку та
порушувати позовну справу про визнання спадA
коємця таким, що не має права на обов’язкоA
ву частку [4, с. 201].

Доцільною є і норма ч. 2 ст. 1241 ЦК УкA
раїни, згідно з якою суду надано право зменA
шувати розмір обов’язкової частки з урахуA
ванням відносин між спадкодавцем та обов’язA
ковими спадкоємцями. Деякі практичні праA
цівники висловлюються за конкретизацію цих
положень, пропонуючи заповідачу в заповіті
зазначити підстави позбавлення права на спадA
щину спадкоємців [6, с. 71]. Така позиція
доцільна, але справа в тому, що в законі немає
правових важелів, які б примусили заповідаA
ча обґрунтувати в заповіті своє рішення про

позбавлення спадщини, а у випадках, коли
йдеться про секретні заповіти, ця пропозиція
втрачає сенс.

Позитивним для отримання обов’язкової
частки спадщини в повному обсязі є «добрі
стосунки між спадкодавцем та спадкоємцем»
[7, с. 1003].

Поняття «непрацездатність» було роз’ясA
нено у п. 2 постанови Верховного Суду СРСР
«Про судову практику в справах про спадкуA
вання» від 01.07.1966 р. До непрацездатних
пропонувалося відносити жінок, які досягли
55 років, чоловіків, які досягли 60 років, неA
залежно від того, чи призначена даним осоA
бам пенсія, а також осіб, які не досягли 16 роA
ків, а хто навчається – 18 років, інвалідів 1, 2,
3 групи. Згідно з ч. 3 ст. 75 Сімейного кодекA
су України, непрацездатним є той із подружA
жя, хто досяг пенсійного віку, встановленого
законом, або є інвалідом 1, 2, 3 групи. То чи
слід цю норму застосовувати до спадкових
правовідносин? [8].

Слід зазначити, що мабуть поняття «неA
працездатність» не можна ототожнювати з
поняттям «інвалідність». Ці два поняття мають
самостійне значення, зокрема «непрацеA
здатність» передбачає відсутність у особи повA
ноцінної здатності до праці [6, с. 72]. НепраA
цездатність може бути тимчасовою та триваA
лою, що визначається медикоAсоціальними
експертними комісіями (далі – МСЕК) МінісA
терства охорони здоров’я.

Що стосується неповнолітніх, то ст. 6
Сімейного кодексу України наводить понятA
тя «дитина»: малолітньою вважається дитиA
на до досягнення нею чотирнадцяти років;
неповнолітньою вважається дитина віком від
чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а тому
мабуть (незалежно від того навчаються неA
повнолітні чи ні) вони повинні належати до
обов’язкових спадкоємців.

Також слід зазначити, які документи неA
обхідно перевіряти нотаріусам, щоб встаноA
вити непрацездатність. Оскільки непрацеA
здатність за віком перевіряється за паспортом
чи свідоцтвом про народження, а непрацеA
здатність за станом здоров’я – за пенсійною
книжкою чи довідкою [4, с. 174], то було б доA
цільно у кожному конкретному випадку (коA
ли встановлюються обов’язкові спадкоємці)
витребовувати відповідні документи (довідA
ки) в передбачених на це закладах.

Питання про реальний розмір обов’язкоA
вої частки перед судом вправі ставити спадA
коємці за заповітом, за правом на обов’язкоA
ву частку або їх повноважні представники, а
також виконавець заповіту. Розмір обов’язA
кової частки спадщини визначається шляA
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The disadvantages of the legislation due to the right for the obligatori portion in the heritage is high�
lighted. In the analysis’ issue of the problem’s theoretical and practical aspects, the suggestions accor�
ding to the legal improvement of the current area of research are put forward.

В статье рассматриваются недостатки законодательства относительно права на обяза�
тельную часть в наследстве, формулируются предложения относительно правового совершен�
ствования данной сферы исследования. 

хом умовного відсторонення спадкових праA
вовідносин за заповітом і взяття у цьому разі
за основу спадкування за законом. Такий
спосіб випливає з норми ч. 1 ст. 1241 ЦК УкA
раїни, де обов’язкові спадкоємці спадкують
половину частки, яка належала б кожному з
них у разі спадкування за законом. ТрапляA
ються заповіти, в яких така особа може бути
зазначена як спадкоємець. Тому постає пиA
тання про те, що вона вправі спадкувати: або
за заповітом, або за правом на обов’язкову
частку; залежно від розміру отримуваної спадA
щини їй може бути «вигідніше» скористатиA
ся тим чи іншим правом [9, с. 81].

Викладене свідчить, що для полегшення
роботи нотаріусів та захисту обов’язкових
спадкоємців доцільно було б у законодавстві
зазначити: яким чином і як встановлювати
факт непрацездатності й інвалідності; яким
чином судам встановлювати та визначати
розмір «майнового стану», за якого може буA
ти зменшений розмір обов’язкової частки у
спадщині, яким чином здійснювати розрахуA
нок обов’язкової частки у спадщині із спадA
кової маси. 
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Питання реформування сфери охорони
здоров’я залишається відкритим з моA
менту проголошення незалежності наA

шої держави і цілком відповідає реаліям суспільA
ного життя як відповідної реакції на стагнацію
адміністративноAправової моделі системи охоA
рони здоров’я. При цьому внутрішня еволюція
системи охорони здоров’я та методи регулюA
вання її життєдіяльності підпорядковані закоA
нам суспільного розвитку. Виходячи із цих
об’єктивних законів, що, з одного боку, визнаA
чають сутність системи охорони здоров’я як спеA
цифічної галузі державного устрою, а з іншого –
формують науково обґрунтовані методи її регуA
лювання, забезпечення та практичне здійсненA
ня конкретних планів розвитку системи можA
ливе. Нагальною для України є потреба формуA
вання науково обґрунтованої правової політиA
ки держави. А формування державної політики
зумовлене визнанням незмінної актуальності
національної системи охорони здоров’я як важA
ливої складової забезпечення життєдіяльності
суспільства. Але на сучасному етапі спостерігаA
ється суперечність і непослідовність державної
політики щодо регулювання сфери охорони здоA
ров’я. Держава, з одного боку, приділяє недоA
статньо уваги забезпеченню конституційних прав
громадян на охорону здоров’я, прагнучи майже
цілком перекласти свої функції щодо надання
безоплатної медичної допомоги на громадян та
органи місцевого самоврядування, з іншого – не
створила відповідних умов щодо правової, екоA
номічної й організаційної свободи суб’єктів госA
подарювання, що надають медичні послуги.

Слід зазначити, що останнім часом на рівні
органів законодавчої та виконавчої влади споA
стерігається інша картина, яка свідчить про реA
альне бажання запровадити реформи в окремих
галузях народного господарства. Так, знаковою
подією можна вважати прийняття Комітетом з
економічних реформ при Президентові УкраA
їни «Програми економічних реформ України на

2010–2014 роки» від 02.06.2010 р. ЗапропоноA
вана Програма реформ розроблена на виконанA
ня поставленого Президентом України завданA
ня з відновлення економічного зростання та моA
дернізації економіки країни. Саме наслідками
цієї Програми можна вважати прийняття ПоA
даткового та Бюджетного кодексів України.

Дослідження проблем здійснення господарA
ської діяльності в різних галузях економіки
займають вагоме місце в роботах науковців усіх
напрямів права, а саме – О. Вінник, Д. ЗадихайA
ло, І. Замойського, В. Мамутова, О. ПодцерковA
ного, В. Устименко, В. Щербини та ін. У той саA
мий час у роботах українських правознавців розA
гляд проблем здійснення господарської діяльA
ності у сфері охорони здоров’я, у тому числі у конA
тексті Програми економічних реформ та останніх
змін законодавства, не знайшла достатньо повA
ного висвітлення. 

Метою цієї статті є дослідження проблем
здійснення господарської діяльності закладаA
ми охорони здоров’я у контексті програми екоA
номічних реформ на 2010–2014 рр. та нової
редакції Бюджетного кодексу України. 

Вважається, що реформи, передбачені у
Програмі будуть спрямовані на побудову сучасA
ної, стійкої, відкритої та конкурентоспроможA
ної у світовому масштабі економіки, формуванA
ня професійної й ефективної системи державA
ного управління, врештіAрешт – на підвищення
добробуту українських громадян.

Програма охоплює широкий набір стратеA
гічних перетворень. Серед інших у цій ПрограA
мі заслуговують на увагу розділи, присвячені
реформі медичного обслуговування та реформі
міжбюджетних відносин. На перший погляд не
дивно, що з моменту опублікування Програми
на її виконання Верховна Рада України прийA
няла низку законодавчих актів. Найбільш вагоA
мим серед них є нова редакція Бюджетного коA
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дексу України. Але прийняттю цих документів
передувало прийняття Постанови Верховної РаA
ди України «Про основні напрями бюджетної
політики на 2011 рік» від 04.06.2010 р. У цьому
документі зазначається про необхідність внеA
сення змін до Основ законодавства України про
охорону здоров’я з метою визначення на закоA
нодавчому рівні понять «медична допомога» та
«медична послуга» для формування переліку
гарантованих державою безоплатних медичних
послуг, послуг, які повинні надаватися на платA
ній основі, та стандартів медичної допомоги.
Хоча, на нашу думку, в контексті ст. 904 ЦивільA
ного кодексу (далі – ЦК) України це не має
ніякого значення, оскільки будьAякі безоплатні
послуги передбачають відшкодування витрат.
Заслуговують на увагу пропозиції здійснення
заходів щодо запровадження загальнообов’язкоA
вого державного медичного страхування та заA
безпечення стимулюючої ролі державного заA
мовлення при розподілі бюджетних коштів.

Яку проблему в системі охорони здоров’я
вбачають автори Програми? Це, поAперше, низьA
ка якість медичних послуг. Очікувана триваA
лість життя населення України, зазначено в
обґрунтуванні Програми, становить 68,2 роки,
що в середньому на 10 років нижче, ніж у краA
їнах ЄС. Коефіцієнт дитячої смертності в 2,5 раA
за вищий, ніж у «старих» країнах ЄС. Рівень пеA
редчасної смертності втричі перевищує анаA
логічний у країнах ЄС; рівень смертності від туA
беркульозу – в 20 разів вищий. ПоAдруге, нерівA
ний доступ до послуг охорони здоров’я. Бідні
верстви населення страждають через відсутність
можливості одержання необхідної медичної доA
помоги. Відомча медицина (з обмеженим доA
ступом) ускладнює досягнення мети рівного доA
ступу. Існують диспропорції з доступу до меA
дичних послуг на рівні міських і сільських теA
риторій. Високим є тягар особистих витрат наA
селення на послуги охорони здоров’я. Згідно з
даними офіційної статистики, витрати населенA
ня перевищують третину від загального обсягу
фінансування галузі (40 % у 2008 р.) і здійснюA
ються безпосередньо під час одержання медичA
них послуг.

Причинами виникнення зазначених пробA
лем, на думку авторів Програми, є: відсутність
зв’язку між якістю отриманих медичних послуг
та видатками на її фінансування, а також відсутA
ність мотивації медичних кадрів до якісної праA
ці; низький рівень профілактики та частки перA
винної медикоAсанітарної допомоги у структурі
медичних послуг; неефективне використання
бюджетних коштів на охорону здоров’я. На 100
тис. населення в Україні припадає 5,6 лікарень
(у ЄСA10 цей показник – 2,6); кількість ліжкоA
місць в Україні – 868 на 100 тис. населення (в
ЄСA10 – 644); кількість лікарів на 100 тис. насеA
лення в Україні – 302 (у ЄСA10 – 261), 86 % бюA
джетних коштів, що виділяється на охорону здоA
ров’я, йде на утримання медичних закладів та
оплату праці лікарів; дублювання медичних поA
слуг на різних рівнях надання медичної допомоA

ги, відсутність механізму управління потоками
пацієнтів на різних рівнях надання медичних
послуг; низька самостійність медичних закладів
при використанні фінансових ресурсів.

Основною метою реформи медичної сфери
є поліпшення здоров’я населення, забезпечення
рівного та справедливого доступу всіх членів суA
спільства до медичних послуг належної якості. Для
досягнення цього необхідно підвищити якість меA
дичних послуг, доступність медичних послуг,
поліпшити ефективність державного фінансуA
вання, створити стимули для здорового спосоA
бу життя населення та здорових умов праці.

Автори Програми вважають, що здійснення
реформ у бюджетній моделі фінансування охоA
рони здоров’я України дозволить підготувати
умови для переходу до страхової моделі (соціA
ального медичного страхування). Але для підвиA
щення якості медичних послуг необхідно забезA
печити перехід до закупівлі державою послуг у
закладів охорони здоров’я на контрактній осноA
ві, тобто на первинному рівні – оплата за кільA
кість осіб, які мешкають у межах певної териA
торії; на вторинному, третинному – залежно від
обсягів, структури й якості наданої медичної доA
помоги (закупівля обладнання й інших матеріA
альноAтехнічних засобів здійснюватиметься у
тому числі і за рахунок цільових бюджетних проA
грам); повсюдне запровадження клінічних проA
токолів; розроблення системи індикаторів якосA
ті роботи медичних закладів, створення незаA
лежних центрів оцінювання якості медичних поA
слуг; зміна системи оплати праці медичних праA
цівників шляхом виділення двох складників:
постійного (на основі єдиної тарифної сітки), змінA
ного – залежно від обсягу й якості наданої меA
дичної допомоги.

Підвищення доступності медичних послуг
досягатиметься таким чином: чітке структурне
розмежування первинного, вторинного та треA
тинного рівнів медичної допомоги в нормативA
них актах; структурна реорганізація сфери шляA
хом створення центрів первинної медикоAсаніA
тарної допомоги (медичні заклади з правами юри�
дичної особи, до складу яких входять амбула�
торії загальної практики/сімейної медицини та
ФАПи, що забезпечують надання первинної
лікарської та долікарської допомоги населенню
окремого сільського району або міста з кількістю
населення від 30 до 100 тис. осіб), госпітальних
округів (функціональне об’єднання кількох ад�
міністративно�територіальних одиниць, насе�
лення яких забезпечено вторинною медичною до�
помогою з боку комплексу медичних закладів, що
спеціалізуються залежно від інтенсивності на�
даної допомоги) з урахуванням радіуса доставA
ляння пацієнтів; розвиток інституту сімейного
лікаря на основі зміцнення ролі первинної меA
дичної допомоги; підтримка розвитку приватноA
го сектора медичних послуг, забезпечення достуA
пу до державного фінансування на конкурсній
основі.

Для поліпшення ефективності фінансуванA
ня сектора охорони здоров’я необхідними є: 
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•• скорочення 4Aрівневої системи фінансуванA
ня до 2Aх, 3Aх рівнів на основі об’єднання фінанA
сових ресурсів: для первинної медикоAсанітарA
ної допомоги – на районному й міському рівA
нях, для вторинної й третинної – на обласному
(для державних спеціалізованих центрів і кліA
нік НДІ – на державному); 

•• зміна адміністрування видатків медичних
закладів на основі розроблення та запровадA
ження єдиної методики розрахунків медичних
послуг, формування системи єдиних національA
них тарифів, переходу від кошторисного фінанA
сування до самостійного перерозподілу коштів
(глобальний бюджет); 

•• підвищення частки первинної медичної доA
помоги в загальному обсязі фінансування медичA
них послуг, стимулювання проведення профіA
лактичних заходів.

Підготовка умов для переходу на страхову
модель охорони здоров’я (систему соціального
медичного страхування) забезпечуватиметься за
рахунок досягнення фінансової стійкості медичA
них закладів, оптимізації їх мережі, збільшення
самостійності керівників медичних закладів
щодо управління фінансовими коштами, підвиA
щення конкуренції у системі охорони здоров’я.

Аналіз обґрунтування поставлених проблем і
необхідних кроків свідчить про оптимізацію
перш за все медичних закладів, зокрема ФАПів і
сільських амбулаторій, а потім вже й аптечних
закладів. Безумовно, оптимізація потягне за со�
бою скорочення штатної чисельності лікарів, що
є зрозумілим у порівнянні з кількістю фахівців у
країнах ЄС.

Які етапи впровадження реформи? Перший
етап: внесення змін до Бюджетного кодексу
(далі – БК), Закону України «Про засади закоA
нодавства про охорону здоров’я» та прийняття
Закону України «Про лікувальноAпрофілакA
тичні заклади й медичне обслуговування насеA
лення», що забезпечують: об’єднання коштів на
надання первинної медикоAсанітарної допомоA
ги на рівні району або міста, на надання вторинA
ної (спеціалізованої) та швидкої медичної доA
помоги на обласному рівні, для надання третинA
ної (високоспеціалізованої високотехнологічA
ної) допомоги – на обласному й державному
рівнях; перерозподіл фінансування на користь
первинної медичної допомоги й профілактичA
ної медицини; перехід від бюджетного фінансуA
вання комунальних і державних лікувальноA
профілактичних установ на кошторисній основі
до контрактної форми; перегляд умов ліцензу�
вання медичної практики, акредитації медичних
закладів і атестації медичного персоналу. СтвоA
рення незалежних центрів (агентств) оцінюванA
ня відповідності медичних установ ліцензійним
і акредитаційним вимогам.

Другий етап: проведення з 2011 р. апробації
пропонованих змін на 2Aх пілотних регіонах (на
сьогодні йдеться про Дніпропетровську, ДоA
нецьку, Луганську, Полтавську та Львівську обA
ласті); розроблення комплексу законодавчих і
нормативних документів для формування опA

тимальної територіальної мережі медичних
закладів, створення госпітальних округів, оплаA
ти праці медичного персоналу, виходячи з обсяA
гу й якості виконаної роботи; розроблення й
прийняття комплексної програми «Здорова
нація».

Третій етап: переведення всіх медичних заA
кладів на систему контрактних відносин між заA
мовником і постачальником медичних послуг;
запровадження єдиної методики розрахунків
вартості медичних послуг, що оплачуються дерA
жавою; підготовка до запровадження обов’язкоA
вого соціального медичного страхування. 

Слід зазначити, що нова редакція Бюджетного
кодексу України набула чинності з 01.01.2011 р.,
а в ньому вже враховані всі питання, пов’язані 
з оптимізацією медичних закладів та їх фінанA
суванням. Так, згідно із ст. 88 БК України нагоA
лошує, що до видатків, які здійснюються з бюA
джетів сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного
значення і враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, належать видатки
на: органи місцевого самоврядування сіл, селищ,
міст районного значення; освіту; сільські, селищA
ні та міські палаци і будинки культури, клуби,
центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліоA
теки. Під поняттям «міжбюджетні трансферти»
законодавець (ст. 2 БК) розуміє кошти, які безA
оплатно та безповоротно передаються з одного
бюджету до іншого, а під поняттям «видатки бюA
джету» (ст. 2 БК) – кошти, спрямовані на здійсA
нення програм і заходів, передбачених відпоA
відним бюджетом. Як бачимо із ст. 88 БК УкA
раїни ніякого фінансування охорони здоров’я на
рівні бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ, міст рай�
онного значення не передбачено. 

У свою чергу, ст. 89 БК України фактично
передбачає фінансування діяльності комунальA
них медичних закладів на рівні районів і міст
республіканського значення в обсязі первинної
медикоAсанітарної, амбулаторноAполіклінічної та
стаціонарної допомоги. А вже на рівні області
та АРК (ст. 90 БК) передбачено фінансування в
обсязі консультативної амбулаторноAполікліA
нічної та стаціонарної допомоги, спеціалізованої
амбулаторноAполіклінічної та стаціонарної допоA
моги, санаторноAкурортної допомоги тощо. При
цьому згідно з ч. 5 ст. 93 БК, фактично, при 
недостатньому фінансуванні діяльності комуA
нальних медичних закладів з державного бюджеA
ту обов’язки їх фінансування покладаються на
місцеві бюджети. 

Згідно із ст. 86 БК України видатки на
функціонування бюджетних установ і реалізаA
цію заходів, які забезпечують необхідне першоA
чергове надання гарантованих послуг і розтаA
шовані найближче до споживачів, здійснюютьA
ся з бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ, міст; виA
датки на функціонування бюджетних установ і
реалізацію заходів, що забезпечують надання осA
новних гарантованих послуг для всіх громадян
України, здійснюються з бюджетів міст респубA
ліканського Автономної Республіки Крим та міст
обласного значення, а також районних бюджетів;
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видатки на функціонування бюджетних устаA
нов і реалізацію заходів, які забезпечують гаA
рантовані послуги для окремих категорій гроA
мадян, або реалізацію програм, потреба в яких
існує в усіх регіонах України, здійснюються з
бюджету Автономної Республіки Крим та обA
ласних бюджетів. У пункті 5 ч. 3 ст. 101 БК УкA
раїни уточнюється: «якщо на території села, сеA
лища, міста районного значення недостатньо
бюджетних установ, які забезпечують надання
гарантованих послуг, визначених п. 1 ч. 1 ст. 86
цього Кодексу, в обсязі, визначеному фінанA
совими нормативами бюджетної забезпеченосA
ті, обсяг міжбюджетного трансферту для відпоA
відного бюджету місцевого самоврядування виA
значається з урахуванням перерахунку кількості
споживачів гарантованих послуг, здійсненого на
підставі рішень відповідних місцевих рад, прийA
нятих кожною із сторін, і укладання договору». 

Іншими словами, законодавець все підготуA
вав для оптимізації медичних закладів, струкA
турної реорганізації шляхом створення центрів
первинної медикоAсанітарної допомоги та ствоA
рення госпітальних округів, що передбачає приA
пинення прямого фінансування сільської медиA
цини через сільські та селищні ради.

У новій редакції БК України передбачені
всі необхідні заходи до запровадження державA
ного замовлення медичних послуг на підставі
контракту. Так, в БК України (ст. 2) чітко виA
значено таке поняття, як «одержувач бюджетA
них коштів» – суб’єкт господарювання, громадA
ська чи інша організація, яка не має статусу бюA
джетної установи, уповноважена розпорядниA
ком бюджетних коштів на здійснення заходів,
передбачених бюджетною програмою, та отриA
мує на їх виконання кошти бюджету», тобто 
з 01.01.2011 р. фактично головні розпорядниA
ки повинні припинити фінансування комунальA
них медичних закладів, які надають медичні 
послуги, у тому числі в межах Програми наданA
ня громадянам гарантованої державою безоплатA
ної медичної допомоги, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 955.
Реалізація цієї Програми передбачає здійсненA
ня заходів, передбачених бюджетною програмою,
отримання на їх виконання коштів бюджету.

Фактично при здійсненні господарської діA
яльності щодо надання медичних послуг медичA
ні заклади повинні діяти в межах державного

контракту, як це й передбачено Програмою екоA
номічних реформ України на 2010–2014 роки.
Хоча на сьогодні державні та комунальні медичA
ні заклади, які одночасно мають статус бюджетA
них установ і суб’єктів господарювання, врахоA
вуючи визначення в БК України (ст. 2) понятA
тя «бюджетної установи» – органи державної
влади, органи місцевого самоврядування, а таA
кож організації, створені ними в установленому
порядку, що повністю утримуються за рахунок
відповідно державного бюджету чи місцевого бюA
джету (бюджетні установи є неприбутковими),
обов’язково повинні будуть провести реорганіA
зацію бюджетних установ в неприбуткові підприA
ємства.

У цьому контексті ст. 22 БК України визнаA
чає, що розпорядник бюджетних коштів може
уповноважити одержувача бюджетних коштів
на виконання заходів, передбачених бюджетA
ною програмою, та надати йому кошти бюджету
(на безповоротній чи поворотній основі) в меA
жах відповідних бюджетних асигнувань. ОдерA
жувач бюджетних коштів використовує такі кошA
ти на підставі плану використання бюджетних
коштів, що містить розподіл бюджетних асигA
нувань, затверджених у кошторисі цього розпоA
рядника бюджетних коштів. 

Аналіз Програми економічних реформ УкA
раїни на 2010–2014 роки та Бюджетного кодексу
України дозволяє зробити такі висновки. ПоA
перше, з метою подальшого забезпечення сільсьA
кого населення медичною допомогою, в контекA
сті припинення фінансування сільських і сеA
лищних ФАПів і амбулаторій необхідно проA
вести їх реорганізацію для включення у відпоA
відні госпітальні округи, які повинні отримати
права господарських об’єднань. ПоAдруге, виниA
кає необхідність термінової зміни організаційA
ноAправової форми медичних закладів, що фіA
нансуються з бюджету та на сьогодні фактично
здійснюють свою діяльність як суб’єкти некоA
мерційного господарювання, у некомерційні підA
приємства, що діють за контрактною формою за
державним замовленням. Незважаючи на те,
що перехід на контрактну систему згідно з ПроA
грамою економічних реформ передбачений лиA
ше у 2014 р., вимоги БК України потребують
негайної реорганізації лікувальноAпрофілакA
тичних та інших медичних закладів, що фінансуA
ються з бюджету у некомерційні підприємства.

This article investigates the problems of implementation of economical activity by health care establish�
ments in context of economic reform program from 2010 to 2014 as well as the new version of Budget Code
of Ukraine. 

В статье исследуются проблемы осуществления хозяйственной деятельности учреждениями
здравоохранения в контексте программы экономических реформ на 2010–2014 гг., а также новой 
редакции Бюджетного кодекса Украины. 
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За матеріалами чергового масштабного доA
слідження, проведеного Інститутом соціоA
логії Національної академії наук України

в межах багаторічного, починаючи з 1992 р., моA
ніторингу соціального стану та суспільних проA
цесів у пострадянській Україні, стан українсьA
кої економіки виявився тяжчим, ніж уявлялоA
ся на початку 2010 р. [1]. Валовий внутрішній
продукт, який знизився у 2009 р. на 15 %, ледь
досягає 2/3 рівня 1990 р. Великих розмірів, що
загрожують національній безпеці країни, досяг
державний борг. Державна скарбниця поповA
нюється з величезними труднощами. На цьому
фоні дуже важливою є можливість залучення
додаткових інвестицій органами місцевого саA
моврядування для вирішення нагальних потреб
мешканців адміністративних територій. Невід’ємA
ним структурним елементом комунального (муA
ніципального) господарства, за допомогою якого
забезпечується реалізація соціальноAекономічA
них програм розвитку району в місті, міста, райоA
ну, області, є комунальне підприємство. Цей суA
б’єкт господарювання може бути створений у таA
ких організаційноAправових формах: комунальне
унітарне підприємство (далі – КУП); товариство
з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ);
акціонерне товариство (далі – АТ) [2–4].

Окремі питання правового регулювання поA
рядку створення акціонерного товариства досліA
джували О. Вінник, О. Гарагонич, С. ГрудницьA
ка, О. Кібенко, О. Щербина та ін. Разом із тим
слід зазначити, що дослідження порядку ствоA
рення акціонерного товариства комунального
сектора економіки не проводилося. 

Метою цієї статті є визначення порядку ствоA
рення комунального акціонерного товариства
з урахуванням змін, які відбулися в законоA
давчому регулюванні акціонерних відносин.

Основою законодавчої бази, яка забезпеA
чує регулювання порядку створення АТ, є заA
кони України: «Про акціонерні товариства» від

17.09.2008 р. № 514AVІ (далі – Закон № 514AVI),
«Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осібAпідприємців» від 15.05.2003 р.
№ 755AІV (далі  – Закон № 755AІV), «Про господарA
ські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576AХІ (даA
лі – Закон № 1576AХІІ); Цивільний кодекс (далі –
ЦК) України, Господарський кодекс (далі – ГК)
України; Закон України «Про національну депоA
зитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.1997 р.
№ 710/97AВР, інші законодавчі акти, які визначаA
ють особливості порядку створення господарських
товариств для здійснення діяльності в банківсьA
кій, страховій, аудиторській сфері та діяльності
на ринку цінних паперів. 

Дефініція «акціонерне товариство» вживаA
ється в різних законодавчих актах України.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону № 1576AХІІ
акціонерним визнається товариство, яке має
статутний (складений) капітал, поділений на
визначену кількість акцій рівної номінальної
вартості, та несе відповідальність за зобов’язанA
нями тільки майном товариства. Згідно з ч. 2 ст.
80 ГК України, акціонерним товариством є госA
подарське товариство, яке має статутний фонд,
поділений на визначену кількість акцій однакоA
вої номінальної вартості, та несе відповідальA
ність за зобов’язаннями тільки майном товариA
ства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаA
них із діяльністю товариства, в межах вартості
належних їм акцій. ЦК України визначає акціоA
нерне товариство як господарське товариство,
статутний капітал якого поділено на визначену
кількість часток однакової номінальної вартосA
ті, корпоративні права за якими посвідчуються
акціями. Закон визнає акціонерним товаристA
вом господарське товариство, статутний каA
пітал якого поділено на визначену кількість
акцій однакової номінальної вартості, корпораA
тивні права за якими посвідчують акції.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону та ч. 6 ст. 152
ЦК України, акціонерні товариства за типом поA
діляються на публічні та приватні акціонерні то�
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вариства. Основними ознаками публічного
акціонерного товариства (далі – ПуАТ) є: необA
межена кількість акціонерів; можливість здійсA
нювати публічне та приватне розміщення акA
цій; можливість акціонерів ПуАТ відчужувати
належні їм акції без згоди інших акціонерів і тоA
вариства; обов’язкова перевірка незалежним 
аудитором річної фінансової звітності товаристA
ва; обов’язкове проведення процедури лістингу
з залишенням у біржовому реєстрі принаймні
на одній фондовій біржі; наявність власної вебA
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщуA
ється інформація, що підлягає оприлюдненню
відповідно до законодавства. Основними ознаA
ками приватного акціонерного товариства (далі –
ПрАТ) є: обмежений кількісний склад акціоA
нерів (не може бути більше 10 осіб); здійснення
тільки приватного розміщення акцій; переважA
не право акціонерів і самого товариства на приA
дбання акцій цього товариства, що пропонуєтьA
ся їх власником до продажу третій особі; акції
ПрАТ не можуть купуватися (або продаватися
на фондовій біржі, за винятком продажу шляA
хом проведення на біржі аукціону); можливість
встановлення статутом ПрАТ більшої, ніж
встановлена Законом, кількості акціонерів, неA
обхідних для прийняття рішень з питань порядA
ку денного, за винятком визначених Законом.

Згідно з ч. 2 ст. 9 Закону, ч. 4 ст. 153 ЦК УкA
раїни засновниками АТ можуть бути одна, дві,
чи більше осіб. Органи місцевого самоврядуванA
ня можуть володіти статутним капіталом АТ
повністю або частково. Відповідно до ст. 24 ГК
України АТ визнаватиметься суб’єктом комуA
нального сектора економіки, якщо орган місцеA
вого самоврядування буде володіти статутним
капіталом товариства повністю або частка коA
мунальної власності в статутному капіталі пеA
ревищуватиме 50 % чи становитиме величину,
що буде забезпечувати органам місцевого самоA
врядування право вирішального впливу на госA
подарську діяльність товариства.

Достатньо детально порядок створення АТ
виписаний у ч. 5 ст. 9 Закону. Порядок створенA
ня комунального АТ передбачає такі послідовні
етапи: перший (підготовчий); другий (державна
реєстрація товариства); третій (завершальний). 

Перший етап (підготовчий). На засіданні
профільної комісії (спільного засідання декількох
комісій) приймається рішення про доцільність
створення нового комунального підприємства у
формі АТ за участю інших фізичних та юридичA
них осіб і внесення цього питання на розгляд
сесії ради. На першому засіданні сесії ради прийA
мається рішення про: створення комунального
підприємства (далі – КП) з використанням орA
ганізаційноAправової форми акціонерного товаA
риства; визначення змісту вкладу територіальA
ної громади у господарське товариство; ствоA
рення комісії з питань проведення конкурсу на
визначення інвестора (ів), який (які) бажає (ють)
взяти участь у створенні товариства; затверA
дження порядку проведення конкурсу на визнаA
чення інвестора (ів), засновника (ів); обрання

уповноваженої особи на здійснення подальших
дій щодо утворення товариства тощо. 

На підставі зазначеного рішення сесії ради
органи місцевого самоврядування (або їх викоA
навчі органи) розміщують у місцевих засобах
масової інформації (далі – ЗМІ) оголошення про
проведення конкурсу на визначення інвесторів
(засновників), які бажають взяти участь у ствоA
ренні АТ комунального сектора економіки. ПісA
ля визначення кола засновників, проводяться
збори засновників. На цих зборах приймається ріA
шення про: намір створення АТ; закрите (приA
ватне) розміщення акцій; призначення уповноA
важеної особи (осіб) засновника (ків) на здійсA
нення дій, пов’язаних із створенням товариства;
затвердження проекту статуту; укладення засA
новницького договору; залучення суб’єкта оціA
ночної діяльності – суб’єкта господарювання для
визначення ринкової вартості майна, яке вноA
ситься засновником (ми) як частки статутного
капіталу. Згідно із ст. 7 Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціA
ночну діяльність» від 12.07.2001 р. № 2658AІІІ,
при створенні підприємств (господарських тоA
вариств) на базі державного майна або майна, що
перебуває у комунальній власності, проведення
оцінки майна є обов’язковим.

Рішення зборів засновників формалізуютьA
ся в протокол зборів засновників, який має місA
тити такі відомості: найменування майбутнього
АТ і його місцезнаходження; запланований розA
мір СК; мета та предмет діяльності товариства;
загальна номінальна вартість акцій, що плаA
нується розмістити; номінальна вартість акцій;
форма існування акцій (документарна або безA
документарна); дата початку та дата заснування
розміщення акцій; строк і порядок оплати акцій;
строк повернення коштів при відмові від випусA
ку акцій; права власників привілейованих акцій.
Протокол має бути пронумерований, прошнуA
рований і завірений підписом і печаткою (за її
наявності) засновника (ів) або підписом голови
та секретаря зборів засновників.

Найменування АТ у зв’язку з прийняттям ЗаA
кону, доцільно надавати з урахуванням рекоA
мендацій, викладених в інформаційному листі
Державного комітету України з питань регуляA
торної політики та підприємництва та Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі –
ДКЦПФР) від 30.04.2009 р. № 5030/11/03/6832.
Цим листом рекомендовано у скорочених найA
менуваннях АТ використовувати скорочені
назви організаційноAправових форм, за типом
ПАТ і ПрАТ відповідно, замість публічних і приA
ватних АТ.

Закрите (приватне) розміщення акцій пеA
редбачає: подання до ДКЦПФР заяви та всіх
необхідних документів на реєстрацію випуску
акцій; реєстрацію випуску акцій ДКЦПФР і виA
дачу тимчасового свідоцтва про реєстрацію виA
пуску акцій встановленого зразка; присвоєння
акціям міжнародного ідентифікаційного номеA
ра; укладення з депозитарієм договору з обслуA
говування емісії цінних паперів; оплату засновA
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ником (ами) повної номінальної вартості акцій,
за рахунок чого формується його майнова база.
Оплата засновниками повної номінальної варA
тості акцій може здійснюватися грошовими кошA
тами, майном, майновими та немайновими праA
вами (які мають оцінку), цінними паперами (крім
боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких
є засновник, векселів). 

Після закінчення закритого розміщення акA
цій і придбання органом місцевого самоврядуA
вання акцій товариства на черговій сесії ради:
затверджується оцінка майна, що вноситься оргаA
ном місцевого самоврядування в рахунок оплати
акцій товариства; затверджується статут товаA
риства; визначається уповноважена особа для
здійснення подальших дій щодо утворення товаA
риства; визначаються кандидатури до наглядової
ради, виконавчого органу АТ, ревізійної комісії.

Протягом трьох місяців з дати проведення
закритого (приватного) розміщення акцій кожA
ним із засновників, проводяться установчі збоA
ри. На установчих зборах відповідно до ч. 2 ст. 10
Закону вирішуються питання про: заснування
товариства; затвердження оцінки майна, що вноA
ситься засновниками в рахунок оплати акцій
товариства; затвердження статуту товариства;
утворення органів товариства; уповноваження
представника (ів) на здійснення подальшої діяльA
ності щодо утворення товариства; обрання членів
наглядової ради, голови колегіального виконавчоA
го органу товариства, членів ревізійної комісії; заA
твердження результатів розміщення акцій та
інші дії, необхідні для створення товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону рішення про
залучення суб’єкта оціночної діяльності – суA
б’єкта господарювання (далі – СОД) у процесі
створення товариства приймається установчиA
ми зборами. Одночасно, згідно з п. 2 ч. 2 ст. 10
Закону, на установчих зборах вирішується пиA
тання про затвердження оцінки майна, що вноA
ситься засновниками в рахунок оплати акцій
товариства. Іншими словами, постановка питанA
ня на установчих зборах про затвердження оцінA
ки майна передбачає наявність вже визначеноA
го СОД, який провів незалежну оцінку майна і
склав звіт про оцінку майна, що містить висновA
ки про вартість майна та підтверджує виконані
процедури з оцінки майна відповідно до догоA
вору, укладеного між СОД і замовником. Ми
поділяємо точку зору О. Вінник, яка вважає, що
рішення про залучення СОД має прийматися засA
новниками до установчих зборів (тобто на зборах
засновників) і що законодавцем не враховано цієї
особливості при прийнятті Закону [5, с. 44]. На
думку автора, з метою усунення зазначеного проA
тиріччя доцільно внести відповідні зміни в абA
зац 2 ч. 1 ст. 8 Закону – замінити словосполуA
чення «установчими зборами» на «зборами заA
сновників». 

Особливістю АТ є формування статутного
капіталу (далі – СК) шляхом випуску (емісії)
акцій. Для цього СК ділиться на визначену кільA
кість акцій однакової номінальної вартості. ВідA
повідно до ч. 2 ст. 155 ЦК України, абзацу 1 ч. 4

ст. 9 Закону у процесі створення АТ його акції
підлягають розміщенню виключно серед засновA
ників шляхом приватного (закритого) розміA
щення акцій. На етапі створення АТ засновники
мають першими оплатити випущені акції, форA
муючи тим самим СК АТ, який стає майновою
основою розвитку товариства. Таким чином заA
сновники – власники акцій набувають відповідA
ного обсягу корпоративних прав. 

До прийняття Закону, за формою існування
акції поділялися на: документарні та бездокуA
ментарні. Існування акцій у документарній форA
мі передбачало виготовлення та видачу акціонеA
рам сертифікатів акцій. Відповідно до прикінцеA
вих і перехідних положень Закону 29.10.2010 р.,
набрала чинності ч. 2 ст. 20 Закону, відповідно
до якої акції на даний час можуть існувати виA
ключно в бездокументарній формі. БездокуменA
тарні акції існують тільки в електронному виA
гляді й обліковуються на рахунках у цінних паA
перах. З метою ведення обліку прав власності
на акції, контролю за їх обігом та обслуговуванA
ня їх випуску з Національним депозитарієм укA
ладається договір про обслуговування емісії
цінних паперів. Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок»
від 23.02.2006 р. № 3480AІV, акції є різновидом
емісійних цінних паперів. 

За типом АТ може випускати акції прості та
привілейовані. Прості акції надають їх власниA
кам однакові права, а власники привілейованих
мають переважні, порівняно з власниками просA
тих, права на отримання дивідендів, частини майA
на АТ у разі його ліквідації тощо; щодо можлиA
вості управління АТ їх права обмежуються.
Привілейовані акції можуть бути різних класів,
що передбачає різний обсяг корпоративних
прав їх власників; їх частина у розмірі СК АТ не
може перевищувати 25 %. Згідно з ч. 1 ст. 14 ЗаA
кону, ч. 4 ст. 24 Закону № 1576AХІІ мінімальний
розмір статутного капіталу АТ становить 1250
мінімальних заробітних плат виходячи із ставки
мінімальної заробітної плати, що діє на момент
створення (реєстрації) АТ. Статтею 22 Закону
України «Про Державний бюджет України на
2011 рік» від 23.12.2010 р. № 2857AVІ встановA
лений мінімальний розмір заробітної плати: з
01.01.2011 р. до 31.03. 2011 р. – 941 грн; з 01.04.2011 р.
до 30.09.2011 р. – 960 грн; з 01.10.2011 р. до 
30.11.2011 р. –985 грн;  з 01.12.2011 р. до 31.12.2011 р. –
1004 грн. З цього випливає, що розмір СК на даA
ний час становить 1 176 250 грн, з 01.04.2011 р. –
1 200 000 грн і т. д. Слід констатувати, що заA
пропонований в Законі розмір статутного капіA
талу фактично стає перешкодою для викорисA
тання цієї організаційноAправової форми не
тільки представниками малого та середнього
бізнесу, а й органами місцевого самоврядуванA
ня. Враховуючи триваючу фінансову кризу,
представники малого та середнього бізнесу не
можуть дозволити собі такі величезні витрати
на початку організації власної підприємницької
справи. Тому вони будуть змушені використоA
вувати інші організаційноAправові форми для
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легалізації свого бізнесу. Навряд чи будьAяка
територіальна громада дозволить собі викорисA
товувати організаційноAправову форму АТ при
створенні комунального підприємства, враховуA
ючи постійний дефіцит державного бюджету.
Перш за все це стосується адміністративноAтеA
риторіальних утворень із невеликим бюджетом.
При встановленні такого розміру статутного
капіталу законодавець не врахував історичного
досвіду існування розміру статутного (складеA
ного капіталу) ТОВ, який наприкінці 2009 р.
був зменшений до адекватного розміру.

Установчими документами АТ, відповідно
до ч. 1 ст. 13 Закону, ч. 1 ст. 154 ЦК України, ч. 1
ст. 82 ГК України, ч. 1 ст. 4 Закону № 1576AХІІ,
є статут. Засновницький договір, згідно з абзаA
цем 3 ч. 3 ст. 9 Закону, на відміну від статуту, не
є установчим документом товариства і діє до
дати реєстрації звіту про результати закритого
(приватного) розміщення акцій ДКЦПФР.
Слід зазначити, що абзац 1 ч. 3 ст. 9 Закону не
зобов’язує укладати засновницький договір, а
пропонує засновникам робити це на свій розсуд.
Засновницький договір укладається у письA
мовій формі. Якщо товариство створюється за
участю фізичної особи (далі – ф. о.), то їх підписи
засвідчуються нотаріально, відповідно до порядA
ку, встановленого п. 11 ч. 1 ст. Закону України
«Про нотаріат» від 02.09.1993 р. № 3425AХІІ.

Слід зазначити, що ч. 2 ст. 153 ЦК України
зобов’язує засновників не тільки укладати між
собою договір про створення товариства, а й заA
тверджувати його нотаріально. Інструкцією про
порядок відкриття, використання та закриття
рахунків у національній валюті, затвердженою
постановою Правління НБУ від 12.12.2003 р.
№ 492 теж передбачено при відкритті рахунку для
формування статутного капіталу надавати банA
ку договір про створення товариства (засновA
ницький договір) або його нотаріальну копію.
Ми вважаємо за необхідне (з метою ліквідації
зазначеного протиріччя законодавчих норм)
привести норми ЦК України у відповідність із
нормами Закону. 

Після проведення установчих зборів засновA
ників АТ (із обов’язковим вирішенням на них
питань, передбачених Законом і засновницьким
договором) підготовлений пакет документів
подається для державної реєстрації товариства.

Другий етап (державна реєстрація). ВідпоA
відно до ч. 3 ст. 83 ГК України господарське товаA
риство набуває статусу юридичної особи (далі –
ю. о.) з дня його державної реєстрації. Державна
реєстрація АТ здійснюється в загальному поA
рядку, відповідно до Закону України № 755AІV,
статей 57, 58 ГК України. Перелік документів,
які необхідно подавати для проведення державA
ної реєстрації ю. о., наведений у ч. 1 ст. 24 ЗакоA
ну № 755AІV. Строк державної реєстрації не поA
винен перевищувати трьох робочих днів. ДерA
жавний реєстратор у день державної реєстрації
АТ зобов’язаний передати відомості з реєстраA
ційної картки АТ відповідним органам державA
ної статистики, державної податкової служби,

Пенсійного фонду України, фондів соціального
страхування для взяття ю. о. на облік. Для АТ,
що здійснюють певні види діяльності (банківA
ська сфера, корпоративні інвестиційні фонди тоA
що) обов’язковим є як загальний порядок, так і
спеціальний порядок державної реєстрації. 

Третій етап завершальний (постреєстра�
ційний). Після проходження процедури загальA
ного та/або спеціального порядку державної реA
єстрації АТ як ю. о. процес створення АТ не заA
вершується. Згідно з пунктами 10–11 ч. 5 ст. 9
Закону після реєстрації товариства в органах
державної реєстрації необхідно пройти ще деякі
процедури: подання уповноваженими предA
ставниками до ДКЦПФР звіту про результати
закритого (приватного) розміщення акцій; реA
єстрація у ДКЦПФР звіту про результати заA
критого (приватного) розміщення акцій; отриA
мання свідоцтва про державну реєстрацію виA
пуску акцій; видача засновникам АТ докуменA
тів, що підтверджують право власності на акції.
Згідно з ч. 4 ст. 5 Закону України «Про НаціоA
нальну депозитарну систему та особливості електA
ронного обігу цінних паперів в Україні» підA
твердженням права власності на цінні папери 
в разі їх емісії в бездокументарній формі є виA
писка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач
зобов’язаний надавати власнику цінних паA
перів. Зазначені додаткові процедури, які неA
обхідно пройти після державної реєстрації АТ,
є особливістю порядку створення цієї організаA
ційноAправової форми.

Тільки після проходження всіх процедур (у
тому числі додаткових), передбачених ч. 5 ст. 9
Закону, АТ вважатиметься створеним. Згідно з
останнім абзацом ч. 5 ст. 9 Закону у випадку поA
рушення встановленого ст. 9 порядку створенA
ня АТ ДКЦПФР приймає рішення про відмову
в реєстрації звіту про результати закритого/
приватного розміщення акцій і має право зверA
нутися до суду з позовом про ліквідацію АТ. На
нашу думку, таке викладення останнього реA
чення в останньому абзаці ч. 5 ст. 9 Закону не є
коректним, вступає у протиріччя з ч. 1 останньоA
го абзацу ч. 5 ст. 9 Закону та потребує вдосконаA
лення. Не можна ліквідувати те, що ще не ствоA
рено. Подібні недопрацьовані положення ЗакоA
ну створюють підґрунтя для зловживання влаA
дою та службовим становищем посадових осіб
державних органів, які здійснюють реєстрацію
АТ і забезпечують дотримання порядку ствоA
рення АТ, визначеного Законом. 

Багато фахівців у галузі юридичної й екоA
номічної науки неодноразово звертали увагу на
необхідність виправлення серйозних недоліків,
які містить цей акт вищої юридичної сили, розA
рекламований у засобах масової інформації.
Так, О. Вінник зазначає, що усунення явних вад
Закону дозволить запобігти численним конфлікA
там і в АТ, і в їх відносинах з уповноваженими
органами держави та кредиторами щодо правильA
ності застосування цього Закону й інших актів
законодавства, які регулюють акціонерні відноA
сини [6]. С. Грудницька, висвітлюючи основні
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прогалини Закону, акцентує увагу на тому, що
поглиблення концентрації економічної влади в
руках обмеженого кола осіб, яку забезпечують
норми Закону, входить у протиріччя з принциA
пом соціальної спрямованості економіки, проA
голошеної ст. 13 Конституції України [7, с. 6].
О. Гарагонич звертає увагу на те, що Закон виA
будовує більш складну та дорогу структуру
корпоративного управління, замість тієї, що пеA
редбачена чинним законодавством [8].

Після державної реєстрації АТ та отримання
свідоцтва, проходження всіх додаткових процеA
дур (отримання свідоцтва про державну реєстA
рацію випуску акцій, видачі засновникам АТ
документів, що підтверджують право власності
на акції) необхідно придбати печатки та відкриA
ти банківські рахунки [3].

АТ комунального сектора економіки з деA
кількома акціонерами може бути створено і за
іншою схемою: спочатку (на підставі ст. 6 ЗакоA
ну, ч. 4 ст. 153 ЦК) створюється АТ, в якому одA
ним засновником – акціонером буде орган
місцевого самоврядування, а вже потім до ствоA
реного АТ шляхом придбання акцій, можуть
приєднатися інші акціонери. 

Висновки

Проведений аналіз свідчить, що порядок
створення АТ комунального сектора економіки 
є складним і затратним. Умовно його можна
поділити на три етапи: перший – підготовчий,
другий – державна реєстрація, третій – заверA
шальний (постреєстраційний). Особливістю поA
рядку створення АТ є обов’язковість прохоA
дження додаткових процедур: подання ДКЦПФР
звіту про результати закритого (приватного) розA

міщення акцій; реєстрація ДКЦПФР звіту про
результати закритого (приватного) розміщення
акцій; отримання свідоцтва про державну реєстA
рацію випуску акцій; видача засновникам товаA
риства документів, що підтверджують право власA
ності на акції. Основні положення Закону мають
багато недоліків, перешкоджають розвитку комуA
нального сектора економіки, не забезпечують розA
виток господарських відносин в Україні.
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Унаукових монографіях і статтях найA
більш часто фактично ототожнюютьA
ся поняття «метод» і «формa», «засіб»

і «інструмент», «модель» і «система», «систеA
ма» і «механізм» державного регулювання
економіки, зокрема, фондового ринку. Так, 
І. Новикова при розгляді складових регуA
люючого механізму як форм державного вплиA
ву на економіку називає адміністративне реA
гулювання, пряме та непряме економічне реA
гулювання, правове регулювання [1, с. 130].
С. Хавіна вважає, що це інструменти регулюA
вання [2, с. 85]. Методи регулювання отоA
тожнюються із такими застосовуваними заA
собами, як ціноутворення, матеріальне стиA
мулювання, оподатковування тощо. 

Можна аналізувати роботи багатьох інA
ших авторів із проблеми, що розглядається,
та в більшості з них спостерігається нечітA
кість при використанні понять теорії дерA
жавного регулювання економіки. Винятком,
на нашу думку, є тлумачення понятійного
апарату відомими вітчизняними вченимиA
економістами С. Мочерним [3, с. 322–326] та 
Л. Дмитриченко [4]. Вони досить чітко розA
межовують форми, методи, напрями, засоби,
об’єкти, суб’єкти, модель державного регуA
лювання економіки; їх позицію цілком можA
на вважати фундаментальною для вирішенA
ня питання про «інструментарій» державноA
го регулювання фондового ринку України.
Разом із тим перелік понять теорії макроекоA
номічного регулювання, представлений циA
ми авторитетними вченими, на нашу думку,
слід доповнити специфікою фондового ринA
ку та здійснити ряд уточнень щодо змісту
термінології.

Характеризуючи процес здійснення дерA
жавного регулювання фондового ринку,
виділимо як основні його складові такі баA
зові для здійснення дослідження поняття, як
методи, засоби, форми державного регулюA
вання. В межах статті розглянемо зміст цих
понять, їх розмежування.

Правовове регулювання здійснюється
шляхом застосування методів. Метод (грец.
µευοδοζ – шлях до чогоAнебудь) – це систеA
матизована за певними ознаками сукупність
дій, які потрібно здійснити для виконання
певного завдання, досягнення мети. Також
часто під методом розуміють прийом або
систему прийомів, що застосовуються в
певній діяльності [5].

Переважна більшість ученихAекономісA
тів, аналізуючи методи державного впливу
на економіку, акцентує увагу саме на розмеA
жуванні правових, адміністративних та екоA
номічних методів. За цими критеріями Б. ПаA
насюк розділяє методи державного регулюA
вання макроекономічних процесів на адміA
ністративні, правові, економічні [6]. Ми не
поділяємо таку точку зору хоча б із тих мірA
кувань, що всі методи повинні мати правову
основу. Відповідно виділення правових меA
тодів як окремого виду свідчить про недосA
татній рівень розуміння рядом ученихAекоA
номістів правової складової в регулюванні
економіки.

В юридичній науці основою державного
регулювання економіки є господарськоAпраA
вові методи. Концептуально методи госпоA
дарського права будуються на двох принциA
пах: загальнодозвільному (дозволено все, що
не заборонено законом), за яким діють підA
приємства й підприємці, та зобов’язуючому
(суб’єкти господарського права зобов’язані 
й повинні робити те, що на них покладене 
законом). Останній принцип в основному
стосується органів державного регулювання
економікою [7, с. 25].

У зв’язку з тим, що господарські відносиA
ни є комплексними відносинами, похідними
від адміністративних і цивільних, вони поA
єднують у собі управлінські, організаційні,
договірні та майнові елементи. Тому в госпоA
дарському праві як у комплексній галузі праA
ва взагалі діють декілька (а не один, як у неA
комплексних галузях) основних методів праA
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вового регулювання. Проте їх за правовою
суттю та походженням можна поділити на
методи адміністративноAправового характеA
ру, що передбачають перш за все управлінA
ську складову при їх застосуванні та методи
цивільноAправового характеру, що базуютьA
ся на принципі рівності сторін, автономності
при виборі алгоритму дій.

Серед методів адміністративноAправового
характеру можливим є виділення наступних.

Метод владних приписів реалізується
шляхом встановлення правових норм, які пеA
редбачають обов’язкові правила поведінки,
ведення діяльності. У сфері регулювання
фондового ринку цей метод реалізується у
таких формах як обов’язковість державної
реєстрації особи, отримання ліцензії на здійсA
нення професійної діяльності, дотримання
встановленого порядку щодо випуску й обігу
цінних паперів, здійснення реєстрації емісій
цінних паперів та інформації про емісію,
встановлення правил і стандартів здійсненA
ня операцій на ринку тощо.

Крім того, використовується метод забо�
рон. Наприклад, на фондовому ринку встаA
новлені заборони на суміщення певних видів
діяльності. Так, здійснення діяльності з орA
ганізації торгівлі несумісне з провадженням
інших видів діяльності. Також заборонено
поєднання діяльності з торгівлі цінними паA
перами та з ведення реєстру власників цих
цінних паперів, діяльності з управління акA
тивами інституційних інвесторів з іншими
видами діяльності, крім ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів інститутів
спільного інвестування, тощо.

До методів адміністративноAправового
характеру у господарському праві також
можна віднести метод рекомендацій. ДержаA
ва регулює поведінку суб’єктів господарсьA
ких відносин шляхом рекомендованих модеA
лей відповідних правовідносин. Наприклад,
встановлення ДКЦПФР принципів корпоA
ративного управління, затвердження приA
мірного статуту та правил фондової біржі,
інші методичні рекомендації щодо окремих
видів професійної діяльності на фондовому
ринку – це приклади застосування державою
зазначеного методу. Залежно від конкретних
господарських ситуацій, інтересу держави
щодо тих або інших господарських відносин
на фондовому ринку можуть використовуваA
тися будьAякі із зазначених адміністративноA
правових методів, виходячи з ефективності
їх застосування.

До методів цивільноAправового характеA
ру, перш за все відноситься метод автоном�
них рішень, що передбачає право господарюA
ючого суб’єкта приймати будьAякі рішення в
межах норм чинного законодавства і своєї
правосуб’єктності. Так, учасники фондового

ринку мають право за власною ініціативою
приймати будьAякі рішення по розпорядженA
ню фінансовими інструментами, якими вони
володіють на праві власності; професійні
учасники – торговці цінними паперами саA
мостійно приймають рішення щодо продажу
чи купівлі певних інструментів на фондовоA
му ринку у випадку, коли вони не зв’язані 
дорученням власника активу. Це означає, що
суб’єкти господарських відносин самостійно
планують свою господарську діяльність та у
межах законодавства вільно обирають предA
мети господарських договорів і визначають
зобов’язання в них, всі необхідні умови госA
подарських відносин.

Пов’язаний із методом автономних ріA
шень метод узгодження, при застосуванні
якого учасники правовідносин (виходячи з
принципу рівності сторін) узгоджують свої
позиції, перш за все, для досягнення взаємоA
вигідного економічного результату, а не виA
конання обов’язкових приписів. Цей метод
лежить в основі договірних відносин на фонA
довому ринку.

Методи державного регулювання фондоA
вого ринку знаходять своє втілення в засоA
бах. Засоби державного регулювання фондоA
вого ринку є по суті напрямами регулюючоA
го впливу держави, кожен із яких визначає
регулювання окремої складової діяльності
господарюючого суб’єкта. Розподіл засобів та
їх кваліфікацію можна здійснити за схожими
критеріями, які були застосовані щодо госA
подарськоAправових методів державного реA
гулювання фондового ринку.

Існуючий в господарському праві перелік
засобів державного регулювання господарсьA
кої діяльності закріплено в ч. 2 ст. 12 ГоспоA
дарського кодексу (далі – ГК) України. До
визначених засобів можна застосувати клаA
сифікацію та розглянути їх через призму розA
поділу за характером правового регулювання.

Реалізацією такої класифікації буде виA
значення засобів адміністративно�правового
характеру, що передбачають наявність упA
равлінської складової при їх застосуванні, та
засобів економіко�правового характеру, що
базуються на встановленні державою (регуA
лятором) певних меж поведінки суб’єкта госA
подарювання при збереженні автономності,
свободи при виборі алгоритму дій. Так, до заA
собів адміністративноAправового характеру
можна віднести державне замовлення, ліценA
зування, патентування, квотування, сертифіA
кацію, стандартизацію, застосування нормаA
тивів і лімітів. Засобами економікоAправовоA
го характеру, на нашу думку, можна вважати
регулювання цін і тарифів, надання інвестиA
ційних, податкових та інших пільг, а також
дотацій, компенсацій, цільових інновацій та
субсидій.
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Безумовно, перелічені господарськоAпраA
вові засоби державного регулювання стосуA
ються діяльності господарюючих суб’єктів у
межах економіки в цілому. Не всі з них моA
жуть бути застосовані на ринку цінних папеA
рів. Проте окремі з них реалізуються на фонA
довому ринку.

До адміністративноAправових засобів
державного регулювання фондового ринку
України можна віднести ліцензування діяльA
ності професійних учасників фондового ринA
ку, сертифікацію фахівців з питань фондовоA
го ринку, запровадження міжнародних станA
дартів для реєстрації цінних паперів і всіх
видів офіційної інформації, що поширюється
на ринку. Засобами економікоAправового хаA
рактеру є надання інвестиційних преференA
цій, встановлення пільгових режимів оподатA
кування або штрафних санкцій за недотриA
мання встановлених правил, запровадження
компенсаційних механізмів, страхування інA
вестицій тощо.

Слід зазначити, що лише поєднання та
комплексне використання зазначених заA
собів формують системний характер державA
ного регулюючого впливу на фондовий риA
нок та спроможні забезпечувати позитивний
результат. Дотримання оптимального співA
відношення, балансу як між адміністративA
ноA й економікоAправовими засобами, так і
безпосередньо всередині цих груп засобів є
одним із основних та найскладніших завдань
державного регулювання ринку цінних паA
перів.

Засоби державного регулювання фондоA
вого ринку на практиці реалізуються в певA
них нормативно встановлених формах. Фор6
ми (лат. forma – зовнішній обрис, вираження
певного змісту) державного регулювання
фондового ринку виражають його зміст і
практику реалізації.

Форми державного регулювання фондоA
вого ринку, як і інші елементи системи дерA
жавного регулювання економіки, зумовлені
рівнем його розвитку, потребами діяльносA
ті учасників ринку, вимогами документів
міжнародних організацій і міждержавними
угодами, інтересами та соціальноAекономічA
ними цілями країни, у тому числі економіA
коAполітичною ситуацією, в якій перебуває
держава.

Проте безпосередньо формами державA
ного регулювання фондового ринку є конкA
ретні заходи держави в особі її органів, що
справляють регулюючий вплив на процеси
та поведінку учасників ринку. Перелік форм
визначений у ст. 3 Закону України «Про дерA
жавне регулювання ринку цінних паперів
України». Для системного сприйняття виA
значеної Законом сукупності форм державA
ного регулювання фондового ринку вважаA

ємо необхідним класифікувати їх за функціоA
нальним змістом господарськоAправового
впливу на діяльність суб’єктів ринку.

Часто в літературі здійснюється класиA
фікація форм діяльності за секторальним/
інституційним принципом, згідно з розподіA
лом між регулюючими органами сфер регуA
лювання та відповідно до рівня регулюючого
впливу – змісту компетенції державних орA
ганів [8; 9]. Ми ж пропонуємо розгляд за
функціональним/цільовим принципом, при
якому функції встановлення норм, напрямів
розвитку ринку, контролю, нагляду та захисA
ту на ринку здійснюються різними органами
управління відповідно до галузевої компеA
тенції. Основним при такій класифікації є
зміст регулюючого впливу. Адже функції є
відносно самостійними й однорідними часA
тинами змісту діяльності, в яких із сторони
регулятора виражено владноAорганізуючий
вплив суб’єкта регулювання, спрямований на
забезпечення потреб взаємодіючого з ним
об’єкта управління. 

Вважаємо можливим розглянути весь пеA
релік форм державного регулювання фонA
дового ринку через призму їх розподілу на
п’ять функціональних напрямів регулююA
чого впливу:

функціональний напрям законодавчої та
нормотворчої діяльності держави в особі її
уповноважених органів. Він реалізується в
таких формах регулювання:

•• прийняття актів законодавства з питань
діяльності учасників ринку цінних паперів;

•• регулювання випуску й обігу цінних паA
перів, прав та обов’язків учасників ринку цінA
них паперів;

•• встановлення правил і стандартів здійсA
нення операцій на ринку цінних паперів.

Цей напрям регулюючого впливу об’єдA
нує визначені форми за критерієм здійсненA
ня державними органами нормативного заA
безпечення фондового ринку, тобто встановA
лення «правил гри» на ринку. Саме в цьому
сегменті знаходить свою реалізацію нормоA
творча функція державного регулювання;

функціональний напрям, що об’єднує до�
звільну діяльність і встановлення заборон, 
до складу якого доцільно включити такі форA
ми, як:

•• видача ліцензій на здійснення профеA
сійної діяльності на ринку цінних паперів;

•• заборона та зупинення професійної діA
яльності на ринку цінних паперів у разі відA
сутності ліцензії на цю діяльність і притягA
нення до відповідальності за здійснення такої
діяльності згідно з чинним законодавством.

Зазначений напрям об’єднує форми регуA
лювання за критерієм визначення державою
правил доступу на фондовий ринок і встаA
новлення заборон та покарання при здійсненA
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ні діяльності з порушенням таких правил.
У цьому сегменті реалізується, перш за все,
дозвільна функція державного регулювання;

функціональний напрям облікової та
реєстраційної діяльності держави, що втілюA
ється у такій формі як реєстрація емісій цінA
них паперів та інформації про емісію цінних
паперів. Цей напрям є реалізацією інформаA
тивноAреєстраційної функції державного реA
гулювання;

захисна функція державного регулюванA
ня має своє втілення у складі функціонально�
го напряму, що реалізується у формі створен�
ня системи захисту прав інвесторів;

функціональний напрям, що об’єднує весь
спектр контрольної діяльності держави і реA
алізується у таких формах регулювання:

•• контроль за здійсненням професійної
діяльності на ринку цінних паперів;

•• контроль за дотриманням емітентами
порядку реєстрації випуску цінних паперів
та інформації про випуск цінних паперів,
умов продажу (розміщення) цінних паперів,
передбачених такою інформацією;

•• контроль за дотриманням прав інвесторів
емітентами цінних паперів та особами, які
здійснюють професійну діяльність на ринку
цінних паперів;

•• контроль за достовірністю інформації, що
надається емітентами та особами, які здійA
снюють професійну діяльність на ринку цінA
них паперів, контролюючим органам;

•• контроль за дотриманням правил і
стандартів здійснення операцій на ринку
цінних паперів;

•• контроль за системами ціноутворення
на ринку цінних паперів;

•• контроль за діяльністю осіб, які обслуA
говують випуск та обіг цінних паперів.

Таким чином, контрольна функція наA
скрізь охоплює систему державного регулюA
вання фондового ринку.

Висновки
Проведений нами аналіз методів, засобів,

форм державного регулювання фондового

The article considers the theoretical bases of state regulation of the share market of Ukraine.

В статье рассматриваются теоретические основы государственного регулирования фондового
рынка Украины.

ринку України та здійснена класифікація маA
ють на меті, перш за все, підвищення якості
законотворчої роботи в державі, адже чітке
усвідомлення законодавцем базових засад
теорії права є запорукою високого рівня праA
вового регулювання суспільних відносин у
будьAякій галузі народного господарства.
Чинна нормативна база у сфері державного
регулювання фондового ринку, сформована
в період незалежності України, на даному
етапі зазнає реформування шляхом прийнятA
тя як нових законів, так і оновлення діючих,
які враховують назрілі в регулятивній сфері
зміни та передовий європейський і світовий
досвід. Проте у процесі здійснення адаптації
українського законодавства до норм права
Євросоюзу необхідною є не безпосередA
ня імплементація, а запровадження окремих
передових положень із дотриманням традиA
ційно існуючих у державі та суспільстві теоA
ретичних правових засад і правового світоA
гляду.

Література

1. Новикова И. Рынок и государство: проблемы
макрорегулирования. – Минск, 2004. 

2. Хавина С. Государственное регулирование в
современной смешанной экономике // Вопросы экоA
номики. – 2004. – № 11. 

3. Економічна енциклопедія: У 3 т. – К., 2000. –
Т. 1. 

4. Дмитриченко Л. И. Государственное регулиA
рование экономики (социальноAэкономический
аспект): дис. ... дAра экон. наук. – Д., 2002.

5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org.

6. Панасюк Б. Государственное регулирование
экономики // Экономика Украины. – 2004. – № 1. –
С. 19–30.

7. Господарське право / В. С. Щербина. – К., 2009. 
8. Ровинський Ю. О. ОрганізаційноAправове реA

гулювання діяльності учасників фондового ринку
України: дис. ... канд. наук з держ. управління. –
О., 2005. 

9. Радзімовська С. Ф. Державне управління інфA
раструктурою ринку цінних паперів України: дис. ...
канд. наук з держ. управління. – К., 2009.



Г О С П О Д А Р С Ь К Е П РА В О

68

червень  2011

© І. Сіра,  2011

Господарська діяльність підприємств як
суб’єктів господарювання, перш за все,
пов’язана з правовим режимом їх майна,

що використовується в процесі цієї діяльA
ності. Залежно від правових засад володіння
майном при здійсненні господарської діяльA
ності визначається правовий режим майна
підприємств, який безпосередньо впливає на
правовий статус останніх.

Розвиток суб’єктів господарювання на
певному етапі передбачає відокремлення
внутрішніх підрозділів і розподіл між ними
функцій виробничого характеру для ефекA
тивного господарювання суб’єкта в цілому.
Кожен підрозділ при цьому не тільки володіє
організаційною автономією (господарськиA
ми функціями), а й наділяється майном для
реалізації покладених на нього завдань. 

Особливе становище притаманне відA
окремленим підрозділам, філіям, представниA
цтвам господарських організацій із статусом
юридичної особи як суб’єктам внутрішньоA
господарських відносин. Ця категорія суб’єкA
тів відіграє особливу роль у діяльності госпоA
дарської організації, до структури якої налеA
жить, виконуючи частину її функцій в іншій
місцевості. 

Відокремлений підрозділ (філія, предсA
тавництво, структурна одиниця) господарсьA
кої організації (далі – ВП) – це суб’єкт внутA
рішньогосподарських відносин без прав юриA
дичної особи, що створюється за рішенням
організації, до структури якої входить, і діє в
межах повноважень, закріплених у полоA
женні, затвердженому організацієюAзасновA
ником. Відокремлені підрозділи наділяються
частиною майна господарських організацій,
здійснюючи щодо цього майна право операA
тивного використання чи інше речове право,
передбачене законом.

Метою цієї статті є визначення правового
режиму майна атомних електричних станцій
України як відокремлених підрозділів ДП
НАЕК «Енергоатом» та його особливостей.

Сутність державних підприємств, їх праA
вову природу в різні роки досліджували такі
науковці як С. Братусь, А. Венедиктов, О. ІофA
фе, С. Корнеєв, Ю. Толстой, І. Єршова, О. МаA
кокін, М. Ісаков та ін. Вони провели важливі
дослідження у сфері організаційних, майноA
вих засад діяльності державних підприємств,
їх правосуб’єктності. Проблемам правового
регулювання участі відокремлених підроздіA
лів підприємств у господарському обігу приA
свячені праці А. Бобкової, О. Віхрова, С. ГрудA
ницької, Г. Пронської, І. Щербак та ін. І. ЩерA
бак уперше визначене поняття відокремленоA
го підрозділу підприємства як організаційно
та майново відокремленої структурної одиA
ниці підприємства, що бере участь у госпоA
дарських відносинах у межах закріпленої за
нею в законі й установчих документах комA
петенції. 

В юридичній енциклопедії зазначається:
«правовой режим – нормативно установленA
ные правила в отношении определенного
предмета отношений или ситуации, которых
должны придерживаться участники отношеA
ний по поводу этого предмета (объекта или
определенной ситуации). В отличие от праA
вового статуса, который касается правовой
характеристики субъекта правоотношений,
правовой режим дает определение юридичесA
кой природы предмета отношений и содерA
жит требования и принципы поведения субъA
ектов в определенной ситуации» [1, с. 812].

Під правовим режимом майна суб’єкта
господарювання у вітчизняній науці госпоA
дарського права розуміють встановлений
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правовими способами порядок і умови наA
буття (привласнення) майна, здійснення
суб’єктами права повноважень володіння,
користування та розпорядження ним, реA
алізацію функцій управління майном, а таA
кож його правову охорону [2, с. 46].

Слід зазначити, що серед структурних елеA
ментів правового режиму майна особливу
важливість для характеристики ступеня майA
нової самостійності відокремлених підрозA
ділів мають [3, с. 417–418]: 

•• правоздатність відокремленого підроздіA
лу в майнових відносинах;

•• функції та компетенція керівника відA
окремленого підрозділу по відношенню до упA
равління майном і його ефективного викорисA
тання з метою забезпечення діяльності відA
окремленого підрозділу підприємства;

•• порядок і умови розподілу прибутку
(доходу), отриманого в результаті здійсненA
ня господарської діяльності відокремленим
підрозділом підприємства;

•• правова охорона майна, виділеного відA
окремленому підрозділу підприємства.

В. Щербина вважає, що під правовим реA
жимом майна суб’єктів господарювання в теA
орії господарського права розуміють встаA
новлені правовими нормами: 

•• структуру цього майна; 
•• порядок його придбання (формування),

використання та вибуття;
•• порядок звернення на нього стягнення

кредиторів.
Основою правового режиму майна суб’єкA

тів господарювання, на якій базується їх госA
подарська діяльність, відповідно до ч. 1 ст. 133
Господарського кодексу (далі – ГК) України
є право власності, а також речові права осіб,
які не є власниками, – право господарського
відання та право оперативного управління.
Зміст кожного з цих прав розкривають поA
дальші статті ГК України [4, с. 186].

Згідно із ст. 139 ГК України, майном є суA
купність речей та інших цінностей (у тому
числі нематеріальні активи), які мають варA
тісне визначення, виробляються чи викорисA
товуються у діяльності суб’єктів господарюA
вання та відображаються в їх балансі або враA
ховуються в інших передбачених законом форA
мах обліку майна цих суб’єктів. Зазначимо,
що законодавство України фрагментарно реA
гулює організаційне оформлення підрозділів
суб’єктів господарювання. Порядок наділенA
ня майном підрозділів суб’єкта господарюA
вання та правовий режим такого майна взаA
галі не врегульований. Винятком був період
з 01.01.2004 р. по 02.04.2005 р., коли статті 55,
133 та 138 ГК України закріплювали основні
характеристики майнових відносин між
суб’єктами господарювання й їх структурниA
ми одиницями. Для позначення такого режиA

му правовідносин використовувався термін
«оперативне використання» [5, с. 219].

Незважаючи на скасування положень заA
кону, правовий режим майна підрозділів був
і залишається актуальним та важливим пиA
танням для організації господарювання, пеA
редусім для підрозділів, територіально віддаA
лених від головних органів суб’єкта господаA
рювання. Такими (територіально віддалениA
ми) є й атомні електростанції України.

Всі атомні електричні станції України як
майнові комплекси закріплені за однією юриA
дичною особою – державним підприємством
«Національна атомна енергогенеруюча комA
панія «Енергоатом». Це підприємство ствоA
рене постановою Кабінету Міністрів УкраA
їни від 17.10.1996 р. № 1268, відповідно до
якої воно здійснює свою діяльність у формі
державного підприємства, а всі атомні станA
ції України (Запорізька, Рівненська, ХмельA
ницька та ПівденноAУкраїнська), низка посA
тачальницьких підприємств входять до його
складу на правах відокремлених підрозділів.
Як зазначається в Статуті ДП НАЕК «ЕнерA
гоатом» від 27.07.2005 р. № 349, основною
метою діяльності цього підприємства є виA
робництво електроенергії, безпечна експлуA
атація атомних електростанцій, поліпшення
енергопостачання народного господарства,
населення, підвищення ефективності роботи
атомних електростанцій, а також, у межах
своєї компетенції, забезпечення постійної гоA
товності України до швидких ефективних дій
у разі виникнення аварій на підприємствах
атомної енергетики, радіаційних аварій у
промисловості (п. 2.1 ст. 2 Статуту). Атомні
станції України як відокремлені підрозділи
ДП НАЕК «Енергоатом» діють на підставі
Положення, затвердженого цією організаA
цією; можуть наділятися окремими правами
юридичної особи, які визначаються ПоложенA
нями про відокремлені підрозділи, але вони
не є юридичними особами. Положення про
відокремлені підрозділи атомних станцій є
локальними нормативними актами, які виA
значають їх правовий статус, місце в органіA
зації та відносинах з іншими структурними
підрозділами, внутрішню організаційну струкA
туру, вимоги до керівника відокремленого
підрозділу, порядок заміщення керівника під
час його відсутності, нормативні та локальні
документи, що регулюють роботу підрозділу. 

ДП НАЕК «Енергоатом» уповноважує
кожного керівника атомних електричних станA
цій (генеральних директорів відокремлених
підрозділів на підставі довіреності) здійснюA
вати від імені ДП НАЕК «Енергоатом» повA
новаження, передбачені Положеннями про
відокремлені підрозділи (атомні станції): упA
равляти відокремленим підрозділом і струкA
турними підрозділами атомних електростанA
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цій; відкривати та закривати банківські раA
хунки відокремленого підрозділу від імені
ДП НАЕК «Енергоатом», проводити розраA
хунки з правом підпису на платіжних докуA
ментах, призначати своїми наказами (розпоA
рядженнями) посадових осіб, які мають праA
во підпису на платіжних банківських докуA
ментах, засвідчувати їх підписи; представляти
інтереси ДП НАЕК «Енергоатом» у державA
них, правоохоронних органах, підприємствах,
установах, організаціях, судах з питань, що
пов’язані з діяльністю ВП атомних станцій і
структурних підрозділів, які входять до сфеA
ри його управління, інші повноваження.

Відокремлений підрозділ як частина
підприємства є тією чи іншою мірою відA
окремленим від інших його частин в силу самоA
го факту поділу підприємства на окремі часA
тини – відокремлені підрозділи. Майно, яким
наділяється відокремлений підрозділ підA
приємства, фактично відокремлюється від
іншого майна підприємства й інших його
підрозділів. Отже, відокремлення майна підA
розділів підприємства як економічне явище
існує. Не зникло воно і як правове явище.

Органи управління підприємством, до
компетенції яких відноситься прийняття ріA
шення про створення відокремленого підрозA
ділу, визначають і склад його майна, після
чого складається акт передачі майна, що підA
писується керівником відокремленого підрозA
ділу та керівництвом (органом управління)
підприємства. Вищим органом управління
ДП НАЕК «Енергоатом» є Правління. До комA
петенції Правління належить прийняття ріA
шень про створення, реорганізацію та ліквіA
дацію відокремлених підрозділів. Керівник
атомної електростанції (в особі генерального
директора) зобов’язаний вживати заходи
щодо збереження цього майна, що неможлиA
во без наділення його певними майновими
правами.

Діяльність відокремленого підрозділу є
складовою виробничого процесу всього суA
б’єкта господарювання. Атомні станції як
відокремлені підрозділи здійснюють свою
діяльність на підставі чинного законодавства
України та користуються правами, які надані
їм Статутом державного підприємства НАЕК
«Енергоатом», Положеннями про відокремA
лені підрозділи кожної атомної станції й
іншими організаційноAрозпорядчими докуA
ментами Компанії.

Майно відокремлених підрозділів може
виділятися на окремий баланс, чим відокремA
люється його облік. Підприємство самостійA
но приймає рішення як про виділення майна
відокремленого підрозділу на окремий баланс
і ведення окремого від підприємства обліку,
так і про включення цього майна в баланс
підприємства і ведення підприємством обліA

ку діяльності свого відокремленого підрозA
ділу. Прийняття рішення залежить від стуA
пеня майнової відокремленості таких підрозA
ділів, обсягу фінансових операцій, здійснюA
ваних відокремленим підрозділом підприємA
ства, ступеня його територіальної відокремA
леності, функціонального критерію тощо. За
наявності окремого балансу та веденні власA
ного обліку відокремлені підрозділи підприA
ємства можуть вступати в правовідносини з
податковими органами, Пенсійним фондом,
банківськими установами тощо [6, с. 33–37].

Атомні електричні станції як відокремA
лені підрозділи мають свій баланс, поточні,
депозитні й інші банківські рахунки в устаA
новах банків, печатку та кутовий штамп із
своїм найменуванням і найменуванням КомA
панії. Відповідно до ст. 64 ГК України виA
рішення питань про відкриття банківських
рахунків відокремленого підрозділу підприA
ємства належить власнику (або уповноважеA
ному органу) підприємства. Таким чином,
незважаючи на певну залежність від головA
ного органу, ДП НАЕК «Енергоатом», майно
атомних станцій здатне мати певну автономію,
забезпечуючи здійснення частини функцій
суб’єкта господарювання.

Незважаючи на те, що право оперативноA
го використання як вид майнового права
виключено із ГК України, майнові права
відокремлених підрозділів підприємств від
цього не зникли. 

Доки оперативне використання остаточA
но не затверджене як самостійний інститут
законодавства, його зміст визначається майA
же виключно правозастосовною практикою,
заснованою на принципі диспозитивності та
господарської автономії в локальній правоA
творчості. Межі використання майна на пракA
тиці визначаються локальним актом господаA
рюючого суб’єкта, а іноді не оформляються
письмово взагалі. Єдиним підтвердженням пеA
редачі майна буде внутрішня інвентаризація,
та, за наявності, докази передачі під матеріальA
ну відповідальність відповідної посадової осоA
би. Зрозуміло також, що суб’єкт господарюA
вання, який передає майно, не може передати
більші повноваження, ніж він має сам.

Як і при створенні суб’єкта господарюA
вання, наділення майном підрозділу є друA
горядним процесом, можливим лише після
організаційного відокремлення. Отже, відA
окремлений підрозділ у майновому й органіA
заційному відношенні залежить від юридичA
ної особи, до структури якої він входить і за
рішенням якої створюється.

Висновки

Правовий режим майна суб’єкта господаA
рювання – це встановлені нормативними акA
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тами правила, можливі межі «панування»
господарюючого суб’єкта над належним йоA
му майном. Найбільш широкі можливості відA
носно цього суб’єкта господарської діяльносA
ті надає право власності, більш вузькі – праA
во господарського відання та право операA
тивного управління.

Незважаючи на те, що право оперативноA
го використання як вид майнового права виA
ключено з ГК України, майнові права атомA
них електричних станцій як відокремлених
підрозділів НАЕК «Енергоатом» не зникли,
а також його теоретичне визначення залиA
шається актуальним для практичного викоA
ристання. Перелік майнових прав, який пеA
редбачений ГК України, на даний час не місA
тить прав відокремленого підрозділу на майA
но, що використовується ним у своїй госпоA
дарській діяльності. 

Можна виділити такі особливості, харакA
терні для атомних електричних станцій як
відокремлених підрозділів:

атомні станції не можуть здійснювати всі
повноваження власника, оскільки не можуть
розпоряджатися майном підприємства. РозA
поряджатися цим майном може керівник
відокремленого підрозділу за умови наявA
ності в нього відповідних повноважень і тільA
ки від імені підприємства;

атомні станції України володіють майноA
вим правом на майно, яке належить на більш
широкому за обсягом майновому праву ДП
НАЕК «Енергоатом».

Перспективи подальших розвідок у пиA
танні, що розглядається, вбачаються в заA
кріпленні у нормативних актах порядку наA
ділення майном відокремлених підрозділів
суб’єкта господарювання та врегулюванні
правового режиму такого майна.
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В статье исследуются вопросы правового режима имущества атомных электрических
станций Украины как обособленных подразделений государственного предприятия «Нацио�
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Криза світової фінансової системи, яка
розпочалась у 2008 р., безпосередньо
відобразилася й на функціонуванні

фінансової системи України. Результатом 
цього для українських кредитноAфінансових
організацій стало погіршення ліквідності в
банківському секторі, коливання курсу іноA
земної валюти, зменшення доходів населенA
ня й інші чинники, що призвели до великої
кількості судових спорів з приводу виконання
кредитних договорів, забезпечення договірA
них зобов’язань, звернення стягнення на заA
ставлене майно тощо. 

Як свідчить практика, переважна кількість
спорів пов’язана з неможливістю своєчасноA
го виконання боржником прийнятих на себе
договірних зобов’язань з повернення кредиту
через об’єктивні зміни у фінансовому стані
або в силу присутності суб’єктивного фактора
небажання боржника з різних підстав поверA
нути отримане за договором.

Дослідженню правового регулювання
особливостей звернення стягнення на предA
мет застави (іпотеки) приділяли уваги багаA
то вчених. Так, питання щодо обсягу задовоA
лення вимог іпотекодержателя досліджуваA
лись І. Пучковською, В. Ляшенко, О. СереA
дюком та ін. [1, с. 97; 2, с. 23]. Проблемам праA
вового забезпечення захисту прав заставодавA
ця під час вирішення питань щодо звернення
стягнення на предмет застави приділялась
увага О. Загорулько [3, с. 20]. Особливості
звернення стягнення на майно, що перебуває
в державній власності, досліджено Т. Шкрум
[4, с. 11] та ін. 

Разом із тим застосування норм законоA
давства про заставу в судовій і правозастосовA
чій практиці виявило низку прогалин у правоA
вому регулюванні, які призводять до необA
ґрунтованого затягування процесу звернення
стягнення на предмет застави та порушень
прав кредиторів. 

Метою цієї статті є дослідження процесуA
альних особливостей реалізації права креA

дитора на звернення стягнення на предмет
іпотеки у позасудовому та судовому порядку.

Згідно із статистичними даними, наданиA
ми апеляційними судами України, у 2009 р.
на розгляді місцевих судів по першій інA
станції перебувало 197,6 тис. цивільних справ,
які випливають із кредитних відносин; із них
за спорами щодо звернення стягнення на майA
но у провадженні судів перебувало 15,6 тис.
справ (щодо передачі в іпотеку – 7,4 тис., заA
ставу – 7,9 тис. справ) [5]. 

Застосування застави не тільки забезпеA
чує виконання основного зобов’язання, а й
визначає можливі способи здійснення застаA
водержателем захисту його прав та інтересів
в основному зобов’язанні. 

Право звернення стягнення на предмет
застави/іпотеки виникає у заставодержателя
в таких випадках: невиконання або неналежA
не виконання боржником основного зобов’яA
зання, порушення провадження у справі про
відновлення платоспроможності заставодавA
ця або визнання його банкрутом або при лікA
відації юридичної особи – заставодавця, в раA
зі порушення заставодавцем обов’язків, встаA
новлених договором застави, у разі порушення
заставодавцем обов’язків щодо збереження чи
страхування предмета застави. 

Звернення стягнення на предмет застави
здійснюється на підставі рішення суду, викоA
навчого напису нотаріуса, згідно з договором
про задоволення вимог іпотекодержателя або
у позасудовий спосіб. 

Підставою звернення стягнення є наявA
ність факту невиконання або неналежного виA
конання основного зобов’язання. 

Згідно із ст. 25 Закону України «Про заA
безпечення вимог кредиторів та реєстрацію
обтяжень» від 18.11.2003 р. № 1255AIV обтяA
жувач, який звертається до суду з вимогою
звернути стягнення на предмет обтяження, зоA
бов’язаний до моменту подання позову до суду
повідомити про це всіх обтяжувачів цього об’єкA
та обтяження. Аналогічна вимога міститься у
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згаданому Законі і на випадок звернення стягA
нення на рухоме майно у позасудовому поA
рядку – обтяжувач надсилає боржнику (заA
ставодавцю) письмову вимогу й одночасно
реєструє звернення стягнення на майно в ДерA
жавному реєстрі обтяжень рухомого майна.
Якщо протягом 30 днів з моменту реєстрації
в Державному реєстрі відомостей про зверA
нення стягнення на предмет обтяження зоA
бов’язання залишається невиконаним, обтяA
жувач має право розпочати позасудове зверA
нення стягнення на рухоме майно. 

Відповідно до положень статей 33, 35 ЗаA
кону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 р.
№ 898AIV, у разі порушення основного зоA
бов’язання та/або умов іпотечного договору іпоA
текодержатель надсилає іпотекодавцю та боржA
нику, якщо він є відмінним від іпотекодавця,
письмову вимогу про усунення порушення у не
менш як тридцятиденний строк. Якщо протяA
гом встановленого строку вимога іпотекодержаA
теля залишається без задоволення, іпотекодерA
жатель вправі розпочати звернення стягнення
на предмет іпотеки відповідно до цього Закону. 

Недотримання зазначених правил є пеA
решкодою для звернення стягнення на предA
мет іпотеки, але не перешкоджає зверненню
з позовом до боржника про виконання забезA
печеного іпотекою зобов’язання відповідно
до ч. 2 ст. 35 Закону України «Про іпотеку».
КредиторAіпотекодержатель вправі не дотриA
муватись обов’язкового порядку повідомA
лення іпотекодавця при зверненні до суду з
позовом про стягнення заборгованості незаA
лежно від того чи настав строк виконання зоA
бов’язання, забезпеченого іпотекою, чи ні, одA
нак у такому позові кредитор не має права виA
магати звернення стягнення. 

Слід зазначити, що в судовій практиці відA
сутній єдиний підхід до оцінки письмового
повідомлення: в деяких випадках відсутність
такого повідомлення є підставою для відмоA
ви в задоволенні вимог кредитора про зверA
нення стягнення, а в деяких – ні.

Так, заочним рішенням Ленінського районноA
го суду м. Полтави від 03.11.2009 р., залишеним
без змін ухвалою апеляційного суду Полтавської
області від 10.02.2010 р. та ухвалою Верховного
Суду України від 27.07.2010 р. № 6A12889 св 10
відмовлено в задоволенні позову ЗАТ КБ «П» про
звернення стягнення на предмет іпотеки (двокімA
натна квартира) в рахунок погашення заборговаA
ності за кредитним договором і виселення саме з
підстав невиконання позивачем умови ч. 1 ст. 35
Закону України «Про іпотеку» та п. 22 договору
іпотеки щодо направлення відповідачу письмової
вимоги про усунення порушень з виплати кредиту.

Аналогічну позицію зайняв Жашківский районA
ний суд Черкаської області, який рішенням від
14.05.2009 р. відмовив у задоволенні позову ЗАТ

КБ «П» по аналогічній справі. Висновки суду були
підтримані й апеляційною інстанцією. Разом із тим
ухвалою Верховного Суду України від 09.12.2009 р.
зазначені судові рішення скасовані, справу передаA
но на новий розгляд до суду першої інстанції (спраA
ва № 6A21453 св 09) й зазначено, що суди не врахуA
вали норми частин 2, 3 ст. 35 Закону України «Про
іпотеку», згідно з якими положення ч. 1 цієї статті
не є перешкодою для реалізації права іпотекодерA
жателя звернутись у будьAякий час за захистом
своїх порушених прав до суду в установленому заA
коном порядку та не перешкоджає іпотекодержаA
телю здійснювати свої права, визначені ст. 12 цьоA
го Закону, без попереднього повідомлення іпотеA
кодавця, якщо викликана таким повідомленням
затримка може спричинити знищення, пошкодA
ження чи втрату предмета іпотеки. 

Таким чином, виходячи з висловленої поA
зиції Верховного Суду України, відсутність
письмового повідомлення не є підставою для
відмови позивачу в задоволенні вимог застаA
водержателя про звернення стягнення на
предмет застави. Однак пізніше в листі ВерA
ховного Суду України «Узагальнення судової
практики розгляду цивільних справ, що виA
никають з кредитних правовідносин (2009–
2010 рр.)» від 07.10.2010 р. висловлена дещо
інша позиція – якщо повідомлення боржниA
ку направлене не було, позов про звернення
стягнення на предмет застави є передчасним
і в його задоволенні має бути відмовлено. 

Слід зазначити, що подібна підстава для
відмови в задоволенні позовних вимог позиваA
ча діє лише у випадках, коли предметом застаA
ви є нерухоме майно. При поданні до суду поA
зову про звернення стягнення на рухоме майно
кредитору достатньо попередньо повідомити
боржника про подання позову, а при зверненні
з аналогічним позовом щодо звернення стягA
нення на нерухоме майно іпотекодержатель
повинен чекати спливу 30Aденного строку. 

Правомірність і практична доцільність
існування такої правової норми, на нашу
думку, викликає сумніви. ПоAперше, 30AденA
на затримка у зверненні стягнення на неруA
хоме майно необґрунтовано збільшує загальA
ний строк звернення стягнення на майно,
чим порушує права кредитора на задоволенA
ня своїх вимог, що негативно позначається
на його фінансовоAекономічному стані (перш
за все в умовах частих змін економічної ситуA
ації в державі, девальваційних та інфляційних
процесів). Боржник, який допустив простроA
чення виконання зобов’язання, забезпеченого
іпотекою, повинен розуміти та передбачати
наслідки такого порушення; крім того, допусA
тивши перше невиконання зобов’язання, боржA
ник вже повинен знати про свою наступну відA
повідальність і ризик втратити предмет іпотеA
ки через звернення стягнення на нього. 
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ПоAдруге, згадане повідомлення про поA
рушення основного зобов’язання за своєю
правовою природою можна розцінювати як
досудове врегулювання господарського споA
ру в розумінні ст. 5 Господарського процеA
суального кодексу України від 06.11.1991 р.
№ 1798AXII. Ця стаття передбачає, що стороA
ни застосовують заходи досудового врегулюA
вання за домовленістю між собою. При цьоA
му порядок досудового врегулювання не поA
ширюється на спори про звернення стягненA
ня на заставлене майно, тобто сторони мають
право вільного вибору: застосовувати досуA
дове врегулювання чи відразу звертатися до
суду за захистом своїх порушених прав. 

Вважаємо, що застосування такої норми
в контексті заставних правовідносин позиA
тивно вплинуло б на забезпечення та захист
прав кредитора і не порушило б прав боржA
ника, а лише прискорило б процес стягнення
заборгованості, про яку боржник і так обізнаA
ний, шляхом звернення стягнення на неруA
хоме майно, передане в іпотеку. 

Вважаємо також за доцільне застосовуваA
ти як передумову для надіслання повідомA
лення боржнику відповідну домовленість у
договорі застави, щоб в кожному конкретноA
му випадку сторони самі визначали, яким
чином здійснюється початок звернення стягA
нення на предмет застави. 

Висновки

З метою прискорення процедури зверненA
ня стягнення на предмет іпотеки вважаємо за
доцільне внесення змін до законодавства УкA
раїни:

перше речення ч. 1 ст. 35 Закону України
«Про іпотеку» слід викласти у такій редакції:
«У разі порушення основного зобов’язання
та/або умов іпотечного договору іпотекодерA
жатель надсилає іпотекодавцю та боржнику,
якщо він є відмінним від іпотекодавця, письA
мову вимогу про усунення порушення, якщо
це передбачено умовами договору іпотеки»;

необхідно доповнити ч. 1 ст. 35 Закону
України «Про іпотеку» після першого речення
реченням такого змісту: «Порядок та строки
надіслання такого повідомлення встановлюA
ються договором іпотеки». 

Внесення запропонованих змін сприятиA
ме захисту прав кредитора в заставному проA
вадженні у випадку порушення боржником
зобов’язань щодо своєчасного повернення
кредиту, забезпеченого заставою. 

Література

1. Пучковская И. И. Ипотека: залог недвижиA
мости. – Х., 1997. – 132 с. 

2. Ляшенко В., Середюк О. Залог в условиях развиA
тия рыночных отношений // Предпринимательство,
хозяйство и право. – 2000. – № 12. – С. 20–23.

3. Загорулько Е. Проблемы реализации права
заклада. – Х., 1997. – 21 с.

4. Шкрум Т. С. Застава як речовоAправовий споA
сіб забезпечення зобов’язань за законодавством
України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К.,
1996. – 20 с. 

5. Судова практика розгляду цивільних справ,
що виникають з кредитних правовідносин. – РеA
жим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/
vs.nsf/0/F7B77DDB0B200007C22577F200512993?
OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategoA
ry=F7B77DDB0B200007C22577F200512993.

The artisle is devoted to the problem of realization of creditor’s rights in a case of charge to the object
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предмет залога. 
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Перебудова економіки України супровоA
джується процесами реформування та
розвитку некомерційної діяльності, яка є

соціальноAекономічним фундаментом для країни
та тісно пов’язана із усіма сферами суспільного
життя. Незважаючи на високу соціальну значиA
мість, а також важливу роль некомерційної діA
яльності у розвитку економіки держави, слід
зауважити, що діяльність некомерційних оргаA
нізацій (далі – НО) залишається мінімально
врегульованою на законодавчому рівні, що у ціA
лому може призвести до негативних соціальноA
економічних результатів. 

Низку правових проблем некомерційної
діяльності висвітлено в роботах О. Дорошевої
[1], С. Мельника [2], А. Шліхтера [3] та інших
учених і фахівців – юристів та економістів. РаA
зом із тим, залишається значна кількість пиA
тань, що потребують подальшого дослідження та
доопрацювання. 

Метою цієї статті є уточнення поняття «неA
комерційне господарювання (діяльність)» і
виявлення певних особливостей такої діяльA
ності. 

Поставлена мета зумовила вирішення таких
основних завдань: з’ясування поняття некомерA
ційної діяльності, її особливостей та ознак, розA
роблення пропозицій з удосконалення законодавA
ства України щодо некомерційної діяльності.

Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу
(далі – ГК) України під господарською діяльA
ністю слід розуміти діяльність суб’єктів госпоA
дарювання у сфері суспільного виробництва,
спрямовану на виготовлення та реалізацію проA
дукції, виконання робіт чи надання послуг варA
тісного характеру, що мають цінову визначеність.
Існує два види господарської діяльності: 1) коA
мерційна діяльність (підприємництво), якщо
суб’єкт господарювання діє з метою отримання
прибутку; 2) некомерційна господарська діяльA
ність, спрямована на досягнення соціальних,

економічних та інших результатів, яка здійсA
нюється без мети одержання прибутку. 

У ГК України встановлено, що некомерA
ційне господарювання – це самостійна системаA
тична господарська діяльність, що здійснюєтьA
ся суб’єктами господарювання, спрямована на
досягнення економічних, соціальних та інших
результатів без мети одержання прибутку (ч. 1
ст. 52). 

Частина 2 ст. 52 ГК України визначає суA
б’єктів господарювання, які мають право займаA
тися некомерційним господарюванням, та сфеA
ру їх діяльності; при цьому йдеться про некоA
мерційну господарську діяльність. Отже, поA
стає питання: чи є такі категорії як «некомерA
ційне господарювання» та «некомерційна госA
подарська діяльність» тотожними? 

Необхідно зауважити, що статті 53, 54 (глаA
ва 5 «Некомерційна господарська діяльність»)
ГК України оперують саме терміном «некоA
мерційна господарська діяльність». 

Крім того, ст. 2 ГК України передбачає, що
учасниками відносин у сфері господарювання є
суб’єкти господарювання, споживачі, органи дерA
жавної влади та органи місцевого самоврядуA
вання, наділені господарською компетенцією, а
також громадяни, громадські та інші організаA
ції, які виступають засновниками суб’єктів госA
подарювання чи здійснюють щодо них оргаA
нізаційноAгосподарські повноваження на осноA
ві відносин власності. Отже, серед учасників
відносин у сфері господарювання стаття назиA
ває органи державної влади, місцевого самовряA
дування, які не є суб’єктами господарювання та
не можуть здійснювати господарську діяль�
ність (статті 8, 43, 55 ГК України). ПідтверA
дженням цього також є п. 3 ст. 53 ГК України,
який визначає, що не можуть здійснювати не�
комерційну господарську діяльність органи 
державної влади, органи місцевого самоврядуA
вання, їх посадові особи. На підставі зазначеноA
го можна стверджувати, що поняття «господаA
рювання» та «господарська діяльність» (останнє
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включає два види: некомерційну та комерA
ційну) є близькими за змістом, але вони не є сиA
нонімами. Таким чином, господарювання охопA
лює всі господарські відносини, пов’язані із
здійсненням та організацією господарської діA
яльності, включаючи всіх учасників таких від�
носин. А господарська діяльність, у тому числі
некомерційна, здійснюється тільки суб’єктами
господарювання з метою досягнення еконоA
мічних, соціальних результатів і спрямована на
виготовлення, реалізацію товарів, виконання
робіт або надання послуг. 

Відповідно до Класифікації форм власності
та господарювання, затвердженої наказом ДерA
жавного комітету України з питань технічноA
го регулювання та споживчої політики від
28.05.2004 р. № 97, господарювання – це форма
здійснення господарської діяльності з відповідA
ною правовою основою, яка визначає характер
відносин між засновниками (учасниками), реA
жим майнової відповідальності по зобов’язанA
нях підприємства (організації, установи), поA
рядок створення, реорганізації, ліквідації, упA
равління, розподілу одержаних прибутків, можA
ливі джерела фінансування діяльності тощо.
Проте господарська діяльність – це активна,
цілеспрямована діяльність суб’єктів господарю�
вання, спрямована на здійснення поставленої
мети відповідно до законодавства. 

Отже, якщо виходити з методу «спрощення»
двох понять, що застосовуються до визначення
одних і тих самих [4, с. 12] предметів (явищ), то
необхідно підкреслити, що основним терміном
господарського права є «господарська діяльA
ність» (його можна зустріти в різноманітних
нормативноAправових актах, статутних докуA
ментах, а також у науковій літературі). ВиходяA
чи з того, що господарське право є самостійною
галуззю права, що являє собою систему норм, за
допомогою яких здійснюється правовий вплив 
на відносини та здійснення господарської ді�
яльності [5, с. 15], видається доцільним замість
терміна «некомерційне господарювання» викоA
ристовувати термін «некомерційна господарсьA
ка діяльність».

Традиційний формальноAлогічний метод піA
знання правових явищ і відносин зумовлює поA
чаток теоретичного аналізу будьAякої правової
конструкції з висвітлення загальних поняA
тійних аспектів проблеми, розгляду та наукоA
вого тлумачення законодавчих визначень, що
закріплюють нормативноAправове значення тоA
го чи іншого поняття та його наукових дефініA
цій [6, с. 51]. 

Так, поняття «некомерційна господарська
діяльність» та її особливі характеристики відіA
грають важливу практичну та теоретичну роль,
формують розуміння сутності такої діяльності,
яка задовольняє соціально важливі потреби суA
спільства (наприклад, боротьба зі СНІДом, нарA
команією, функціонування безоплатної медициA
ни, забезпечення свободи віросповідання тощо).

Виявлення ознак необхідне як у теоретичA
ному, так і практичному аспектах, оскільки реA

зультатом буде чітке визначення критеріїв неA
комерційної діяльності, їх особливостей.

В. Мілаш підкреслює, що специфіка госпоA
дарської діяльності визначається: сферою її
здійснення; змістом; суб’єктами, які здійснюA
ють діяльність; інтересами [5, с. 57]. НекомерA
ційна господарська діяльність здійснюється на
загальних принципах, але за змістом та інтереA
сами характеризується сукупністю певних озA
нак, до яких можна віднести такі. 

1. Задоволення суспільних потреб шляхом
виконання робіт, надання послуг тощо. Так, 
В. Щербина зазначає, що непідприємницька
господарська діяльність здійснюється для задоA
волення певних суспільних потреб незалежно
від прибутковості такої діяльності [7, с. 25]. ОтA
же, особливості діяльності некомерційних орA
ганізацій знайшли відображення в забезпеченA
ні найважливіших потреб суспільства. НаприA
клад, Законом України «Про благодійництво та
благодійні організації» від 16.09.1997 р. передA
бачено, що діяльність благодійних організацій
здійснюється за такими основними напрямаA
ми: надання допомоги громадянам, сприяння
розвитку культури, охорони здоров’я та ін.; ст. 7
Закону України «Про свободу совісті та реліA
гійні організації» від 23.04.1991 р. визначає, що
діяльність релігійних організацій спрямована
на задоволення релігійних потреб громадян;
Закон України «Про кредитні спілки» від
20.12.2001 р. передбачає створення кредитних
спілок з метою задоволення потреб її членів у
взаємному кредитуванні; Закон України «Про
театри та театральну справу» від 31.05.2005 р.
регламентує, що метою основної діяльності теA
атру є розвиток театрального мистецтва та театA
ральної справи, формування та задоволення поA
треб населення в театральному мистецтві. НеA
обхідно зазначити, що ключові ознаки некомерA
ційної діяльності спрямовані на виконання
соціальних, економічних, культурних та інших
функцій, мають суспільне значення для міста,
регіону та держави в цілому. 

2. Діяльність, спрямована на досягнення еко�
номічних, соціальних та інших результатів без
мети одержання прибутку. Отже, результаA
ти такої господарської діяльності мають певні
особливості, зокрема, неприбутковий характер.
Розуміння неприбуткової природи НО є надA
звичайно актуальним і важливим для усвідомA
лення їх значення в економіці, соціальній сисA
темі та успішного їх розвитку, тому необхідно
зупинитися на особливостях термінології щодо
неприбуткової діяльності. 

Зауважимо, що термін «дохід» ширше, 
ніж «прибуток». Згідно із Законом України 
«Про оподаткування прибутку підприємств» від
28.12.1994 р. прибуток визначається шляхом
зменшення суми скоригованого валового дохоA
ду звітного періоду (ст. 3), а дохід – це загальна
сума доходу платника податку від усіх видів
діяльності, отриманого (нарахованого) протяA
гом звітного періоду в грошовій, матеріальній
або нематеріальній формах як на території УкA
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раїни, її континентальному шельфі, виключній
(морській) економічній зоні, так і за її межами
(ст. 4). Крім того, в п. 1.32 ст. 1 згаданого ЗакоA
ну зазначається, що господарська діяльність –
це будьAяка діяльність особи, спрямована на отA
римання доходу в грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах.

Отже, важливим елементом господарської
діяльності (незалежно від її виду) є отримання
доходу, а не прибутку. Кожне з цих понять конA
кретизує визначення мети господарської діяльA
ності. Наприклад, для суб’єкта підприємницької
діяльності прибуток є основною метою здійсненA
ня такої діяльності (тобто можна вважати, що
дохід, який перевищує витрати, також є метою
підприємництва, оскільки саме з нього «вихоA
дить» прибуток), проте для некомерційного
суб’єкта господарювання – мета отримання приA
бутку відсутня, а дохід є джерелом для здійсненA
ня статутних завдань, які є суспільно корисними.

Отже, не слід плутати поняття «дохід» та
«прибуток», оскільки дохід – це кошти, які отA
римує організація від своєї діяльності, а прибуA
ток – це перевищення суми доходів організації
над її витратами. 

Таким чином, джерелом покриття витрат
будьAякої організації є не прибуток, а дохід. ОрA
ганізація, що отримує дохід, може не мати приA
бутку [8, с. 104–105]. 

На думку О. Літвіної, під досягненням екоA
номічного результату (у процесі господарської
діяльності) слід розуміти можливість одержанA
ня прибутку як комерційними, так і некомерA
ційними організаціями. Проте, якщо для комерA
ційних суб’єктів господарювання одержання
прибутку є основною метою їх діяльності, то для
некомерційних – додатковою (факультативA
ною). Це означає, що некомерційні організації
можуть одержувати прибуток, який необхідний
їм для здійснення основної (некомерційної)
діяльності. Можливість одержання некомерційA
ними організаціями прибутку у процесі госпоA
дарської діяльності є вимушеною мірою, адже 
в сучасних умовах існувати лише на членські
внески та пожертвування такі організації не в
змозі. Однак отримання прибутку у некомерA
ційних суб’єктів господарювання в жодному
випадку не повинно заступити соціальну спряA
мованість їх діяльності, інакше ми зіткнемося з
розмиванням сутності некомерційної діяльності,
тобто перетворенням некомерційної організації
на комерційну, що матиме негативні правові та
соціальні наслідки щодо останньої [9].

Отже, некомерційна господарська діяльA
ність пов’язана з виконанням робіт, наданням
необхідних послуг, товарів для досягнення соA
ціального ефекту тощо. Така діяльність не зосеA
реджена на отриманні прибутку для задоволенA
ня власних потреб, проте метою підприємницA
тва є максимізація прибутку (причому існує
чітка тенденція: витрати – мінімізуються, дохоA
ди – максимізуються). 

3. Систематичність (на нашу думку, ця озA
нака для некомерційної діяльності є акциA

дентною (випадковою), зумовленою зовнішніA
ми та внутрішніми факторами). 

Відповідно до ГК України систематичність
є ознакою як підприємництва (ст. 42), так і неA
комерційного господарювання (ст. 52). Проте у
ст. 3 ГК України систематичність не визначаA
ється як ознака господарської діяльності. 

На нашу думку, необхідно з’ясувати визнаA
чення терміна «систематичність». У науковій ліA
тературі висловлюються певні думки щодо цьоA
го поняття. 

Т. Устинова визначає систематичність як
певний процес, здійснення однорідних дій у тій
або іншій сфері виробництва, торгівлі, надання
послуг або інших видів діяльності, спрямоваA
них на одержання прибутку [10, с. 13]. 

На думку К. Лебедєва систематичність відA
межовує підприємництво від інших видів екоA
номічної діяльності, що можуть приносити
прибуток (дохід), але не систематично, не поA
стійно і без спеціальної спрямованості. ЦільоA
ва спрямованість і систематичність виражаютьA
ся в характері діяльності: вона плине в часі,
здійснюється шляхом не одного, двох, трьох раA
зових актів, а численних, не обмежених кількісA
ною межею, актів – операцій, угод, дій. СистеA
матичність дій підприємця забезпечує системаA
тичність одержання доходу (прибутку), а спряA
мованість, усвідомлена і цільова, зумовлює
відповідну організаційну побудову професійної
діяльності підприємця: вибір сегмента ринку,
становище на ньому, проведення маркетингу
[11, с. 80]. У даному випадку мова йде про сисA
тематичний рух господарської діяльності, який
включає динамічне одержання прибутку та неA
обмежену кількість угод, дій.

Н. Саніахметова зазначає, що систематичA
ність характеризується певною повторюваA
ністю (циклічністю), тобто це можливість «реA
гулярно, професійно та постійно» здійснювати
підприємницьку діяльність відповідно до КонA
ституції та законів України [12, с. 24].

Російські юристи вважають, що ознака усA
таленості і систематичності свідчить про те, що
ця діяльність провадиться протягом певного,
перш за все тривалого, або навіть не визначеноA
го часовими рамками періоду з певною повтоA
рюваністю виконуваних дій. При цьому конA
кретні фактичні дії (операції) характеризуються
цілеспрямованістю в досягненні конкретного
кінцевого підприємницького результату. У маA
теріальному плані це виражається в користуA
ванні майном, продажі товарів, виконанні робіт
або наданні послуг. Важливо також, щоб ці
конкретні фактичні дії (операції) були спрямоA
вані саме на одержання прибутку, а не були
просто використані для особистого споживанA
ня зазначених благ (ст. 209 Цивільного кодексу
Російської Федерації) [13, с. 19–20]. Цей підхід
до визначення ознаки систематичності, на нашу
думку, підкреслює особливість комерційної
діяльності, де необхідно здійснювати систеA
матичні дії (операції) з метою одержання приA
бутку. 
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Щодо цього питання слушною є думка В. КолA
пакова: «регламентуючи підприємництво, закоA
нодавець підкреслює систематичний характер
даної діяльності. Одноразове надання послуг,
виготовлення продукції тощо не може розглядаA
тися як підприємницька діяльність» [14, с. 615].

При розгляді порушеного питання заслугоA
вує підтримки думка Г. Піріжняк, яка зазначає,
що законодавці при визначенні некомерційної
господарської діяльності пішли за аналогією виA
значення підприємницької діяльності, де самі
ці ознаки (самостійність та систематичність) хаA
рактеризують її як таку [15, с. 105]. 

Отже, є підстави стверджувати, що ознака
систематичності пов’язана, насамперед, із підA
приємницькою діяльністю.

Не заперечуючи вагомості щодо системаA
тичності у некомерційній діяльності, необхідно
вважати, що ця ознака може носити акцидентA
ний характер. На нашу думку, не можна забороA
няти створення некомерційної організації для
виконання конкретних, одноразових завдань
(наприклад, упорядкування території занедбаA
ного парку, проведення певного конкурсу, проA
екту тощо). Діяльність таких НО спрямована
на досягнення соціального та/або економічного
результату (ефекту), однак цей результат є одA
норазовим (не систематичним), а дії не супереA
чать меті створення суб’єкта господарювання та
не заборонені чинним законодавством.

Отже, систематичність є основною ознакою
підприємництва, оскільки ефективність такої
діяльності зумовлена саме систематичним її
здійсненням (характер і тривалість відносин з
клієнтами, партнерами підвищує рентабельA
ність, конкурентоспроможність, що є привабA
ливим для комерційних установ). Проте для
суб’єктів господарювання, які не мають на меті
одержання прибутку, ця ознака не є основною
(НО може бути створена для здійснення певA
них одноразових послуг, а в подальшому отриA
мання доходу, досягнення інших цілей не є обоA
в’язковим, оскільки мету – соціальний або/та
економічний результат вже досягнуто).

Висновки

Зважаючи на викладене, видається доцільA
ним конкретизувати визначення некомерційної
господарської діяльності:

внести зміни до ГК України, для чого неA
обхідно змінити назву ст. 52 «Некомерційне госпоA
дарювання» на «Поняття некомерційної госA
подарської діяльності»; 

внести зміни до ч. 1 ст. 52 ГК України, виA
клавши її таким чином: «Некомерційна госпоA

дарська діяльність – це самостійна господарсьA
ка, суспільно корисна діяльність, що здійснюA
ється суб’єктами господарювання, спрямована
на досягнення економічних, соціальних та інA
ших результатів без мети одержання прибутку».
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Трансформація соціальноAекономічних
процесів в Україні вимагає чітких наA
уково обґрунтованих пріоритетів розA

витку зовнішньоекономічної діяльності, тому
вагомим важелем у здійсненні зовнішньоA
економічної діяльності є застосування держаA
вою заходів з обмеження експорту. Оскільки
зазначені заходи торговельного захисту вплиA
вають як на суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності, так і на економіку країнAімпорA
терів, їх застосування зумовлює необхідність
створення надійного правового підґрунтя з меA
тою попередження застосування іншими торA
говельними партнерами заходів у відповідь.
Слід також зазначити, що членство у СОТ та
євроінтеграційний вектор вимагають узгоA
дження дій з іншими державами шляхом прийA
няття відповідних рішень щодо регулювання
й упорядкування зовнішньоторговельних
відносин. 

Що стосується теоретичних аспектів інA
ституту обмеження експорту товарів, то вони
досліджені недостатньо, сформовані нечітко,
відсутній універсальний і дієвий механізм
управління й ефективного використання заA
значеного інституту. Незважаючи на той факт,
що обмеження зовнішньоекономічної діяльA
ності виконує господарські, соціальні та поA
літичні функції, чим зумовлений їх значний
вплив на регулювання господарських відноA
син [1, с. 41], нормативна база не містить виA
значення вказаного терміна. Все це свідчить
про потребу подальшого дослідження, оскільA
ки відсутність чіткого нормативного визнаA
чення поняття зумовлює недосконалість заA
гального правового режиму для суб’єктів госA
подарювання у зазначеній сфері. Це негативA
но впливає на процес гармонізації законоA
давств: національного, міжнародного й ЄвA
ропейського Союзу. Крім того, однозначний
підхід компетентних органів державної влаA

ди стосовно поняття «обмеження експорту
товарів» чітко визначить коло правовідносин
у цій сфері та дозволить визначити пріоритеA
ти як публічних, так і приватних інтересів. 

Перш як звернутися до аналізу нормаA
тивного визначення поняття «обмеження
експорту товарів», слід розглянути статус заA
конодавчих дефініцій. Так, при формуванні
законодавчих дефініцій необхідно правильA
но оцінювати можливі наслідки їх застосуA
вання; слід чітко визначити зміст та обсяг деA
фініцій; при розміщенні законодавчих дефіA
ніцій у тексті закону необхідно обов’язково
враховувати не тільки галузь законодавства,
до якої вони відносяться, а й міжгалузеві сисA
темні зв’язки [2, с. 120]. Малодослідженими
залишаються питання ролі законодавчих деA
фініцій у реалізації засадничих правових
принципів (зокрема, принципу правової виA
значеності), їх значення для забезпечення чітA
кості та зрозумілості правового регулювання.
Так, поза увагою часто залишаються значні
досягнення філософії, методології та теорії
права науковців європейських країн, які б
могли сприяти розвитку вітчизняної юридичA
ної науки та практики [3, с. 149]. ЗаконодавA
чого визначення потребують юридичні понятA
тя, що мають ключове значення, тобто понятA
тя, за допомогою яких досягається загальний
цільовий зміст конкретного нормативноA
правового акта. Юридичні поняття мають
своїм змістом правові явища та процеси.
Оскільки при регулюванні суспільних відноA
син виникає необхідність співвідносити з ними
конкретні випадки з правової реальності, не
обійтися без визначення, що відкриває зміст
відповідного юридичного поняття [4, с. 81].
Отже, з метою підвищення рівня розуміння заA
конодавцем та суб’єктами зовнішньоеконоA
мічної діяльності кола відносин, що охоплюA
ються поняттям «обмеження експорту товаA
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рів», чи є суміжними з ним, необхідно виAзA
начити його зміст. 

Оскільки дефінітивна термінологія містить
лексичні конструкції, які відображають найA
вищий ступінь загальності поняття «експорт
товарів», і зовнішньоекономічна діяльність 
є непрямим, прихованим (латентним), відокA
ремленим [3, c. 152], проте найбільше пов’язаA
ним з досліджуваним поняттям та найближA
чим родовим до поняття «обмеження експорту
товарів». 

Для визначення поняття «експорт товарів»
та з урахуванням його комплексності доцільA
но виходити з положень чинного законодавA
ства. У зв’язку з цим у роботі досліджується
поняття «експорт товарів» як вид госпоA
дарської діяльності. Так, стаття 194 Митного
кодексу (далі – МК) України вiд 11.07.2002 р.
№ 92AIV визначає, що експортом є митний
режим, відповідно до якого товари вивозятьA
ся за межі митної території України для вільA
ного обігу без зобов’язання про їх поверненA
ня на цю територію та без встановлення умов
їх використання за межами митної території
України. Коментована стаття визначає понятA
тя «митний режим експорту». Під експортом
розуміють вивезення товарів і транспортних
засобів за межі митної території України, тобA
то сукупність дій, пов’язаних із переміщенA
ням товарів і транспортних засобів через митA
ний кордон України у відповідному напрямку.
Особливістю застосування режиму експорту
є те, що товари вивозяться за межі митної теA
риторії України: для вільного обігу без зобоA
в’язання про їх повернення; без установленA
ня умов їх використання за межами митної
території України.

Закон України «Про зовнішньоекономічA
ну діяльність» вiд 16.04.1991 р. № 959AXII
містить таке визначення експорту товарів: проA
даж товарів українськими суб’єктами зовнішA
ньоекономічної діяльності іноземним суб’єкA
там господарської діяльності (у тому числі з
оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або
без вивезення цих товарів через митний корA
дон України, включаючи реекспорт товарів.
Цим Законом визначено і термін «товар» як
будьAяка продукція, послуги, роботи, права
інтелектуальної власності й інші немайнові
права, призначені для продажу (оплатної пеA
редачі). Оскільки експорт товарів відповідно до
ст. 4 зазначеного Закону, є одним із видів зовA
нішньоекономічної діяльності, що за своєю сутA
ністю є господарською, при визначенні поняття
«експорт товарів» необхідно враховувати сфорA
мульовану в господарському законодавстві
дефініцію «зовнішньоекономічна діяльність».
Так, ч. 1 ст. 377 Господарського кодексу (далі –
ГК) України вiд 16.01.2003 р. № 436AIV визнаA
чає зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть суб’єктів
господарювання як господарську дiяльнiсть,

яка в процесі її здійснення потребує перетиA
нання митного кордону України майном, заA
значеним у ч. 1 ст. 139 цього Кодексу, та/або
робочою силою. Таке формулювання дає
можливість дійти висновку, що поняття «ексA
порт (експорт товарів)», яке міститься у ЗаA
коні України «Про зовнішньоекономічну діA
яльність», не відповідає положенням ч. 1 ст. 377
ГК України в частині суб’єктного складу учасA
ників експорту й обов’язковості перетинання
митного кордону України [5, с. 16]. Зазначені
суперечності значною мірою впливають на
інтерпретацію поняття «обмеження експорту
товарів», а тому вказані нормативні положенA
ня вимагають відповідного логікоAзмістовноA
го узгодження. 

Під час уніфікації чинного законодавства
України, яке визначає поняття «експорт товаA
рів» та, зокрема, «обмеження експорту товаA
рів», необхідно виходити з того, що ч. 1 ст. 377
та ст. 378 ГК України визнають, що суб’єктаA
ми зовнішньоекономічної діяльності є українA
ські й іноземні юридичні особи та фізичні осоA
биAпідприємці (у контексті ст. 55 ГК України).
У свою чергу, ст. 1 Закону України «Про зовA
нішньоекономічну діяльність», у якій наведеA
но визначення поняття «експорт» («експорт
товарів»), обмежує склад суб’єктів експорту
національними суб’єктами зовнішньоекоA
номічної діяльності, які експортують товари
іноземним суб’єктам. Вважаємо, що таке форA
мулювання необґрунтовано обмежує склад
суб’єктів експорту товарів, оскільки аналіз
чинного законодавства України та практики
здійснення діяльності з експорту товарів дозA
воляє стверджувати, що експорт може здійсA
нюватися та здійснюється у тому числі й іноA
земними суб’єктами господарювання, які реA
алізують зазначене право через свої постійні
представництва, зареєстровані на території
України, суб’єктам господарювання [5, c. 16].
Тому при визначенні поняття «обмеження
експорту товарів» слід виходити з ширшого
тлумачення складу учасників у сфері експорту.

Частина 1 ст. 377 ГК України визначає, що
під час здійснення зовнішньоекономічної
діяльності перетинання митного кордону УкA
раїни є кваліфікуючою ознакою, за відсутносA
ті якої діяльність втрачає характер зовнішньоA
економічної. Тому вважаємо за доцільне
внести відповідні зміни до ст. 1 Закону УкраA
їни «Про зовнішньоекономічну діяльність»,
яка містить визначення поняття «експорт»
(«експорт товарів»), в частині обов’язковості
перетинання митного кордону України. СаA
ме ця кваліфікуюча ознака має бути поклаA
дена у визначення поняття «обмеження ексA
порту товарів».

З метою встановлення змістового навантаA
ження поняття «експорт товарів», окрім аналіA
зу законодавчих підходів до його визначення,
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доцільно акцентувати увагу на визначенні
поняття «експорт», яке міститься в інших норA
мативних актах, тим самим охопивши торA
говельноAполітичний інструментарій, предA
ставлений усіма нормативноAправовими акA
тами держави, що регулюють сферу експортноA
імпортних операцій і положення товарів на
ринку [1, c. 28]. 

Відповідно до Закону України «Про дерA
жавний контроль за міжнародними передачами
товарів військового призначення та подвійA
ного використання» вiд 20.02.2003 р. № 549AIV
експортом є продаж або передача на інших заA
конних підставах товарів іноземним суб’єкA
там господарської й іншої діяльності з вивеA
зенням або без вивезення цих товарів за межі
митного кордону України, включаючи реексA
порт товарів, у тому числі: продаж або переA
дача товарів в Україні посольству чи предA
ставнику будьAякої юридичної особи іноземA
ної держави, іноземцю чи особі без громадянA
ства; продаж або передача в Україні чи за її
межами права управління (контролю) товаA
рами відповідно юридичній особі іноземної
держави чи її представнику, іноземцю чи осоA
бі без громадянства; розкриття технології
іноземцю чи особі без громадянства; фактичA
не відвантаження товарів з метою подальшої
їх передачі або переміщення за межі України.

Постанова Національного Банку України
«Про затвердження Інструкції про порядок
здійснення контролю і отримання ліцензій за
експортними, імпортними та лізинговими
операціями» від 24.03.1999 р. № 136 визнаA
чає експорт як продаж товарів українськими
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
іноземним суб’єктам господарської діяльносA
ті з вивезенням або без вивезення цих товарів
через митний кордон України, включаючи
реекспорт товарів.

Додатково, відповідно до наказу ДержавA
ного комітету статистики України «Про заA
твердження Методологічних положень стаA
тистики зовнішньої торгівлі України товараA
ми» від 07.12.2006 р. № 588 експортом є митA
ний режим, відповідно до якого товари вивоA
зяться за межі митної території України для
вільного обігу без зобов’язання про їх поверA
нення на цю територію та без встановлення
умов їх використання за межами митної теA
риторії України.

Згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики України «Про затвердження фітоA
санітарних правил ввезення зAза кордону, пеA
ревезення в межах країни, транзиту, експорA
ту, порядку переробки та реалізації підкаранA
тинних матеріалів» від 23.08.2005 р. № 414
експортом є вивезення вантажу за межі териA
торії України для вільного обігу без зобов’яA
зання його повернення на цю територію та
без встановлення умов його використання.

Що стосується доктринального визнаA
чення поняття «експорт товарів», то і в цьому
випадку існує багато неточностей і суперечA
ностей. Переважна більшість трактувань є
обмеженими й однобічними. 

Термін «експорт» походить від лат. exporto –
виношу, вивожу, тобто, означає продаж і виA
везення товарів, технологій і послуг за кордон
для реалізації їх на зовнішньому ринку [6, 
c. 908, 7, c. 884]. Експорт є видом зовнішньоA
економічної діяльності та визначається як 
продаж товарів суб’єктами зовнішньоеконоA
мічної діяльності іноземним суб’єктам госпоA
дарської діяльності (у тому числі з оплатою у
не грошовій формі) з вивезення або без вивеA
зення цих товарів через митний кордон дерA
жави, включаючи реекспорт товарів. Окрім
того, експортом є митний режим, відповідно
до якого товари вивозяться за межі митної
території держави для вільного обігу без зоA
бов’язання про їх повернення на цю териA
торію та без встановлення умов їх викорисA
тання за межами митної території держави
[8, c. 128–129].

Експорт визначається також як вивезенA
ня товарів, послуг, технологій з митної териA
торії країни за кордон [9, c. 349], вивезення
за кордон з митної території держави без обоA
в’язку про зворотний ввіз. Факт експорту фікA
сується в момент перетину товаром митної
території держави. До експорту прирівнюA
ються окремі комерційні операції без вивозу
товару за межі митної території держави за
кордон, зокрема, при закупівлі іноземним
суб’єктом товару у національного суб’єкта та
передачі її іншому національному суб’єкту
для переробки та подальшого вивозу за корA
дон [10, с. 688]. О. Румянцев визначає ексA
порт товарів як митний режим, за якого товаA
ри вивозяться за межі митної території дерA
жави без зобов’язання зворотного ввозу на
цю територію, який здійснюється за умови
сплати митних платежів, дотримання заходів
економічної політики та виконання інших виA
мог [11, c. 353].

Л. Тихомиров визначає експорт як митA
ний режим, відповідно до якого здійснюєтьA
ся вивезення товару, робіт, послуг, резульA
татів інтелектуальної власності з митної теA
риторії держави. Факт експорту фіксується 
в момент перетину товаром митного кордону
держави [12, c. 500].

Щодо визначення експорту, запропоноA
ваного Світовою організацією торгівлі, то це
поняття розкривається як продаж послуг чи
товарів резидентами однієї країни резиденA
там іншої країни [13, c. 139].

Оскільки на сьогодні національне закоA
нодавство не містить визначення терміна «обA
меження експорту товарів», пропонуємо зверA
нутися до практики Органу з вирішення споA
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рів при СОТ. Уперше зазначене поняття виA
значено у справі США – Експортні обмежен�
ня (United States – Measures Treating Exports
Restraints). Групою експертів Органу виріA
шення суперечок при СОТ надане тлумаченA
ня зазначеного поняття як «прикордонного
заходу, втіленого в законі чи іншому нормаA
тивноAправовому акті, яке явно обмежує ексA
порт чи містить вимогу, виключно за умови
виконання якої експортні операції дозволяA
ються, або втілене у формі загальнообов’язA
кового податку чи мита, що зумовлює кільA
кісне обмеження експорту» [14, § 8.16]. Так,
США аргументували, що заходами з обмеA
ження експорту є будьAякі дії, спрямовані на
обмеження експортних потоків.

Щодо міжнародного досвіду, то поняття 
обмеження експорту часто ототожнюють із 
поняттям експортного контролю (export contA
rols) чи стримування експорту (export restraA
ints) [15, с. 5]. 

Аналіз наявних нормативних і доктриA
нальних визначень свідчить про дуалістичний
погляд на сутність експорту, що має важливе
значення для поглиблення методологічної осA
нови розроблення напрямів розвитку, зменA
шення негативних наслідків від заходів на
економіку країни у цілому. Отже, незрозуA
мілість закону, неточність термінів, засмічеA
ність законів негативним матеріалом, прогаA
лини в законі, протиріччя у формулюванні
статей нормативних актів – типові недоліки
сучасної законодавчої техніки, що мають місце
на рівні системи законодавства і не задовольA
няють повною мірою реалізувати позитивA
ний потенціал законодавчих дефініцій. ТаA
кими негативними явищами та тенденціями,
на нашу думку, є прогалини дефінітивного реA
гулювання; відсутність ієрархій законодавA
чих дефініцій [2, c. 119]; відсутність тих чи
інших законодавчих дефініцій в основопоA
ложних нормативноAправових актах, що не
дозволяє адекватно волі законодавця застоA
совувати акт [2, c. 119].

У результаті проведеного дослідження й
узагальнення численних визначень суміжних
понять із поняттям «обмеження експорту тоA
варів», вважаємо за необхідне викласти авA
торське розуміння цієї категорії: обмеженням
експорту товарів є заходи, запроваджені комA
петентним органом державної влади та спряA
мовані на кількісне обмеження вивозу тоA
варів за межі митної території України для
вільного обігу без зобов’язання про їх поверA
нення на цю територію та без встановлення
умов їх використання за межами митної теA
риторії України. Такі заходи мають цільове
навантаження, а саме: запроваджуються з меA
тою не тільки ускладнення умов конкуренції в
країні імпорту, а й реалізації національної макA
роекономічної політики, захисту національA

ної промисловості, охорони життя та здоA
ров’я населення, навколишнього середовиA
ща, моралі, релігії та національної безпеки [1,
c. 32]. Застосування та запровадження режиму
обмеження експорту товарів у багатьох краA
їнах залишається прерогативою виконавчих
(а не законодавчих) органів влади, що дозвоA
ляє оперативно втручатись як у зовнішньоA
економічні, так і внутрішньогосподарські екоA
номічні процеси [1, c. 47–48].

За результатами аналізу законодавства 
та доктрини можна виокремити такі харакA
терні ознаки інституту обмеження експорту
товарів:

•• він є нетарифним інструментом регулюA
вання ринку [16, c. 5] з комплексом обмежувальA
ноAзаборонних заходів [1, c. 32], свідомо ствоA
рених для регулювання зовнішньої торгівлі;

•• він становить складову набору допустиA
мих економічних і неекономічних заходів,
основу національної системи регулювання
торгівлі [1, c. 29];

•• він відноситься до засобів неторговельA
ноAполітичного характеру або до заходів кільA
кісного контролю, що застосовуються в окA
ремі періоди часу для регулювання зовнішA
ньої торгівлі [1, c. 46];

•• він належить до прямих засобів торгоA
вельного впливу за характером дії, має заA
гальнодоступний характер (бо публікується
в офіційних виданнях) з відповідним мехаA
нізмом застосування і тому характеризуєтьA
ся «прозорістю», хоча важкодоступність і неA
своєчасність отримання необхідної та достоA
вірної інформації про умови торгівлі може
суттєво впливати на рівень транспарентності
застосування вказаних заходів [17, c. 12];

•• процедура застосування заходів обмеA
ження експорту товарів є значно простішою,
ніж процедура застосування інших економічA
них інструментів [1, c. 32], а міра впливу їх
заходів на хід міжнародної торгівлі майже не
піддається кількісній оцінці, оскільки їх вплив
не має очевидного характеру, хоча викривA
ляє процес конкуренції, оскільки лімітує можA
ливість постачання товару на ринок [18, 
c. 218–221].

Запропоноване визначення поняття не
може бути логічно бездоганним та абсолютA
но об’єктивним, що зумовлено, насамперед,
складністю та неоднозначністю явищ, які
визначаються, а також часто відсутністю
можливості їх емпіричного підтвердження
чи спростування. Проте зазначене дозволить
не тільки врегулювати зовнішньоекономічну
діяльність, а й органічно вписати її в порядок
здійснення господарської діяльності. ДосліA
дження класифікації й інших проблемних асA
пектів інституту обмеження експорту товаA
рів є завданням наступних наукових досліA
джень.
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The author reflects on the issue of export restriction’s definition. This article opens up legal acts and
scholarly works regarding the theoretical issues of export restrictions.

В статье исследуются проблемы пробелов дефинитивного регулирования понятия «ограни�
чение экспорта товаров». 
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Правосуддя є однією з правових форм
здійснення державної діяльності, що
характеризується певними ознаками

розгляду юридичної справи, відбувається на
підставі правових норм, зумовлює певні
юридичні наслідки, результат цієї діяльності
фіксується в офіційних документах і забезA
печується правилами юридичної техніки.
Юридичний процес визначається як система
взаємопов’язаних правових форм діяльності
суду й інших суб’єктів, спрямованих на здійA
снення операцій для вирішення юридичних
справ, що зумовлюють відповідні юридичні
наслідки, регулюються процесуальними норA
мами, які мають процедурний характер, тобA
то визначають найбільш доцільний порядок
здійснення судової діяльності [1, с. 266–267]. 

Вагомим є внесок у розроблення процеA
суального права таких науковців, як С. АбраA
мова, М. Авдюкова, В. Калістратова, В. КомаA
рова, Д. Притика, І. Побірченко, В. Сташис,
Н. Чечина та ін. Разом із тим залишаються
дискусійними питання, що потребують досліA
дження. Це стосується, передусім, судового ріA
шення та процесу його прийняття у госпоA
дарському процесі.

Види юридичного процесу класифікують
здебільшого за предметною ознакою. При цьоA
му за основу класифікації беруть відповідні
галузі матеріального права, що застосовуA
ються у діяльності конкретного державного
органу – суду. Одним із таких видів є госпоA
дарський процес, який можна визначити як
вид юридичного процесу, що встановлений
нормами господарського процесуального праA
ва відповідно до діяльності господарських
судів, яка спрямована на захист оспорених 
і порушених прав суб’єктів господарювання.
Господарське судочинство – це поступові дії,
що складаються з ряду стадій, спрямованих
на ціль – розв’язання спору по суті, перевірA
ка правильності прийнятого рішення та приA
ведення його до виконання.

Сукупність процесуальних дій по конA
кретній справі, об’єднаних однією метою або

спрямованих на одну певну мету, на виконанA
ня своєї особливої функції у господарському
процесі є стадією господарського процесу.
Складність і кількість здійснюваних процеA
суальних дій на кожній стадії процесу залеA
жить від завдань, які необхідно вирішити на
кожній стадії.

Першою стадією господарського процесу 
є порушення провадження у справі. Об’єктом
процесуальних дій і правової оцінки на цій
стадії є подання позовної заяви з усіма додаA
ними до неї матеріалами, вивчення її з точки
зору підвідомчості та підсудності, а також інA
ших критеріїв, необхідних для прийняття
справи до провадження Господарського проA
цесуального кодексу (далі – ГПК) України
(розділ VІІІ). На цій стадії суддя одноособово
виносить ухвалу про порушення провадженA
ня у справі, прийняття справи до провадженA
ня. У випадках, передбачених законом, суддя
може відмовити у прийнятті позовної заяви
або повернути її (розділ ІХ ГПК України).

Друга стадія господарського процесу –
підготовка матеріалів до розгляду в засіданні
господарського суду. Мета цієї стадії – забезA
печення правильного та своєчасного виріA
шення справи (ст. 65 ГПК України).

Третя стадія господарського процесу – це
судовий розгляд (розділ ХІ ГПК України).
Вона визначається як основна, оскільки при
цьому розгляді спір вирішується по суті, даA
ється остаточна відповідь на позовні вимоги.
Формою розгляду справи є засідання госпоA
дарського суду. 

Наступна стадія – перевірка законності й
обґрунтованості судових рішень господарсьA
ких судів: перегляд судових рішень в апеA
ляційному порядку (розділ ХІІ ГПК УкраA
їни); перегляд судових рішень у касаційному
порядку та Верховним Судом України (розA
діли ХІІA1, ХІІA2 ГПК); перегляд рішення, ухA
вали, постанови господарського суду за ноA
вовиявленими обставинами (розділ ХIII
ГПК). Ці стадії зорієнтовані на виправлення
судових помилок. Проходження справи по
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цій стадії не є обов’язковим, а визначається
заінтересованими особами – учасниками
справи. На стадії перегляду судових рішень є
етапи порушення провадження, підготовки
справи до розгляду та вирішення у відповідA
ній інстанції.

Господарський процес по справі повинен
завершуватися виконанням рішення, ухвали,
постанови господарського суду, що набрали
законної сили. Ця стадія – стадія виконання
судових рішень спрямована на практичну їх
реалізацію діяльністю зобов’язаних суб’єкA
тів. Рішення господарського суду підлягають
обов’язковому виконанню підприємствами,
організаціями, посадовими особами (ст. 115
ГПК України). У процесуальній науці не прийA
нято розглядати прийняття судом рішення
як окрему стадію процесу. Хоча С. Алексеєв
і К. Коміссаров називають «решение дела» окA
ремою стадією процесу, але вони трактують
прийняття рішення у матеріальноAправовоA
му аспекті як стадію (етап) правозастосовчої
діяльності [2, с. 280; 3, с. 143]. 

Слід зазначити, що В. Горшенєв дотриA
мується протилежної думки. Зокрема, він,
застосувавши системноAструктурний підхід
до аналізу соціальних систем, у тому числі
судового процесу, виділив загальні ознаки
цих систем, що відображені в поняттях «проA
цесуальне провадження», «процесуальні стаA
дії», «процесуальні режими». Так, В. ГоршеA
нєв вважає, що процесуальне провадження –
це основний елемент юридичного процесу,
який є системним утворенням, комплексом
взаємопов’язаних і взаємозумовлюючих проA
цесуальних дій, які, поAперше, утворюють 
певну сукупність процесуальних правовідноA
шень, що відрізняються предметною харакA
теристикою та зв’язаністю їх відповідними
матеріальними правовідношеннями; поAдруA
ге, викликають потребу встановлення, докаA
зування, а також обґрунтування всіх обстаA
вин і фактичних даних юридичної справи,
що розглядається; поAтретє, зумовлюють неA
обхідність закріплення, офіційного оформA
лення отриманих процесуальних результатів
у відповідних актахAдокументах [4, с. 71–91].

Господарська процесуальна форма має
стійкий структурноAскладовий зміст, елеменA
ти якого взаємопов’язані, а рішення суду є
невід’ємним елементом самостійної судової
процедури. Фактично прийняття рішення
приєднують до стадії судового розгляду, але
з цим не можна погодитись у зв’язку з тим,
що однією з підстав є суб’єктний склад: у суA
довому засіданні беруть участь сторони й інA
ші особи, які мають відношення до розгляду
справи, а рішення приймається тільки судом.
Відповідно до ст. 47 ГПК України судове
рішення приймається суддею за результатаA
ми обговорення всіх обставин справи, а якщо

спір вирішується колегіально – більшістю
голосів суддів. Статтею 82 ГПК України пеA
редбачено, що рішення викладається у письA
мовій формі та підписується всіма суддями,
які брали участь у засіданні.

Другою підставою є відмінність за метою
та змістом діяльності суду у прийнятті рішенA
ня. Метою судового розгляду є збір доказів,
вивчення матеріалу, наданого сторонами, та
іншими заінтересованими особами. У процеA
сі судового розгляду суд досліджує докази,
оцінює докази та з’ясовує, чи мали місце обA
ставини, на які посилаються сторони й особи,
які беруть участь у розгляді справи, чи не виA
явлено інших фактичних обставин, які маA
ють значення для вирішення спору, та прийA
має рішення відповідно до норм матеріальA
ного і процесуального права.

Прийняття рішення судом є завершальA
ним етапом діяльності суду по вирішенню споA
ру. Судове рішення є офіційним актом, який
несе державноAвладний та індивідуальний
припис, що ґрунтується на матеріальних і
процесуальних нормах права, застосованих
судом щодо суті спору, який розглядається.

Прийняття й оформлення рішення не
можна розглядати як самоціль діяльності суA
ду. Це найважливіший етап (стадія) на шляA
ху досягнення мети всієї правосудної діяльA
ності – захист конкретних суб’єктивних прав
та інтересів. 

Згідно із ст. 83 ГПК України господарсьA
кий суд з’ясовує чи мали місце обставини, на
які посилаються учасники судового процесу,
якими доказами вони підтверджуються; чи
не виявлено у процесі розгляду справи інA
ших фактичних обставин, що мають значенA
ня для правильного вирішення спору, і докаA
зів на підтвердження цих обставин; яка праA
вова кваліфікація відносин сторін, виходячи
з фактів, установлених у процесі розгляду
справи, яка правова норма підлягає застосуA
ванню для вирішення спору.

Першим етапом стадії прийняття рішення
є оцінка доказів, представлених та досліджеA
них у судовому процесі. Статті 43 та 84 ГПК
України визначають загальні правила оцінки
доказів та обов’язок суду викласти результаA
ти оцінки у рішенні суду. 

Як зазначив М. Треушніков, кінцева оцінA
ка доказів є основою для прийняття судовоA
го рішення, а метою кінцевої оцінки доказів є
досягнення правильного знання про факA
тичні обставини за справою [5, с. 159].

Результат оцінки доказів відображається
у мотивувальній частині рішення, в якій суд
мотивує прийняття чи відмову у прийнятті
доказів, що надані особами, які беруть участь
у справі, метою чого є обґрунтування своїх
вимог і заперечень. Стаття 84 ГПК України
чітко визначає зміст мотивувальної частини:
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In article the characteristic of stages of economic process in presented. On the basis of the analysis
of scientific researches of a judgement necessity of a recognition of acceptance by deсsision court as a
matter of fact dispute by an independent stage of economic process which it is divided into stages in
which sequence the court comes to a conclusion is proved and the deсsision, as a matter of fact passes.

В статье характеризуются стадии хозяйственного процесса, обосновываются основания
относительно признания принятия судом решения по сути спора самостоятельной стадией
хозяйственного процесса.

обставини справи, встановлені господарсьA
ким судом; причини виникнення спору; доA
кази, на підставі яких прийнято рішення; доA
води, за якими господарський суд відхилив
клопотання та докази сторін; законодавство,
яким господарський суд керувався, приймаA
ючи рішення.

Наступне питання, яке вирішує суд при
винесенні рішення: який закон слід застосуA
вати щодо конкретної справи із розв’язання
спору, тобто це момент, стадія судового проA
цесу, коли суд вже встановлені факти підвоA
дить до норми права (закону). Після правоA
вої кваліфікації встановлених обставин праA
вовідносини стають незаперечними, тобто
права й обов’язки учасників стають загальA
новизнаним елементом правовідносин. ЗаA
лежно від встановлення наявності або відсутA
ності прав та обов’язків господарський суд
вирішує, чи підлягають позовні вимоги задоA
воленню [6, с. 202].

Стадія прийняття господарським судом
рішення завершується викладенням акта
правосуддя у письмовій формі, який після
підпису суддями стає повноцінним процесуA
альним документом (статті 45, 47 ГПК УкраA
їни). Викладене у документі судове рішення
має відповідати встановленому законодавA
ством змісту (ст. 84 ГПК України) та властиA
востям.

Оголошення рішення – невід’ємна частиA
на стадії прийняття рішення. Цей момент не
є складним, але з фактом оголошення рішення
пов’язують таку властивість судового рішенA
ня, як незмінність (безповоротність). Ця
властивість судового рішення полягає у тоA
му, що суд, який виніс рішення, вже не має
можливості відмінити його або змінити за
суттю. Вона виникає не під час викладення
рішення у письмовій формі, і не після підпиA
су рішення суддями, а з моменту оголошення
рішення у залі суду. Законодавче підтверA
дження цьому положенню має місце у ст. 700
Статуту цивільного судочинства (далі –
СЦС) 1864 р., відповідно до якого суддя не
мав права змінити свою думку з часу підпиA

сання резолюції. У законодавчих мотивах до
ст. 700 СЦС пояснюється, «... что сущность
решения суда провозглашается публично
вслед за подписанием резолюции суда, и посA
ле этого уже никто из судей не вправе отстуA
пить от своего мнения» [7, с. 525; 8, с. 34]. 

Викладене дозволяє зробити висновок,
що прийняття судом рішення по суті спору 
є самостійною стадією господарського проA
цесу, яка охоплює: процес оцінки доказів на
основі встановлених у результаті оцінки обA
ставин застосування відповідних норм права
(закону); викладення рішення у встановлеA
них формі та змісті; оголошення рішення;
набрання ним законної сили.
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Важливим досягненням сучасної цивілізаA
ції є запровадження системи соціального
захисту населення, яка перебуває здебільA

шого під управлінням держави. Найважливішою
складовою соціальної політики більшості країн
з ринково орієнтованою економікою є обов’язкоA
ве державне соціальне страхування, оскільки ринA
кове середовище саме собою не має механізмів
захисту населення від соціального ризику. Таке
страхування дозволяє ефективно акумулювати і
справедливо розподіляти фінансові ресурси, заA
безпечувати надання медичної та соціальної доA
помоги працюючим і членам їх сімей у необA
хідних випадках. 

Соціальне страхування виконує державноA
публічні функції соціального захисту та дозвоA
ляє збалансувати міру реалізації двох базових
принципів побудови цивілізованого суспільства:
особистої відповідальності та солідарної взаємоA
допомоги. Наближаючи соціальний захист безA
посередньо до працюючого населення, воно стаA
білізує суспільство, забезпечує його стабільний
розвиток [1, с. 7, 9].

Поширеною є точка зору, згідно з якою соA
ціальна держава виникла завдяки створенню й
ефективному функціонуванню обов’язкового
соціального страхування та громадянського суA
спільства. Сформувавшись наприкінці ХІХ ст. у
Німеччині як правова, організаційна та фінанA
сова система, таке страхування продемонструA
вало високу ефективність, унаслідок чого поA
ширилося в Європі, а після Другої світової війA
ни – у більшості країн світу.

Наша країна не залишалась осторонь проA
цесів його формування та розвитку. За радянсьA
ких часів воно розбудовувалось як елемент дерA
жавної системи соціального забезпечення на принA
ципах, визначених ленінською програмою орA
ганізації соціалістичної системи соціального
страхування, що була затверджена на VІ (ПразьA
кій) Всеросійській конференції РСДРП.

Із набуттям незалежності та формуванням
ринкової економіки в Україні були створені 
передумови для становлення цивілізованої моA
делі соціального страхування, яка поєднує перA
сональну відповідальність особи за свій маA

теріальний добробут і колективну (солідарну)
взаємодопомогу. Це створює умови для переходу
від бюджетного до страхового принципу фінанA
сування окремих напрямів соціальних видатA
ків, створює нові механізми управління страхоA
вими коштами на основі паритетності представA
ників від застрахованих осіб, роботодавців і
держави. 

Мета цієї статті полягає у проведенні аналізу
легального визначення поняття «загальнообоA
в’язкове державне соціальне страхування» з
позицій його відповідності суттєвим ознакам,
притаманним цій організаційноAправовій форA
мі соціального захисту населення. 

Зважаючи на роль, яку соціальне страхуванA
ня виконує у суспільстві, воно є предметом наукоA
вого дослідження економістів, юристів, соціолоA
гів, про що свідчать роботи А. Бабича, М. БоднаA
рука, Н. Болотіної, І. Гуменюк, А. Нечай, С. ПриA
липка, В. Роїка, А. Соловйова, М. Федорової, 
С. Юрія та ін. [1–10]. Усі вони розглядають це
явище з різних сторін. Економісти досліджують
його з позиції ефективності національної еконоA
міки. Соціологи аналізують вплив соціального
страхування на соціальні зв’язки особи всереA
дині суспільства, певних соціальних груп. ЮрисA
ти звертають увагу на можливості реалізації
конституційних прав громадян (на соціальний
захист, охорону здоров’я тощо) за допомогою
відповідної системи. Але для всіх очевидною є
необхідність визначити саме поняття «соціальA
не страхування» і на цій основі запропонувати
варіанти вдосконалення цієї системи [9, с. 34].

Соціальне страхування є складним, компA
лексним явищем, основними компонентами
якого є економічний, соціальний і правовий.

Економічна сутність соціального страхуванA
ня полягає в тому, що вона є способом відшкоA
дування майнової шкоди, зумовленої об’єктивA
ними причинами, і передбачає розподіл ризику
заподіяння шкоди між певним колом осіб, яких
це може стосуватися. Для цього за їх участю
формується спеціальний страховий фонд, з
якого і відбувається відшкодування. Так відбуA
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вається формування колективної відповідальA
ності шляхом перерозподілу індивідуального
ризику між членами певної спільноти. ВажливиA
ми ознаками економічної природи соціального
страхування також є вірогідний характер наA
стання майнових втрат, реальність спричиненої
шкоди, необхідність усунення її наслідків.

Особливостями соціального страхування,
що відрізняють його від інших видів особистого
страхування, надають йому соціального харакA
теру, є особлива природа страхових ризиків. ВоA
ни пов’язані, передусім, із імовірністю втрати
заробітку як основного джерела існування найA
маних працівників, що породжує негативні
наслідки у вигляді настання соціальної незабезA
печеності, бідності. Такі ризики мають поширеA
ний, масовий характер, а тому притаманні всім
працівникам, членам їх сімей, стосуються пракA
тично всього суспільства. Крім того, реалізоваA
ний соціальний ризик призводить до соціальної
дезадаптації, порушує усталені життєві зв’язки
людини. Останній чинник зумовлює широку
сферу дії соціального страхування, необхідність
його побудови на засадах загальнообов’язкоA
вості, що ґрунтується на авторитеті держави як
організатора системи.

Правові засади регулювання соціального
страхування визначаються низкою нормативA
ноAправових актів, зокрема Основами законоA
давства України про загальнообов’язкове дерA
жавне соціальне страхування (далі – Основи).
Саме за допомогою норм права визначаються:
юридичний статус його суб’єктів, механізми
сплати страхових внесків, умови та порядок наA
дання матеріального забезпечення і соціальних
послуг застрахованим, способи захисту поруA
шених суб’єктивних прав, забезпечення викоA
нання юридичних обов’язків. Крім того, правові
норми закріплюють правові терміни, визначаA
ють їх формальний зміст. 

Разом із тим не слід перебільшувати цінність
нормативних приписів у царині, що стосується
буття людини, його найбільш важливих житA
тєвих благ. Ми підтримуємо дослідників, які
орієнтуються на необхідність ефективного поA
єднання природного та позитивістського правоA
розуміння. Цінність першого з них для аналізу
проблем правового регулювання соціального
страхування полягає в тому, що право в такому
разі розглядається як певна можливість учасниA
ків суспільного життя, що необхідна для задовоA
лення їх біологічно та соціально обґрунтованих
(за певних історичних умов) потреб, об’єктивно
визначається досягнутим рівнем розвитку сусA
пільства, має бути забезпечене кожному суб’єкту
одного й того ж виду відповідними обов’язками
інших суб’єктів і суспільства в цілому та збаланA
соване з потребами останніх. Природне право
має стати першопричиною, «еталоном» для дерA
жавного правотворення. Тим більше, що в сучасA
них умовах існування суспільства зберігається
авторитет держави як джерела загальнообов’язA
ковості правових приписів [11]. Таким чином,
намагаючись з’ясувати загальносоціальні першоA

джерела права на соціальне страхування та виA
значити наскільки вони реалізовані у позитивA
ному праві, можна визначити принципи, на яких
має будуватися відповідне нормативноAправове
регулювання.

Слід зазначити, що вітчизняний законодавець
приділив велику увагу розробленню понятійного
апарату соціального страхування, який, утім, не
може вважатися бездоганним, потребує вдосконаA
лення. Так, основи визначають поняття загальноA
обов’язкового державного соціального страхуванA
ня як систему прав, обов’язків і гарантій, яка пе�
редбачає надання соціального захисту (матеріаль�
не забезпечення громадян у разі хвороби, повної,
часткової або тимчасової втрати працездат�
ності, втрати годувальника, безробіття з неза�
лежних від них обставин, а також у старості та в
інших випадках, передбачених законом) за рахунок
грошових фондів, що формуються шляхом сплати
страхових внесків власником або уповноваженим
ним органом (далі – роботодавець), громадянами,
а також бюджетних та інших джерел, передбаче�
них законом.

Які ключові елементи цього визначення? По�
перше, соціальне страхування визначається як
система прав, обов’язків і гарантій, пов’язаних
із наданням соціального захисту. Цей аспект
вказує на його цільове призначення, адже відA
повідно до ст. 46 Конституції України право
людини на соціальний захист передбачає право
на забезпечення у разі настання соціальних риA
зиків, визначених законом, тобто соціальне страA
хування забезпечує захищеність населення від
негативних наслідків соціальних ризиків. СпряA
мованість соціального страхування втілюється
у збереженні наявного (досягнутого) життєвоA
го рівня застрахованих. 

По�друге, воно розглядається як система на�
дання соціального захисту громадян. ВикорисA
тання законодавцем для визначення осіб, які отA
римують захист, терміна «громадяни» дає підA
стави для висновку про поширення соціального
страхування на все суспільство. Вважаємо, що
це повною мірою відображає його гуманістичну
сутність і цивілізаційну цінність. Зародившись
у середні віки як спосіб захисту заробітку роA
бітників у разі настання безробіття чи хвороби,
соціальне страхування трансформувалося в уніA
версальний механізм забезпечення соціального
благополуччя суспільства. Розвиток національA
ного законодавства враховує цю тенденцію,
особливо останнім часом під впливом світової
фінансової кризи. Порівняльний аналіз початA
кової редакції ст. 11 Закону України «Про заA
гальнообов’язкове державне пенсійне страхуA
вання» з чинною свідчить про суттєве розшиA
рення кола осіб, які підлягають пенсійному
страхуванню. Так, у 2007 р. застрахованими буA
ли визнані всі військовослужбовці; 2008 р. коло
застрахованих осіб розширено за рахунок батьA
ків – вихователів дитячих будинків сімейного
типу, а також прийомних батьків, які отримуA
ють грошове забезпечення. На початку 2011 р.
застрахованими визнані дружини (чоловіки)
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працівників дипломатичної служби (під час пеA
ребування за кордоном за місцем проходження
дипломатичної служби чоловіка чи дружини). 

Значне розширення відбулося й у царині
соціального страхування на випадок безробіття.
Крім традиційних категорій (наймані працівниA
ки, особи, які проходять альтернативну (невійсьA
кову) службу), Законом України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо зменшення
впливу світової фінансової кризи на сферу зайA
нятості населення» застрахованими визнані осоA
би, які працюють на умовах цивільноAправових
договорів, а також військовослужбовці (крім війA
ськовослужбовців строкової служби). У багатьох
випадках соціальне страхування стосується не
лише безпосередньо працюючої особи, а й членів
її сім’ї, наприклад у разі надання пенсій у зв’язку
із втратою годувальника.

По�третє, захист надається у формі мате�
ріального забезпечення. Проте цей елемент леA
гальної дефініції не відображає усієї повноти
захисного потенціалу соціального страхування.
Як в Основах (ст. 25), так і в законах, присвячеA
них регулюванню окремих видів соціального
страхування, наголошується на можливості наA
дання застрахованим соціальних послуг, тобто
певних фактичних заходів соціального характеA
ру. При цьому досить часто вони здійснюються
з метою профілактики соціальних ризиків, наA
приклад санаторноAкурортне оздоровлення.

По�четверте, соціальний захист надається
у випадках, передбачених законом. Це вказує на
необхідний елемент фактичного складу виникA
нення соціальноAстрахових правовідносин –
соціальний ризик як об’єктивне підґрунтя сисA
теми соціального страхування. Ризик є частиA
ною людського буття. Він породжує соціальну
незахищеність особи внаслідок втрати або сутA
тєвого обмеження засобів до існування (зароA
бітку, іншого трудового доходу), або значного
збільшення її витрат, тому визнається держаA
вою як підстава для надання соціального забезA
печення.

Відповідні обставини, що потенційно моA
жуть призвести до погіршення матеріального та
соціального становища найманих працівників,
членів їх сімей, покладені в основу класифікації
існуючих і потенційно нових видів соціального
страхування, до яких належать пенсійне страA
хування; страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовлеA
ними похованням; медичне страхування; страA
хування від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності; страхування на випадок
безробіття; інші види страхування, передбачені
законами України.

Джерелом надання захисту є грошові фонди,
що формуються шляхом сплати страхових
внесків. Для соціального страхування притаA
манним є фінансування соціального захисту 
за рахунок спеціальних джерел – страхових
фондів, які формуються шляхом сплати страхоA
вих внесків.

Проведений аналіз дозволяє окреслити деA
які методологічні вади легального визначення
загальнообов’язкового державного соціального
страхування. Так, ключовою цінністю соціальA
ного страхування є не лише компенсація наслідA
ків реалізації соціальних ризиків, а й можлиA
вість їх попередження. Це є однією з важливих
його відмінностей як від соціального забезпеA
чення, так і від інших видів страхування. ПракA
тична діяльність у сфері соціального страхуванA
ня переконливо свідчить про важливість профіA
лактики виникнення страхових випадків. 

Ми підтримуємо М. Федорову, яка пропоA
нує визначати соціальне страхування через сисA
тему правовідносин між страхувальником, заA
страхованим і страховиком, які виникають у
зв’язку із забезпеченням застрахованих осіб за
рахунок страхового фонду, створеного шляхом
сплати страхових внесків, у разі настання соціA
альних ризиків [9, с. 36]. Лише таке розуміння
дозволяє відокремити фінансові, організаційні
та забезпечувальні аспекти соціального страхуA
вання, що має важливе значення для формуванA
ня належного механізму правового регулюванA
ня цієї системи. 

У науці права соціального забезпечення проA
тягом тривалого часу сформувалося розуміння
багатоманітності правовідносин соціального
страхування, відсутності єдиного комплексного
правового відношення. Так, на думку одного з
основоположників права соціального забезпеченA
ня В. Андреєва, у зв’язку з матеріальним забезA
печенням трудящих за рахунок коштів державA
ного соціального страхування виникають три
види правовідносин: правовідносини органів, які
здійснюють соціальне страхування, з підприємA
ствами й установами у зв’язку із створенням
фонду соціального страхування; правовідносиA
ни трудящих із органами соціального страхуванA
ня з приводу кожного з видів матеріального заA
безпечення; правовідносини органів, які здійсA
нюють соціальне страхування, з іншими органіA
заціями й особами, спрямовані на створення реA
альних можливостей матеріального забезпечення
трудящих [12, с. 18]. Слід зазначити, що В. АндA
реєв послідовно обстоював належність усіх праA
вовідносин соціального страхування до предмеA
та права соціального забезпечення.

Іншого підходу дотримувався К. Батигін,
який зазначав, що соціальноAстрахові відносиA
ни не є рівнозначними відносинам із соціальноA
го забезпечення. Їх розмежування відбувається
залежно від суб’єктного складу та джерел фіA
нансування. За соціальним забезпеченням гроA
мадяни отримують свою частку із загального фонA
ду споживання як члени суспільства, а за соціальA
ним страхуванням забезпечуються як працівA
ники [13]. Учений поділяв правовідносини, що
виникають у зв’язку із здійсненням соціального
страхування, на дві групи: 

•• власне відносини із соціального страхуванA
ня, які охоплюють відносини із створення, розA
поділу та перерозподілу фондів соціального страA
хування щодо реалізації прав трудящих (у деA
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яких випадках – членів їх сімей) на матеріальне
забезпечення та соціальне обслуговування із
соціального страхування, з управління соціальA
ним страхуванням;

•• відносини, пов’язані з соціальним страхуA
ванням, до яких належать відносини щодо розA
ширення та використання матеріальної бази для
проведення оздоровчоAпрофілактичних заходів,
а також у зв’язку з експертизою працездатності.

Правовідносини, що виникають у системі
соціального страхування, на даний час регулюA
ються нормами права соціального забезпечення,
фінансового й адміністративного права. У зв’язA
ку із запровадженням єдиного соціального внесA
ку проблема їх галузевої належності потребуваA
тиме подальшого наукового дослідження.

Суб’єктами правовідносин соціального страA
хування є застраховані особи, страхувальники
та страховики. Застрахованою є фізична особа,
на користь якої здійснюється загальнообов’язA
кове державне соціальне страхування. Цим терA
міном визначають осіб, які підлягають забезпеA
ченню в межах певного виду соціального страA
хування. 

Страхувальниками є роботодавці та застраA
ховані особи, якщо інше не передбачено законаA
ми України. Основним обов’язком страхувальA
ника є нарахування та сплата страхових внесків.
Під час трудових відносин цей обов’язок здійсA
нюється власником підприємства, установи, орA
ганізації або уповноваженим ним органом чи фіA
зичною особою, яка використовує найману праA
цю. Хоча, як правило, застраховані не звільнені
від сплати страхових внесків (за винятком страA
хування від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності), від їх імені відповідні
функції виконує роботодавець. Особи, які забезA
печують себе роботою самостійно, особисто здійсA
нюють нарахування й сплату страхових внесків. 

Страховиками є цільові страхові фонди з
пенсійного страхування; медичного страхуванA
ня; страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими поA
хованням; страхування від нещасних випадA
ків на виробництві та професійних захворюA
вань; страхування на випадок безробіття. СтраA
хові фонди беруть на себе зобов’язання щодо
збору страхових внесків і надання застраховаA
ним особам матеріального забезпечення та
соціальних послуг при настанні страхових виA
падків. Вони здійснюють керівництво й упA
равління окремими видами загальнообов’язкоA
вого державного соціального страхування, збір
та акумуляцію страхових внесків, контроль за
використанням коштів, забезпечують фінансуA
вання виплат за соціальним страхуванням та
інші функції згідно із затвердженими статутаA

ми. Всі застраховані громадяни є членами відA
повідних страхових фондів залежно від виду соA
ціального страхування. 

Висновки

Проведене дослідження дозволяє сформуA
лювати дефініцію поняття «соціальне страхуA
вання» – це система правовідносин між страху�
вальником, застрахованим і страховиком, які ви�
никають у зв’язку із наданням матеріального за�
безпечення та соціальних послуг громадянам у
разі хвороби, повної, часткової або тимчасової
втрати працездатності, втрати годувальника,
безробіття з незалежних від них обставин, у ста�
рості та в інших випадках, передбачених зако�
ном, а також у зв’язку із здійсненням профілак�
тичних заходів, спрямованих на запобігання нега�
тивним наслідкам соціальних ризиків, за рахунок
грошових фондів, що формуються шляхом спла�
ти страхових внесків роботодавцями, громадя�
нами, а також з бюджетних та інших джерел, пе�
редбачених законом.
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Згідно із ст. 18 Земельного кодексу (даA
лі – ЗК) України від 25.10.2001 р. 
№ 2768AIII до земель України налеA

жать усі землі в межах її території, у тому
числі острови та землі, зайняті водними
об’єктами, які за основним цільовим признаA
ченням поділяються на категорії. В сучасній
земельноAправовій літературі об’єктом досліA
джень виступає поняття «основне цільове
призначення», що було узагальнене та виклаA
дене у науковоAпрактичному коментарі ЗК
України як найбільш загальне цільове приA
значення земельної ділянки, що визначає її
належність до певної категорії земель. При
цьому основне призначення конкретизуєтьA
ся шляхом визначення цільового призначенA
ня земельної ділянки за допомогою містоA
будівної та землевпорядної документації [1,
c. 92, 93]. Однак до кінця не дослідженою заA
лишилася така основоположна категорія, як
«цільове призначення земельної ділянки».

Оскільки у законодавстві та практичній 
діяльності використовується і категорія «ціA
льове використання земельної ділянки», то
питання про співвідношення останньої з поA
няттям «цільове призначення земельної ділянA
ки» має важливе не лише теоретичне (для
вдосконалення теорії земельного права), а й
практичне значення (для вирішення наявних
правозастосовних проблем). Останнє особлиA
во гостро відчувається за умови існування
заборони на зміну цільового призначення зеA
мель сільськогосподарського призначення.
Викладене свідчить про актуальність теми
запропонованої статті.

Питання щодо цільового використання
земель як основоположного принципу зеA
мельного права неодноразово порушувалися
у працях таких науковців, як В. Семчик, О. ПоA
грібний, М. Шульга, В. Носік, А. МірошниченA
ко, П. Кулинич та ін. Проте проблема співA
відношення понять «цільове призначення зеA
мельної ділянки» та «цільове використання
земельної ділянки» фактично залишається
не дослідженою.

Мета цієї статті – запропонувати визнаA
чення понять «цільове призначення зеA
мельної ділянки», «цільове використання
земельної ділянки» та навести їх співвідноA
шення.

Термін «основне цільове призначення»
міститься у ст. 18 ЗК України. Також, згідно
із ст. 19 цього Кодексу, землі України поділяA
ються на певні категорії залежно від їх осA
новного цільового призначення. Слід зазнаA
чити, що ЗК України не містить визначення
поняття «цільове призначення земельної
ділянки». Натомість у ст. 1 Закону України
«Про землеустрій» від 22.05.2003 р. № 858AIV
закріплено, що цільове призначення земельA
ної ділянки – це використання земельної діA
лянки за призначенням, визначеним на підA
ставі документації із землеустрою у встановA
леному законодавством порядку. На нашу
думку, наведене визначення не відображає
повною мірою сутності даної категорії. БільA
ше того, намагання законодавця розкрити
поняття «цільове призначення» за допомоA
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гою терміна «використання земельної ділянA
ки за призначенням» є некоректним з точки
зору формальної логіки та додає ще більшої
плутанини.

Якщо звернутися до законодавства інших
країн, то, наприклад, ст. 1 Кодексу РеспубA
ліки Білорусь про землю від 23.07.2008 р. 
№ 425AЗ, визначає, що основне цільове приA
значення земель, земельної ділянки – це встаA
новлені законодавством про охорону й викоA
ристання земель порядок, умови й обмеженA
ня використання земель, земельної ділянки
для конкретних цілей. Цим нормативноAпраA
вовим актом цільове призначення земельної
ділянки визначається як встановлені рішенA
ням про вилучення та надання земельної діA
лянки порядок, умови й обмеження викорисA
тання земельної ділянки для конкретних
цілей [2, c. 14, 15].

У спеціальній юридичній літературі виA
словлюється думка, згідно з якою визначальA
ними для з’ясування цільового призначення
земельної ділянки є, насамперед, положення,
передбачені у документах, що посвідчують праA
во на земельну ділянку [1, c. 94]. Однак з таA
кою позицією навряд чи можна погодитись,
оскільки документи, передбачені, наприклад,
ст. 126 ЗК України, лише посвідчують право
власності на земельну ділянку. У такому виA
падку скоріше слід виходити з відомостей, що
містяться у правовстановлюючих докуменA
тах [3].

На нашу думку, при конструюванні поA
няття «цільове призначення земельної діA
лянки» наголос слід робити на тому, що відA
повідні землі за своїми природними властиA
востями можуть використовуватися для тих
чи інших цілей, потреб. Тому цільовим приA
значенням земельної ділянки слід вважати
здатність земельної ділянки бути використаA
ною з певною метою, чим визначаються поA
рядок, умови й обмеження її використання,
що встановлюються законодавством. НаведеA
не поняття «цільове призначення земельної
ділянки» доцільно закріпити у ЗК України.

Спробуємо встановити, яким є зміст терA
міна «цільове використання земельної ділянA
ки». Зазначимо, що земельне законодавство
України також його не закріплює, хоча факA
тично ним оперує. Так, листом Держкомзему
України від 24.04.1998 р. № 14A1A7/1205 затA
верджено Український класифікатор цільовоA
го використання землі. Цей лист використоA
вувався впродовж майже 13 років органами
земельних ресурсів при оформленні прав на
земельні ділянки. У зазначеному листі йшлоA
ся вже про цільове використання землі, зеA
мельних ділянок.

На даний час Класифікація видів цільоA
вого призначення земель затверджена накаA
зом Державного комітету України із земельA

них ресурсів «Про затвердження КласифікаA
ції видів цільового призначення земель» від
23.07.2010 р. № 548, зареєстрованим у МіA
ністерстві юстиції України 01.11.2010 р. за 
№ 1011/18306. Ця Класифікація містить пеA
релік можливого цільового використання зеA
мельної ділянки у межах тієї чи іншої катеA
горії земель. Таке цільове використання зеA
мельної ділянки зазначається як у правовстаA
новлюючих, так і правопосвідчувальних доA
кументах на землю.

Слід зазначити, що і ЗК України опосеA
редковано вказує на можливість застосуванA
ня категорії «цільове використання земельA
ної ділянки». Зокрема, у ч. 2 ст. 22 Кодексу
передбачено, що до земель сільськогосподарA
ського призначення належать: сільськогоспоA
дарські угіддя (рілля, багаторічні насадженA
ня, сіножаті, пасовища та перелоги); несільA
ськогосподарські угіддя (господарські шляхи
і прогони, полезахисні лісові смуги та інші заA
хисні насадження, крім тих, що віднесені до
земель лісогосподарського призначення, земA
лі під господарськими будівлями та дворами,
землі під інфраструктурою оптових ринків
сільськогосподарської продукції, землі тимA
часової консервації тощо). Крім того, у статA
тях 31, 33–36 ЗК України передбачений різA
ний правовий режим земельних ділянок у меA
жах однієї категорії земель, виходячи з наA
прямів їх цільового використання.

Відсутність чіткого, закріпленого на закоA
нодавчому рівні понятійного апарату, зокрема
категорій «цільове призначення» та «цільове
використання» земельної ділянки, на пракA
тиці призводить до спірних ситуацій. Так, неA
вирішеним є питання про те, чи має, наприA
клад, власник земельної ділянки право зміниA
ти цільове використання останньої в межах
визначеної категорії землі, тобто не змінюючи
цільове призначення земельної ділянки.

Відомо, що підпункт «б» п. 15 Перехідних
положень ЗК України забороняє вчиняти
купівлюAпродаж або іншим способом відчуA
ження земельних ділянок і зміну цільового
призначення (використання) земельних діA
лянок, які перебувають у власності громадян
та юридичних осіб для ведення товарного сільA
ськогосподарського виробництва, земельних
ділянок, виділених у натурі (на місцевості)
власникам земельних часток (паїв) для веA
дення особистого селянського господарства.
Аналіз цього положення свідчить, що не доA
пускається зміна цільового призначення відA
повідних земельних ділянок.

Згідно із ст. 19 ЗК України землі України
за основним цільовим призначенням подіA
ляються на такі категорії: землі сільськогосA
подарського призначення; землі житлової та
громадської забудови; землі природноAзаA
повідного та іншого природоохоронного приA
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значення; землі оздоровчого призначення;
землі рекреаційного призначення; землі ісA
торикоAкультурного призначення; землі ліA
согосподарського призначення; землі водноA
го фонду; землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони й іншого приA
значення.

Викладене дозволяє стверджувати, що
зміна цільового призначення земельної діA
лянки полягає у тому, що вона з однієї катеA
горії земель переходить в іншу (наприклад,
земельна ділянка сільськогосподарського приA
значення набуде статусу земельної ділянки,
призначеної для житлової забудови), внасліA
док чого істотно зміниться правовий режим
відповідної земельної ділянки.

Проте при зміні цільового використання
земельної ділянки відбувається те, що земельA
на ділянка, залишаючись в одній і тій самій
категорії землі (наприклад, землі сільськоA
господарського призначення), змінить лише
своє цільове використання. Наприклад, із 
земельної ділянки, призначеної для ведення
товарного сільськогосподарського виробницA
тва, її цільове використання зміниться на 
земельну ділянку, призначену для ведення
особистого селянського господарства. ОчеA
видно, що на названу земельну ділянку й наA
далі поширюватиметься правовий режим зеA
мель сільськогосподарського призначення.
Такий висновок підтверджується змістом згаA
даної Класифікації видів цільового признаA
чення земель. Так, відповідно до його полоA
жень, землі сільськогосподарського признаA
чення поділяються на землі:

•• для ведення товарного сільськогоспоA
дарського виробництва;

•• для ведення фермерського господарства;
•• для ведення особистого селянського

господарства;
•• для ведення підсобного сільського госA

подарства;
•• для індивідуального садівництва;
•• для колективного садівництва;
•• для городництва;
•• для сінокосіння та випасання худоби;
•• для дослідних і навчальних цілей;
•• для пропаганди передового досвіду веA

дення сільського господарства;
•• для надання послуг у сільському госпоA

дарстві;
•• для розміщення інфраструктури оптоA

вих ринків сільськогосподарської продукції;
•• для іншого сільськогосподарського приA

значення;
•• для збереження та використання земель

природноAзаповідного фонду.
Отже, при зміні цільового використання

земельної ділянки в межах земель сільськоA
господарського призначення, зміна її цільовоA
го призначення не відбувається; вона продовA

жує перебувати у складі земель сільськогосA
подарського призначення. Висловлена позиA
ція знаходить своє підтвердження й у правоA
застосовній діяльності. 

Так, у березні 2008 р. позивач звернувся до суду
з адміністративним позовом до Васильківської
районної державної адміністрації Київської обA
ласті, в якому просив визнати протиправною відA
мову відповідача у задоволенні заяви щодо зміни
функціонального використання земельної ділянки
для ведення товарного сільськогосподарського виA
робництва на ведення особистого селянського госA
подарства та покладення на відповідача зобов’яA
зання розглянути заяву та прийняти рішення про
зміну цільового використання земельної ділянки,
яка належить йому на праві власності та розташоA
вана на території Митницької сільської ради ВаA
сильківського району Київської області. Позовні
вимоги обґрунтовувалися тим, що відповідач неA
правомірно відмовив у зміні функціонального викоA
ристання земельної ділянки, оскільки зміна викоA
ристання не призводить до зміни її цільового приA
значення і земельна ділянка залишається такою,
що належить до земель сільськогосподарського приA
значення. Постановою Васильківського міськрайонA
ного суду Київської області від 15.04.2008 р. позов
було задоволено. Постановою Київського апеляційA
ного адміністративного суду від 10.08.2010 р. апеA
ляційна скарга Васильківського міжрайонного
прокурора задоволена, постанова суду першої інA
станції була скасована й ухвалено нове рішення
про відмову в задоволенні позову. Вищий адмініA
стративний суд України по справі 08.12.2010 р. скаA
сував постанову Київського апеляційного адмініA
стративного суду від 10.08.2010 р. та залишив у силі
постанову Васильківського міськрайонного суду
Київської області від 15.04.2008 р. [4]. Тим самим
Вищий адміністративний суд України підтвердив
можливість зміни функціонального (тобто цільоA
вого) використання земельної ділянки в межах
однієї категорії земель.

Викладене дозволяє стверджувати, що під
цільовим використанням земельної ділянки
слід розуміти порядок, умови й обмеження
використання земельної ділянки в межах її
цільового призначення. Наведене визначення
слід закріпити у земельному законодавстві
України.

Що стосується порядку зміни цільового
використання, то він нормативно не врегульоA
ваний. Порядок зміни цільового призначенA
ня земель, які перебувають у власності гроA
мадян або юридичних осіб, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від
11.04.2002 р. № 502, визначає механізм щодо
зміни цільового призначення земельної ділянA
ки, яка перебуває у власності громадянина або
юридичної особи. Цей Порядок регламентує
лише зміну цільового призначення і жодним
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чином не регламентує питань, пов’язаних із
зміною цільового призначення земельної діA
лянки. Таким чином, констатуємо наявність
прогалини у правовому регулюванні зміни
цільового використання земельної ділянки в
межах однієї категорії земель. Як вихід з цієї
ситуації можна запропонувати для зміни ціA
льового використання земельної ділянки виA
користання за аналогією положень Порядку
зміни цільового призначення земель. У поA
дальшому слід розробити та затвердити ПоA
рядок зміни цільового використання земель.

Проведене дослідження дозволяє зробиA
ти такі висновки: цільовим призначенням зе�
мельної ділянки слід вважати здатність зе�
мельної ділянки бути використаною з певною
метою, чим визначаються порядок, умови й
обмеження її використання, що встановлю�
ються законодавством. У той самий час цільо�
вим використанням земельної ділянки є поA
рядок, умови й обмеження використання зеA
мельної ділянки в межах її цільового признаA
чення. Зазначені категорії співвідносяться
між собою як ціле та частка; у межах земельA
ної ділянки визначеного цільового признаA
чення може виділятися певна кількість зеA
мельних ділянок (частин земельної ділянки)
різного цільового використання, які належать
названому цільовому призначенню. Наведені

визначення досліджуваних категорії пропоA
нуємо закріпити у земельному законодавстві
України. Також потребує розроблення й
прийняття порядок зміни цільового викорисA
тання земельних ділянок у межах однієї каA
тегорії земель.

Перспективою подальших наукових розA
відок порушених проблем може бути викоA
ристання отриманих результатів у наступних
наукових дослідженнях, зокрема при досліA
дженні питань правового режиму земельних
ділянок різного цільового призначення, зоA
нування земель.
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До предмета адміністративного права вхоA
дять суспільні відносини, що формуютьA
ся в процесі державного управління у

сферах соціальноAекономічного розвитку [1, 
с. 70–73]. За цих умов наявність у Земельному
кодексі (далі – ЗК) України від 25.10.2001 р. 
№ 2768AIII розділу VII «Управління в галузі
використання і охорони земель» породжує пиA
тання про межі регулювання земельним та
адміністративним правом суспільних відносин з
державного управління у сфері раціонального виA
користання й охорони земель. Визначення таких
меж сприятиме усуненню наявних прогалин у
чинному земельному й адміністративному закоA
нодавстві в частині здійснення державного упA
равління у сфері раціонального використання та
охорони земель. Це дозволить запровадити оптиA
мальну систему органів загальної та спеціальної
компетенції у галузі земельних відносин, визнаA
чити їх повноваження, встановити, які з виконуA
ваних цими органами функцій є управлінськими.

Учені у своїх роботах визначають співвідноA
шення земельного права з адміністративним [2,
с. 9, 19; 3, с. 16], шляхи усунення колізій між норA
мами, що містяться в актах земельного й адміA
ністративного законодавства [4, с. 63–65]. НеA
зважаючи на наявні дослідження, без відповіді заA
лишаються питання щодо характеру та галузевої
належності правових норм, за допомогою яких
здійснюється регулювання суспільних відносин
із державного управління у сфері раціонального
використання й охорони земель, а також виA
падків застосування адміністративного законоA
давства до врегулювання відносин, які виникаA
тимуть у сферах використання природних ресурA
сів та охорони довкілля, у тому числі землі.

Об’єктами земельних відносин є землі в меA
жах території України, земельні ділянки, земельA
ні частки (паї) та права на них. Земля – це неA
замінний природний ресурс, що перебуває під
особливою охороною держави. Унікальність цьоA
го природного ресурсу вимагає провадження спеA
ціального, відокремленого, всебічного та компA

лексного правового регулювання земельних відA
носин. Як наслідок, до складу вітчизняної сисA
теми права входить така самостійна галузь праA
ва, як земельне право. 

Земля виконує велику кількість функцій. ВоA
на є природним ресурсом, формує територію дерA
жави, віднесена до нерухомого майна, виступає
предметом праці та засобом виробництва, теритоA
ріальним базисом існування людини та функціоA
нування об’єктів господарського, соціального й інA
шого призначення. Ці особливості землі закріплюA
ються в правових нормах, які в деяких випадках
мають «подвійну прописку». Такі правові норми
можуть одночасно входити до складу земельного
й інших галузей права – цивільного, адміністраA
тивного тощо. Це, у свою чергу, зумовлює комA
плексний характер земельного права.

Виходячи з широкого кола функцій, викоA
нуваних землею, предметом земельного права,
нарівні з суспільними відносинами щодо виникA
нення, здійснення та припинення прав на земA
лю, гарантування прав на землю, охорони зеA
мель, відповідальності за порушення земельного
законодавства, є управління в галузі викорисA
тання й охорони земель, у тому числі державне
управління в галузі використання й охорони зеA
мель [5, с. 25–28; 6, с. 60, 64; 7, с. 11].

ЗК України є джерелом земельного права.
В його межах відбувається спеціалізація загальA
них положень адміністративного права. СпеціаA
лізовані правові норми використовуються під
час здійснення регулювання управлінських
відносин у сфері раціонального використання й
охорони земель, у тому числі з державного упA
равління. У ЗК України визначена система орA
ганів загальної та спеціальної компетенції у гаA
лузі земельних відносин. Законодавцем до
функцій управління органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування у галузі земельA
них відносин віднесено: встановлення та зміна
меж адміністративноAтериторіальних утворень;
планування використання земель; землеустрій;
контроль за використанням та охороною земель;
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моніторинг земель; державний земельний каA
дастр; економічне стимулювання раціональноA
го використання й охорони земель; відшкодуA
вання втрат сільськогосподарського та лісогосA
подарського виробництва.

ТеоретикоAправові питання та загальні поA
ложення адміністративного права розробляютьA
ся в переважній більшості представниками наA
уки адміністративного права. Окремі загальноA
теоретичні питання, які носять адміністративA
ний характер, розробляються в межах земельA
ного й екологічного права [8, с. 4; 9], проте вони
не домінують над положеннями, що розробляA
ються адміністративістами під час провадженA
ня законопроектної роботи. На нашу думку, до
таких теоретикоAправових питань можна віднесA
ти питання розширення кола суспільних відноA
син, що є предметом адміністративного права
[1, с. 67–73], організації системи органів викоA
навчої влади та місцевого самоврядування, заA
провадження надання адміністративних послуг
[10, с. 451–470]; визначення адміністративних
процедур як офіційно встановленого порядку
вирішення адміністративних справ органами
публічної адміністрації [11, с. 9, 14].

Викладене свідчить, що залежно від того, до
складу якої галузі права (адміністративного чи зеA
мельного) входять правові норми, які регулюють
суспільні відносини щодо державного управління
у сфері раціонального використання й охорони
земель, їх можна поділити на три групи: норми
адміністративного права; правові норми, що одно�
часно входять до системи адміністративного та
земельного права; норми земельного права.

За характером і колом земельних відносин,
на які поширюються норми адміністративного
та земельного права, що регулюють суспільні
відносини щодо державного управління у сфері
раціонального використання й охорони земель,
їх можна поділити на дві групи: загального та
спеціального характеру. Правові норми загальA
ного характеру встановлюють вихідні, основоA
положні засади щодо державного управління в
цілому, у тому числі у сфері раціонального виA
користання й охорони земель. Положення цих
правових норм отримають подальший розвиток
у нормах права спеціального характеру. ПраA
вові норми спеціального характеру враховують
специфіку тих чи інших суспільних відносин
щодо державного управління у сфері раціональA
ного використання й охорони земель.

У нормах адміністративного права закріпA
люються теоретикоAправові питання адмініA
стративного права. За колом суспільних відносин,
на які поширюються ці норми права, останні є
нормами загального характеру. Вони знаходять
свій подальший розвиток у нормах спеціальноA
го характеру. Дія норм адміністративного права
поширюється не лише на адміністративні відA
носини, а й на широке коло інших предметних
суспільних відносин – земельні, аграрні, екологічA
ні, будівельні, енергетичні, транспортні, зв’язку
тощо. Зокрема, Указ Президента України «Про
заходи щодо впровадження Концепції адмініA

стративної реформи в Україні» від 22.07.1998 р.
№ 810/98 передбачив адміністративні заходи,
які стосуються широкого кола суспільних відA
носин. Такими заходами є: формування ефекA
тивної організації виконавчої влади як на ценA
тральному, так і на місцевому рівнях управлінA
ня; формування сучасної системи місцевого саA
моврядування; запровадження нової ідеолоA
гії функціонування виконавчої влади та місцеA
вого самоврядування як діяльності щодо забезA
печення реалізації прав і свобод громадян, наA
дання державних і громадських послуг; оргаA
нізація на нових засадах державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування;
створення сучасної системи підготовки та переA
підготовки управлінських кадрів; запровадженA
ня раціонального адміністративноAтериторіальA
ного устрою. 

За допомогою правових норм, що одночасA
но входять до системи адміністративного та зеA
мельного права, відбувається деталізація загальA
них положень адміністративного права відпоA
відно до специфіки конкретних видів земельA
них відносин. У цьому випадку правові норми
отримають «подвійну прописку». Вони одноA
часно виступають нормами адміністративного
та земельного права. Ці норми визначають сисA
тему органів спеціальної компетенції у галузі
земельних відносин, їх повноваження, а також
зміст виконуваних органами виконавчої влади
управлінських функцій щодо забезпечення
раціонального використання й охорони земель.
До таких функцій можна віднести контроль і
моніторинг за використанням та охороною зеA
мель. Так, в Указі Президента України «Про
оптимізацію системи центральних органів виA
конавчої влади» від 09.12.2010 р. № 1085/2010
запропоновані заходи з удосконалення системи
центральних органів виконавчої влади. Ці захоA
ди передбачили нову схему організації та взаA
ємодії центральних органів виконавчої влади, у
тому числі центрального органу виконавчої влаA
ди з питань земельних ресурсів у галузі земельA
них відносин. Запропоновано утворити ДерA
жавне агентство земельних ресурсів України,
реорганізувавши Державний комітет України
із земельних ресурсів. Діяльність цього центA
рального органу виконавчої влади має спрямоA
вуватись і координуватись Кабінетом Міністрів
України через міністра аграрної політики та
продовольства України.

Третю групу правових норм становлять норми
земельного права. Ці правові норми регулюють
земельні відносини, які не мають аналогів серед
адміністративних відносин. Разом із тим вони реA
алізуються за допомогою імперативного метода,
притаманного адміністративному праву. Цей меA
тод передбачає здійснення правового регулюванA
ня суспільних відносин на засадах влади та підпоA
рядкування. Земельними правовідносинами, які
здійснюються на таких засадах, є відносини з приA
воду реалізації органами виконавчої влади та місA
цевого самоврядування функцій з планування виA
користання земель, з примусового відчуження зеA
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мельних ділянок, які перебувають у приватній
власності, з мотивів суспільної необхідності тощо. 

Висновки

Правове регулювання державного управA
ління у сфері раціонального використання й охоA
рони земель здійснюється за допомогою компA
лексу правових норм, до складу яких входять
норми адміністративного та земельного права.

Аналіз нормативноAправових актів, за допоA
могою яких відбувається правове регулювання
державного управління у сфері раціонального
використання й охорони земель, вимагає від
представників науки адміністративного права
та законодавця врахування положень земельA
ного права під час удосконалення правового реA
гулювання адміністративних відносин. І навпаA 
ки – врахування положень адміністративного
права під час удосконалення правового регулюA
вання земельних відносин. 

На сучасному етапі відчувається гостра поA
треба у земельноAправовій спеціалізації теоретиA
коAправових положень адміністративного праA
ва в частині владноAорганізуючого впливу на
земельні відносини. Відсутність такої спеціаліA
зації проявляється у недоліках, притаманних
сучасній системі побудови та функціонування
органів виконавчої влади з питань земельних
ресурсів. Ці недоліки полягають у відсутності
спеціального органу, до повноважень якого буA
ло б віднесено здійснення контролю за дотриA
манням земельного законодавства; підпорядкуA
вання міжгалузевого органу, яким є центральA
ний орган виконавчої влади з питань земельних
ресурсів, галузевому органу – Міністерству агA
рарної політики та продовольства України; неA
обхідності виокремлення правового регулюванA
ня діяльності з надання земельних адміністраA
тивних послуг у ЗК України тощо. 

У межах адміністративного права мають буA
ти враховані особливості, притаманні правовоA
му регулюванню земельних відносин. РозроблеA
ний проект АдміністративноAпроцедурного коA
дексу України містить єдиний узагальнений
порядок адміністративного провадження. Цей
порядок не враховує специфіку правового регуA
лювання процедурних земельних відносин [12,
с. 206]. В проекті Закону України «Про адмініA
стративні послуги» визначення переліку видів
адміністративних послуг відбувається лише в
загальному, без належної спеціалізації в частині
надання земельних адміністративних послуг
[13, с. 284]. 

Земельне право є самостійною галуззю праA
ва. Правове регулювання земельних відносин

відбувається за допомогою кодифікованого акA
та, яким є ЗК України. Правові відносини щодо
владноAорганізуючого впливу на земельні відA
носини входять до складу земельних правоA
відносин згідно з теорією та чинним законодавA
ством. Отже, правове регулювання державного
управління у сфері раціонального використанA
ня й охорони земель має відбуватись у межах
ЗК України. Висловлюються думки щодо доA
цільності прийняття Адміністративного кодекA
су (далі – АК) України [1, с. 151]. Враховуючи
наявність земельного законодавства, у тому
числі ЗК України, положення АК України маA
ють застосовуватися до врегулювання відносин,
які виникатимуть у сферах використання приA
родних ресурсів та охорони довкілля, у тому
числі землі, якщо вони не будуть врегульовані
іншими актами законодавства. Це положення
має знайти своє закріплення в АК України.

Література

1. Адміністративне право України: Загальна
частина. Т. 1 / В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. БиA
тяк та ін. – К., 2004. – 584 с.

2. Земельне право України / М. В. Шульга, Г. В. АніA
сімова, Н. О. Багай та ін.; За ред. М. В. Шульги. –
К., 2004. – 368 с.

3. Земельное право Украины / А. М. Беженарь,
Е. С. Бердников, Л. А. Бондарь и др.; Под ред. А. А. ПоA
гребного, И. И. Каракаша. – К., 2002. – 496 с.

4. Мірошниченко А. М. Колізії в правовому регулюA
ванні земельних відносин в Україні. – К., 2010. – 270 с.

5. Аксененок Г. А. Земельные правоотношения
в СССР. – М., 1958. – 424 с.

6. Андрейцев В. Суверенній Україні – нову «ЗеA
мельну Конституцію» (концептуальні підходи до
підготовки проекту Кодексу законів України про
землю) // Право України. – 1999. – № 8. – С. 58–65.

7. Мірошниченко А. М. Земельне право УкA
раїни. – К., 2007. – 432 с.

8. Гетьман А. П. ЕкологоAпроцесуальна правоA
ва теорія: проблеми становлення і розвитку: автоA
реф. дис. … дAра юрид. наук. – Х., 1995. – 32 с.

9. Ковальський Д. В. ЗемельноAпроцесуальні
правовідносини: автореф. дис. … канд. юрид. наук. –
Х., 2006. – 20 с.

10. Адміністративне право України: Особлива
частина. Т. 2 / В. Б. Авер’янов, О. П. Рябченко, В. І. ПоA
люхович та ін. – К., 2005. – 624 с.

11. Тимощук В. П. Процедура прийняття адмініA
стративних актів: питання правового регулювання:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2009. – 20 с. 

12. Тимощук В. П. Адміністративні акти: проA
цедура прийняття та припинення дії. – К., 2010. – 296 с.

13. Центри надання адміністративних послуг:
створення та організація діяльності / І. І. Бригілевич,
С. І. Ванько, В. А. Загайний та ін. – К., 2010. – 440 с.



З Е М Е Л Ь Н Е П РА В О

98

червень  2011

За своїм природноAресурсним та аграрA
ним потенціалом Україна посідає проA
відне місце у світі. Проте на сьогодні цей

потенціал використовується вкрай неефективA
но, а тому агропромисловий комплекс УкраA
їни за рівнем свого розвитку значно відстає
від передових країн світу (насамперед країн
Європейського Союзу). В умовах сучасного
стану використання земельних ресурсів дерA
жави вкрай необхідними є перегляд існуючої
структури земель, удосконалення їх цільового
(функціонального) призначення.

На часі проведення наукових досліджень,
спрямованих на забезпечення правового реA
гулювання оптимізації використання земель,
створення умов для ефективного та раціональA
ного використання земельних ресурсів із ураA
хуванням їх об’єктивної придатності, економічA
ної доцільності й екологічної припустимості
[1, с. 11]. Консолідація земель як науково й
економічно обґрунтоване укрупнення (збільA
шення) земельних ділянок вбачається одним
із найбільш ефективних механізмів оптиміA
зації земельних ресурсів, який грунтується на
врахуванні екологоAекономічних характерисA
тик конкретних земельних ділянок та їх приA
датності до використання за певним цільовим
(функціональним) призначенням.

Однією з умов конкурентоспроможності
країни й основою її продовольчої безпеки є
формування оптимальних за розмірами зеA
мельних ділянок [2, с. 19], тому консолідація
земель, основна мета якої спрямована саме на
поліпшення структури земельних угідь, впроA
вадження заходів охорони земель і органіA
зацію сівозмін, створення умов для проектуA
вання та будівництва доріг, розвитку сільсьA
кої інфраструктури, вдосконалення існуючої
системи управління земельними ресурсами,
набуває все більшого значення та потребує
належного правового забезпечення. 

Метою цієї статті є дослідження правового
забезпечення консолідації земель і виробA
лення пропозицій щодо вдосконалення окA
ремих положень проекту Закону України

«Про ринок земель» у частині регулюванA
ня ним відносин консолідації земель.

Правове забезпечення відносин з консоA
лідації земель є надійною гарантією ефективA
ного розвитку аграрної сфери, побудови суA
часної, стійкої та конкурентоспроможної у свіA
товому масштабі економіки, а правова невреA
гульованість таких відносин може стати одA
ним із факторів, що стримують впровадження
програми економічних реформ в Україні.

Консолідація землі як метод поліпшенA
ня структури та змісту нерухомості значно
підвищує ефективність кроків, спрямованих
на формування передбачуваної державної
політики у сфері правового регулювання
сільськогосподарського виробництва та заA
безпечення реалізації земельної реформи в
Україні. Володіючи значними сировинниA
ми, у тому числі земельними, ресурсами, УкA
раїна має всі підстави для того, щоб бути інA
вестиційно привабливою державою. ПрезиA
дент України В. Янукович наголошує на неA
обхідності подальшого поглиблення земельA
ної реформи, яка, без перебільшення, має стаA
ти одним із наріжних каменів державної поліA
тики. Маючи одні з найкращих у світі землі та
природноAкліматичні умови, ми повинні виA
вести агропромисловий комплекс на якісно
новий рівень розвитку, зробити його конкуA
рентоспроможним та ефективним [3]. 

Неспроможність землевласників і землеA
користувачів дотримуватися норм раціональA
ного природокористування та забезпечувати
виконання заходів щодо збереження і відтвоA
рення земельних ресурсів [4, с. 59], низька інA
вестиційна привабливість аграрного сектора
держави [5], глобальна фрагментація (парцеA
ляція) земельних угідь є основними чинниA
ками, що зумовлюють формування нестабільA
ного землекористування в Україні. При цьоA
му знехтуване значення землі як ресурсу теA
риторіального розвитку продуктивних сил і
базисного компоненту довкілля. 

В умовах формування та розвитку ринA
кової економіки нагальною необхідністю є
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вдосконалення земельних відносин і формуA
вання сталого землекористування, що неA
можливо без розуміння реального стану зеA
мельної реформи й аналізу правового забезA
печення здійснюваної в державі земельноA
правової політики, спрямованої, насамперед,
на приведення земельного законодавства
України у відповідність із міжнародними
стандартами, зокрема стандартами країн –
членів Європейського Союзу [6, с. 15]. Однак
аналіз вітчизняної земельноAправової поліA
тики в контексті зарубіжного досвіду свідA
чить, що деякі її напрями не наближають, а,
навпаки, віддаляють нас від цих стандартів,
насамперед у сфері охорони та використанA
ня земель, правового забезпечення розвитку 
земельних відносин (у тому числі, відносин
консолідації земель і забезпечення сталого
розвитку сільських територій) тощо. 

Питання розширення та вдосконалення
нормативноAправового забезпечення земельA
них відносин визнається основним пріориA
тетом сучасної державної аграрної політики.
Внаслідок здійсненого паювання земель сільA
ськогосподарського призначення відбулося
значне подрібнення сільськогосподарського
земельного фонду. На сьогодні в його складі
переважають невеликі за площею земельні
ділянки, що значно ускладнює їх господарсьA
ке використання, перешкоджає забезпеченA
ню сталого землекористування. Середні розA
міри земельних масивів, які використовуютьA
ся суб’єктами господарювання у сільськогосA
подарському виробництві, становлять: для
господарських товариств – близько 908 га,
сільськогосподарських кооперативів – 875 га,
для приватних підприємств – 620 га, ферA
мерських господарств – 182 га, а для особисA
тих селянських господарств – 8–10 га землі,
що не може забезпечувати високорентабельA
не сільськогосподарське виробництво та роA
бить вкрай необхідною потребу в оптимізації
розмірів землеволодінь і землекористувань.
Як вважають фахівці у сфері аграрних відноA
син, економічно обгрунтована площа земельA
них ділянок для ведення товарного сільськоA
господарського виробництва повинна складаA
ти у середньому не 4,2 га (саме такою є розмір
середньої в Україні земельної частки (паю), а
100–400 га землі. Лише в цьому випадку зеA
мельні ділянки забезпечуватимуть ведення в
їх межах високоефективного товарного сільсьA
когосподарського виробництва [7].

На необхідність забезпечення укрупненA
ня земельних ділянок шляхом об’єднання зеA
мельних часток (паїв) та організації землевоA
лодінь і землекористувань сільськогоспоA
дарських підприємств, фермерських та селянA
ських господарств з урахуванням їх оптиA
мальних розмірів і вимог екологоAландшафтA
ної організації території наголошує ДержавA
на цільова програма розвитку українського
села на період до 2015 року, затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від

19.09.2007 р. № 1158. Однак набуття права
власності на землю колишніми членами коA
лективних сільськогосподарських підприA
ємств, що зумовило подрібнення земельних
масивів на земельні частки (паї), не є єдиною
причиною, що призводить до зміни структуA
ри та площі земельних угідь. До таких чинA
ників слід віднести й набуття громадянами 
й юридичними особами права на землю на
підставі відповідних правочинів, що значно
ускладнює дотримання вимог чинного заA
конодавства стосовно організації територій
сільськогосподарських підприємств із ствоA
ренням просторових умов, що забезпечують
екологоAекономічну оптимізацію викорисA
тання й охорони земель сільськогосподарсьA
кого призначення, впровадження прогресивA
них форм організації управління землекориA
стуванням, удосконалення співвідношення 
та розміщення земельних угідь, системи сівоA
змін, сінокосоA і пасовищезмін. А це ускладнює
або взагалі робить неможливим раціональне
використання й охорону зазначених земельA
них угідь. 

За роки реформування земельних відноA
син у державі відбулися значні перетворення
у структурі земельного фонду [8, с. 18–19].
Конституція України визнала землю основA
ним національним багатством, що перебуває
під особливою охороною держави. Однак чинA
не законодавство досі не визначило принA
ципів, механізмів та інструментів цієї охоA
рони [9, с. 20]. На часі концептуальна переA
оцінка правових і організаційних засад і наA
слідків реформування земельних відносин.
Очевидно, що ефективне управління земельA
ними ресурсами має здійснюватися на основі
комплексу державних і галузевих цільових
програм розвитку. 

В Україні об’єктивно назріла потреба зміA
нити акценти земельної реформи та від вектоA
ра на подрібнення земель перейти до їх конA
солідації. Завданням консолідації земель має
стати об’єднання подрібнених, малих за розA
мірами, а тому економічно неефективних, зеA
мельних ділянок у більші за площею земельні
масиви, вирішення проблеми сівозмін і форA
мування оптимальних за розмірами економічA
но прибуткових землеволодінь і землекорисA
тувань, усунення при їх створенні черезсмужA
жя, вкраплювання, вклинювання, далекозеA
мелля тощо. Твердження, що зростання розA
мірів землеволодінь сприятиме організації
ефективного використання й охорони земель,
впровадженню науково обгрунтованої систеA
ми землеробства та прогресивних агротехноA
логій [10, с. 20] заслуговує на увагу та, на нашу
думку, підлягає врахуванню при розробленні
відповідних загальнодержавних і регіональних
програм використання й охорони земель. 

Потреба в правовому забезпеченні відноA
син консолідації земель, розробленні метоA
дик стосовно її здійснення є цілком очевидA
ною. Адже саме вдосконалення правового реA
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гулювання земельних відносин, як і становA
лення та розвиток цивілізованого обороту зеA
мельних ділянок, є першочерговим завданням
реформування та передумовою залучення інA
вестиційного капіталу в аграрний сектор екоA
номіки. Певною мірою проблему вирішення
цього завдання має забезпечити проект ЗакоA
ну України «Про ринок земель», розроблений
фахівцями Державного агентства земельних
ресурсів України на виконання доручення ПреA
зидента України та відповідно до підпункту
«в» п. 4 Прикінцевих положень Земельного
кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768AIII.

Як вбачається із змісту проекту Закону
України «Про ринок земель» [11], основною
метою цього законопроекту є правове врегуA
лювання питань, пов’язаних із організацією
та функціонуванням ринку земель в Україні,
встановлення екологоAекономічних і правоA
вих обмежень щодо обігу земель сільськогосA
подарського призначення, забезпечення опA
тимізації сільськогосподарських угідь (у тоA
му числі через застосування процедур конA
солідації земель) та вдосконалення державA
ного управління земельними ресурсами краA
їни. На нашу думку, реалізація цього закоA
нопроекту дозволить прискоритити формуA
вання нормативноAправової бази ринкових
земельних відносин, стане основою подальA
шої оптимізації земельних ресурсів у державі
та запорукою надходження додаткових інвесA
тицій як в аграрний, так і несільськогоспоA
дарський сектори економіки. 

Ми вважаємо, що законопроект, розробA
лений Державним агентством земельних реA
сурсів України, є більш вдалим, аніж ті, які
вже були внесені раніше суб’єктами законоA
давчої ініціативи на розгляд Верховної Ради
України. Однак і він не є цілком досконалим, а
окремі його положення підлягають доопрацюA
ванню й уточненню. Слід зазначити, що
вперше такий документ містить норми щодо
правового забезпечення відносин консолідаA
ції землі та визначає повноваження державної
спеціалізованої установи з управління земA
лями сільськогосподарського призначення як
суб’єкта консолідації земель сільськогоспоA
дарського призначення. Розробником законоA
проекту здійснена спроба нормативного визнаA
чення консолідації земель сільськогосподарA
ського призначення, як науково й економічно
обґрунтованого об’єднання земельних діляA
нок сільськогосподарського призначення з меA
тою раціонального ведення товарного сільA
ськогосподарського виробництва.

На нашу думку, таке визначення конA
солідації землі є дещо спрощеним і неточним.
Адже воно не дає можливості врахувати всі
способи оптимізації земельних угідь та охопиA
ти інші категорії земель, які, за певних умов,
також можуть бути об’єктом консолідації
землі та використовуватися як для ведення
товарного сільськогосподарського виробницA
тва, так і виконувати інші суспільно важливі

функції (в тому числі як об’єкти інвестиA
ційних проектів щодо розвитку територій).

З огляду на викладене, вважаємо, що більш
вдалим буде таке визначення: консолідація
земель – це земельні правовідносини, спрямо�
вані на забезпечення науково та економічно
обґрунтованого вдосконалення розмірів (пло�
щі) земельних угідь шляхом об’єднання (злит�
тя, приєднання) земельних ділянок із метою
забезпечення їх ефективного та раціонально�
го використання власниками землі та/або
землекористувачами.

Законопроект також містить ст. 19 «КонA
солідація земель сільськогосподарського приA
значення», яка передбачає, що «консолідація
земель сільськогосподарського призначення
здійснюється шляхом:

об’єднання (обміну) земельних ділянок
за згодою власників;

реалізації органами виконавчої влади чи
органами місцевого самоврядування та власA
никами (користувачами) суміжних земельA
них ділянок переважного права на купівлю
земельних ділянок».

Вважаємо, що положення цієї статті таA
кож потребують доопрацювання. Так, є дещо
спірним ототожнення таких різних за змісA
том понять, як «об’єднання» та «обмін». НеA
обхідність отримання згоди власників зеA
мельних ділянок на їх консолідацію, з огляду
на аналогічний досвід зарубіжних країн [12,
с. 38], ставить під сумнів практичну реаліA
зацію цих заходів. А надто в разі їх застосуA
вання в рамках суспільно значимих проектів:
загальнодержавних і регіональних програм реA
гулювання ринку земель сільськогосподарA
ського призначення, інвестиційних проектів
щодо розвитку територій тощо, які передбаA
чають необхідність проходження певних
стадій: планування, експертизи, погодження
та затвердження цих проектів відповідно до
вимог чинного законодавства. Також вбачаA
ємо необхідним узгодження положень абзаA
цу третього цієї статті з іншими нормами заA
конопроекту, які визначають повноваження
державної спеціалізованої установи з управA
ління землями сільськогосподарського приA
значення (див. пропоновані зміни до п. 12
розділу X «Перехідні положення» ЗемельноA
го кодексу України), та закріплення переA
важного права на придбання земельних діляA
нок за власниками (користувачами) суміжA
них земельних ділянок, які використовують
землю для ведення товарного сільськогоспоA
дарського виробництва. Крім того, вбачається
необхідним закріплення за державною спеA
ціалізованою установою з управління земляA
ми сільськогосподарського призначення пеA
реважного права на придбання земельних діA
лянок суб’єктів господарювання – сільськоA
господарських товаровиробників, які визнаA
ні банкрутами, з метою недопущення їх неA
цільового використання та парцеляції. НеобA
хідно також законодавчо передбачити здійсA
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нення консолідації земель сільськогосподарA
ського призначення шляхом набуття суб’єкA
том господарювання – сільськогосподарсьA
ким товаровиробником права на земельну діA
лянку за договором оренди землі для веденA
ня товарного сільськогосподарського виробA
ництва. 

З огляду на викладене, ст. 19 законопроA
екту пропонуємо викласти в такій редакції: 

«Консолідація земель сільськогосподарсь�
кого призначення здійснюється шляхом:

об’єднання (злиття, приєднання) земель�
них ділянок відповідно до плану консолідації
земель, затвердженого у встановленому чин�
ним законодавством порядку;

реалізації державною спеціалізованою ус�
тановою з управління землями сільськогоспо�
дарського призначення, органами місцевого са�
моврядування та власниками (користувача�
ми) суміжних земельних ділянок для ведення
товарного сільськогосподарського виробницт�
ва переважного права на придбання земельних
ділянок, у тому числі тих, які набуваються
відповідно до затверджених у встановленому
порядку інвестиційних проектів щодо розвит�
ку територій, загальнодержавних і регіональ�
них програм регулювання ринку земель сільсь�
когосподарського призначення;

реалізації державною спеціалізованою ус�
тановою з управління землями сільськогоспо�
дарського призначення державної власності
переважного права на набуття права на зем�
лю суб’єктів господарювання – сільськогоспо�
дарських товаровиробників, які визнані банк�
рутами в установленому чинним законодав�
ством порядку;

збільшення розміру (площі) земельного
масиву, який використовується суб’єктом
господарювання – сільськогосподарським то�
варовиробником, у разі набуття ним права
користування земельною ділянкою на підста�
ві договору оренди землі». 

Викладене дозволяє зробити такий висно9
вок: удосконалення нормативноAправового
забезпечення розвитку земельних відносин,
розроблення прозорих і зрозумілих механізA
мів організації та функціонування ринку зеA
мель в Україні є вкрай необхідним. ДосліджеA
ний нами проект Закону України «Про ринок
земель» є логічним продовженням вітчизняA
ної земельноAправової політики та, фактично,
першою спробою законодавчо врегулювати
відносини консолідації земель в Україні. СаA
ме консолідовані земельні ділянки стануть
надійним джерелом залучення інвестиційноA
го капіталу в аграрний сектор економіки та
важливим ресурсом земельного ринку в УкA
раїні. Маємо надію, що висловлені нами заA

уваження та пропозиції до проекту Закону
України «Про ринок земель» будуть врахоA
вані законодавцем під час розгляду законоA
проекту Верховною Радою України та сприA
ятимуть належному правовому забезпеченA
ню відносин консолідації земель в Україні. 
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Дослідження проблем християнства у
зв’язку із правом набувають все більA
шої актуальності. Ігнорування людиA

ною моральної оцінки законів є помилкою як
наукової (що притаманно позитивізму), так і
для юридичної практики. Людство впродовж
історії весь час виробляло свій критерій спраA
ведливості, рівності та свободи. Всі ці криA
терії ґрунтувалися на релігійних засадах і
виступали спочатку джерелами звичаєвого, а
згодом і позитивного права. 

Термін «джерело права» використовуєтьA
ся для позначення одночасно змістовних і
формальних джерел права. Визначальними 
є змістовні джерела права, під якими слід роA
зуміти явища соціального буття, які виступаA
ють основою права. 

Питанню світоглядних джерел українсьA
кого права приділено достатньо уваги у праA
цях В. Бачиніна, Д. Вовка, Р. Панаяна, Є. БурA
лая, М. Валамова, А. Залужного, М. КостицьA
кого, І. Міма, Ю. Оборотова, М. Ковронюка,
Л. Ярмоя та ін. Зв’язку права та релігії приA
свячені кандидатські дисертації З. Гудаєвої, 
Г. Лупарєва, С. Новоселецької, С. Рабіновича. 

Метою цієї статті є аналіз світоглядних
джерел права, історій та причин їх виникA
нення, а також їх впливу на формування
джерел українського права. 

Людство впродовж історії виробляло свій
критерій справедливості, рівності та свобоA
ди, критерій, що виходить із різних релігій.
Так народжуються різні поняття, навіть проA
тилежні, про справедливість і несправедлиA
вість. Але для справедливості одна річ є незаA
перечною: в основі поняття справедливості,
якими користується кожний народ будьAякої
епохи, завжди знаходимо якусь ідеологію,

що відповідає цьому поняттю. Етичні основи
(релігійного походження) мають філософсьA
коAправові категорії та поняття. Можна стверA
джувати, що релігійні феномени в більшості
своїх історичних форм мають важливий
вплив на юридичний світ. Тому наукове обA
ґрунтування реальностей юридичного життя
неможливе без відповідного пізнання конA
кретного релігійного феномена, який стимуA
лює розвиток етичних, а згодом і правових
категорій [1, c. 108]. 

На ранніх етапах історії людства людина
була замкнута в колі свого племені, клану, у
вузькому життєвому просторі та всередині
колективних інтересів. 

Дохристиянський світ є моністичним свіA
том: релігія та політика взаємно переплітаютьA
ся. Людина спрямовується до своїх індивідуA
альних і соціальних цілей силою, яка одночасA
но носить подвійний характер – релігійний і
соціальний. Політична та релігійна ідеології
утворюють одну спільну гармонію. ХристиянA
ство ж вводить ясний і вирішальний поділ між
релігійним та соціальним порядком.

Християнин звільнений від світського
шовінізму, потребував простору, теологічної,
літургійної й апостольської свободи. ХрисA
тиянство навчало християнина бути одночасA
но зразковим громадянином і мучеником пеA
ред тією ж самою політичною моделлю, зоA
крема в державноAправовій системі СтародавA
нього Риму [2, c. 69].

Константин Великий у лютому 313 р. поA
вертає свободу християнам та віддає їм майA
но, яке перед тим було конфісковане. Власне
ці дії дають початок новій епосі християнства.
Таке константинське примирення з христиA
янством максимально полегшує поширення
християнства. Незабаром християнська реліA
гія стає офіційною релігією Римської держави.
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Згідно з християнським ученням засновA
ником його є Ісус Христос – Син Божий,
який з волі БогаAОтця зійшов на землю,
олюднився через народження Дівою Марією,
дав людям заповіді Нового Завіту, прийняв
страждальницьку смерть, воскрес і вознісся
на небо. 

Ісус Христос за християнською традиA
цією вважається боголюдиною, що поєднує
божественні та людські начала, постаючи як
друга іпостась Святої Трійці – Бог – Син. 

Ісус Христос докорінно ревізував іудейA
ське монотеїстичне вчення, етику та закони.
Закон Мойсея базується на декалозі – десяти
заповідях, даних Творцем через Мойсея. В НаA
гірній проповіді згадуються два імперативи
Мойсея: «не вбий» та «не перелюбствуй». Але
тлумачення їх дається набагато ширше ніж у
Старім Заповіті. Відповідальності підлягає не
лише дія, а й навіть задум, гнів на ближнього,
образа. Одночасно були висловлені ще два
імперативи: возлюби Господа Бога; возлюби
ближнього свого.

Положення «і як бажаєте, щоб вам люди
чинили, так само чиніть їм і ви» було розвиA
нуте в категоричний імператив Канта й осноA
ву сучасної етики. Відношення до іншої люA
дини не як до об’єкта, а лише як до суб’єкта
закріплено й у Всесвітній Декларації прав люA
дини та Європейській хартії з прав людини.
Але цьому, як і Нагірній проповіді, передуваA
ла історія розвитку людства.

Формування уявлень і понять про права
людини почалося з найдавніших часів людA
ської історії, з витоків людської цивілізації.
Першим і, безумовно, найважливішим письA
мовим свідченням цього тривалого процесу є
Біблія – священна книга християн, одна з
найвизначніших пам’яток світової релігійної
думки, яка міцно вросла в духовність і культуA
ру багатьох народів. Створювалася вона від
XII ст. до н. е. по II ст. н. е., тобто впродовж
майже півтори тисячі років у процесі відбоA
ру, редагування, канонізації релігійних тексA
тів, які, спершу іудаїзм, а потім християнство,
визнали богонатхненними – навіяними люA
дям Богом шляхом Откровення. Тобто через
Біблію Бог звернувся до людей. СвященноA
писці підбирали спосіб, стиль викладу. ПисаA
ли її сотні відомих і невідомих авторів, редакA
торів, переписувачів, перекладачів, яким Бог
явив своє слово. Складається Біблія із двох
частин – Старого та Нового Завітів. Слово
«завіт» означає договір, союз Бога з обраним
народом і всім людством. Відповідно, ту частиA
ну, в якій ідеться про союз Бога з іудейським
народом, називають Старим Завітом (іудеї –
Танахом). У Новому Завіті йдеться про союз
Бога з усім людством. 

У Біблії стверджувалася найголовніша 
істина – людина – найцінніше зAпоміж усього

створеного Богом. У Біблії часто зазначаєтьA
ся про необхідність забезпечення рівності
людей; неабияка увага приділяється праву на
власність і її охорону; регулюються людські
взаємини; чільне місце посідають правила суA
дового розгляду суперечок, конфліктів. БібA
лія є, безперечно, одним із визначних джеA
рел, з яких поступово розвинулись існуючі
нині уявлення про права людини. Слід зазнаA
чити, що низка фундаментальних положень
Загальної декларації прав людини за змістом
збігається із Біблією, що пояснюється наA
явністю об’єктивних закономірностей існуA
вання суспільства, у тому числі кожної людиA
ни зокрема. А все Європейське право ґрунA
тується на міжнародних стандартах гумаA
нізму, які завдяки інструменту імплементації
втілені в реалії вітчизняного законодавства. 

Повертаючись до аналізу поняття «джеA
рела права», доцільно поділяти позицію акаA
деміка М. Костицького про те, що світоглядниA
ми основами європейського (у тому числі укA
раїнського) права є: еллінська філософія права;
теорія і норми римського права; християнсьA
ка етика [3, с. 88].

Напевне, коли йдеться про хронологію
методологічних джерел сучасного європейсьA
кого права, то цитований автор має рацію, одA
нак коли ми візьмемо до уваги значення кожA
ного з цих джерел для утвердження євроA
пейського права, то на перше місце слід постаA
вити християнську етику.

На початку ХХ ст. науковці почали виA
різняти багатозначність терміна «джерело праA
ва». Під ним розуміли: 

•• сили, що творять право, наприклад, воA
ля народу, правосвідомість, державна влада; 

•• матеріали, що лягли в основу певного заA
конодавства, наприклад римське право стало
джерелом німецького цивільного кодексу; 

•• історичні пам’ятки права, наприклад
«Руська Правда»; 

•• засоби пізнання чинного права або джеA
рела пізнання права, джерела права в матеріA
альному розумінні чи правостворюючі факA
тори, джерела права в формальному розуA
мінні. В останньому випадку під джерелами
пізнання права розумілось усе, що містило
інформацію про право, наприклад тексти заA
конів, судові справи, літописи, записи звиA
чаїв тощо. 

Основним джерелом права в матеріальноA
му розумінні є правосвідомість суб’єктів праA
ва. Джерела права в формальному розумінні –
це фактори, через які здійснюється об’єктиA
вація права, тобто створення системи загальA
нообов’язкових правил поведінки. 

Розуміння різновидів джерел права та баA
чення їх ієрархії залежало в основному від тоA
го, до якої наукової школи належав дослідник.
Так, представники історичної школи права на



Ф І Л О С О Ф І Я П РА В А

104

червень  2011

104104104

перше місце ставили звичай, позитивісти –
нормативноAправовий акт, теоретики соціолоA
гічного та психологічного напрямів – судову
практику та звичаєве право. 

У сучасній юридичній літературі також
простежується певний плюралізм щодо поA
няття «джерело права». Поняття «джерело
права» більш широке, ніж, наприклад, понятA
тя «форма права». Під джерелом права неA
обхідно розуміти три фактори: джерела в маA
теріальному розумінні (наприклад, форми власA
ності, потреби й інтереси людей); джерела в
ідеологічному розумінні (наприклад, правоA
ва доктрина та правосвідомість суспільства);
джерела у формальноAюридичному розумінA
ні, які й є формою права (нормативний акт,
нормативний договір, правовий звичай та
юридичний прецедент).

Теорія комунікації права дає підстави розA
різняти низку понять, пов’язаних із терміном
«джерело права», а саме: «джерело права», «джеA
рело правового тексту», «джерело норм праA
ва», «джерело суб’єктивних прав і обов’язків».
Кожне з понять має своє змістове навантаA
ження. Так, під джерелом права як цілісним
явищем необхідно розуміти спільну діяльA
ність членів суспільства, спрямовану на задоA
волення своїх потреб (необхідність спільної
діяльності породжує феномен права). Вольові
настанови чи домовленості об’єктивуються у
формі правового тексту. Найбільш відомими
джерелами правового тексту у світовій пракA
тиці є міфи, правові звичаї, судові прецеденA
ти, судова й адміністративна практика, норA
мативноAправові договори, правова доктрина,
священні книги, акти міжнародного права,
нормативноAправові акти. 

Термін «джерело права» використовуєтьA
ся для позначення одночасно змістовних і
формальних джерел права. Змістовні джере�
ла права – це явища соціального буття, які
виступають основою права (моральні, релігійA
ні, філософські принципи, вимоги життєвої
ситуації тощо). Формальні джерела права – це
правові акти, в яких містяться правові норми. 

Нарешті, джерела права – це створювані чи
санкціоновані державою офіційно докуменA
товані способи вираження та закріплення
норм права, надання їм юридичного, загальA
нообов’язкового характеру. Джерела права виA
знаються державою, мають офіційний і пубA
лічний характер. Існують три основних види
джерел права, які відповідають трьом форA
мам позитивного права («право законодавA
ця», «звичаєве право», «право суду»). 

У контексті сказаного до джерел права суA
часної України можна віднести правосвідоA
мість громадян нашої держави, традиції українA
ського права, потреби правового регулюванA
ня суспільних відносин, інтереси правотворA
чих суб’єктів, міжнародні стандарти щодо прав

людини, юридичну практику, Основний ЗаA
кон тощо.

Юридичне поняття «форми права», на
думку деяких науковців, з’явилося через неA
однозначність розуміння джерел права. ПоA
няття «форми права» покликане іменувати
різні види права, що містили юридичні норми,
вибір способів закріплення яких залежав від
волі держави. Найчастіше під формою права
розуміють спосіб внутрішньої організації та
зовнішнього вияву права. На основі такого роA
зуміння пропонується виокремлення внутA
рішньої та зовнішньої форм права. ВнутрішA
ня форма права – це її структура та зв’язки
(сюди належить система права, структура її
елементів). Розуміння зовнішньої форми праA
ва визначається тим, що розуміється під змісA
том права (оскільки форма вважається споA
собом існування та вираження змісту). З одноA
го боку, існує позиція згідно з якою зміст
права – це воля держави, а форма права – це
юридичні норми; з іншого – позиція, згідно з
якою змістом права вважається не державна
воля (це його сутність), а юридичні норми. 

Розкрити зовнішню форму права – ознаA
чає визначити яким способом реалізується
воля суб’єктів творення права і яких форм
набувають правові норми. Право завжди наA
буває певних форм, воно завжди формалізоA
ване. Зовнішню форму права можна виділити
як спосіб вираження, існування, перетворенA
ня правових норм, що діють у певній державі.

Наведене дозволяє стверджувати про доA
цільність розмежування двох понять – «джеA
рела права» та «форми права». Джерела пра�
ва – це його ідейні витоки, в основі яких леA
жать аксіологічні орієнтації та правові настаноA
ви особи, соціальної групи, суспільства. Форми
права – це способи об’єктивації та формаліA
зації останніх у правових нормах. НеобхідA
ність такого розмежування зумовлюється гуA
маністичною спрямованістю сучасного праA
ва. Людина та її природні права визнані найA
вищою соціальною цінністю. Відповідно поA
треби й інтереси особи, необхідність їх всебічA
ного забезпечення виступатимуть постійним
джерелом юридичного права. Так, вироблені
людством принципи стосовно відносин між
особою та державою матеріалізуються у
міжнародному та національному праві.

Висновки

Ряд науковцівAматеріалістів протиставA
ляють «надприродне» походження моральних
норм природному їх виникненню. До речі, це
«світське» походження повинно бути ще й
суспільним, оскільки норми моралі народжуA
ються із потреб соціального життя та розвиA
ваються із його розвитком. Але доцільно наA
полягати на тому, що моральні норми, які є
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світоглядними джерелами права, походять
від Бога. Тоді джерело цих норм і насправді
надприродне, а ось сприймаємо ми їх приA
родно. У джерелах Откровення, передусім у
Святому Письмі, немало тверджень природA
ного характеру – заповідей, порад, вказівок,
оцінок тощо. Так, текст із Послання РимляA
нам – вирішальний, коли ми судимо про поA
ходження моральних норм. Моральні норми,
як і всі закони живої природи, походять від
Творця. Проте дуже багато правил і норм люA
дина усвідомлює не знаючи істинної сутності
цих речей. Розуміючи неможливість існуванA
ня моралі, побудованої на перевагах якоїсь
особи чи групи осіб, люди довірили поняття
справедливості найвищій інстанції – нерозA
дільній, більш тривалій, більш універсальA
ній, більш безкінечній у посіданні будьAякого
вдосконалення. 

Положення моральних норм відображені
в міжнародних та європейських стандартах
сприйняття світу й усвідомлення сутності осоA
бистості в цьому контексті. Саме релігійні
норми були взяті за основу під час творення
ряду пам’яток українського права, що й хаA
рактеризувало їх гуманний характер. Разом
із тим держава на міжнародному рівні (для

того, щоб співпрацювати з іншими суб’єктаA
ми) змушена визнавати європейські стандарA
ти взаємодії, побудовані на рівності, толерантA
ності та взаємній повазі. А першооснову цих
принципів взаємодії ми бачимо в Посланні
апостола Павла до колосян та до галатів:
«Нема юдея, ні грека, нема раба, ані вільного,
нема чоловічої статі, ані жіночої…» (Гал.
3:28), «…нема ані геллена, ані юдея, обрізанA
ня та не обрізання, варвара, скита раба, вільA
ного – але все та у всьому Христос» (Кол.
3:11) [4, c. 111].
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Важливим фактором сучасного правоA
та державотворення у суперечливих
умовах перехідної державності є підвиA

щення правосвідомості та правової культури
будьAяких суб’єктів правовідносин, передусім
владної еліти суспільства. Адже саме професійA
на правосвідомість та правова культура предсA
тавників державноAвладних структур і в цілоA
му політичної еліти суспільства, є важливими
чинниками механізму саморегуляції їх профеA
сійної діяльності. Зазначена залежність сприяє
поліпшенню спроможності представників поA
літичної еліти суспільства ефективно орієнтуA
вати суб’єктів права у різних правових ситуA
аціях, здійснювати правомірний вибір, приймаA
ти раціональні та законні, юридично значимі
рішення тощо [1, c. 534].

Проте основним гальмівним фактором,
що негативно впливає на формування правоA
вої свідомості та правової культури, у цілому
виступає правовий нігілізм.

Особлива небезпечність правового нігіA
лізму у його поширенні серед представників
владної й опозиційної політичної еліти держав
перехідного типу. Володіючи владою чи сутA
тєво впливаючи на перебіг її здійснення, дерA
жавні й інші посадовці мають можливість макA
симально ігнорувати, нехтувати нормами не
тільки чинних законів і підзаконних актів, а
також самої Конституції, вводячи таке ставA
лення до права у повсякденну практику дерA
жавного життя. Коли правовий нігілізм пеA
ресічних громадян (так званий «низовий нігіA
лізм») торкається більшою мірою простих форм
реалізації права (дотримання, виконання, виA
користання), то елітарний правовий нігілізм
має місце у сфері правотворчості та правоA
застосування на всіх рівнях суспільного житA
тя, що максимально негативно відбивається 
на темпах та якісних показниках розбудови деA

мократичної і соціальноAправової держави, реA
формації правової системи суспільства, захисA
ту прав і свобод особи. 

Зазначена проблема однаково актуальна і
для України, і для інших держав і правових
систем перехідного типу. Тому дослідження
проблем правового нігілізму і насамперед найA
небезпечнішої форми його вияву – «елітарA
ного» правового нігілізму (нігілізму «верхів»), є
важливим завданням сучасної правової науки.

Питанням і проблемам дослідження праA
вового нігілізму приділяли і приділяють уваA
гу такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як В. АвеA
р’янов, С. Алексеєв, Б. Братусь, В. Бойко, В. БонA
даревський, Й. Віг, О. Волошенюк, Н. ГраA
нат, Т. Кун, В. Лазарєв, О. Скакун, В. Черней,
Г. Яковюк та ін.

«Елітарному» або «номенклатурному»
нігілізму як самостійному предмету наукоA
вого дослідження приділяється недостатньо
уваги. Він, як правило, досліджувався у конA
тексті загальноправового нігілізму як один із
його різновидів. Тому метою зазначеного поA
шуку є дослідження саме «елітарного» правоA
вого нігілізму, притаманного більшою мірою
елітарному соціальноAправовому середовищу
державноAправових систем перехідного типу.

Метою цієї статті є дослідження, що зуA
мовлює розв’язання низки наступних завA
дань: авторське визначення «елітарного»
правового нігілізму; аналіз причин його
підвищеної суспільної небезпеки; класиA
фікація різновидів «елітарного» правового
нігілізму в авторському баченні; аналіз осA
новних форм вияву «елітарного» правовоA
го нігілізму тощо.

Явище правового нігілізму сучасними наA
уковцями трактується у різних ракурсах. Так,
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Н. Гранат розглядає його як напрям суспільA
ноAполітичної думки, що заперечує соціальA
ну й особистісну цінність права [2, c. 253]. 
О. Скакун, І. Яковюк та інші вчені розглядаA
ють правовий нігілізм як антипод правової кульA
тури, деформований стан правової свідомосA
ті [1, с. 544; 3, c. 526–527]. В. Бойко, В. БондаA
ревський та інші вбачають у правовому нігіA
лізмі загальне, негативне ставлення до права,
законів, нормативного порядку життєдіяльA
ності різними суб’єктами. Останнє визначенA
ня правового нігілізму є одним з найбільш поA
ширених у наукових джерелах.

Таким чином, у минулому і сьогоденні праA
вовий нігілізм більшістю науковцями розA
глядається у багатьох ракурсах чи зрізах, а саA
ме: як властивість психіки, стан правосвідоA
мості, певна ідея, антипод правової культури,
соціальний феномен, оцінка ролі права і, наA
самкінець, девальвація законності [4, c. 142].
Саме зазначена багатомірність, багатовекA
торність правового нігілізму породила деA
кілька підходів щодо його дослідження: етиA
мологічний, психологічний, ідеологічний, феA
номенологічний та інтегративний. Проте з
позицій цих підходів правовий нігілізм розA
глядається переважно як цільне родове поA
няття, однак майже зовсім відсутні визнаA
чення такого різновиду правового нігілізму,
як «елітарний» нігілізм. На наш погляд, «еліA
тарний» або «номенклатурний» правовий ніA
гілізм потрібно визначати із позицій інтеA
гративного підходу як і правовий нігілізм у ціA
лому, на чому наголошує О. Дручек [4, c. 142].
А тому в авторському розумінні «елітарний»
правовий нігілізм є теорією та практикою поA
літичної еліти суспільства щодо запереченA
ня, ігнорування, зневаги до права як позиA
тивноAціннісного явища, насамперед у сфері
ідеології, правотворчості та правозастосуванA
ня. Запропоноване визначення певною мірою
перегукується (хоча і подається у більш шиA
рокому ракурсі) із визначенням правового ніA
гілізму, сформованого А. Поляковим [5, c. 142],
проте і воно не може претендувати на цілкоA
виту завершеність, що пояснюється складA
ністю, динамічністю, багатоаспектністю цьоA
го явища як негативного чинника правової
культури.

Суспільна небезпечність «елітарного»
правового нігілізму пояснюється насамперед
тим, що він притаманний представникам
правлячої та опозиційної політичної еліти як
вищих, регіональних, так і місцевих рівнів
здійснення державної влади. Правляча еліта
згідно із Конституцією та чинним законодавA
ством наділена широким колом державноA
владних повноважень для реалізації завдань та
здійснення функцій держави. Тому, по�перше,
її можливості щодо ігнорування права, нехA
тування правовими приписами, підміна їх коA

мандноAадміністративними вказівками тощо
значно ширші, ніж у інших пересічних суA
б’єктів. По�друге, представники політичної
еліти під час здійснення державноAвладної
діяльності приймають кардинальні за глибиA
ною та обсягом рішення у сфері правотворA
чості, виконавчоAрозпорядчій, контрольноA
наглядовій та інших сферах, тому наслідки
вияву елітарного нігілізму тут значно небезA
печніші не тільки для окремої особи чи соA
ціальної групи, а й для суспільства та держаA
ви у цілому. Так, видання суперечливих, а то
і взаємовиключних нормативноAправових
актів тягнуть за собою нейтралізацію правоA
вих приписів або «вибіркове» їх застосування
у власних відомчих чи групових інтересах.
Прийняття неправових підзаконних актів під
прикриттям деталізації і конкретизації норм
закону практично зводять нанівець їх настаA
нови, вносячи дисбаланс у законодавче регуA
лювання, що породжує найгостріші правові коA
лізії у практиці правового регулювання.

Не меншу суспільну небезпеку несе «еліA
тарний» нігілізм і у виконавчоAрозпорядчій
сфері. Яскравим прикладом може бути неA
щодавнє протистояння президентської та виA
конавчої гілок влади в українській дійсності,
яке виявлялось у тлумаченні та застосуванні
норм Конституції й інших законів у власній,
вигідній для своєї політичної сили, інтерпреA
тації, що призвело до фактичного паралічу
влади.

По�третє, нехтування закону, неповажне
ставлення до його приписів представниками
політичної еліти як вищого, так і регіональA
ного рівнів, є негативним прикладом для пеA
ресічних громадян, тягне за собою їх зневіру
у силу закону, викривлення їх правової свідоA
мості і кінецьAкінцем породжує масовий праA
вовий нігілізм «низів». 

Як слушно зауважує М. Бурдоносова,
ураження правової свідомості правовим
нігілізмом тягне за собою викривлення ідеоA
логії та психології, що, у свою чергу, стає деA
термінантами такої самої поведінки носія деA
формованої правосвідомості [6, c. 57].

По�четверте, «елітарний» правовий нігіA
лізм завдяки поширеності у правовій дійсA
ності суспільств перехідного типу, його злиттю
з державним, політичним, моральноAетичним,
духовним нігілізмом тощо, його опозиційній
спрямованості руйнує не тільки основи дерA
жавності, а й політичної системи у цілому, що
загрожує основам буття будьAякого суспільA
ства, особливо перехідного типу.

Проблемним залишається питання клаA
сифікації «елітарного» правового нігілізму,
оскільки пропоновані варіанти класифікації
стосуються правового нігілізму у цілому як
цільного родового явища. Так, достатньо
розгорнену класифікацію зробив О. ВолошеA
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нюк у своєму дисертаційному дослідженні, не
торкаючись однак проблем класифікації «еліA
тарного» правового нігілізму, оскільки це пиA
тання не охоплювалося предметом його диA
сертації. Проте недоліком класифікації О. ВоA
лошенюка є те, що він не виділяє критерії (підA
стави) класифікації правового нігілізму, що
сприяло б кращому засвоєнню та розмежуA
ванню різновидів правового нігілізму один
від одного. 

На нашу думку, «елітарний» правовий
нігілізм можна класифікувати на окремі різA
новиди таким чином:

1) за юридичною силою нормативноAпраA
вових актів, які піддаються нігілізації предA
ставниками суспільної еліти, можна виділити
конституційний «елітарний» нігілізм і «елітарA
ний» нігілізм, що стосується нормативноAпраA
вових актів підзаконного характеру;

2) за сферами правової діяльності доречA
но виділити: 

а) елітарний правовий нігілізм у сфері
правотворчості, який є найбільш небезпечA
ний, оскільки сприяє породженню завідомо
неправових законів та інших нормативноA
правових актів (наприклад, лобіюванням заA
конопроектів вигідних певним кланам); 

б) «елітарний» правовий нігілізм у сфері
правозастосування, який спотворює повсякA
денну практику застосування законів, пороA
джуючи зневіру суб’єктів права у силу та спраA
ведливість закону, його регулятивні можлиA
вості;

3) за кількісним складом носіїв «елітарA
ний» правовий нігілізм може поділятися на: 

а) індивідуальний «елітарний» правовий
нігілізм, характерний для окремих представA
ників суспільної еліти; 

б) груповий «елітарний» правовий нігіA
лізм, властивий, наприклад, певним парлаA
ментським фракціям, окремим політичним угA
рупуванням, опозиційним об’єднанням тощо;

4) за ступенем демонстративності «елітарA
ний» правовий нігілізм слід поділити на: 

а) завуальований (прихований), який
прикривають гаслами «во ім’я нації», «в інтеA
ресах народу», «з метою пришвидшення реA
форм» тощо; 

б) цинічноAвідкритий, котрий більшою
мірою властивий суспільній еліті державноA
політичних режимів авторитарного або тоA
талітарного типу (Венесуела, Куба, Єгипет
та ін.);

5) за рівнем функціонування представA
ників владної еліти у державному механізмі: 

а) «елітарний» нігілізм представників виA
щих державних структур (парламенту, глави
держави, керівного складу міністерств, віA
домств);

б) «елітарний» нігілізм представників реA
гіональної еліти (областей, штатів, провінцій);

в) «елітарний» нігілізм представників
місцевої еліти (міст, районів, воєводств, коA
мун);

6) за характером відношення до влади
слід виділити:

а) «елітарний» нігілізм правлячої еліти;
б) «елітарний» нігілізм опозиційної еліти

суспільства;
7) за соціальними сферами вияву «елітарA

ний» правовий нігілізм можливо поділити на:
а) ідеологічний «елітарний» нігілізм, що

виявляється у сфері правової ідеології та праA
вової політики. Небезпечність його у тому,
що він формує негативноAзаперечний стиль
правової поведінки щодо зневажливого ставA
лення до права у цілому та до правових цінA
ностей зокрема;

б) психологічний «елітарний» нігілізм,
який виявляється у негативних емоціях, поA
чуттях, заперечних стереотипах стосовно
права, його регулятивних можливостей тощо,
що формують протиправну поведінку предA
ставників еліти або сприяють зловживанню
ними правом;

в) поведінковий «елітарний» нігілізм,
який виявляється у конкретних діях предA
ставників суспільної еліти при виконанні ниA
ми владних повноважень (ігнорування приA
писів правових норм, тлумачення їх на свою
користь, спрощення процесуальної процедуA
ри, звуження кола суб’єктів, на яких мали б
поширюватися правові приписи, тощо). 

Названі за зазначеним критерієм різноA
види «елітарного» правового нігілізму подаA
ються М. Бурданосовою як компоненти праA
вового нігілізму [6, c. 58]; 

8) залежно від кордонів функціонування
права «елітарний» правовий нігілізм слід розA
межувати на наступні види:

а) «елітарний» нігілізм, предметом нігіліA
зації якого є системні елементи національноA
го права;

б) «елітарний» нігілізм, предметом нігіA
лізації якого є системні елементи міжнародA
ного права (наочним прикладом зазначеного
виду «елітарного» правового нігілізму може
бути ініціювання окремими представниками
владної еліти України дострокового усуненA
ня із посади глави федерації футболу УкA
раїни Г. Суркіса, що супроводжувалося явA
ним ігноруванням корпоративних норм такої
авторитетної міжнародної організації, як
ФІФА [7, c. 14]);

в) «елітарний» нігілізм, предметом нігіA
лізації якого є системні елементи національA
ного права інших країн. Цей різновид «еліA
тарного» нігілізму достатньо широко розповA
сюджений у міжнародній практиці правових
стосунків суб’єктів міжнародного права;

9) залежно від типу соціальних організаA
цій, де функціонують носії «елітарного» нігіA
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лізму, можна виділити такі види «елітарноA
го» нігілізму:

а) «елітарний» нігілізм керівного складу
державних структур (депутатів, міністрів,
президентів, директорів, голів тощо);

б) «елітарний» нігілізм представників
керівних органів громадських об’єднань (наA
самперед політичних партій, профспілок,
рухів, творчих спілок та ін.);

в) «елітарний» нігілізм керівників інших
утворень політичної системи суспільства.

Запропоновані критерії класифікації та
види «елітарного» нігілізму не виключають
застосування інших підходів до класифікації
цього явища, що їх пропонують такі вітчизA
няні та зарубіжні науковці, як О. Волошенюк
[8], Н. Емельянова [9], В. Ткаченко [10], 
В. Черней [11] та ін. Проте їх науковий дороA
бок стосується лише правового нігілізму у
цілому як родового явища і не зосереджуєтьA
ся на проблемах елітарного нігілізму.

Насамкінець слід наголосити, що проблеA
ми боротьби із «елітарним» нігілізмом постаA
ють усе більш рельєфно у сучасних складних
умовах перехідної державності, тому потреA
бують зусиль не тільки держави, а усіх дієA
вих суб’єктів суспільства.
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Вумовах переходу України до демокраA
тичних засад життя, утвердження шкаA
ли гуманістичних цінностей, розбудоA

ви громадянського суспільства як сфери гоA
ризонтальних зв’язків між громадянами, а не
вертикальних, ієрархічних і, перш за все, маA
сової появи людини ринкового типу зростає
роль і значення договірних правовідносин як
засобу успішної реалізації цих нових реалій
життя.

У будьAякому дослідженні методологія 
є його вступною частиною. Наукове досліA
дження договірних правовідносин потребує
такого методологічного забезпечення, яке відA
повідало би природі, полісутності, специфічA
ним характеристикам предмета дослідження.
Відомо, що саме предмет дослідження зумовA
лює вибір його методів. 

До проблеми дослідження методологічних
засад договірних правовідносин звертались як
українські, так і зарубіжні правникиAцивілісA
ти. Серед них С. Бервено, О. Дзера, З. РомовсьA
ка, О. Підопригора, Д. Боброва, Н. КузнєцоA
ва, Я. Шевченко, К. Забоєв, К. Кьотц, Х. ЦвайA
герт та ін. Їх доробки є цінним науковоAметоA
дологічним підґрунтям для наступного виA
світлення зазначеної проблеми.

Оскільки основним завданням правового
порядку є створення та забезпечення свободи
і самовизначення індивіда, кожен повинен воA
лодіти свободою дії, незалежно від впливу
держави, різних владних структур. На цьому
акцентує одна із основних теорій правової
доктрини, у тому числі європейського приA
ватного права, що відповідає на питання про
визнання сучасними правовими системами обоA
в’язкового характеру договорів приватних
осіб і забезпечення їх виконання державою.
У зв’язку з цим кожному повинна бути надаA
на можливість вільного волевиявлення, можA
ливість будувати свої взаємовідносини з інA
шими індивідами на власний розсуд відповідно
до потреб та інтересів власного буття, а не відA
повідно до обов’язкових і встановлених ззовA
ні приписів, а також свобода в здійсненні тих

цілей, які кожен вважає необхідними за умоA
ви поваги до гідності та свобод інших індиA
відів. Звідси випливає, що держава повинна
рахуватись із свободою індивіда, надавати 
йому право на самовизначення, на особистісA
ну автономію. А це, у свою чергу, означає для
індивіда не тільки свободу віросповідування,
свободу слова, право приватної власності, своA
боду торгівлі та підприємництва, а й свободу
договорів: чи вступати і з ким вступати у доA
говірні відносини [1, с. 7–8].

Таким чином, договір постає як певна уніA
версальна категорія суспільного життя й екоA
номічних відносин, як вільний регулятор.
При цьому договірне регулювання вважається
природним саморегулятором суспільства й
економіки. К. Забоєв вважає, що договір – це
унікальний правовий інструмент, який є осA
новним фактором, що спрямовує розвиток ринA
кової економіки, дозволяє виявити дійсну воA
лю учасників економічних відносин, визнаA
чити потреби суспільства в тих чи інших товаA
рах або послугах і забезпечити їх оптимальне
задоволення [2, с. 31].

Договір є регулятивним засобом приватA
ного права, що базується на рівноправності,
вільному волевиявленні та майновій самостійA
ності учасників договірних правовідносин. Це
своєрідний спосіб самореалізації індивіда, який
вимагає від нього низки якостей економічноA
го, морального, духовноAінтелектуального хаA
рактеру тощо. Для функціонування договірA
них правовідносин необхідні достатній ріA
вень моральноAетичної культури, у тому числі
правової для всіх сторін договору, довірливе
ставлення одна до іншої, відповідальність за
взяті на себе зобов’язання, ставлення до інA
шого як рівноцінного собі. Існування догоA
вірних відносин можливе в умовах вільного
спілкування сторін, що формально урівняні
в свободі своїх дій, що, безумовно, є справедA
ливим. 

Із прийняттям Цивільного кодексу (далі –
ЦК) України істотно змінилася роль договоA
ру у співвідношенні зовнішнього (державноA
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го) та внутрішнього регулювання (саморегуA
лювання) шляхом посилення засобів догоA
вірного саморегулювання. Яскравим підтверA
дженням цього є статті 6, 7 ЦК України, якиA
ми закріплюється самостійна праворегулюA
юча роль договору та звичаю і, навіть, більA
ше того, адже сторони в договорі можуть відA
ступити від положень актів цивільного закоA
нодавства та врегулювати свої відносини на
власний розсуд (ч. 3 ст. 6). Це дало підстави
окремим науковцям висунути дещо спірну
тезу про те, що в договірній сфері ЦК УкраA
їни відсуває закон на друге місце, віддаючи
перевагу договірному регулюванню [3, с. 43].
Відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК України догоA
вором є домовленість двох або більше сторін,
спрямована на встановлення, зміну або приA
пинення цивільних прав та обов’язків. ДослідA
ники вбачають таке трактування договору у
прагненні авторів цього документа уніфікуA
вати термінологію цивільного права України
та Російської Федерації, в ЦК якої є аналоA
гічна за змістом стаття. В ній сказано, що доA
говором визнається згода двох або декількох
осіб про встановлення, зміну чи припинення
цивільних прав і обов’язків [3, с. 44].

Законодавче визначення поняття «доA
говір» зазнало певної критики у зв’язку з відA
сутністю в ньому категорії «правочини», яка
введена замість поняття «угода». ДосліджуA
ючи цю проблему, С. Бервено зазначає, що
новий ЦК України сприйняв поняття «догоA
вор», сформульоване в юридичній доктрині
ще радянського періоду, яке зводилося до роA
зуміння договору як юридичного факту, що
породжує відповідні цивільні правовідносиA
ни, тобто в ньому взагалі не знайшлося місця
ознакам, які хоча б певною мірою відображали
нові базові принципи побудови договірного
права. М. Сибільов зазначає, що саме правоA
чинна природа договору дала можливість доA
слідникам виявити його ознаки як юридичA
ного факту: поAперше, наявність єдиного воA
левиявлення двох або більше осіб, що вираA
жає їх загальну волю; поAдруге, спрямованість
спільних дій на досягнення певних цивільноA
правових результатів [4, с. 88].

С. Бервено визначає договір як правомірA
ний правочин (правомірну угоду) взаємоA
узгодженої волі двох і більше сторін, спрямоA
ваної на виникнення, зміну або припинення
цивільних прав та обов’язків у формі зобов’яA
зального правовідношення та на врегулюванA
ня відносин між цими сторонами шляхом заA
кріплення цих прав та обов’язків, як правило,
у формі відповідних умов договору, у визнаA
ченій законом формі. Наведене визначення
поняття «договір» є, безумовно, лише доктриA
нальним, але воно містить складові, які заA
свідчують багатство його змісту [3, с. 46].

Чи не найповніше визначення поняття
«договір» сформулював М. Сибільов: «ДогоA
вір у сфері приватного права – це єдине воA
левиявлення двох або більше юридично рівA

них осіб, що збігається, зафіксоване у випадA
ках, передбачених нею або законом, у письA
мовому документі з подальшою його леA
галізацією, що виражає їх спільну вільну воA
лю на досягнення певних цивільноAправових
(приватних) результатів майнового чи неA
майнового характеру, настання яких відбуA
вається в межах зобов’язання з позитивним
змістом, що виникає між ними і не зачіпає прав
і законних інтересів третіх осіб, у разі здійсA
нення боржником певних дій, які відповідаA
ють праву вимоги кредитора» [4, с. 93].

Методологія дослідження є не лише реA
зультатом наукового пошуку, а й самостійA
ним творчим процесом. «Методологія, – заA
значає В. Селіванов, – не містить в собі готових
конкретних рішень і висновків щодо пробA
лем, які досліджуються з метою теоретичного
та практичного вирішення. Методологія слуA
жить засобом їх одержання в процесі досліA
дження актуальних суспільних проблем і впроA
вадження результатів дослідження в суA
спільну практику» [5, с. 473]. Методологія піA
знання права є загальнонауковим феноменом,
що охоплює своїм змістом усю сукупність
пізнавальних засобів (світогляд, філософські
методи пізнання та вчення про них, загально
і частково наукові методи і поняття), які виA
роблені всіма суспільними науками, передусім
юридичною, застосовуються в процесі пізнанA
ня правової дійсності та практичному її пеA
ретворенні [6, с. 52]. 

С. Гусарєв зазначає: «Методологія праA
вознавства, його окремих складових перебуA
ває у нерозривному зв’язку з домінуючими у
суспільстві принципами правової доктрини,
яка по суті й виконує функцію вихідних наA
чал праворозуміння, закладає основи правоA
вого пізнання дійсності» [7, с. 26]. Складність
цієї ситуації зумовлена «загальним станом і
проблемами методології права загалом. ЗаA
гальний стан розроблення методологічних
проблем українського правознавства відстає
від сучасних потреб, хибує відчутними неA
доліками» [8, с. 29–30].

Поліметодологічний, комплексний підхід
до права та розмаїтих елементів його буття доA
зволяє отримати цілісний образ цього феноA
мена, адекватне його трактування; право та
його складові постають не частковими, а баA
гатовимірними, людиномірними, не лише соA
ціальними, а й духовноAкультурними утворенA
нями. Сучасна правова реальність, щоб бути
пізнаною, вимагає від дослідника комплексA
ного підходу, застосування всього накопичеA
ного наукового досвіду, знань, виробленого
арсеналу методів, засобів і форм пізнання. 

У контексті філософської методології,
яка здебільшого декларується, але ще не є поA
ширеною в українській цивільноAправовій
галузі знання, й яку необхідно використати
для адекватного дослідження договірних праA
вовідносин, принцип антропоцентризму можна
вважати однією із фундаментальних засад
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дослідження. Науковці зазначають, що, «меA
тодологічний людиноцентризм», насампеA
ред, позначився «своєрідним «вивільненA
ням» людської особистості з доволі жорсткої
попередньої залежності від ієрархізованої сиA
стеми соціальноAполітичних зв’язків та її конA
ституювання як автономного та відповідальA
ного правосуб’єкта» [9, с. 100]. Як наслідок,
людина почала усвідомлювати себе не лише
суб’єктом і засобом реалізації права, а й його
творцем, метою. Засадою такої методології є
«постулювання автономності та індивідуальA
ності кожної людської істоти як основної конA
ституційної цінності» [9, с. 107]. У світлі цьоA
го методологічного підходу саме людинаAосоA
бистість є мірилом, критерієм зрілості, повA
ноцінності, розвинутості або нерозвинутості,
незрілості договірного права. Можна стверA
джувати, що існують антропологічні передA
умови договору як форми права. 

Людина як істота діяльнісна, творча, динаA
мічно активна, автономна, не лише публічно
державна, а й приватна, має доволі осяжну
сферу приватного життя, велику потребу у
відносній автономії для здійснення приватA
них інтересів, для самовизначення, для самоA
реалізації. Це природна необхідність, вона
органічно випливає із людського існування не
лише у сфері державноAпублічного буття, а й
поза ним. Вона випливає із творчоAконструкA
тивної суті людини, її здатності бути творчою,
діяльнісною, самодостатньою. І. ПокровсьA
кий зазначав, що будьAякий договір – це здійсA
нення приватної автономії, тієї активної 
свободи, яка є необхідною передумовою циA
вільного права [10, с. 249–250]. Окрім того,
що людина – істота автономна і такою вона
повинна виступати в договірних правовідноA
синах, вона ще й розумна, моральна, духовна,
культурна, вольова тощо. Разом із тим вона і
трансгресивна, тобто здатна переступати чеA
рез загальноприйняті, встановлені правила;
вона і бездуховна, неокультурена, аморальна,
агресивна, нерозумна тощо. Людина антиноA
мічна, тобто суперечлива сама в собі, і це слід
враховувати, висвітлюючи проблему догоA
вірних правовідносин. Принцип антропоценA
тризму, що не знайшов ще поширення в укA
раїнському правознавстві, розвивають вітA
чизняні філософи права – В. Бігун, О. БандуA
ра, О. Грищук, В. Брюггер, О. Маноха, М. ПаA
тейAБратасюк, Б. Чміль, М. Костицький та
ін. [11–15].

Філософський підхід, який в результаті
дає узагальнений образ предмета дослідженA
ня, передбачає застосування діалектичного
методу, що вимагає погляду на предмет доA
слідження в розвитку, в часі, у взаємозв’язку
з різними сферами та рівнями суспільного
життя, врахування впливу на інститут договірA
ного права чинників суб’єктивного й об’єкA
тивного плану, дозволить побачити його як
складний, багатовимірний процес, навіть соA
ціокультурний феномен, об’єктивно та суб’єкA

тивно детермінований, залежний від рівня
розвитку суспільства, приватновласницьких
відносин, якості державної влади та політиA
ки, розвитку економіки, стану розвитку праA
ва, якості законодавства, розвинутості чи неA
розвинутості правового мислення тощо.

Важливим у дослідженні договірного
права є використання аксіологічного (ціннісA
ного) підходу, що теж належить до методів
філософського плану. Правове пізнання не
може бути позаоціночним [16, с. 28], і це приA
родно, бо правознавець як людина певної
культури є носієм ієрархії цінностей і сприйA
має не лише право, а й світ крізь призму цінA
нісних інкарнацій. 

Про формальну рівність сторін у договорі
писав Епікур, відомий історично першою фіA
лософськоAправовою концепцією лібералізA
му та ліберального індивідуалізму. В. НерA
сесянц вважає, що епікурейське договірне
трактування держави та права передбачає рівA
ність, свободу та незалежність членів догоA
вірного спілкування [17, с. 423]. Задовго до ЕпіA
кура Арістотель зазначав, що право можливе
лише між рівними та вільними людьми. ДоA
говір як такий, що базується на паритетному
узгодженні оформлення правових відносин
[18, с. 222], неможливий між суб’єктами, що
є підневільними, не мають можливості здійсA
нювати автономно свою волю, приймати саA
мотужки рішення стосовно предмета договоA
ру, умов його виконання, припинення доA
говірних відносин тощо. Правовий договір –
це форма втілення принципу формальної рівA
ності сторін у свободі та справедливості [19].
Порушення цієї рівності веде до руйнації
правових відносин, розірвання їх. ВикорисA
товуючи ціннісний підхід, маємо можливість
проаналізувати, наскільки інститут договірA
ного права гуманістично наповнений, які
цінності ним стверджуються та захищаютьA
ся, якою мірою вони здатні служити гармонії
суспільних відносин, забезпечувати належний
рівень розвитку держави та суспільства, даA
вати відповідний нинішньому часу рівень
життя пересічному українцеві, стверджувати
справедливість тощо.

Дослідження договірних правовідносин
вимагає широкого використання герменевA
тичного підходу. Правнича герменевтика моA
же розглядатись як онтологія й як метод, 
за допомогою якого здійснюється буквальне
тлумачення договірного права. За допомогою
герменевтичної методології можна виявити
змістовні характеристики таких концептів і
цінностей, як людина, її права та свободи як
найвищі цінності; справедливість, рівність, суA
б’єкт договірного права, умови договору, предA
мет договору, принцип верховенства права в
контексті договірного права тощо.

Для дослідження зазначеної проблеми слід
використати також низку спеціальноAправоA
вих методів, зокрема, соціологічноAправовий
метод, який дозволяє зрозуміти договірне праA
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во як соціокультурне явище, формує погляд
на нього на базі конкретних соціальних факA
тів, трактує їх як явища соціальної взаємоA
дії, «право в житті», розкриває взаємодію та
взаємовплив специфічних внутрішніх щодо
них і зовнішніх чинників. Цей метод дозвоA
ляє вивчити безпосередні наслідки соціальA
ної дії договірного права, залежність його розA
витку від соціального зрізу суспільства, співA
відношення у ньому інтересів різних соціA
альних груп, проаналізувати правову форму
відносин, зміст прав та обов’язків суб’єктів
права тощо. 

Використання порівняльноAправового меA
тоду при дослідженні договірних правовідA
носин також є ефективним і передбачає деA
які науково обґрунтовані вимоги: критичний
підхід до чужого досвіду, врахування істоA
ричних, національних, релігійних особлиA
востей. Метод юридичної компаративістики
разом із історичноAпорівняльним і системA
ним має можливість всебічно розкрити пробA
лему становлення інституту договірного праA
ва, договірних правовідносин, особливостей
їх розвитку в різних правових культурах, особA
ливості, переваги стосовно інших форм праA
ва тощо.

ФормальноAдогматичний метод у нашоA
му дослідженні, дозволяє встановити зовнішA
ні ознаки низки правових явищ, їх відмінA
ностей, виробити поняття, дати їх визначенA
ня і т. п. Застосування формальноAдогматичA
ного методу зумовлює широке використанA
ня таких раціональних способів пізнання, як
аналіз, синтез, індукція, дедукція, теоретичне
моделювання тощо. Юридичне мислення є пеA
реважно раціоналістичним, а тому невід’ємA
ною його рисою є «потреба у залученні арA
сеналу логічних методів» [20]. Разом із тим
формальноAдогматичний метод не здатний
відобразити істину досліджуваного нами
предмета повною мірою, бо має свої межі заA
стосування, тому доповнення його іншими меA
тодами та прийомами є цілком природним.

Монометодологізм як принцип пізнання,
що домінував до недавнього часу у вітчизA
няному правознавстві, нині вичерпав себе,
оскільки давав можливість лише часткового,
однобокого пізнання складних, багатогранA
них утворень, якими є елементи «імперії праA
ва», зокрема і договірні правовідносини. ТаA
ким чином, адекватне висвітлення цього предA
мета дослідження можливе при взаємному
доповненні різних методів пізнання: філософA
ського плану, загальнонаукових, спеціальноA

наукових [21]. Лише в поєднанні вони забезA
печують цілісне та глибоке бачення предмета
дослідження, допомагають осягнути істину в
праві. 
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Лісова галузь України, що є реальним
сектором економіки, для свого поA
дальшого розвитку вимагає адекватA

ного нинішній ситуації правового регулюA
вання. У цьому зв’язку велике значення має
історичний досвід нормативноAправового заA
безпечення у кризові періоди розвитку екоA
номіки. 

Лісова монополія й експортні операції, поA
в’язані з лісом, відіграли важливу роль у фіA
нансовоAматеріальному забезпеченні встановA
лення Радянської влади та зміцненні її поA
зицій на території колишньої Російської імA
перії. Разом із тим правовий аспект цього пиA
тання дотепер залишається малодослідженим.
Окремі питання правового регулювання лісоA
експорту розглядалися в роботах В. Мунтяна,
В. Лозо, О. Логвиненко. Певний внесок у виA
світлення проблеми, що розглядається, внесA
ли представники лісової науки С. Генсирук, 
Г. Редько, Р. Бобрів, В. Шлапак, П. Вакулюк,
В. Лавров, екологи В. Борейко, А. Бегека.

Метою цієї статті є виявлення законоA
мірностей і особливостей правового регуA
лювання лісової монополії та лісоекспорту
в перші роки існування Радянської влади в
Росії й Україні. 

Питання про введення лісової монополії
порушувалося більшовиками з перших днів їх
приходу до влади. Так, декрет РНК РРФСР
«Про ліси» від 14 (27).05.1918 р. передбачав
державну монополію на цей природний реA
сурс [1, с. 11], хоча в умовах воєнних дій пракA
тична реалізація цієї норми декрету була утA
руднена. При цьому слід зазначити, що згідно
з декретом РНК УРСР «Про охорону лісів»
від 26.02.1919 р. дія актів лісового законодавA
ства, виданих у РРФСР, поширювалася й на
територію України [2].

Навесні 1920 р., коли Радянська влада утA
вердилася на більшій частині території коA
лишньої Російської імперії, РНК РРФСР
видав положення «Про державну монополію
на лісові матеріали» від 25.03.1920 р. [3, с. 399].
Безпосередньою причиною прийняття декA
рету була необхідність поповнення державA
ної скарбниці за рахунок лісоекспорту. 

До Першої світової війни дефіцит лісоA
матеріалів у Європі в основному покривався
за рахунок експорту з Росії [4, c. 29]. Перехід
Європи до мирного життя, поновлення будівA
ництва й економічний ріст у цілому вимагали
збільшення імпорту деревини, що складало
вигідну кон’юнктуру для Радянської Росії.

Правовим інструментом реалізації лісоA
експортної політики стали законодавчі акти
наведені в таблиці.

Згідно з п. 1 Положення «Про державну
монополію на лісові матеріали» державна
монополія вводилася на всій території краA
їни. Всі лісові матеріали, незалежно від форA
ми власності, підпадали під державну моноA
полію, основним розпорядником якої став
Головний Лісовий Комітет (далі – ГЛК) ВиA
щої Ради Народного Господарства (далі –
ВРНГ). Скупівля та перепродаж деревини,
несвоєчасне надання інформації про лісомаA
теріали, приховування лісоматеріалів караA
лися судом революційного військового триA
буналу (пункти 4, 15 Положення). Останній
захід був характерною ознакою радянського
правового регулювання періоду громадянсьA
кої війни. 

Дріб’язковість і бюрократичний характер
документа зумовлювався тією обставиною,
що для його реалізації на практиці потрібно
було скласти три інструкції й одну особливу
відомість щодо приймання лісу. 

Актом оперативноAрозпорядчого значення
стала постанова РНК РРФСР «Про заготівлю
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дров і лісових матеріалів у 1920–1921 опеA
раційному році» [5, с. 185], якою передбачаA
лося накопичити певну кількість лісоматеA
ріалів, розсортувати їх, а потім направити на
вивіз із країни.

Прийняття законодавчого акта про лісоA
ву монополію уможливило для радянських
керівників поновлення лісоекспорту. Із цією
метою РНК РРФСР видала декрет «Про захоA
ди щодо розвитку лісоекспорту» [6, т. 11, с. 249].
У пункті 1 декрету передбачалося віднесення
всіх робіт Головліскому (далі – ГЛК) із заA
готівлі та відбору експортного лісу до ударA
них (тобто невідкладних) завдань. На допоA
могу ГЛК інше суміжне відомство, згідно із
ст. 2 Центральне управління лісами (далі –
ЦУЛ) мало здійснити відвід лісосік найвищої
якості. На цю операцію ЦУЛ давалося всього
два тижні від дня надходження заявки від
ГЛК. У пункті 3 документа вказувалося, що
підготовлений на експорт ліс не міг викорисA
товуватися на внутрішні потреби. Лише в окA
ремих виняткових випадках, на прохання ПреA
зидії ВРНГ і за окремою згодою з Народним
Комісаріатом зовнішньої торгівлі такий ліс міг
бути наданий радянським організаціям.

Документ готувався в умовах громадянA
ської війни і забезпечити його виконання було
справою досить складною. Виходячи із цього,

п. 4 передбачав організацію постачання лісоA
експорту грошовими знаками, продовольством,
фуражем, технічним устаткуванням. ГЛК мав
скласти відповідні кошториси та програми, а
ВРНГ мала протягом двох тижнів мобілізувати
необхідну кількість людей і коней.

На потреби лісоекспорту Головліскому 
в рахунок майбутніх видатків виділялося 
2 млрд руб. (п. 5). Враховуючи галопуючу
інфляцію, це було невеликою сумою і тому
на Народний комісаріат продовольства наA
кладало зобов’язання виділити продукти для
робітників на лісозаготівлях, овес для коней
на весь шлях проходження лісової продукції.
З метою стимулювання виконання цих робіт
ГЛК мав право, за узгодженням із ВсеросійA
ською радою профспілок, видавати премії за
перевиконання плану лісоекспорту.

При аналізі тексту документа звертає на
себе увагу той факт, що відведення лісосік
протягом двох тижнів є справою технічно доA
сить складною навіть при сучасному рівні техA
ніки. Очевидно, що під рубання йшов будьA
який ліс і лише потім проводилася його вибірA
ка. Такий підхід завдавав значної шкоди екоA
логії лісів, сприяв їх засміченню залишками
дерев, що вело до лісових пожеж і хвороб.

Розгляд правових документів, пов’язаних
з лісоекспортом, дозволяє зробити висновок

Назва акта Вид акта Дата,
номер

Про державну монополію на лісові матеA
ріали

Положення РНК РРФСР 25 березня 1920 р.
№ 216

Про заготівлю дров та лісових матеріалів
у 1920/21 операційному році

Постанова РНК РРФСР 11 травня 1920 р.
№ 100

Про точне та акуратне виконання експортA
них угод на ліс, укладених радянською торA
говельною делегацією у Лондоні

Припис РНК Народному
комісаріату зовнішньої торA
гівлі та ВРНГ

10 вересня 1920 р.
№ 93

Про заходи щодо розвитку лісоекспорту Декрет РНК РРФСР 23 листопада 1920 р.
№ 137

Про уповноважених із загальних та експортA
них лісозаготівель

Постанова Ради Оборони 6 грудня 1920 р.
№ 10

Про порядок видачі та оплати лісу на пні Постанова РНК УСРР 12 жовтня 1923 р. 
№ 514

Про порядок, як реалізувати деревину на
лісових ділянках колишнього нетрудового
користування, переданих на сільськогоспоA
дарське користування громадам і об’єднанA
ням селянської трудової людності

Постанова РНК УСРР 17 лютого 1926 р. 
№ 88

Про доповнення увагою арт. 6 Постанови
«Про порядок, як реалізувати деревину на
лісових ділянках колишнього нетрудового
користування, переданих на сільськогоспоA
дарське користування громадам і об’єднанA
ням селянської трудової людності»

Постанова РНК УСРР 23 березня 1926 р. 
№ 14

Нормативно9правові та правозастосовчі акти, що регулювали лісову монополію 
та лісовий експорт у перші післяреволюційні роки
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про перебільшення існуючих дотепер висA
новків про повну економічну блокаду РаA
дянської Росії в період громадянської війни.
Так, незважаючи на відсутність дипломатичA
них відносин із Британською імперією, до ЛонA
дону влітку 1920 р. була направлена радянська
делегація, яка вирішувала, серед іншого, і лісоA
експортні питання. У приписі РНК РРФСР
«Про точне та акуратне виконання експортних
угод на ліс, укладених радянською торговельA
ною делегацією у Лондоні» від 10.09.1920 р.
йшлося про політичну й економічну важлиA
вість підписання таких угод, оскільки така поA
дія прорвала б блокаду навколо Радянської
Республіки. У зв’язку з цим В. Ленін зажадав
від Наркомату зовнішньої торгівлі (далі –
НКЗТ) установити контроль над точним виA
конанням усіх поставок лісу. З метою посиA
лення експорту створювалася спеціальна коA
місія із представників НКЗТ, РобітничоAСеA
лянської інспекції, Народного комісаріату
продовольства та ВРНГ, якій був підпорядкоA
ваний Головний лісовий комітет. Завдання
цього міжвідомчого органу полягало у тому,
щоб забезпечити експорту лісу ударний хаA
рактер і розробити конкретні заходи для його
посилення.

У свою чергу, уряд Ллойд Джорджа, який
офіційно дотримувався дипломатичної блоA
кади Радянської Росії, також ішов на поруA
шення домовленостей із країнами Антанти
щодо Росії. Причина такого підходу полягаA
ла в нестачі лісу на Британських островах. 
У період Першої світової війни німецьким
підводним човнам удалося шляхом торпедуA
вання торговельних суден значно зменшити
доставку лісу з колоній. Як зазначав О. КоA
лесників, дефіцит лісоматеріалів досяг такої
гостроти, що довелося вирубати 180 тис. га
лісу і почати рубання в знаменитому ВіндзорA
ському лісі [7, с. 30]. З метою оперативного
заповнення дефіциту лісоматеріалів бриA
танський уряд пішов на укладення торговельA
ного договору з Радянською Росією, який був
підписаний 16 вересня 1921 р. [4, с. 30].

Торгівля лісом приносила відчутне поA
повнення для бюджету й уряд РРФСР видав
ще один законодавчий акт, спрямований на
подальший розвиток лісоекспорту, – постаA
нову РНК «Про уповноважених з загальних 
і експортних лісозаготівель» [8, с. 200]. Цим
документом ГЛК пропонувалося продовжиA
ти роботу уповноважених із лісозаготівель
до травня 1921 р.

Для здійснення експортних операцій виA
користовувалися й українські ліси. Правове
регулювання експорту лісу регламентувалоA
ся постановою РНК УСРР «Про порядок виA

дачі та оплати лісу на пні» [9, ст. 514]. У цьоA
му документі п. 14 визначає конкретні строA
ки оплати за експлуатований ліс – не пізніше
30 листопада поточного року. При цьому згідно
з п. 14 заготовлена деревина надавалася в повA
не розпорядження лісоекспортних підприємств
лише за фактом оплати всіх платежів.

У 1920 р. на Україні відбулася націоналіA
зація лісів на підставі декрету РНК УСРР «Про
націоналізацію всіх колишніх казенних, 
монастирських, міських і поміщицьких зеA
мель». Переважна частина цього природного
ресурсу (до 70 %) перебувала у володінні поA
міщиків та інших приватних власників. Така
категорія лісів одержала в законодавстві того
періоду назву – лісові ділянки колишнього
нетрудового користування. Правове регулюA
вання експорту лісу з таких ділянок провоA
дилося на підставі постанови РНК УСРР від
17 лютого 1926 р. «Про порядок, як реалізуA
вати деревину на лісових ділянках колишньоA
го нетрудового користування, переданих на
сільськогосподарське користування громаA
дам і об’єднанням селянської трудової людA
ності» [10, ст. 88]. У п. 6 цього документа вкаA
зувалося про необхідність обліку всіх укA
раїнських лісів, що мають експортне значенA
ня. При заготівлях такого лісу законодавчий
акт вимагав укладання окремого договору
між лісозаготівниками та Уповноваженими
НКЗТ СРСР при уряді УСРР. Крім того, поA
рядок передачі експортного лісу уповноваA
женим НКЗТ СРСР мав проводитися згідно
із спеціальною інструкцією Народного КомісаA
ріату землеробства УСРР. Згідно з п. 8 кошA
ти, отримані від реалізації такого лісу, надхоA
дили до особливого фонду Уряду УСРР. 

Особливістю радянської системи управA
ління лісовою галуззю була наявність велиA
кої кількості організацій, що самостійно вели
лісозаготівлі. За станом на 1926 р. налічувалоA
ся 5 найбільших лісозаготівників: ВсеукраA
їнське Управління лісами (далі – ВУПЛ), УкA
раїнліс, Укрлістоп, Південний округ шляхів
сполучення, 1Aй кінний корпус. Зрозуміло, що
для здійснення експортних операцій потрібен
був ліс високої якості, а такого в українських
лісах було небагато. Виходячи із цього РНК
УСРР прийняв постанову «Про доповнення
увагою п. 6 ухвали «Про порядок як реалізуA
вати деревину на лісових ділянках колишньоA
го нетрудового користування, переданих на сільA
ськогосподарське користування громадян і
об’єднання селянської трудової людності»
[11, ст. 114]. Усі п’ять користувачів зобов’язуA
валися передавати весь наявний у них ліс на
розробку виробничої частини ВУПЛ. У свою
чергу, ця організація згідно з постановою
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РНК УСРР від 05.02.1926 р. мала передати
його Уповноваженим НКЗТ СРСР при УряA
ді УСРР на підставі особливих угод і зроA
бити необхідні фінансові розрахунки.

Згодом така організаційна структура, як
апарат Уповноваженого НКЗТ СРСР була
ліквідована. Згідно з постановою РНК СРСР
від 15.03.1927 р. усі експортні операції з ліA
сом були передані новій організації – ЛісоA
експортному акціонерному торговельному
товариству [12, ст. 144–145].

Виконане дослідження дозволяє зробити
такі висновки:

діяльність керівників Радянської Росії з
організації експорту деревини носила продуA
маний і цілеспрямований характер. ПрийA
няття правових документів проходило в чоA
тири етапи. На першому вводилася лісова
монополія, на другому приймалася постаноA
ва про заготовлю лісу, на третьому – декрет
про лісоекспорт, на четвертому – законодавA
чий акт щодо контролю вивозу деревини.

Лісове законодавство УСРР регламентуA
вало порядок продажу лісу на експорт, а уряд
виділив для цього значну частину лісів, що
були в приватній власності та зобов’язав усіх
користувачів передати експортний ліс одній

організації ВУПЛ, після чого ліс підлягав пеA
редачі Уповноваженому НКЗТ СРСР.

Завданням подальших досліджень є вивA
чення правового регулювання лісокористуA
вання в період проведення НЕП.
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Актуальність теми дослідження зумовлена
реформою кримінальноAвиконавчої сисA
теми України, яка здійснюється у нашій

державі протягом двох десятиліть. Сучасні
проблеми української пенітенціарної системи
значною мірою пояснюються недостатнім викоA
ристанням національного досвіду розбудови
системи виконання покарань в історичному конA
тексті державотворення. У цьому зв’язку досвід
управління тюремною системою Української
Держави П. Скоропадського може розглядатись
і в порівняльному, і в практичному аспектах на
предмет його можливого використання в сучасA
ній пенітенціарній системі України.

Суттєвий внесок у дослідження проблеми
переустрою системи виконання кримінальних
покарань за часів Української Держави гетьмаA
на П. Скоропадського зроблено колективом авA
торів у складі О. Джужи, А. Кирилюка, І. РезниA
ка, С. Фаренюка [1, с. 64– 65], представниками
історичної науки В. Гончаренком, О. Котленком,
В. Кульчицьким, О. Ярмишем та ін.

Мета цієї статті – висвітлення й узагальненA
ня основних організаційноAправових та інстиA
туціональних аспектів становлення і функціоA
нування тюремної системи Української ДерA
жави П. Скоропадського.

Незважаючи на «оксамитовий» вигляд пеA
ревороту, здійсненого П. Скоропадським 29 квітA
ня 1918 р., формально нелегітимний шлях приA
ходу до влади генерала спонукав його з перших
днів існування проголошеної Української ДерA
жави турбуватися про швидку розбудову дієвоA
го охоронного апарату. Того ж вимагала необA
хідність ліквідації анархічноAкримінальної сиA
туації в країні. Враховуючи «правоохоронний»
досвід своїх попередників, гетьман розумів, що
для досягнення цієї мети потрібні владні заходи
як організаційного, так і законодавчого харакA
теру. Ідея сильної влади заради поміркованих
політичних і соціальних реформ стала основA
ним гаслом перевороту.

Безумовно, втілення цієї ідеї в життя передA
бачало застосування примусових заходів до
значної частини населення, яке було зворушене
обіцянками про краще життя. Тому в державноA
му механізмі Української Держави нарівні з
армією, флотом, судочинством мало зайняти
своє місце і тюремне відомство.

Від Центральної Ради, яка також не встигла
внести серйозних змін у тюремні справи ТимчасоA
вого уряду, гетьман отримав усі місця ув’язнення
колишньої Російської імперії, розташовані на теA
риторії українських губерній. Вони входили до
складу спільних штатних розкладів, визначених
владою міністра юстиції та начальника Головного
тюремного управління царського уряду [2, с. 61]. 

Після приходу до влади П. Скоропадський
розпустив Центральну та Малу Ради, а також
усі земельні комітети, звільнив із посад усіх
міністрів і товаришів міністрів. Але при цьому
він зазначив, що всі інші урядовці, які працювали
в державних інституціях, залишаються на своїх
посадах і повинні продовжити виконання обоA
в’язків. Це дає підстави припускати, що предA
ставники тюремної адміністрації на місцях, зоA
крема начальники тюрем, повинні були залишаA
тися на посадах і виконувати свої обов’язки. Так,
на Київщині всі начальники тюрем були приA
значені ще за часів Російської імперії. Ними буA
ли досвідчені чиновники: Ю. Гебіх – Київської
губернської, І. Пономарьов – Бердичівської, 
М. Куликов – Васильківської, А. ГлобаAЛотошенко –
Звенигородської, М. Усенковський – Канівської,
М. Рафальський – Липовецької, П. Вронський –
Радомисльської, Д. Клаунінг – Сквирської, О. ШуA
мовський – Таращанської повітових [3, арк. 13].

Нагальність тюремного реформування в
Українській Державі була очевидною. Та гетьA
ман не став руйнувати добре налагодженого
російського тюремного механізму. Сутність йоA
го реформування в цій галузі полягала у відновA
ленні дієвого центру управління старими
місцевими тюремними інституціями. 

Ми поділяємо думку сучасного українськоA
го дослідника О. Тимощука, який вважає, що
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процес реформування тюремних інституцій розA
почався із прийняттям Закону Української ДерA
жави: «Про встановлення штатів губернських
тюремних інспекцій та тюремних інспекцій 
м. Миколаєва, а також штатів управління окреA
мими місцями замкнення та про асигнування в
розпорядження Міністра юстиції коштів на утA
римання персонального складу і на канцелярA
ські видатки в тюремних інституціях» і Закону
«Про зміну назви Міністерства судових справ,
про ухвалу статуту Головного управління місA
цями замкнення з Головною інспекцією пересиA
лання в’язнів, про штати центральних установ
Міністерства Юстиції», затверджених гетьмаA
ном 15.07.1918 р. [4, с. 87–91]. З цього часу при
Міністерстві юстиції (колишнє – судових справ)
закладалося Головне управління місцями замкA
нення з Головною інспекцією пересилання в’язA
нів. Також Закон вводив у дію Статут ГоловноA
го управління місцями замкнення і Головної
інспекції пересилання в’язнів та нові штати тюA
ремного відомства. Статут Головного управA
ління місцями замкнення та Головної інспекції
пересилання в’язнів визначав нормативні засаA
ди їх діяльності. Нормативною базою для цього
стало законодавство Російської імперії, зокрема
Статут про тих, хто утримується під вартою, СтаA
тут про засланців і Загальна тюремна інструкція
(гетьманська адміністрація визнала успадковаA
ним усе законодавство Російської імперії, ТимA
часового уряду та Центральної Ради, крім закоA
нодавчих актів, які суперечили соціальноAекоA
номічним і політичним засадам Української
Держави) [5, арк. 251].

Відповідно до статуту в складі Міністерства
юстиції було утворене Головне Управління
місцями замкнення на таких умовах [5, арк. 8]:

•• Головне Управління та всі підлеглі йому
інституції (тюремні інспекції, тюрми), крім арешA
тантських помешкань при Державній Варті, вхоA
дять до складу Міністерства юстиції;

•• Головне Управління складається з начальA
ника управління на правах товариша міністра, йоA
го помічників, управляючих відділами, інспекA
торів, юрисконсульта, лікаря для особливих доA
ручень у медичноAсанітарних справах та інших
урядовців за штатом; 

•• начальник Головного управління, його
помічники та всі урядовці за штатом призначаA
ються на посади на підставі існуючих законів.

З моменту створення Головне управління
місцями замкнення займало особливе місце в
структурі Міністерства юстиції, хоча формально
було одним із багатьох його структурних підA
розділів. Начальником Головного управління місA
цями замкнення на правах товариша міністра
юстиції був обраний А. В’язлов. Начальник мав
широкі повноваження, зокрема право своєю
владою приймати рішення про застосування
необхідних виконавчих і розпорядчих заходів у
тюремному відомстві. У його віданні перебуваA
ли всі місця замкнення цивільного відомства,
він відповідав за витрату асигнованих за кошA
торисом кредитів, здійснював нагляд за місцеA

вими установами тюремного управління. ВідпоA
відно до штатного розпису у безпосередньому
підпорядкуванні начальника Головного упA
равління місцями замкнення перебували два
помічники; у випадку відсутності або хвороби
начальника виконання його обов’язків поклаA
далося на старшого помічника.

Структура Головного управління місцями
замкнення складалася з дев’яти відособлених
спеціалізованих відділів (така структура була
притаманна Головному тюремному управлінню
Російської імперії 1912 р.), а саме [6, с. 76]:

•• особового складу службовців тюремного
відомства; 

••оклади утримання класних чинів тюремноA
го відомства, пенсії та виплати, тюремна сторожа;

•• розпорядча частина (внутрішній розпоряA
док у місцях ув’язнення) та розміщення арешA
тантів; 

•• будівельна частина; 
•• господарча частина; 
•• арештантські роботи; 
•• рахункова частина, складання кошторисів; 
•• законодавча та статистична частина; 
•• виховноAвиправні установи та Товариство

патронату.
Законом «Про зміну назви Міністерства суA

дових справ, про ухвалу статуту Головного упA
равління місцями замкнення з Головною інспекA
цією пересилання в’язнів, про штати центральA
них установ Міністерства юстиції» були затверA
джені штати Головного управління місцями замкA
нення, які складалися з начальника управління
(річне утримання 18 000 крб, з наданням йому безA
коштовного державного помешкання), його старA
шого (15 000 крб) і молодшого (12 000 крб) помічA
ників, трьох начальників відділів (10 000 крб),
інспектора (10 000 крб), лікаря для особливих
доручень у медичній санітарії (9 000 крб), юрисA
консульта (10 000 крб), трьох старших (7 200 крб)
і дев’яти молодших (6 600 крб) діловодів з помічA
никами (5 400 крб), бухгалтера (7 200 крб), екзекуA
тораAскарбника (5 400 крб), архіваріуса – завіA
дуючого дактилоскопічним бюро (5 400 крб), 
журналістаAреєстратора (5 400 крб), бібліотекаря
(5 400 крб), секретаря начальника управління
(5 400 крб), двох старших (5 400 крб) і трьох
молодших (3 600 крб) кандидатів на тюремну
посаду, шести практикантів (1 800 крб), двох
кур’єрів (2 400 крб), а також канцелярських уряA
довців 1Aго ряду – дев’яти (4 200 крб), 2Aго ряA
ду – дев’яти (3 600 крб), 3Aго ряду – дванадцяти
(3 000 крб). Разом на утримання 79 службовців
управління витрачалося щорічно 411 200 крб.
Кількість посад Головної інспекції пересилання
в’язнів, яка теж підпорядковувалася начальниA
ку Головного управління місцями замкнення,
була дещо меншою та складалась із головноA
го інспектора (10 000 крб), його помічника 
(8 400 крб), діловода (6 600 крб), його помічA
ника (5 400 крб) і канцелярських урядовців –
по одному кожного з трьох рядів (4 200 крб, 
3 600 крб, 3 000 крб). Разом їх утримання кошA
тувало державі 41 200 крб [5, арк. 17].
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Також при Головному управлінні місцями
замкнення була заснована Рада у справах місць
замкнення для розгляду справ за поданнями міA
ністра юстиції або начальника Головного управA
ління, яка була прототипом Ради з тюремних
питань при Головному тюремному управлінні
Російської імперії. До її складу входило керівA
ництво Головного управління (начальник, його
помічники, начальники відділів, юрисконсульт
і лікар для особливих доручень у медикоAсаніA
тарних справах), а також голова Київської судоA
вої палати або голова одного з її департаментів
за вибором загального зібрання всіх департаменA
тів; прокурор цієї ж палати або один із його тоA
варишів; голова Київського окружного суду або
один із його товаришів чи членів суду за вибоA
ром загального зібрання відділів суду; голова з’їзA
ду мирових суддів Київського округу або один із
суддів за вибором з’їзду; один із присяжних поA
вірених округу Київської судової палати за виA
бором ради присяжних повірених; представник
Київського міського самоврядування; предA
ставник київських товариств охорони осіб, виA
зволених з місць ув’язнення за вибором цих тоA
вариств; представник київських товариств виA
правних закладів для неповнолітніх за вибором
цих товариств [4, с. 88]. 

За ініціативою міністра юстиції та начальA
ника Головного управління на обговорення РаA
ди з тюремних справ могли виноситися проекти
кошторисів прибутків і видатків, питання тюремA
ного устрою, пересилки в’язнів, виправлення
ув’язнених, організації управління та звітності
й інші питання, що стосувалися різних аспектів
функціонування системи пенітенціарних устаA
нов. Однак зазначимо, що впливовість Ради з
тюремних справ нівелювалася тим, що її спряA
мованість, характер і зміст роботи безпосередA
нім чином залежали від доброї волі міністра юсA
тиції. Рада була позбавлена будьAяких владних
повноважень, а переважна більшість її членів зоA
середжувалися виключно на реалізації посадових
функціональних обов’язків, сприймаючи участь
у засіданнях Ради як своєрідне громадське наA
вантаження та можливість реалізовувати предA
ставницькі функції [6, с. 73].

У структурі Головного управління місцями
замкнення свої функції виконувала і тюремна
інспекція, яка була унікальною контролюючою
інституцією. Тимчасові правила для початковоA
го керівництва тюремним інспекторам під час
відряджень з метою огляду та ревізії установ,
що входять до складу каральної системи, затверA
джені 20.06.1879 р., визначили порядок діяльA
ності тюремних інспекторів під час відвідувань
ними місць позбавлення волі. Інспектори були
зорієнтовані на збір відомостей, необхідних для найA
повнішого ознайомлення із станом місць замкненA
ня та розроблення законодавчих і адміністраA
тивних заходів, спрямованих на якнайкращий
устрій місць ув’язнення, а також ревізію тюремA
ного господарства (діловодства в канцеляріях
місць позбавлення волі та порядку утримання у
тюрмах осіб, які були позбавлені волі). 

Інспектори зобов’язувалися першочергово
фіксувати такі показники: стан тюремних будіA
вель, розміри та місткість приміщень; можливість
розширення і перебудови місць позбавлення
волі; утримуваний в тюремних установах конA
тингент, диференційований за низкою критеріA
їв; особовий склад адміністрації пенітенціарних
установ із зазначенням окладів утримання, розA
поділом службових обов’язків, рівнем підготовA
ки та професійної придатності; організація харA
чування в’язнів з обов’язковою перевіркою споA
собу контролю за правильністю витрат на придA
бання продуктів харчування; порядок постачання
арештантів одягом, дотримання чинних норм стоA
совно різних категорій арештантів, стан звітносA
ті з цього питання; порядок освітлення й опаA
лення місць ув’язнення, із зазначенням кільA
кості джерел світла та тепла, витрат протягом роA
ку палива і грошових коштів; розмір тюремного
капіталу в губернському тюремному комітеті та
його повітових відділеннях; залучення арешA
тантів до виконання суспільно корисних робіт
тощо [7, арк. 78–80]. 

Здійснюючи свої посадові обов’язки, тюремA
ні інспектори мали широкі права, а саме: безпеA
решкодний доступ до будьAяких частин тюремA
ного господарства й ознайомлення з усіма катеA
горіями документів, що стосувалися тюремного
діловодства; перевірка грошової та касової
звітності, наявності тюремного майна; заслухоA
вування заяв посадових осіб тюремної адмініA
страції та нагляду; розгляд скарг арештантів відA
носно порядку їх утримання (з можливістю «збоA
ру необхідних відомостей з метою з’ясування
обставин, що містяться у скаргах і заявах») з акA
центом уваги на дотриманні законності утриA
мання під вартою. Зазначимо, що інспектори не
мали права, за винятком випадків наявності
особливого на те доручення начальника ГоловноA
го управління місцями замкнення, «давати на
власний розсуд розпорядження в місцях замкненA
ня». Звіти про результати інспектування тюA
ремних установ, з пропозиціями щодо усунення
виявлених недоліків, направлялися безпосеA
редньо начальнику Головного управління місA
цями замкнення. Про найсуттєвіші упущення
та неправильності інспектори повідомляли таA
кож губернаторів [7, арк. 79].

Основні функції, що покладалися на ГоловA
не управління місцями замкнення, також можA
на визначити шляхом аналізу архівних джерел.
Так, перша функція полягала в центральному та
місцевому управлінні місцями замкнення, яке
включало керівництво особовим складом як у
центрі, так і на місцях. Цей напрям діяльності
вважався пріоритетним, що свідчить про розумінA
ня керівництвом Головного управління місцяA
ми замкнення важливості якісного кадрового
забезпечення тюремного відомства. Наприклад,
ті службовці, які тимчасово залишилися без поA
сад під час реформування відомства, продовжуA
вали отримувати від держави плату. У послужноA
му списку службовця Ізюмської повітової в’язниці
О. Прозорова зазначено: «10 травня 1918 р. –
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The article examines the main issues associated with the formation of the Ukrainian State penitentiary
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В статье рассматриваются основные проблемные вопросы, касающиеся становления пенитен�
циарной системы Украинского Государства гетмана П. Скоропадского. 

згідно прохання призначений позаштатним
старшим дозорцем на оклад 540 крб за рік від
скарбниці, наказ № 46; 1 червня 1918 р. – переA
ведений на оклад 1800 в рік від скарбниці, наказ
№ 150» [8, арк. 13].

Наступною була адміністративноAгоспоA
дарська функція, тобто організація забезпеченA
ня в’язнів місць замкнення харчуванням, одяA
гом, взуттям і постільною білизною. 

Окремою функцією слід виділити питання
організації режиму в місцях замкнення й оргаA
нізації арештантських робіт. Тюремний режим
в українських в’язницях практично не відрізA
нявся від царських. Його засади регламентуваA
лися статтями Статуту про тих, що утримуютьA
ся під вартою 1890 р., Статуту про засланців
1909 р. і Загальною тюремною інструкцією, виA
даною у 1915 р. [4, с. 89].

Ще однією важливою функцією Головного
управління місцями замкнення була пересилка
в’язнів. Безпосередньо цим займався головний
інспектор із пересилки в’язнів.

Значну увагу Головне управління місцями
замкнення приділяло виховноAвиправним устаA
новам для неповнолітніх в’язнів. Колонії, що
існували на території України, використовуваA
ли, як правило, сімейну систему виховання, що
базувалася на ідеї сили особистості вихователя,
його впливу на підлеглих [9, с. 89].

На нашу думку, Головним управлінням місA
цями замкнення значна роль відводилася орA
ганізації духовного та морального виправлення
ув’язнених. Цей напрям діяльності передбачав
забезпечення умов для створення в місцях замкA
нення бібліотек, початкових шкіл і церковних
служб. Тюремні священики були у подвійному
підпорядкуванні: церковному та тюремному.
Перелік бібліотечних книжок і шкільна програA
ма затверджувалися Головним управлінням
місцями замкнення, яке було зобов’язане визнаA
чати форми та методи морального виправлення
ув’язнених. Наприклад, бесіди та читання, що
проводились для в’язнів, незалежно від усіх інA
ших вимог, не повинні були відволікати в’язнів
від роботи; служити тільки для розваги ув’язнеA
них або мати гумористичний характер; збуджуA
вати чуттєвість; стосуватися подій поточного
політичного або громадського життя [10, с. 212].

Слід зазначити, що хоча релігійні норми й
були покладені в основу виховного впливу на
ув’язнених, однак світська складова цього проA
цесу, зокрема шкільне навчання, забезпечуваA
лося безпосередньо Головним управлінням
місцями замкнення. Тому духовноAморальне випA
равлення ув’язнених було не менш важливим,
ніж інші напрями діяльності Головного управA
ління місцями замкнення, і значно відрізнялося
від них тим, що здійснювалося за умови широA
кого залучення громадськості, як правило, на
добровільних засадах і на безоплатній основі.

Висновки

Прийняттям законів від 15.07.1918 р. були
визначені основні організаційноAправові й
інституційні засади тюремної справи, зокреA
ма розроблено штатний розпис Головного упA
равління місцями замкнення, Головної інспекції
по пересиланню в’язнів, встановлені посадові
оклади їх персоналу, визначені нормативні 
засади їх діяльності. Нормативною базою їх
функціонування стало законодавство РосійсьA
кої імперії, зокрема Статут про тих, хто утримуA
ється під вартою, Статут про засланців і ЗагальA
на тюремна інструкція. Таким чином, Головне упA
равління місцями замкнення уособлювало виA
щий щабель ієрархічної драбини управління
пенітенціарними установами Української ДерA
жави, сприяло централізації й уніфікації упA
равління пенітенціарними установами цивільA
ного відомства, а його організаційна структура
управління визначалася шляхом створення
спеціалізованих складових елементів з чітко
визначеною компетенцією.
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Серед ключових ознак республікансьA
кої форми правління в науковій і навA
чальній літературі неодмінною назиA

вається інститут глави держави, який обиA
рається. При цьому способи обрання є різниA
ми – від безпосереднього голосування нароA
дом до обрання парламентом. Залежно від
способу формування інституту президентуA
ри, ролі та місця глави держави в системі
публічної влади сформована відповідна клаA
сифікація республік. Натомість невирішениA
ми залишаються питання, що не дозволяють
вести мову про існування повноцінної доктA
рини цього державноAвладного інституту.

Слід зазначити, що проблематика інстиA
туту президентури та президентської влади
була предметом дослідження таких учених,
як Ю. Тодика, В. Шаповал, Ф. Бурчак, С. СеA
рьогіна, В. Чіркін та ін. 

Метою цієї статті є аналіз ознак, які харакA
теризують інститут президентури як елеA
мент республіканського устрою, функціоA
нальних властивостей президентської влаA
ди й особливостей реалізації президентсьA
ких повноважень в умовах змішаної форми
правління.

Початок розвитку новітньої теорії консA
титуційного права пов’язаний із переосмисA
ленням підходів до організації публічної влаA
ди на вищому рівні. Передусім, свої коректиA
ви в теорії публічноAвладних відносин були
внесені започаткуванням інституту президенA
тури. Про існування інших, окрім законодавA
чої, виконавчої та судової, гілок влади одним
із перших зазначив В. Чіркін. На його думку,
в сучасних умовах президентська влада зайA
має особливе становище; вона як і «урядова

влада» (цей термін з’явився не так давно) хаA
рактеризується своєрідністю. Перш за все,
йдеться про те, що президентську владу не
можна «жорстко» прив’язати лише до одного
із елементів тріади поділу влади, насамперед
в умовах деяких форм правління. При оцінці
місця президентської влади в суспільстві
слід враховувати не тільки поділ влади з поA
дальшими уточненнями цієї концепції; не
можна ігнорувати й проблему взаємодії гілок
влади в цілому – єдності самої державної
влади [1, с. 15, 16, 18]. Такий підхід видатноA
го російського вченого підтриманий науковA
цями. Зокрема, все частіше почала висловA
люватися думка, що настав час відмовитися від
догматичного підходу до тлумачення принциA
пу поділу влади й обмеження її структури
трьома «класичними» гілками влади [2, с. 23].

Заради об’єктивності слід зазначити, що
подібного роду теоретичні роздуми мають своїх
супротивників. Так, І. Сліденко зазначає, що
за умов недостатньої концептуальної доверA
шеності сукупно з труднощами застосування
класичних уявлень про поділ влади згідно 
з європейським парламентаризмом, стала
можливою ревізія функціонального поділу
влади шляхом виділення установчої, виборA
чої, контрольної та навіть влади ЗМІ, що не
розв’язує проблему, а лише підмінює первісA
ну постановку питання [3, с. 18].

Розвиток теорії президентської влади
пов’язаний, насамперед, із його (президента)
легітимацією народом. Ідеться про те, що на
сьогодні за умов змішаної форми правління
маємо два центри легітимації – загальноA
національний представницький орган (парA
ламент) та інститут глави держави в особі
Президента України. І на відміну від ситуації
з парламентською формою правління це
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дійсно є суттєвим питанням для повноцінноA
го функціонування посади глави держави.

Що стосується парламентської респубA
ліки, то роль президента, обраного парламенA
том, дуже чітко охарактеризована німецьA
ким дослідником К. Хессе: завдання презиA
дента навряд чи полягає в його активній 
дії. Він є інстанцією, в якій функції уряду із
збереження державної єдності представA
лені з особливою чіткістю. Цю єдність він 
повинен представляти у зовнішніх зносинах
і всередині країни. Як на її носія, на презиA
дента покладається роль нейтральної сили,
ефективність якої – це більше питання осоA
бистого авторитету, ніж питання конституA
ційноAправової компетенції [4, с. 308–309].

Зовсім іншу картину ми спостерігаємо в
ситуації, коли глава держави обирається наA
родом. У Франції, країні, що по праву є коA
лискою змішаного республіканізму, перед заA
початкуванням у 1962 р. безпосереднього обA
рання президента народом, генерал де Голль,
заявляючи про намічену реформу, зазначив:
питання буде досить неоднозначним для тих,
хто прийде після мене, щоб повною мірою
бути готовим до зобов’язань нести вищу
відповідальність (якої б тяжкості вона не буA
ла) потрібно, щоб вони отримували своє приA
значення безпосередньо від усієї сукупності
громадян  [5, с. 272].

Таким чином, у самій моделі змішаної
республіки закладено протиріччя. Відомий
французький конституціоналіст, один із
ідейних авторів конституційного реформуA
вання у цій країні Ж. Ведель назвав таку
форму правління «тимчасовим компромісом
між гілками влади». Він був схильний вважаA
ти, що така форма правління не може мати
постійного характеру, а постійно «дрейфуA
ватиме» в бік парламентської або ж презиA
дентської республіки [6, с. 68]. Слід зазначиA
ти, що слова Веделя, сказані ним наприкінці 
80Aх років мали певний характер передбаченA
ня, оскільки, втомившись від періодичного
протистояння між президентом і парламенA
том у період так званого співіснування (коли
глава держави та парламентська більшість
представляли різні політичні партії), франA
цузи вирішили певним чином врівноважити
цю ситуацію, встановивши для президента та
парламенту однаковий строк повноважень у
п’ять років і майже одночасне проведення
виборів (зробивши все можливе для стабіліA
зації політичної ситуації в країні) [7, с. 28].

Аналізуючи особливості правового статуA
су глави держави в президентських і напівпреA
зидентських республіках, ми тим самим акA
центуємо увагу не тільки на його особливій

ролі в державному механізмі, а й на своєрідA
ному продовженні «спільної справи» (якою
по суті є республіканська форма правління)
в особі президента. На відміну від парламенA
ту, який по праву є «форумом нації», інстиA
туцією, що виражає інтереси різних верств
населення, місце, де здійснюється суспільA
ний діалог, всенародно обраний президент є
уособленням загального прагнення та заA
гального бачення розвитку державності. СудA
дя Конституційного Суду Литви А. АбрамаA
вичус з приводу існування такої подвійної
легітимації зазначає: розглядаючи питання
про статус Президента Республіки, необхідA
но сказати, що Президент, який є керівником
держави, представляє Литовську Республіку
як у внутрішніх справах держави, так і на
міжнародному рівні. Однак таке представA
ництво не слід ототожнювати з іншим закріплеA
ним в Конституції Литовської Республіки
поняттям – представництво народу. Згідно з
Конституцією інститутом, який представляє
весь народ, є Сейм, що складається із народA
них представників. При цьому, безумовно,
два види представництва (народу та держаA
ви) не можна протиставляти, але потрібно
мати на увазі, що кожне із цих понять має
свій зміст [8, с. 117].

На нашу думку, саме інститут президенA
тури є своєрідним символом республікансьA
кого устрою, де спільність народуAнації знаA
ходить продовження в одноосібному органі
влади, який, не підміняючи парламент, бере акA
тивну участь у реалізації внутрішньої та більA
шою мірою зовнішньої політики. С. Авакьян
вважає, що заснування інституту президентA
ства зумовлене міркуванням про те, що преA
зидент – це особа, яка представляє весь наA
род країни, його інтереси, виступає від імені
народу; стоїть вище соціальних, партійних,
національних та інших однолінійних інтеA
ресів і тим більше протиріч, консолідує сусA
пільство, цементує суспільноAполітичне та
державне життя [9, с. 232]. Хоча, ці міркуванA
ня меншою мірою стосуються парламентських
республік, однак, враховуючи вагому сусA
пільну вагу постаті президента у таких краA
їнах, він також може претендувати на таку 
ж характеристику, як і його аналоги в презиA
дентських і змішаних республіках, особливо
коли в країні виникає гостре протистояння
по лінії «парламент–уряд», або ж всередині
самого парламенту.

Безумовно, означена характеристика має
менше значення порівняно із роллю презиA
дента як інституції, що забезпечує єдність
державної влади. З цього приводу Ю. Тодика
та В. Яворський зазначали: функція ПрезиA
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дента України із забезпечення єдності дерA
жавної влади спрямована на забезпечення
діяльності державного механізму в режимі
погодження, а не конфронтації. Президент
України, не входячи в законодавчу, виконавA
чу чи судову гілки влади, але тісно пов’язаA
ний із їх роботою, може реально забезпечити
за допомогою наявних у нього засобів взаєA
модію владних структур [10, с. 88]. Така комA
петенція Президента інколи оформлюється в
окрему конституційну функцію, як це зробA
лено, наприклад, щодо конституційного стаA
тусу глави румунської держави: Президент
Румунії слідкує за дотриманням і належним
функціонуванням публічних влад... З цією
метою Президент здійснює посередництво
між владами держави, а також між державою
та суспільством (ч. 2 ст. 80 Конституції РуA
мунії). Більш концентровано така компеA
тенція закріплена в Основному Законі ФранA
ції: Президент повинен гарантувати, своїм
арбітражем, належне функціонування публічA
них влад і спадковість держави (ч. 1 ст. 5
Конституції Франції).

Французький дослідник Ж.AП. Жакке,
класифікуючи повноваження глави держави,
виділяє в окрему групу повноваження «відA
носно народу». Аналіз цих повноважень свідA
чить, що вони стосуються засобів, які може
застосувати Президент у випадках, коли виA
користання менш кардинального інструменA
тарію (проведення перемовин, спільних засіA
дань тощо) не дає очікуваного результату.
Йдеться передусім про його компетенцію щоA
до проведення референдуму  [5, с. 286–290].
Хоча, якщо вести мову про арбітражну функA
цію Президента, то до повноважень у цій сфеA
рі слід віднести також і розпуск парламенту.
На сьогодні, коли Президентом України
підтримана ініціатива проведення широкоA
масштабної конституційної реформи, слід
замислитися над тим, наскільки ефективною
та повноцінною є компетенція глави держаA
ви як арбітра між гілками влади.

Ю. Барабаш звертав увагу на факт, що
після винесення Конституційним Судом
низки рішень у референдумних справах, а таA
кож із урахуванням конституційного оформA
лення цього інституту безпосередньої демоA
кратії вести мову про наявність у ньому арA
бітражного потенціалу не доводиться [11]. Що
стосується розпуску парламенту, то після
відновлення чинності Конституції в редакції
від 28.06.1996 р. питання про застосування
цього інституту Президентом заради залаA
годження конфліктів між парламентом та
Урядом, а також всередині парламенту виA
глядає малоймовірним. Однак цьому є відпоA

відне пояснення. Адже в новихAстарих консA
титуційних умовах Президент отримав доA
статні важелі впливу на функціонування виA
конавчої влади. У свою чергу, Верховна Рада
України втратила відповідні повноваження.
Тому, якщо конфлікт і може виникнути, то
більшою мірою між загальнонаціональним
представницьким органом і главою держави
як особи політично відповідальної за діяльA
ність виконавчих органів влади (нагадаємо,
що згідно із ст. 115 Конституції Уряд формуA
ється під новообраного Президента).

Безумовно, в ході конституційного рефорA
мування акценти мають бути розставлені заA
лежно від того, яка форма правління буде обA
рана. Разом із тим нас турбує майже ігноруA
вання Конституційним Судом такої арбітражA
ної ролі Президента та його статусу як поA
літичного діяча, що прагне втілити в життя
передвиборну програму, тобто вирішення
проблем, які хвилюють все суспільство (або
його переважну більшість). Коли ми говориA
мо про ігнорування, то маємо на увазі не заA
перечення, а відсутність констатації такої
ролі глави держави у правових позиціях 
Суду. Останнім часом можна спостерігати і
певні позитивні зрушення в цьому питанні.
Йдеться про рішення Суду від 15.01.2009 р.
№ 2Aрп/2009 та від 25.02.2009 р. № 5Aрп/2009.
У цих рішеннях Суд висловив дві принциA
пові позиції, які стосуються найменш досліA
дженого з доктринальної точки зору питання
про керівництво Президентом у таких сфеA
рах, як національна безпека, оборона та зовA
нішня політика. Зокрема, Суд зазначив, поA
перше, те, що глава держави не тільки здійсA
нює загальне спрямування зовнішньополіA
тичного курсу держави згідно з визначеними
Верховною Радою України засадами зовнішA
ньої політики України, а й застосовує відпоA
відні засоби впливу на суб’єктів зовнішньоA
політичної діяльності з метою забезпечення
національних інтересів і безпеки України.
ПоAдруге, на думку Суду, «системний аналіз
положень Конституції України дає підстави
вважати, що Верховна Рада України, ПрезиA
дент України, Кабінет Міністрів України маA
ють окремі конституційні повноваження у
сферах національної безпеки й оборони дерA
жави, але лише Президент України наділений
конституційними повноваженнями здійснюA
вати керівництво у цих сферах. Це означає,
що Президент України, здійснюючи таке кеA
рівництво, спрямовує діяльність суб’єктів заA
безпечення національної безпеки й оборони
держави, зокрема Збройних Сил України,
Служби безпеки України, Служби зовнішA
ньої розвідки України, Державної прикордонA
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ної служби України, інших військових форA
мувань, утворених відповідно до законів УкA
раїни, на реалізацію засад, визначених у п. 17
ч. 1 ст. 92 Конституції України та Законі УкA
раїни «Про основи національної безпеки УкA
раїни». При цьому Судом значно розширені
межі дискреції глави держави у визначенні
власної компетенції. В основі аргументації
Суду було те, що положення Конституції УкA
раїни, у яких встановлено зазначені повноваA
ження Президента України та інших суб’єкA
тів зовнішньополітичної діяльності держави,
є нормами прямої дії (ч. 3 ст. 8). Тим самим,
Суд зробив можливим самостійне, без необA
хідного в демократичному суспільстві закоA
нодавчого регулювання, встановлення форм
і методів діяльності, а також визначення «заA
собів впливу» на суб’єктів, що згідно з КонA
ституцією не підпорядковуються Президенту.
Така позиція Суду викликає сумнів з точки
зору відповідності засадам правової державA
ності та принципу поділу влади.

Не менш дискусійними в науковій літеA
ратурі є й інші статусні характеристики ПреA
зидента, які мають оціночний характер, переA
дусім його визначення як гаранта КонстиA
туції та прав і свобод людини. З приводу осA
танньої характеристики заслуговує на увагу
правова позиція, висловлена Судом в ухвалі
про відмову у відкритті провадження за конA
ституційним зверненням гр. М. Романчука
(від 08.05.1997 р. № 11Aз). Суд не сприйняв
доводи заявника щодо необхідності тлумаA
чення ст. 102 Конституції в частині конкреA
тизації змісту статусу Президента як гаранта
прав людини, однак висловив при цьому важA
ливу інтерпретацію вказаної конституційної
норми: «за главою держави закріплено шиA
рокі повноваження як у вирішенні загальноA
державних проблем, котрі вимагають поєднанA
ня політичних, економічних, соціальних та інA
ших аспектів функціонування держави, так,
рівнозначно, і у розгляді локальних питань,
що стосуються захисту справедливості, прав,
свобод та інтересів окремої людини в разі їх
порушення будьAким, в тому числі і держаA
вою… Для реалізації цих функцій Президент
приймає рішення, які мають силу законодавA
чих актів, а в разі необхідності – безпосеA
редньо втручається в критичну ситуацію з
метою усунення будьAякої загрози для дерA
жави та її громадян». 

Натомість питання про те, наскільки таке
втручання є обов’язковим і можливим (з точки
зору компетенції), залишається відкритим.
Нагадаємо, що серед підстав розпуску парлаA
менту Президентом В. Ющенком у 2007 р. були
й інтереси гарантування конституційних прав

громадян. В Указі від 02.04.2007 р. № 264/2007
зазначалося: «Такий конституційний статус
Президента України зобов’язує його здійсA
нювати заходи для зупинення порушень
Конституції України, прав громадян... З цьоA
го, зокрема, випливає обов’язок достроково
припинити повноваження парламенту у разі
порушень ним Основного Закону України,
якщо немає інших запобіжників грубим поA
рушенням Конституції України з боку ВерA
ховної Ради України».

Невирішеністю також характеризується
низка повноважень Президента як політичA
ної особи, у тому числі підстави застосуванA
ня права вето. Чинна Конституція фактично
робить це повноваження Президента дискA
реційним. На відміну від цього, в констиA
туційному законодавстві низки європейсьA
ких країн міститься чітка вказівка на те, що
ці повноваження глави держави повинні ним
використовуватись як гарантом додержання
Конституції. Так, відповідно до Конституції
Естонії, якщо парламент знову прийме не
підписаний Президентом закон, останній
має право звернутися до Державного суду,
який діє в цьому разі як орган констиA
туційної юрисдикції, з проханням визнати
закон неконституційним. Якщо суд відмоA
вить главі державі в його клопотанні він
(Президент) має такий закон оприлюднити.
Це, на думку естонських дослідників, є яскA
равим свідченням відсутності у Президента
саме політичного вето [12, с. 157].

Що стосується вітчизняної практики, то
в більшості випадків Президент використоA
вує право вето як гарант Конституції, а не як
політичний діяч. Вважаємо, що досить сутA
тєвою для розуміння ролі Президента як гаA
ранта додержання Конституції має правова
позиція Конституційного Суду Росії щодо
використання главою держави права вето. 
У своїй Постанові від 06.04.1998 р. № 11AП
Суд вказав на те, що «необхідність підписанA
ня й оприлюднення Президентом Російської
Федерації закону в порядку, передбаченому
ч. 3 ст. 107 Конституції Російської Федерації,
не може розглядатись як підтвердження його
відповідності або невідповідності КонстиA
туції Російської Федерації, у тому числі за
порядком прийняття. Обов’язок Президента
Російської Федерації відповідно до ст. 107
(ч. 3) Конституції Російської Федерації підA
писати й оприлюднити ухвалений закон не
перешкоджає Президентові Російської ФеA
дерації звернутися до Конституційного Суду
Російської Федерації із запитом про переA
вірку відповідності Конституції Російської
Федерації такого закону».
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Висновки

Проведений аналіз є яскравим свідченA
ням того, що наявність у механізмі ресA
публіканської влади інституту президентури
не можна описати лише такими словами, як
«відмінність президента від монарха зводитьA
ся до виборності та тимчасового характеру».
Президент (в країнах із змішаною та презиA
дентською формою правління) є другим,
нарівні з парламентом, центром легітимації,
а тому від політикуму вимагається високий
рівень культури компромісу та вміння спільA
ної реалізації владних повноважень. Як свідA
чить практика державотворення багатьох
республіканських країн, навіть за умов якісноA
го конституційного регулювання відповідA
них владних відносин, без цього «культурноA
го» компонента стан взаємовідносин між виA
щими органами влади носитиме максимальA
но конфліктний характер. Саме це суттєвим
чином відрізняє сутність державного упA
равління в республіканських і монархічних
країнах. 
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Захоплення заручників тривалий час
розглядалось у світі як конкретна форA
ма вияву тероризму, однак у зв’язку 

із поширенням таких випадків міжнародA
не співтовариство надало йому статус окреA
мого злочину. 17 грудня 1979 р. Генеральна
Асамблея ООН Резолюцією 34/146 прийняA
ла Конвенцію про боротьбу із захопленням
заручників. Згідно із ст. 1 цієї Конвенції
будьAяка особа, яка захоплює або утримує
іншу особу, погрожує вбити, завдати ушкоA
дження або продовжити утримування іншої
особи (тут і далі іменовану як заручник) для
того, щоб примусити третю сторону (а саме –
державну, міжнародну неурядову організаA
цію, будьAяку фізичну або неюридичну осоA
бу, групу осіб) вчинити або утриматися від
вчинення певного акта як прямої або непряA
мої умови звільнення заручників, вчиняє злоA
чин захоплення заручників.

Верховна Рада УРСР у травні 1987 р. раA
тифікувала зазначену Конвенцію, а її полоA
ження були імплементовані до КримінальноA
го кодексу (далі – КК) УРСР 1960 р. У статA
ті 1231 цього Кодексу, яка передбачала відпоA
відальність за захоплення заручників, кваліA
фікованим видом цього злочину визнавалося
вчинення його щодо працівника правоохоA
ронного органу чи представника влади, а таA
кож щодо його близьких родичів. При прийA
нятті КК України 2001 р. законодавець піA
шов шляхом «розведення» кримінальної відA
повідальності за захоплення або тримання як
заручника «загального» потерпілого та такі
ж дії, вчинені відносно представника влади
або працівника правоохоронного органу, по
окремих статтях кримінального закону, розA
ташованих у різних розділах Особливої часA
тини КК. На сьогодні загальна норма – 

ст. 147 – розміщена у розділі III Особливої
частини КК, який має назву «Злочини проти
волі, честі і гідності», а ст. 349 – у розділі XV
Особливої частини «Злочини проти авториA
тету органів державної влади, місцевого саA
моврядування та об’єднань громадян».

Незважаючи на те, що у науковій літераA
турі приділяється значна увага кримінальноA
правовому аналізу цих норм, низка питань,
пов’язаних, переважно, з визначенням змісту
діяння у відповідних складах, моментом їх
закінчення, кваліфікацією інших посягань,
вчинених під час захоплення або тримання
заручників, вирішується неоднозначно. Це
зумовлює наше звернення до проблемних асA
пектів об’єктивної сторони складів, передбаA
чених статтями 147 і 349 КК.

З об’єктивної сторони злочини, передбаA
чені ст. 147 та ст. 349 КК, можуть полягати у
двох формах – захопленні або триманні осоA
би як заручника. У науковій літературі існуA
ють два підходи до тлумачення поняття «заA
хоплення»: більш вузьке – як дії, поєднаної
із застосуванням до потерпілого фізичної сиA
ли або погрози1; широке – як будьAяке обмеA
ження свободи потерпілого самостійно обиA
рати місце перебування з метою подальшого
використання його як заручника2.

ЗАХОПЛЕННЯ  ЗАРУЧНИКІВ: 
проблеми  визначення  змісту об’єктивної  сторони 
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Підтримуючи першу позицію, B. КоміссаA
ров наводить на її користь такі аргументи:
поAперше, він пропонує враховувати етимоA
логічне походження та змістовне навантаA
ження слів «захоплення» й «утримання» і
вказує, що в російській мові слово «захопA
лення (захопити)» означає «силою заволодіA
ти будьAким»; поAдруге, підкреслює зв’язок
об’єкта й об’єктивної сторони злочину, нагоA
лошуючи, що злочином проти громадської
безпеки захоплення заручників визнається
завдяки загальнонебезпечному способу вчиA
нення; поAтретє, зазначає, що термін «захопA
лення» у ст. 1 Гаазької конвенції про боротьA
бу із незаконним захопленням повітряних
суден 1970 р. тлумачиться тільки як насильA
ницька дія1. Розглядаючи доводи B. КоміссаA
рова, не слід забувати про те, що у ч. 1 ст. 206
КК РФ передбачена відповідальність за заA
хоплення або утримування особи як заручA
ника, пов’язане із застосуванням насильства,
що не є небезпечним для життя чи здоров’я
потерпілого, або погрози його застосування,
а у ч. 2 цієї статті йдеться про насильство, що
є небезпечним для життя чи здоров’я особи.
Зазначимо також, що в ч. 1 ст. 1231 КК УРСР
1960 р. як складова діяння називалася погроA
за вбивством, заподіянням тілесних ушкоA
джень або подальшим триманням особи як заA
ручника. У чинному кримінальному законоA
давстві України ні в загальній нормі (ст. 147
КК), ні в спеціальній (ст. 349 КК) вказівки
на обов’язкове застосування до потерпілого
фізичної сили або погроз немає. Проте окA
ремі українські вчені продовжують вважати
погрозу потерпілому обов’язковою ознакою
захоплення заручників2. Зміст ознаки «заA
хоплення» визначають також через поняття
«напад», яке саме собою характеризується
застосуванням фізичного або психічного наA
сильства3.

На нашу думку, законодавчих підстав для
вузького розуміння поняття «захоплення» у
ст. 147 або ст. 349 КК немає. Під захопленA
ням особи як заручника ми розуміємо будьA
яке протиправне посягання на фізичну своA
боду й особисту недоторканність людини з
тим, щоб використати це як засіб впливу на
вказаних у законі адресатів. Як правило, заA
хоплення особи полягає у вилученні її з
місця перебування та наступному поміщенні
в обмежений простір (будьAяке приміщення,
транспортний засіб, певна територія), тобто
у викраденні людини. Таке викрадення може
бути відкритим або таємним, із застосуванA

ням фізичної сили або психічного впливу на
потерпілого або без такого застосування. ЗаA
хоплення може бути вчинене також шляхом
обману або зловживання довірою потерпілоA
го, коли він добровільно передає себе до рук
злочинця, не усвідомлюючи до певного моA
менту факту захоплення. Наприклад, суб’єкт,
маючи умисел на захоплення заручника, зверA
тається до працівника міліції з проханням
пройти у певне місце, де начебто вчинюється
злочин, а в подальшому позбавляє його своA
боди. Захоплення можливе також у випадках,
коли потерпілий із будьAяких причин (хвоA
робливий стан, втрата свідомості, вік) не
усвідомлює характеру вчинюваних із ним дій.

Захоплення заручника може мати форму
незаконного позбавлення волі та не супроA
воджуватися протиправним переміщенням
особи із одного місця до іншого. Це відбуA
вається в ситуаціях, коли потерпілий сам
опинився у такому місці, де зусиллями злоA
чинців позбавляється можливості вільно пеA
ресуватися.

Практично всі науковці стверджують, що
захоплення слід вважати закінченим з того
моменту, коли потерпілий фактично обме жеA
ний у свободі пересування4. Погоджуючись
із цим твердженням по суті, зазначимо лиA
ше, що воно не може бути поширене на виA
падки, коли потерпілий у силу своїх особлиA
востей (каліцтво, малолітній вік, перебуванA
ня на лікуванні у психіатричних закладах тоA
що) до моменту захоплення був позбавлений
або суттєво обмежений у свободі пересуванA
ня. Очевидно, захоплення, вчинене щодо таA
ких категорій осіб, слід вважати закінчеA
ним із того моменту, коли винний отримує
хоча б початкову можливість «розпоряджатиA
ся» потерпілим – вирішувати його подальA
шу долю.

Викладене свідчить, що можна кваліфіA
кувати дії винного як замах на злочин, пеA
редбачений ст. 147 або ст. 349 КК. Зокрема,
якщо в наведеному прикладі про захопA
лення обманним шляхом як заручника праA
цівника міліції, потерпілий до моменту обмеA
ження його у свободі пересування зрозуміє,
що відбувається щось підозріле і не дасть заA
манити себе у пастку, вчинене слід розглядаA
ти як незакінчений замах на захоплення заA
ручника.

Тримання особи як заручника, як правиA
ло, полягає у позбавленні потерпілого волі,
тобто можливості пересуватися на свій розA
суд. Це може бути використання зовнішніх
перешкод, які унеможливлюють свободу пеA
ресування, або заборона залишати місце пеA

1Курс уголовного права: Т. 4. – 191 с.
2Науковий коментар Кримінального кодексу

України / М. Й. Коржанський. – К., 2001. – 234 с.
3Науково�практичний коментар КримінальA

ного кодексу України / За ред. M. I. Мельника, 
M. I. Хавронюка. – К., 2003. – 318 с.

4Науково�практичний коментар до КримінальA
ного кодексу України. – К., 2005. – 280 с.; Науково�
практичний коментар Кримінального кодексу України /
За ред. M. I. Мельника, M. I. Хавронюка. – 319 с.
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ребування, поєднана з погрозою вчинення
негативних дій щодо потерпілого (застосуваA
ти насильство, не годувати тощо). Тримання
також може супроводжуватися забороною
вчиняти будьAякі несанкціоновані дії, припиA
ненням будьAяких спроб до власного звільA
нення або звільнення інших заручників. ХаA
рактер заборон, тобто ступінь «неволі» заручA
ника не має значення для кваліфікації вчинеA
ного за ст. 147 або ст. 349 КК.

На нашу думку, тримання особи як заручA
ника не повинно обов’язково пов’язуватись із
перебуванням потерпілого у певному, визнаA
ченому винним місці. Наприклад, до тіла заA
хопленої людини прикріпляється вибуховий
пристрій, який спрацює за сигналом злочинця
у разі невиконання його вимог. Ми вважаємо,
що основним для оцінки дій суб’єкта як триA
мання заручника в даному випадку є той факт,
що він у результаті вчинених дій отримав реA
альну можливість визначати долю потерпілоA
го і тим самим використовувати його як засіб
впливу на визначених у законі адресатів.

Якщо тримання як заручника здійснюA
ється щодо особи, яка здатна самостійно пеA
ресуватись, юридичний момент закінчення
злочину – початок перешкоджання її виходу
на волю. Якщо потерпілим є немовля, каліA
ка, особа, яка перебуває без свідомості або в
іншому стані, який виключає можливість пеA
ресуватися, тримання заручників слід вважаA
ти закінченим з моменту, коли винний досяA
гає реального контролю над такою людиною.
Слід зазначити, що тримання заручників траA
диційно розглядається як триваючий злоA
чин1, що робить необхідним окремо визначиA
ти момент його фактичного припинення.
Очевидно, злочин може бути припинений як
із причин, які залежать від волі винного (звільA
нення заручників незалежно від мотивів такої
поведінки, з’явлення із зізнанням), так і з обA
ставин, які знаходяться поза його волею (втеча
заручників з місця тримання, їх звільнення
працівниками правоохоронних органів або
іншими особами, смерть потерпілих). Час факA
тичного припинення злочину має значення
для обчислення строків давності притягнення
до кримінальної відповідальності.

Захоплення або тримання заручника для
винного є одним із проміжних етапів у досягA
ненні його кінцевої мети. Наступним етапом
є пред’явлення певних вимог родичам заручA
ника, державній або іншій установі, підприA
ємству, організації або їх службовим особам.
Проте за змістом закону реальне висунення
таких вимог не є обов’язковим для кваліфіA
кації дій винного як закінченого злочину за
ст. 147 або ст. 349 КК. Законодавець визнаA

чає лише мету злочину – спонукання вказаA
них адресатів до вчинення або утримання від
вчинення будьAякої дії як умови звільнення
заручника. Таке спонукання, очевидно, поляA
гає у висуненні вимог певного характеру та
може супроводжуватися погрозами на адресу
заручника. Але ні пред’явлення ультимативA
них вимог, ні погрози не входять у зміст діянA
ня, передбаченого ст. 147 чи ст. 349 КК УкA
раїни. У зв’язку з цим вважаємо помилковою
позицію, відповідно до якої умова звільнення
заручника обов’язково має бути доведена до
тих суб’єктів, яким вона адресована2.

З викладеного випливає, що захоплення
або тримання особи як заручника може бути
поєднане із вчиненням інших посягань. ПроA
понуємо розглянути окремо питання кваліфіA
кації найбільш типових варіантів такого поA
єднання.

1. Якщо захоплення або тримання заручA
ника супроводжувалося вчиненням щодо ньоA
го інших насильницьких дій (нанесенням поA
боїв, заподіянням легких або середньої тяжA
кості тілесних ушкоджень, незаконним ввеA
денням в організм потерпілого наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх анаA
логів, зґвалтуванням, насильницьким задовоA
ленням статевої пристрасті неприродним споA
собом), скоєне належить кваліфікувати за суA
купністю злочинів, передбачених відповідною
частиною ст. 147 або ст. 349 КК і тією нормою,
яка передбачає відповідне посягання – ст. 126,
статті 122, 125 або спеціальними нормами; 
ст. 314; статті 152, 153 КК або спеціальними
нормами3.

Кваліфікація за сукупністю злочинів має
відбуватись і у випадках, коли захоплення або
тримання як заручника представників влади
або працівників правоохоронних органів
супроводжувалося заподіянням їм тяжкого
тілесного ушкодження або смерті через неA
обережність. Такий підхід у кваліфікації зуA
мовлений тим, що відповідні дії винного,
вчинені при захопленні або триманні як заA
ручника представника влади, працівника
правоохоронного органу чи їх близьких роA
дичів, взагалі не передбачені складом цього
злочину. У зв’язку з викладеним вважаємо
помилковими пропозиції окремих науковців
охоплювати ст. 349 КК застосування щодо
потерпілого деяких видів погроз, зокрема
погрози вбивством, заподіяння йому легких,

1Науково�практичний коментар до КримінальA
ного кодексу України. – К., 2005. – 694 с.

2Науково�практичний коментар до Кримінального
кодексу України / За ред. В. Г. Гончаренка, П. П. АндA
рушка. – К., 2005. – Кн. 2. – 130 с.

3Спеціальні норми необхідно використовувати
у випадках, коли посягання щодо потерпілого були
вчинені у зв’язку з виконанням цим потерпілим або
його близькими родичами відповідних їх статусу
службових обов’язків.
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The article discusses issues related to the contents of the objective side of corpus delicti of a crime
«hostage�taking», id est criminal�legal description of actions that constitute the objective side of offence
is provided, subject to the Article 147 and 349 of the Criminal Code of Ukraine, the momеnt of conclu�
sion of such actions is determined and the distinction between the aforesaid offences and related
offences is made.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с содержанием объективной стороны сос�
тавов преступлений «захват заложников», а именно: осуществляется уголовно�правовая ха�
рактеристика действий, которые составляют объективную сторону посягательств, предус�
мотренных в статьях 147 и 349 УК Украины, определяется момент их окончания, проводится
разграничение названных выше посягательств от смежных преступлений.

середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушA
коджень1.

2. Захоплення або тримання як заручниA
ка «загального» потерпілого, пов’язане із 
заподіянням йому тяжкого тілесного ушкоA
дження має кваліфікуватися лише за ч. 2 
ст. 147 КК (за ознакою – «тяжкі наслідки»).
Такий самий підхід повинен застосовуватись
у разі спричинення заручнику смерті через неA
обережність. Умисне вбивство особи, яку заA
хопили або тримають як заручника, вчинене
у зв’язку з такими діями, статтями 147 та 349
КК не охоплюється і вимагає кваліфікації за
сукупністю – ч. 2 ст. 147 (за ознакою «тяжкі
наслідки») або ст. 349 та п. 3 ч. 2 ст. 115 КК.

3. Якщо захоплення або тримання особи
як заручника є засобом впливу на працівника
правоохоронного органу, державного діяча,
судді з метою перешкодити виконанню ними
службових обов’язків або добитися прийнятA
тя незаконних рішень, вчинене слід кваліфіA
кувати за сукупністю злочинів, передбачеA
них ст. 147 або ст. 349 та статтями 343, 344,
376 КК.

4. Виходячи з мети захоплення заручників,
такі злочини, як правило, супроводжуються
пред’явленням вимог до визначених у законі
адресатів. Такі вимоги можуть носити будьA
який характер, у тому числі злочинний (наA
приклад, надати матеріальні цінності, трансA
портний засіб, вогнепальну зброю тощо). У таA
ких випадках вчинене належить кваліфікуваA
ти за сукупністю злочинів (ст. 147 або ст. 349
та статті 189, 289, 262 КК тощо). Якщо ж
суб’єкт, вчиняючи захоплення або тримання
потерпілого як заручника, мав на меті пред’явA

лення таких вимог, але висунути їх не встиг,
його дії слід кваліфікувати за ст. 147 або 
ст. 349 та як готування до злочину відповідноA
го виду.

5. Якщо при захопленні групи заручників
один або декілька з них, але не всі, є предA
ставником влади, працівником правоохоронA
ного органу чи їх близькими родичами, а
інші – «звичайними» потерпілими, вчинене
належить кваліфікувати за сукупністю злоA
чинів, передбачених відповідною частиною
ст. 147 та ст. 349 КК. Аналогічна кваліфіA
кація має здійснюватись у випадках, коли
представник влади чи працівник правоохоA
ронного органу за його згодою обмінюється
на «звичайних» потерпілих, які були захопA
лені або утримувались як заручники. З приA
воду останньої ситуації слід зазначити, що
М. Хавронюк пропонує доповнити ст. 349
КК частиною другою такого змісту: «Особа
не притягається до відповідальності за триA
мання представника влади або працівника
правоохоронного органу як заручника у виA
падках, коли таке тримання здійснювалось
за ініціативою останніх, які запропонували
себе як заручників за умови звільнення
інших заручників»2. Ми підтримуємо таку
пропозицію, але з деякими застереженнями.
Очевидно, запропонована норма має встаA
новлювати особливі умови звільнення від
кримінальної відповідальності за вчинення
дій, передбачених ст. 349 КК. Тому більш
правильним є формулювання «Звільняється
від кримінальної відповідальності особа, яка
вчинила дії, передбачені ч. 1 цієї статті, проте
за ініціативою самого представника влади
або працівника правоохоронного органу, які
запропонували себе як заручника в обмін на
звільнення інших заручників».

2Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини
Кримінального кодексу України. – К., 2004. –
396 с.

1Кримінальний кодекс України: НауковоAпракA
тичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, 
С. Б. Гавриш та ін.; За ред В. В. Сташиса, В. Я. ТаA
ція. – X., 2006. – 937 с.; Науково�практичний коменA
тар до Кримінального кодексу України / За ред. 
В. Г. Гончаренка, П. П. Андрушка. – К., 2005. – Кн.
3. – 259 с. 
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Актуальним завданням удосконалення
кримінального законодавства України
є формування ефективних кримінальA

ноAправових засобів протидії спаму – розповA
сюдженню масових електронних повідомA
лень. Не може не викликати занепокоєння
порівняння показників судової статистики та
фактичних даних щодо діяльності українсьA
ких спамерів. Так, згідно з інформацією ДерA
жавної судової адміністрації, у 2007–2008 рр.
суди не розглядали кримінальних справ про
злочини, передбачені ст. 3631 КримінальноA
го кодексу (далі – КК) України [1]. У подальA
шому ситуація докорінно не змінилася. За даA
ними міжнародної громадської організації
The Spamhaus Project, серед 10 найнебезпечA
ніших спамерів світу налічується 3 особи, діA
яльність яких пов’язують з Україною [2].
Крім цього, відповідно до висновків, зроблеA
них експертами цієї організації, близько 80 %
світового спаму слід пов’язувати з однією сотA
нею встановлених спамерів; дані про них
об’єднані в спеціалізованій базі даних The
Register of Known Spam Operations (ROKSO).
Українців у цій сотні четверо. Іншими словаA
ми, існує чотири особи або груп осіб, які здійсA
нюють масові розсилки з території України у
світовому масштабі [3], тобто Україна й укA
раїнці є помітними учасниками процесів,
пов’язаних з розповсюдженням спаму, але ця
тенденція не знаходить відображення в пракA
тиці українських судів.

Аналіз пропозицій щодо вдосконалення
чинного законодавства з питань протидії спаA
му свідчить, що не всі дослідники вважають
його криміналізацію доцільною. Так, Н. КуA
шаковаAКостицька звертає увагу на невідпоA
відність тяжкості злочину санкціям, які місA
тить ст. 3631 КК України. Вона вважає за неA
обхідне ввести кримінальну відповідальність
за розповсюдження інформації про алкогольA
ні, тютюнові вироби, харчову й іншу продукцію,

шкідливу для здоров’я, інші види реклами, яка
носить в цілому негативний характер у сенсі
психічного та фізичного здоров’я як окремих
громадян, так і нації в цілому [4, с. 111–112].
Що стосується спаму як злочину у сфері викоA
ристання інформаційних технологій, то позиA
ція дослідниці очевидна – саме собою масове
розповсюдження повідомлень електрозв’язку
не зумовлює суспільної небезпечності.

Російські вчені І. Богдановська та Є. ВолA
чинська зазначають, що діяльність з розсилки
повідомлень, які адресат не запитував, збиранA
ня електронних поштових адрес, розроблення
спеціалізованого програмного забезпечення,
що дозволяє приховати джерело розсилки, пеA
ретворилася на ефективний бізнес. ВраховуA
ючи таку особливість, вони вважають, що доцільA
но обмежитися внесенням змін до законодавA
ства про зв’язок і щодо використання персоA
нальних даних (номерів телефонів, адрес еAmail
тощо). При цьому пропозиція щодо встановA
лення кримінальної відповідальності за розсилA
ку спаму, на їх думку, недоцільна з точки зору
як суспільної небезпечності такого діяння, так і
загальної лібералізації та гуманізації вітчизняA
ного законодавства [5, с. 34]. Разом із тим доA
слідницям, як видається, вдалося сформулюваA
ти перспективне в плані побудови стратегії праA
вового регулювання спаму положення: розповA
сюдження спаму – це бізнес. 

За результатами досліджень Асоціації пряA
мого маркетингу та ORC International, у США
завдяки спаму продається товарів на суму
близько $11,7 млрд. Так, у 2003 р. комерційні
повідомлення електронної пошти забезпечили
36 % усіх покупок американців у грошовому
еквіваленті [6]. БудьAякий економіст підтверA
дить, що такі показники вимагають розгляду
питання про спам не в контексті заборони, а з
метою регулювання. Відповідно, криміналізаA
ція спаму не може розглядатися окремо від йоA
го соціально корисної функції.
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Найбільш переконливим прикладом норA
мативного відображення суспільно небезпечA
них і соціально корисних особливостей спаму,
на нашу думку, є Федеральний закон СполуA
чених Штатів Америки «Controlling the Assault
of NonASolicited, Pornography and Marketing
Act (CANASPAM Act)» від 16.12.2003 р. [7]. 

Метою цієї статті є розгляд зазначеного
нормативного документа США для форA
мулювання можливих пропозицій щодо
вдосконалення чинного національного заA
конодавства. 

Аналіз згаданого закону США дозволяє
сформулювати певні висновки.

По�перше, на законодавчому рівні фіксуA
ється класифікація нормативних підходів до
масових розсилок залежно від їх змісту. ЯкA
що шляхом масової розсилки здійснюється
розповсюдження комп’ютерних вірусів, порA
нографії чи створюються умови для подальA
шого вчинення шахрайства, така розсилка
однозначно визнається злочинною й отриA
мує правову оцінку в контексті відповідних
законів. Це фіксується CANASPAM Act у паA
раграфі «с» четвертого розділу. Якщо масова
розсилка представляє собою поширення поA
відомлень рекламного характеру, дії осіб, які
її здійснюють визнаються суспільно небезA
печними тільки у разі порушення встановлеA
них правил використання комерційної електA
ронної пошти. Такий нормативний підхід дозA
воляє забезпечити баланс позитивних і негаA
тивних наслідків криміналізації, оскільки доA
сліджений нормативноAправовий акт врештіA
решт сприяє цивілізованому розвитку суспільA
но корисного сегмента спаму.

По�друге, американський законодавець у
питанні регулювання спаму обрав так звану
модель opt out. Вона, в американському баченA
ні, полягає в тому, що відправник не має вводиA
ти в оману отримувачів стосовно змісту або
джерела повідомлень, а отримувач, у свою черA
гу, повинен мати можливість відмовитися від
подальшого отримання подібної кореспонденA
ції від певного відправника. Інша існуюча моA
дель (opt in) значно жорсткіша. Вона полягає в
тому, що правомірною є тільки така масова
розсилка, яка здійснюється на електронні адреA
си отримувачів, які її попередньо замовили.

По�третє, до передбачених американсьA
ким законодавством нормативних критеріїв
суспільної небезпечності направлення мноA
жинних комерційних повідомлень електронA
ної пошти слід відносити: несанкціоноване виA
користання захищених комп’ютерів або їх виA
користання для введення отримувачів в омаA
ну; фальсифікацію реквізитів електронних
листів для унеможливлення ідентифікації відA
правника; використання для здійснення маA

сових розсилок електронних поштових адрес
або доменних імен, зареєстрованих із викоA
ристанням фальсифікованих відомостей; виA
користання чужих ІР адрес для здійснення
масових розсилок від свого імені.

По�четверте, CANASPAM Act пропонує
розгалужену систему кваліфікуючих ознак
розповсюдження множинних повідомлень коA
мерційного зв’язку. Серед них заслуговує на
увагу механізм визначення розмірів шкоди, заA
подіяної масовим розповсюдженням повідомA
лень електронної пошти, та розмірів прибутку,
отриманого шляхом вчинення злочинів, пеA
редбачених досліджуваним законом. Ці ознаA
ки розглядаються в контексті певного проміжA
ку часу. Так, множинна розсилка вважатиметьA
ся кваліфікованою не лише тоді, коли злочиA
ном заподіяно шкоду у розмірі $ 5250, а й тоді,
коли сума всіх втрат потерпілого, пов’язаних із
множинними розсилками певної особи, станоA
вить більше $ 5000 за один рік.

Як приклад застосування норм зазначеного заA
кону розглянемо кваліфікацію масової розсилки
повідомлень електронної пошти, запропоновану в
обвинувальному вироку по справі США проти Р. СоA
ловея та Ньюпорт Інтернет Маркетінг (USA v. Robert
Alan Soloway and Newport Internet Marketing CorA
poration) [8]. Основною метою діяльності звинуваA
ченого було отримання майна шляхом обману. Для
цього Р. Соловей розмістив на багатьох сайтах рекA
ламу програмного забезпечення та послуг створеної
ним корпорації Ньюпорт Інтернет Маркетінг. Ці
послуги полягали в організації легальної масової
розсилки реклами шляхом електронної кореспонA
денції. Всі відомості про наявність бази даних леA
гально отриманих адрес електронної пошти, праA
цездатність запропонованого програмного забезпеA
чення, наявність послуг цілодобової технічної підA
тримки та повернення вартості програмного забезA
печення у разі неотримання замовником гарантоваA
ного прибутку не відповідали дійсності. Крім того,
використовуючи незаконно отримані електронні
адреси Р. Соловей здійснював масову розсилку коA
мерційних повідомлень електронної пошти, в яких
рекламував послуги та програмні продукти НьюA
порт Інтернет Маркетінг. За даними звинувачення,
таких повідомлень налічувалося десятки мільйонів.
При цьому, адреси, які він використовував для
фальсифікації реального джерела повідомлень, наA
лежали, як правило, особам, які, внаслідок введенA
ня в оману, придбали рекламоване ним програмне
забезпечення. Приховування джерела повідомA
лень здійснювалося з використанням спеціального
програмного забезпечення, яким він фальсифікував
дані заголовків повідомлень. Така фальсифікація
здійснювалася шляхом залишення поля «Звідки»
(From) порожнім або заповнення його неіснуючою
адресою чи адресою, що належала іншій особі. ТаA
кож для приховування реальної адреси відправниA
ка Р. Соловей використовував близько 2000 так



К Р И М І Н А Л Ь Н Е П РА В О

133

№ 6

званих проксіAсерверів (proxy servers) спеціальних
мережевих служб, які дозволяють переадресовуваA
ти та перенаправляти потоки електронної пошти,
змінювати відомості про джерело повідомлення.
Обвинувачення окремо містить характеристику
шкоди, заподіяну через масову розсилку повідомA
лень електронної пошти. У даному випадку вона, в
основному, пов’язується з певними ускладненняA
ми легального використання електронної пошти
особами, яким належали використовувані зловA
мисником електронні адреси. В деяких випадках
це полягало у припиненні обслуговування електA
ронних адрес цих осіб провайдерами інтернетAпосA
луг. Такий захід інтернет провайдери в праві засA
тосовувати своїм рішенням, оскільки масова розA
силка є порушенням загальних правил надання
доступу до мережі. Таким чином, реальні володарі
адрес, які використовував Р. Соловей, несли відA
повідальність за організовані ним розсилки. Для
тих із них, хто здійснює господарську діяльність в
Інтернеті подібні заходи спричиняли істотні збитA
ки. В інших випадках володарі використовуваних
злочинцем адрес отримували на свої електронні
поштові скриньки численні повідомлення про те,
що пошту не доставлено (у випадках, коли програA
ма Р. Соловея направляла листи на адреси, які вже
не існували). Ці повідомлення були численними,
займали багато місця на серверах, а їх видалення
спричинило втрати як часу, так і грошей.

У контексті досліджуваного закону дії Р. СоA
ловея були кваліфіковані як використання захиA
щеного комп’ютера (такими у цій справі були серA
вери великих провайдерів і проксіAсервери, що виA
користовувалися для організації зв’язку між штаA
тами) для передавання або перенаправлення комерA
ційних повідомлень електронної пошти з метою
введення в оману отримувачів стосовно джерела
таких повідомлень (18 U.S.C. 1037 (a)(2)), а також
як істотне викривлення інформації, що міститься
у заголовку множинного повідомлення, та умисне
ініціювання передавання таких повідомлень (18 U.S.C.
1037 (a)(3)). Крім того, йому були інкриміновані
шахрайство, крадіжка ідентифікаційних відомосA
тей і відмивання грошей. Цей приклад, на нашу
думку, пропонує достатньо чіткі аргументи для
визначення характеру суспільної небезпечності
розповсюдження спаму. Як засіб вчинення інших
злочинів або певний вид недобросовісної реклами,
він спричиняє специфічні наслідки й у сфері викоA
ристання інформаційних технологій. Ці наслідки
полягають у значному ускладненні або навіть взаA
галі позбавленні можливості користуватися електA
ронною поштою. У свою чергу, суспільну небезA
печність розповсюдження спаму, як самостійного
посягання у сфері використання інформаційних техA
нологій, визначають збитки осіб, викликані цим
ускладненням або неможливістю використання
електронної пошти.

По�п’яте, для контролювання проблеми
комерційного спаму американський законоA

давець не обмежується нормами про криміA
нальну відповідальність. Із метою забезпеA
чення комплексного нормативноAправового
впливу CANASPAM Act містить також вимоA
ги до оформлення комерційної електронної
кореспонденції, прозорості механізму зв’язA
ку з відправником і відмови від подальшого
отримання подібних листів, законності збиA
рання електронних поштових адрес тощо. 
З порушенням цих вимог може бути пов’язаA
на цивільна відповідальність відправника
повідомлень. При цьому основною ознакою,
яка дозволяє відмежовувати злочини, передA
бачені CANASPAM Act, від цивільноAправоA
вих деліктів, є множинність розсилки. У таA
кий спосіб, на нашу думку, досягається ефекA
тивне розв’язання проблеми адекватності
якості правового впливу залежно від небезA
печності правопорушення.

Прикладом ефективного застосування цивільA
ноAправових засобів охорони суспільних відносин
у сфері використання електронної пошти може буA
ти судове рішення у відомому цивільному процесі
соціальної мережі Facebook проти так званого коA
роля спаму С. Уоллеса та його спільників. ВідпоA
відно до рішення окружного суду Північного окруA
гу Каліфорнії, Уоллес був зобов’язаний виплатити
компенсацію позивачеві у розмірі $ 710 737 650
США [9]. Аналіз позовної заяви по цій справі дає
можливість встановити, що свої матеріальні преA
тензії Facebook обґрунтовувала в тому числі поA
рушенням норм досліджуваного закону. ЗокреA
ма, представники Facebook довели, що Уоллес
здійснював розповсюдження спаму серед користуA
вачів мережі. При цьому розсилку комерційних
повідомлень він здійснював від імені інших
клієнтів Facebook, незаконно використовуючи їх
облікові записи. Враховуючи те, що у соціальних
мережах обмін повідомленнями можливий тільки
після взаємної згоди користувачів, дії Уоллеса
призводили до того, що клієнти отримували повіA
домлення рекламного характеру нібито від своїх
друзів, колег і т. д. Отже, використовуваний мехаA
нізм розповсюдження спаму значно ускладнював
його ідентифікацію, спричиняв шкоду користуваA
чам мережі, зумовлював цим втрату репутації та доA
віри до Facebook. Дії Уоллеса були представлені у
позовній заяві, у тому числі як направлення на заA
хищений комп’ютер повідомлень комерційного харакA
теру з заголовками, що вводять в оману (15 U.S.C.
7704 (a)(1)); ініціювання передачі на захищений
комп’ютер комерційного повідомлення, що містить
оманливий опис предмета (15 U.S.C. 7704 (a)(2));
ініціювання передачі на захищений комп’ютер коA
мерційного повідомлення електронної пошти, яке
не містить посилання на функціонуючу електронA
ну адресу чи інший подібний механізм, що дозвоA
ляє відмовитися від подальшого отримання поA
дібної кореспонденції (15 U.S.C. 7704 (a)(3)), тоA
що [10].
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Таким чином, правове регулювання маA
сового розповсюдження повідомлень електA
розв’язку слід вважати таким, що відповідає
соціальному змісту та значенню явища, лише
за умови, коли: 

•• масове розповсюдження повідомлень
електрозв’язку не розглядається однозначно
як протиправна діяльність; 

•• на рівні нормативноAправових актів встаA
новлюються правила здійснення подібних
розсилок як певного виду господарської діA
яльності; 

•• комплекс правових заходів з протидії
негативним наслідкам масових розсилок предA
ставляє собою норми, що встановлюють відA
повідальність за порушення таких правил; 

•• диференціація цих правових заходів
здійснюється за ступенем суспільної небезпечA
ності наслідків масового розповсюдження
означених повідомлень.

Зроблений висновок дозволяє критично
оцінити національне законодавство в ознаA
ченій сфері. У Правилах надання й отриманA
ня телекомунікаційних послуг, затверджеA
них постановою Кабінету Міністрів України
від 09.08.2005 р. № 720, під спамом розуміA
ють не замовлені попередньо споживачами
електронні повідомлення, які є масовими або
в яких не наведені достовірні відомості про
повну назву, власну поштову чи електронну
адресу замовника чи відправника цих повіA
домлень, або подальше отримання яких споA
живач не може припинити шляхом інформуA
вання про це замовника чи відправника.
Правила містять норми щодо порядку наданA
ня та використання інтернетAпослуг, серед
яких є заборони замовляти, пропонувати розA
силання або розсилати спам. Крім того, забоA
роняється використовувати мережеві іденA
тифікатори інших осіб, фальсифікувати меA
режеві ідентифікатори, використовувати
неіснуючі мережеві ідентифікатори.

Слід зазначити, що українське законодавA
ство в основному містить норми, подібні до
розглянутого американського закону, та навіть
є жорсткішим. Якщо CANASPAM Act у певних
випадках дозволяє розсилку кореспонденції,
яку не замовляв отримувач, то національне
законодавство її однозначно забороняє. ОдA
нак засобів забезпечення означених вимог
українське законодавство не містить. УявіA
мо, що Р. Соловей розгорнув свою діяльність
в Україні. До нього можна було б застосуваA
ти норми про відповідальність за шахрайство
та відмивання грошей, але стосовно порушенA
ня суворих національних вимог щодо розA
повсюдження спаму та правової оцінки наA
слідків, спричинених його діяльністю окреA
мим особам, українська юстиція мала б розA
вести руками. Дійсно, ініційована ним розA
силка була би порушенням згаданих Правил

надання й отримання телекомунікаційних
послуг, але відповідальність за їх порушення
настає тільки за умови «зниження якості
функціонування телекомунікаційних меA
реж» (ст. 1481 Кодексу України про адмініA
стративні правопорушення), «порушення
або припинення роботи електронноAобчисA
лювальних машин (комп’ютерів), автоматиA
зованих систем, комп’ютерних мереж чи меA
реж електрозв’язку» (ст. 3631 КК України).
Очевидно, що такі наслідки, як правило, не
притаманні розповсюдженню спаму. Крім
того, розгляд ст. 3631 КК України в контексті
нормативних вимог до надання чи отриманA
ня телекомунікаційних послуг дозволяє
встановити ще одну ваду цієї норми. Вона
полягає у тому, що кримінальний закон не
повністю відповідає матеріальним нормам,
що встановлюють правила користування поA
слугами направлення повідомлень. Оскільки
діяння як ознака складу злочину, передбачеA
ного даною нормою, полягає у масовому розA
повсюдженні повідомлень електрозв’язку,
здійсненому без попередньої згоди адресатів,
то масове розповсюдження замовлених повіA
домлень, але таких, що мають викривлені дані
про відправника, або не містять можливості
відмовитися від подальшого отримання не
утворюватиме ознак злочинного діяння (хоA
ча й заборонене Правилами отримання телеA
комунікаційних послуг). Іншими словами,
невідповідність матеріальних та охоронюваA
них норм призводить до неефективності правоA
вого регулювання даної сфери суспільних відA
носин. Разом із тим настільки суворі вимоги
національного законодавства щодо здійсненA
ня масових розсилок, йдеться, насамперед,
про заборону повідомлень, які отримувач не
замовляв, хоч і не підкріплені охоронюваниA
ми нормами, все ж мають, на нашу думку, неA
гативне суспільне значення. Наявність таких
норм унеможливлює розвиток відповідних
видів господарської діяльності, оскільки
значно звужує її правове поле. Ті види комерA
ційної діяльності, які американський законоA
давець намагається цивілізувати, розвивати
та забезпечити врештіAрешт певне підвищенA
ня рівня національної економіки, відповідно
до нашого законодавства є неможливими чеA
рез однозначну заборону.

Висновки

Розв’язання проблеми кримінальної відA
повідальності за розсилку масових телекоA
мунікаційних повідомлень передбачає, переA
дусім, встановлення чітких правил здійсненA
ня подібної діяльності. Ці правила не мають буA
ти орієнтованими тільки на електронну пошту;
доцільно, щоб вони враховували й інші види
зв’язку, наприклад СМСAповідомлення. При
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The American legislation on counteraction to spam is considered. Offers on perfection of the nation�
al legislation in the given context are formulated.

В статье рассматривается американское законодательство о противодействии спаму,
формулируются предложения по совершенствованию национального законодательства в дан�
ном контексте.

цьому, зміст нормативних вимог, на нашу
думку, не має бути настільки жорстким, як
це передбачає чинне законодавство. НормаA
тивні приписи мають створювати стимули та
надавати можливості для розвитку легальноA
го масового розсилання повідомлень електA
розв’язку, оскільки воно, як свідчить світова
практика, набуває важливого для економіки
держави значення (постачання даних до коA
ристувачів товарів і послуг). Із набранням
чинності такими правилами, доцільним буде
встановлення відповідальності за їх порушенA
ня. При цьому не слід обмежуватися тільки
кримінальноAправовими засобами.
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Злочини, що посягають на життя та здоA
ров’я, зумовлюють тяжкі збитки для
українського суспільства. Ця обставиA

на є одним із факторів удосконалення криміA
нального законодавства у сфері охорони люA
дини, внесення в нього змін і доповнень. На
сьогодні ця діяльність є пріоритетним напряA
мом державної політики у сфері протидії злоA
чинності.

У кримінальному законі відображається
стан суспільства, оскільки він пов’язаний із
своїм часом і станом суспільства в цей час.
Як відомо, КК України передбачає як злочинA
не діяння не тільки дію, а й бездіяльність. ОдA
ним із них є залишення в небезпеці людини,
яка перебуває у безпорадному стані. Злочини
проти безпеки людини займають значне місце
в кримінальному законодавстві [1, c. 54].

Зазначимо, що на сьогодні завдання охоA
рони людини реалізується через систему відA
носин, де на державу та на громадян цілком
справедливо накладаються певні обов’язки з
надання допомоги людям, які знаходяться в
небезпечному для життя стані та не можуть
вжити заходів до самозбереження, і встановA
люється відповідальність за їх невиконання.

Серед заходів правового регулювання таA
ких відносин український законодавець виA
користовує заходи кримінальноAправового
характеру як найбільш суворі заходи впливу на
суспільну поведінку. В Кримінальному коA
дексі (далі – КК) України закріплені декілька
складів злочинів, пов’язаних із ненаданням доA
помоги: залишення в небезпеці (ст. 135), ненаA
дання допомоги особі, яка перебуває в небезA
печному для життя стані (ст. 136), неналежне
виконання обов’язків щодо охорони життя та
здоров’я дітей (ст. 137), ненадання допомоги
хворому медичним працівником (ст. 139).

Аналіз стану злочинності останніх років
свідчить про збільшення кількості злочинів,
пов’язаних із залишенням у небезпеці. Так, у
Донецькій області за останні роки значно
зросла кількість порушених кримінальних
справ за ст. 135 КК України. Також у засобах
масової інформації й інших джерелах містятьA
ся дані про факти залишення матерями своїх
новонароджених дітей, залишення в небезA
пеці осіб, які потребують допомоги [2]. 

Обґрунтована важливість встановлення
кримінальної відповідальності за залишенA
ня без допомоги людини, яка перебуває в неA
безпечному стані, зумовлює необхідність доA
слідження історичних законів розвитку сусA
пільства. 

Метою цієї статті є проведення дослідженA
ня історії встановлення кримінальної відA
повідальності за залишення у небезпеці.

Не виникає сумнівів у тому, що розвиток
кримінального законодавства про залишення
в небезпеці має свою історію. З початку, до
закріплення в нормах права, обов’язок наданA
ня допомоги ближньому існував як моральA
ний борг. Із закріпленням соціальної ролі
держави, вона взяла на себе обов’язок щодо
захисту життя громадян. З розвитком інстиA
тутів державної влади посилювалася реглаA
ментація всіх видів суспільних відносин, у
тому числі були врегульовані відносини, що
відносяться до обов’язку з надання допомоA
ги людям, які перебувають у небезпечному для
життя стані, позбавлені можливості самостійA
но прийняти заходи до самозбереження.

Як злочин залишення в небезпеці стало
розглядатися ще у XVII ст., коли Україна вхоA
дила до складу Російської імперії. Пам’ятка
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про залишення в небезпеці як злочин вперше
зустрічається в Соборному уложенні 1649 р.
[3, c. 212]. Глава XXII Уложення передбачаA
ла відповідальність слуг за ненадання допоA
моги пані при замаху на її життя, здоров’я та
гідність. До нього входили 26 діянь, що посяA
гають на життя та здоров’я людини, родини,
на сімейні відносини, а також на статеву своA
боду жінки. Враховуючи взаємозв’язок цих
відносин, за змістом такі діяння можна віднесA
ти до злочинів проти особи. У 1754 р. склаA
дено проект Кримінального уложення, який
був підписаний імператрицею. Нормативним
джерелом цього періоду, що стосується взаA
ємодопомоги громадян, є «Устав благочиния
или полицейский» від 08.04.1782 р. Цей Устав
закріплював обов’язок допомагати людині,
яка перебуває в небезпечному для себе стані,
наприклад, якщо вона тоне, падає тощо. 

Після прийняття згаданого Уставу такий
склад злочину, як залишення в небезпеці,
з’являється в нормативних актах ХIX ст., а
саме – в Уложенні про покарання криміA
нальні та виправні 1845 р. [4, c. 566]. В десяA
тому розділі даного Уложення детально розA
глядалися діяння, пов’язані з залишенням у
небезпеці: покинення дітей, залишення у безA
порадному стані хворих і немічних (статті
1513–1516); залишення в небезпеці провідA
никами та попутниками; ненадання допомоA
ги. Це Уложення стало першою нормативною
базою українського законодавства про залиA
шення в небезпеці. 

До першого блоку входили два види заA
лишення в небезпеці: покинення дітей, які не
досягли семирічного віку та залишення без
допомоги дітей від 7 років, хворих і немічA
них. Відповідальність батьків та осіб, на яких
покладений обов’язок дбати про дитину менA
шу за 3Aрічний вік, за залишення її, встановA
лювалася ст. 1513, а за такі ж дії відносно диA
тини від 3 до 7 років – ст. 1514. Стаття 1515 пеA
редбачала відповідальність за залишення чуA
жої дитини; ст. 1516 встановлює відповіA
дальність осіб, які мають обов’язок дбати про
дитину, старшу 7 років, але яка не може саA
мостійно дбати про себе, хвору, розумово відA
сталу, за залишення їх в небезпечному для
життя стані. 

До другого блоку входили такі злочинA
ні діяння, як: залишення провідниками 
(ст. 1517) та попутниками (ст. 1518); залишенA
ня капітаном судна людей, які знаходяться
на судні; залишення господарем у дорозі хвоA
рих працівників тощо. Уложення давало поA
няття умисного вбивства шляхом бездіяльA
ності та залишення в небезпеці. Стаття 1519
вказувала, що у випадку усвідомленого залиA
шення в небезпеці для життя та здоров’я
склад злочину слід вважати вбивством. СтатA
тя 1520 передбачала відповідальність за умисA

не доведення до небезпеки та розглядала цей
злочин як убивство з непрямим умислом. 

До третього блоку входили діяння щодо
ненадання допомоги (байдужість до нещастя
ближнього, що полягала у відсутності сприA
яння особі, яка знаходиться в небезпеці). ДаA
ний блок також містив загальні й особливі виA
ди цього складу злочину: ненадання допомоги
особі, яка гине (статті 1521 та 1208); відмова
від допомоги лікарями (ст. 1522); нез’явлення
на пожежу (ст. 96); неналежна охорона п’яної
людини продавцем спиртних напоїв; ненаданA
ня допомоги кораблю або судам. Стаття 1521
передбачала відповідальність за ненадання
допомоги за наявності можливостей зробити
це без небезпеки для себе. Відповідальність
наставала тільки у разі смерті потерпілого й
якщо винна особа була християнином. 

Кримінальне уложення 1845 р. було перA
шим кодифікованим законом, що мав криміA
нальну відповідальність за залишення в неA
безпеці. В цілому ці норми були сконструйоA
вані з формальним складом. Вони мали надA
мірну кількість статей залежно від різних криA
теріїв: віку потерпілого, його психофізіологічA
ного стану, наявності певних відносин тощо
[4, c. 390]. 

Щоб розмежувати кримінальні злочини
від проступку 20.11.1864 р. був прийнятий
«Устав про покарання, що накладаються миA
ровими суддями», який увібрав у себе багато
постанов, виключених із Кримінального улоA
ження. Так, стаття 144 Уставу про покарання
встановлювала відповідальність осіб, зазнаA
чених у статтях 1513–1515 Кримінального улоA
ження, але за залишення дитини в місцях, де
вона може бути знайдена з великою ймовірA
ністю [5, c. 344]. 

Подальший розвиток такого складу злоA
чину, як залишення в небезпеці, знайшов своє
відображення в проекті нового КримінальA
ного уложення 1897 р. Склад залишення в
небезпеці детально розглядався в 23Aй главі
«Залишення в небезпеці». Ця глава складаA
лася з 6 статей (414–419). Стаття 414 передA
бачала відповідальність за залишення в неA
безпеці осіб, які були позбавлені можливості
самозбереження, якщо винна особа повинна
була дбати про потерпілого за законом або
добровільно покладеним на себе обов’язком.
Стаття 415 передбачала відповідальність тих
самих осіб, але за залишення не в небезпечA
ному стані. Стаття 416 мала відношення до
спеціальних суб’єктів: провідника або особи,
яка керувала судном. Стаття 417 передбачаA
ла відповідальність за ненадання належних
заходів порятунку особами, які керують судA
нами або потягами. Статті 418 та 419 передA
бачали відповідальність за ненадання допоA
моги хворому. Відповідальність за ненадання
допомоги будьAякій особі була виключена.
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Кримінальним уложенням 1903 р. зазначені
статті були включені в 25 главу «Про залиA
шення в небезпеці», яка складалася з 9Aти
статей (489–497). Стаття 489 передбачала
відповідальність за залишення в небезпеці
осіб, які були позбавлені можливості самоA
збереження, якщо винна особа повинна була
дбати про потерпілу за законом або добровільA
но покладеним на себе обов’язком. Стаття 490
передбачала відповідальність тих самих осіб,
але за залишення не в небезпечному стані. Як
покарання застосовувався арешт, ув’язнення
у виправних будівлях або грошова компенA
сація [6, c. 138–139]. 

Деякий час після Жовтневої революції
1917 р. кримінального законодавства форA
мально не існувало. В перших нормативних
актах радянського уряду, що мали у своєму
складі норми кримінальноAправового харакA
теру, враховуючи їх спрямованість на забезA
печення більш важливих державних і сусA
пільних інтересів, про залишення в небезпеці
взагалі нічого не зазначалось. Однак фактичA
но з моменту встановлення Радянської влади
народні суди почали притягати до криміA
нальної відповідальності осіб, які не надали
допомоги тим, хто гине, незалежно від того,
був чи ні на обвинуваченому обов’язок турA
буватися про потерпілого та чи була у нього
можливість надати цю допомогу. За зазнаA
чені діяння застосовувався такий вид покаA
рання, як позбавлення волі. 

Подальший розвиток складу залишення
в небезпеці відбувся з прийняттям першого
Кримінального кодексу (далі – КК) УРСР
від 23.08.1922 р. У 5 главі «Злочини проти
життя, здоров’я, свободи та гідності особистосA
ті», а саме у розділі 3 «Залишення в небезпеці»,
передбачається відповідальність не тільки за
залишення в небезпеці осіб, щодо яких поклаA
дений обов’язок про турботу, а й за залишенA
ня в небезпеці будьAякої особи. Так, законоA
давець відокремив групу злочинів, які вхоA
дять до поняття «залишення в небезпеці»: заA
лишення в небезпеці безпорадного тією осоA
бою, яка мала обов’язок спеціально турбуваA
тися про нього (ст. 163); ненадання допомоA
ги тому, хто гине, особою, яка спеціально не
зобов’язана турбуватися про нього (ст. 164);
ненадання допомоги хворому медичним перA
соналом (ст. 165) [7, c. 483–484]. З цього моA
менту відносно складів залишення в небезA
пеці почала виявлятися деяка стабільність.
Законодавець визначив чітке коло посягань,
відокремив родовий і спеціальні склади. БуA
ло впорядковано норми, необхідні та достатA
ні для боротьби з таким негативним виявом
людської поведінки, як ненадання допомоги.
Заслугою розробників КК УРСР 1922 р. стаA
ло закріплення ознак стану, що потребує наA
дання допомоги від інших осіб. 

Суть злочину, вказаного у ч. 1 ст. 163 КК,
полягала у ненаданні допомоги потерпілому,
який перебуває в безпорадному для життя
стані, якщо при цьому був обов’язок турбуA
ватися про потерпілого. Цей обов’язок зуA
мовлювався родинними, договірними відноA
синами та іншими законними передумовами.
Потерпілою визнавалась особа, яка позбавA
лена можливості турбуватися про себе самоA
стійно у зв’язку з безпорадністю, дряхлістю
тощо. З суб’єктивної сторони злочин є навA
мисним. Відповідальність за цей злочин наA
ставала не тільки у випадку смерті потерпілоA
го, а й тоді, коли він залишався живим і здороA
вим. За частиною 2 ст. 163 КК УРСР окремо
притягалась особа, винувата в залишенні в неA
безпеці, тобто особа, яка поставила потерпілоA
го в небезпечний для життя стан [7, c. 484].

Спеціально не зобов’язані турбуватися про
потерпілого притягалися до відповідальності
за ст. 164 КК УРСР (за неповідомлення у наA
лежні заклади або особам про небезпечний
стан для життя іншої особи). Обов’язковою
ознакою цього складу злочину було настання
смерті або тяжкого тілесного ушкодження.

Стаття 165 КК УРСР мала спеціальну
норму, що передбачає відповідальність осіб
медичного персоналу за ненадання медичної
допомоги тим, хто її потребує. Ця стаття місA
тила простий і кваліфікований склади злочиA
ну. До першого відносилося «ненадання доA
помоги хворому без поважної причини осоA
бою, яка зобов’язана надавати її за законом
або встановленим правилам» (ч. 1); до друA
гого – «відмова лікаря у наданні медичної доA
помоги, якщо це могло мати небезпечні для
хворого наслідки» (ч. 2) [7, c. 485].

Постановою 2Aї сесії ВЦВК Х скликанA
ня від 10.07.1923 р. слова «відмова лікаря» 
в ч. 2 ст. 165 КК УРСР були змінені словами
«відмова медичного складу», оскільки після
введення в дію КК з’явилося багато публіA
кацій проти того, щоб відповідальність по даA
ному складу злочину покладалася лише на 
лікарів. Перелічені статті практично без змін
були перенесені до КК УРСР 1927 р. (ст. 158–
160) [7, c. 353].

Слід зазначити, що протягом дії КК до
нього вносилися зміни та доповнення, осA
кільки деякі статті застаріли, а в деяких наA
віть відпала необхідність. Із часом з’явилася
необхідність істотного перегляду та вдоскоA
налення норм кримінального законодавства.
В результаті був прийнятий новий КК УРСР
1961 р. Злочини, пов’язані з залишенням у
небезпеці та ненаданням допомоги, він також
об’єднав у главі під назвою «Злочини проти
життя, здоров’я, волі, гідності особи» (ст. 111
«Залишення в небезпеці», ст. 112 «НенаданA
ня допомоги особі, що знаходиться в небезA
печному для життя стані») [8, c. 448–449].
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Стаття 111 КК УРСР передбачала криA
мінальну відповідальність за залишення без
допомоги людини, яка знаходиться в небезA
печному для життя стані та позбавлена можA
ливості вжити заходів до самозбереження у
зв’язку з малолітством, старістю, хворобою
або внаслідок іншого безпорадного стану, якA
що той, хто залишив без допомоги повинен
був турбуватися про дану людину та мав можA
ливість надати їй допомогу, а також якщо він
сам поставив потерпілого в небезпечний для
життя стан (ч. 1), а також, якщо зазначені дії
спричинили смерть людини, яка була залишеA
на в небезпеці, або інші тяжкі наслідки (ч. 2)
[8, c. 451]. У цій статті чітко визначався неA
безпечний для життя стан особи. Це такий
стан, коли людина без сторонньої допомоги
не має можливості застосувати ефективні заA
ходи для самозбереження внаслідок безпоA
радного стану. Причини безпорадного стану
різні: малолітство, старість, інший безпорадA
ний стан (наркотичний або алкоголічний стан
особи, травма, недомагання, відсутність необA
хідних навичок поведінки та знань в екстреA
мальних умовах, наприклад невміння плавати,
використовувати визначені механізми, технічA
ні засоби, невміння керувати ними, нещасA
ний випадок тощо).

Склад злочину «залишення в небезпеці»
в такій редакції проіснував до 2001 р., коли 
5 квітня було прийнято новий КК України.
Саме у розділі 2 під назвою «Злочини проти
життя та здоров’я» міститься такий склад
злочину, як залишення в небезпеці (ст. 135),
який є чинним і на сьогодні [9, c. 316]. 

Висновки

Установлення кримінальної відповідальA
ності за залишення у небезпеці є необхідним

для захисту всього суспільства, для кожного
громадянина, оскільки життя людини, яка
перебуває в небезпечному стані, буде захиA
щена нормою кримінального законодавства.
Залишаючи непокараними такі дії, суспільA
ство робить черговий крок до моральної деA
градації. З точки зору філософії, релігії, моA
ральності та права кримінальна відповідальA
ність за залишення в небезпеці є соціально
обумовленою. Існування в кримінальному заA
конодавстві норми, що встановлює відповіA
дальність за залишення в небезпеці, є важлиA
вим засобом правового захисту безпеки житA
тя та здоров’я людини, яка позбавлена можA
ливості самостійно вжити заходів до самоA
збереження.
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Професійна злочинність є небезпечним
явищем у такій молодій державі, як
Україна. Саме тому боротьба з ним має

бути однією з найпріоритетніших завдань
країни. Однак для ефективного протистоянA
ня професійній злочинності необхідно праA
вильно та швидко ідентифікувати професійного
злочинця – особу, яка безпосередньо скоює
такі злочини. 

Вивченню проблем професійної злочинA
ності присвячено чимало наукових робіт, сеA
ред яких роботи Ю. Антоняна, Н. БрухансьA
кого, Д. Воронова, К. Германа, Я. Гілінського,
О. Гурова, І. Зубова, І. Карпеця, О. КістяківA
ського, О. Коні, В. Кудрявцева, Б. Левіна, 
В. Лунєєва, О. Піонтковського, С. Познишева,
О. Тайбакова, М. Чубинського, Д. ШестакоA
ва та ін. Їх дослідження, безумовно, мають веA
лике значення як для теорії кримінології, так
і для правозастосовчої практики. Багато наA
укових ідей вже знайшли відображення в заA
конодавстві, застосовуються в діяльності праA
воохоронних органів. Разом із тим потребує
уточнення саме поняття «особистість проA
фесійного злочинця», детальне розроблення
методики її ідентифікації. Це зумовлює актуA
альність розгляду зазначених питань.

Метою цієї статті є кримінологічне досліA
дження поняття «особистість професійноA
го злочинця» та методики її ідентифікації
в умовах сьогодення.

Особистість людини – це система соціA
альних і психологічних рис, властивостей і
якостей суб’єкта суспільних відносин. До неї
входять три основні підсистеми: соціальний
статус особи, соціальні функції, моральноAпсиA
хологічні характеристики [1, с. 35]. СоціолоA
гія вивчає людину як суб’єкта суспільних стоA

сунків (його соціальні якості, соціальний стаA
тус, соціальні позиції, соціальні ролі). ПсихоA
логія досліджує, перш за все, психологічні
властивості, стан і прояви особистості.

Професійна злочинність дуже поширена
в нашій державі. Правоохоронні органи та співA
робітники виправних установ досить часто
мають справу з професійними злочинцями. 
З якого ж моменту можна вести мову про осоA
бистість злочинця і коли така можливість відA
падає, тобто в яких рамках існує це поняття?

Узагальнюючи найбільш поширені визнаA
чення особистості злочинця, які використоA
вувалися в науковій літературі та взявши за
основу зазначені аспекти поняття особистосA
ті злочинця, можна виділити декілька груп
щодо визначення цього поняття.

У кримінально�правовому аспекті осоA
бистість злочинця виникає після визнання
останнього судом винним і набрання вироA
ком суду законної сили та триває до моменту
відбуття покарання і погашення судимості.
Група авторів, які дотримуються такої конA
цепції, розуміють під особистістю злочинця
особистість людини, яка винна у скоєнні суA
спільно небезпечного діяння, забороненого
законом під загрозою кримінальної відповіA
дальності [2, с. 16]. Проте С. Іншаков вважає,
що наведена дефініція розкриває поняття злоA
чинця, а не його особистість [3, с. 37]. А оскільA
ки продуктивність такого визначення цим і
вичерпується, то прогностична та пояснюA
вальна цінність вказаної дефініції невелика.

У соціологічному аспекті під особистістю
злочинця розуміють сукупність її соціальноA
значущих властивостей, які, у поєднанні із
зовнішніми умовами, впливають на злочинA
ну поведінку. Прихильники такого розумінA
ня особистості злочинця вважають за неможA
ливе застосування цього поняття до всіх осіб,
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які скоїли злочини. Так, Ю. Блувштейн виA
значає особистість злочинця як особливу
якість осіб, відносно яких дослідження встаA
новить вирішальну або вельми важливу роль
особистісних особливостей при скоєнні злоA
чину [4, с. 8]. Такої позиції дотримується і 
Г. Резник, стверджуючи, що про особистість
злочинця можна вести мову лише стосовно
вельми вузького контингенту осіб, для яких
скоювання злочинів стало основною, провідA
ною діяльністю [5, с. 29].

У кримінологічному аспекті особистість
злочинця розглядається як сукупність криміA
нологічно значущих властивостей людини, що
зумовили скоєння нею злочину. ПрихильниA
ки такого підходу В. Лунєєв [6, с. 87] і Н. ЛейA
кіна [7, с. 9] вважають, що в мотивації злоA
чинної поведінки беруть участь не всі якості
особистості, а лише їх частина: переконання,
погляди, звички, навички, які визначають
ставлення до закону, інших людей, кримінальA
ного покарання. Такий підхід, на нашу думку,
найбільш правильний у рамках цієї статті,
оскільки аналіз вказаної групи особистісних
якостей дозволить пояснити моральноAпсиA
хологічні особливості осіб, які скоїли злочини,
закономірності виникнення та прояву цих
якостей у злочинній поведінці. Сукупність
таких якостей утворює кримінологічну харакA
теристику особистості злочинця. Вона охоплює
комплекс соціальноAдемографічних, соціальA
ноAролевих (функціональних), соціальноAпсиA
хологічних ознак, які тією чи іншою мірою
пов’язані із злочинним діянням, характеризуA
ють його суспільну небезпеку, пояснюють
причини його скоєння.

Вивчення особистості професійного злоA
чинця передбачає дослідження видів криміA
нологічних характеристик, які допоможуть
з’ясувати всі її структуроутворюючі елеменA
ти. Система цих соціальних характеристик
охоплює: кримінальноAправову; соціальноA
демографічну; моральноAпсихологічну хаA
рактеристику [8, с. 357].

Кримінально�правова характеристика
ґрунтується на таких кримінальноAправових
категоріях, як вид, характер і ступінь тяжкоA
сті скоєних злочинів, співучасть, тривалість
злочинної діяльності, форма вини, вид і розA
мір призначеного покарання.

Соціально�демографічна характеристика
надає інформацію про соціальний статус, коA
ло зв’язків і соціальних ролей, які визначають
особистість професійного злочинця як суA
б’єкта й об’єкта суспільних відносин. ЕлеменA
тами такої характеристики є: стать, вік, освіA
та, сімейний стан, соціальне становище. Але
ні вік, ні стать професійного злочинця не змоA
жуть дати необхідної інформації для поясненA
ня причин становлення особи як професійA
ного злочинця.

Морально�психологічна характеристика
сприяє розкриттю та виявленню механізмів
взаємодії особи з найближчим мікросередоA
вищем, визначенню ціннісних орієнтацій і
установок, з’ясуванню несприятливих умов,
під впливом яких формується особистість проA
фесійного злочинця. МоральноAпсихологічна
характеристика особистості передбачає аналіз
соціальноAролевих функцій індивіда, з’ясуванA
ня того, який статус має особа в сім’ї, трудовому
колективі, в колі друзів і знайомих. МоральноA
психологічна характеристика охоплює найрізA
номанітніші прояви суб’єктивного світу. Під псиA
хологічними особливостями особистості профеA
сійного злочинця розуміють відносно стабільA
ну сукупність індивідуальних якостей, які виA
значають її типові форми поведінки.

Інтегруючою властивістю, що відрізняє
професійного злочинця як соціального типу,
є його суспільна небезпека. Іншими словами,
його здатність усвідомлено, систематично поA
рушувати суспільні відносини, що охороняютьA
ся кримінальним законом. Ця здатність виA
значається негативним змістом ціннісноAнорA
мативної системи особистості. Про суспільA
ну небезпеку особистості професійного злоA
чинця можна вести мову лише в тому випадA
ку, коли вона виявляється у конкретних, суA
спільно небезпечних діях. 

Спотворення ціннісноAнормативної систеA
ми особистості проявляється у формі антиA
соціальної, асоціальної та недостатньо вираA
женої соціальної установки особи [1, с. 43–45].

Під антисоціальною установкою розуA
міють таке спотворення системи ціннісних
орієнтацій, за якої в особи є усвідомлена гоA
товність до скоєння злочину у вигляді компA
лексу антигромадських поглядів і звичок.
Асоціальна установка означає відсутність в
особи якостей, які змогли б утримати її від
здійснення злочину. Коло вад і глибина споA
творення ціннісноAнормативної системи у осіб
з асоціальною установкою менші, ніж у осіб з
антисоціальною установкою. Недостатньо виA
ражена соціальна установка характеризуєтьA
ся мінімальним спотворенням ціннісноAнорA
мативної системи. Це характерно для осіб, які
скоюють злочини під впливом ситуативних
чинників, а також з необережності.

Антигромадська, асоціальна або недоA
статньо виражена соціальна установка особисA
тості, а також загальні ознаки в структурі осоA
бистості злочинця, зумовлюють наявність
специфічних ознак, які свідчать про можлиA
вість скоєння злочину такою особою. 

А. Чучаєв визначає особистість профеA
сійного злочинця як особистість людини, яка
характеризується стійким спотворенням цінA
нісноAнормативної системи, наявністю індивіA
дуальних психологічних особливостей, вираA
жених у свідомості та діяльності [9, с. 17]. 
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Оскільки поняття «особистість професійA
ного злочинця» має соціальноAправовий хаA
рактер, об’єднує загальносоціальне поняття
«особистість» і юридичне поняття «профеA
сійний злочинець», то вивчення лише злочиA
ну виявляє в собі його антигромадську спряA
мованість, але не розкриває повністю його соA
ціальної сутності. Правильна думка про люA
дину в цілому можлива лише на підставі всіх
його ознак як особистості. А тому тільки суA
купність і співвідношення соціальноAпозитивA
них і соціальноAнегативних якостей дають повA
не уявлення про особу, яка скоїла злочин. 

Особистості професійного злочинця власA
тива певна система моральноAпсихологічних
переконань, особливостей, установок, інтелекA
туальних, емоційних і вольових якостей. МоA
ральноAпсихологічні особливості особисA
тості професійного злочинця перебувають у
діалектичному зв’язку з його соціальними
особливостями, а тому повинні розглядатися
у цій єдності.

Особистість – це «соціальне обличчя люA
дини» [10, с. 330], те, ким вона стала в процесі
соціального розвитку, формування та діяльA
ності в суспільстві. Таким чином, при вжиA
ванні поняття «особистість професійного злоA
чинця» слід мати на увазі саме соціальні хаA
рактеристики людини, яка скоїла злочин.

Викладене дозволяє сформулювати виA
значення поняття «особистість професійноA
го злочинця»: особистість професійного зло�
чинця – це особистість, яка систематично
скоює однотипні злочини, в яких виявилася її
антигромадська спрямованість та яка вира�
жає сукупність негативних соціально значи�
мих властивостей, що, у поєднанні з зовнішні�
ми умовами й обставинами, впливають на ха�
рактер злочинної поведінки.

Для визначення методики ідентифікації
особистості професійного злочинця перш за
все необхідно розглянути модель особисA
тості. Вона дозволить зрозуміти, на якому рівA
ні у злочинця знаходяться цінності, чи є воA
ни у нього взагалі.

Перший рівень моделі особистості займаA
ють потреби. Вони носять природний харакA
тер (вроджені, універсальні) та складають
службовий, фундаментальний рівень. У всіх
людей потреби однакові незалежно від статі,
віку, інтелекту, соціального статусу. Це поA
треби в харчуванні, диханні, сні тощо, властиA
ві всім без винятку людям.

На другому рівні знаходяться соціальні
норми. Вони носять соціальний характер (не
вроджені, не універсальні) й є «другою приA
родою», оскільки властиві більшості людей в
конкретному суспільстві. До них відносяться
рідна мова, звичаї, мода. Ці норми людина
засвоює в процесі життя, неусвідомлено наA
слідуючи людей, які її оточують.

Третій рівень складають такі цінності, як
істина, добро, краса. Цей рівень виникає у
людини в більш дорослому віці шляхом вільA
ного й усвідомленого самовизначення. Добро
можна уявляти у вигляді трьох компонентів:
права (правосвідомість), моралі (совість) і
релігії (віра). Оскільки задоволення цінносA
тей пов’язане з дискомфортом, цей рівень не
дуже популярний на відміну від першого і
другого, де задоволення потреб і соціальних
норм веде до комфорту.

При дослідженні професійного злочинця
виникає питання: чому особистість із спотвоA
реними потребами, інтересами, ціннісними оріA
єнтаціями, моральними уявленнями не зупиA
нив закон, у тому числі кримінальний з його
суворими санкціями? Відповідь на це питанA
ня вимагає аналізу правосвідомості людини.
Правосвідомість багатьох злочинців спеA
цифічна, вона істотно відрізняється від праA
восвідомості законослухняних громадян.

Відомо, що у професійних злочинців праA
вові норми витісняються соціальними норA
мами, які заперечують цінність права. Це не
означає, що кримінальна субкультура запереA
чує існування права, оскільки професійний
злочинець може краще за законослухняного
громадянина знати кримінальний або криміA
нальноAпроцесуальний кодекси. Проте він
відхиляється від дотримання правових норм.
Таким чином, злочинець знає право, але не
цінує його. Адже правосвідомість обов’язкоA
во включає не лише знання права, а й сприйA
няття його як цінності.

Якщо вести мову про відношення проA
фесійних злочинців до закону в цілому, то, як
зазначає А. Долгова [10, с. 330], вони не маA
ють якоїсь особливої, чітко вираженої позиA
ції. В принципі вони визнають необхідність
існування закону, усвідомлюють справедлиA
вість і гуманність багатьох положень, що охоA
роняються ним. Але професійні злочинці рідA
ше відзначають утворюючу роль закону, його
функцію соціального регулювальника, гірше
обізнані з державноAправовими принципами
устрою суспільства, соціальною роллю закоA
ну, нормами різних галузей права.

Думка про значно краще знання правопоA
рушниками, в порівнянні з іншими громадяA
нами, кримінального закону [10, с. 360], поA
милкова: поAперше, до скоєння першого злоA
чину та його розкриття їх правова обізнаA
ність мало відрізняється від правової обізнаA
ності інших осіб; поAдруге, отримані ними 
до і після злочину знання випадкові та безA
системні, різко обмежені особистим досвіA
дом або досвідом тих, з ким ці особи знахоA
дяться в контакті. Кримінальний закон в даA
ному випадку не відіграє належну попередA
жувальну роль саме відносно осіб, які дуже
цього потребують.
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Правові погляди у багатьох рецидивістів,
які тривалий час перебували у місцях поA
збавлення волі, бувають настільки спотворені,
що ними навіть не усвідомлюється ступінь
відмінності власних поглядів від загальноA
прийнятих і відображених у законах. У «приA
родності» [10, с. 361] відповідних поглядів
переконує негативне та відносно замкнуте
мікросередовище.

Чим все ж відрізняється професійний
злочинець від інших людей, у чому специA
фіка його особистості? Порівняльне психоA
логічне та соціологічне вивчення особистості
професійних злочинців і законослухняних гроA
мадян дозволяє зробити висновок, що проA
фесійний злочинець – це особа із значно виA
щим рівнем тривожності та невпевненості в
собі, імпульсивності й агресивності, відчужеA
ності від суспільних цінностей і корисного
спілкування. Це поєднується з високою чутA
ливістю в міжособових взаєминах, через що
така особа частіше застосовує насильство в
різних конфліктах. Вони гірше засвоюють
вимоги правових і моральних норм, більше
відчужені від суспільства і його цінностей,
від малих соціальних груп (сім’ї, трудових
колективів тощо), у них погана соціально коA
рисна пристосовуваність, через що виникаA
ють чималі складнощі при спробах адаптуваA
тися в малих групах.

Вказані ознаки в сукупності з антигроA
мадськими поглядами й орієнтаціями відрізA
няють професійних злочинців від незлочинA
ців, а їх поєднання в конкретній особі вистуA
пає як безпосередня причина скоювання злоA
чинів. Вони виникають у рамках індивідуальA
ного буття, на основі індивідуального життєA
вого досвіду, а також біологічно зумовлених
особливостей. Проте такі особливості, як і
психологічні риси, як правило, носять так би
мовити нейтральний характер і залежно від
умов життя та виховання наповнюються тим
чи іншим змістом, тобто набувають соціально
корисного або антигромадського значення.
Особистість професійного злочинця є індивіA
дуальною формою буття несприятливих суA

спільних явищ і процесів. Це, безумовно, не
означає, що він включається тільки у відпоA
відні стосунки або відчуває лише негативні
впливи.

Висновки

Особистість професійного злочинця – це
особистість, яка систематично скоює одноA
типні злочини, в яких виявилася її антигроA
мадська спрямованість та яка виражає сукупA
ність негативних соціально значимих власA
тивостей, що, у поєднанні з зовнішніми умоA
вами й обставинами, впливають на характер
злочинної поведінки.

Своєчасна ідентифікація професійного
злочинця, правильна кваліфікація його дій
дозволять вести ефективну боротьбу з профеA
сійною злочинністю в Україні. 
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№ 6

The article deals with actual problems of definition personality of professional criminal and
methodic of its identification.

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с определением понятия «лич�
ность профессионального преступника» с разными научными подходами к определению этого
понятия, а также методики идентификации личности, которая имеет важное значение как
для ученых�криминологов, так и для практических работников органов внутренних дел.
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Планування та реалізація правової реA
форми в Україні як один із найважлиA
віших аспектів державної політики поA

винні бути нерозривно пов’язані з метою поA
дальшої гуманізації системи правоохоронних
і судових органів. Ми свідомо не акцентуємо
увагу на необхідності гуманізації діяльності
правозахисних органів, у тому числі адвокатуA
ри України, адже основні принципи та засади
існування і діяльності адвокатури як проA
фесійної правозахисної організації спрямоA
вані саме на надання кваліфікованої правової
допомоги при захисті гуманістичних цінносA
тей суспільства.

Сучасна кримінальноAпроцесуальна поA
літика в Україні здійснюється в умовах реA
формування кримінальноAпроцесуального
законодавства. Однак її ефективність залеA
жить не лише від якості законодавства, що
змінюється. За умови забезпечення законA
них прав та інтересів учасників кримінальноA
го судочинства пошук законодавчих засобів
протистояння злочинності залишається осA
новною стратегією реалізації кримінальноA
процесуальної політики.

Найважливішим результатом судової реA
форми в Україні має бути становлення змаA
гальної судової системи, що є характерним саA
ме для правової держави з її розвинутими суA
спільними інститутами захисту прав людини.
28 квітня 1992 р. Верховна Рада України схваA
лила Концепцію судовоAправової реформи в
Україні, в якій створення нового законодавA
ства, вдосконалення форм судочинства та пеA
ребудова судової системи були проголошені
основною метою судовоAправової реформи.
Ця Концепція визначила необхідність радиA
кального реформування матеріального та проA
цесуального законодавства, деідеологізацію і
наповнення його гуманістичним змістом [1].

Сучасний стан здійснення правосуддя в
Україні змушує знов і знов звертатися до глиA
бокого теоретичного осмислення основних заA
сад функціонування судової системи в дерA
жаві. Основна мета судочинства – сприяння
реалізації фізичними й юридичними особаA
ми, у тому числі державою в цілому, їх прав, заA
хисту законних інтересів вказаних осіб та відA
новленню вже порушених прав і свобод, а таA
кож забезпечення виконання суб’єктами праA
вовідносин своїх нормативно визначених обоA
в’язків. Проблемні питання виникають саме
на шляху досягнення зазначеної мети.

Слід зазначити, що без подальшого теоA
ретичного осмислення змагальності в криміA
нальному судочинстві та її співвідношення з
призначенням кримінального процесу неможA
лива стабільність усього кримінальноAпроцеA
суального законодавства. Адже розходження
в основних згаданних поняттях, пов’язаних 
із остаточним затвердженням змагальних заA
сад кримінального судочинства в Україні, поA
стійно вимагатиме внесення необґрунтоваA
них, несистемних та антигуманних положень
у кримінальноAпроцесуальне законодавство.

У теорії кримінального процесу вивченA
ню категорії «змагальність» присвячена значA
на кількість наукових праць, у яких її понятA
тя не знайшло однозначного розуміння. Так, 
Ю. Мещеряков, О. Михайленко та В. Шпільов
розглядають змагальність як форму (тип, моA
дель) кримінального судочинства [2, с. 20–
21; 3, с. 82; 4, с. 110]. 

Л. Лобойко досліджує засади змагальA
ності та їх складові елементи в кримінальному
судочинстві через призму змагального метоA
ду правового регулювання [5, с. 88]. С. ШесA
такова зазначає, що, оскільки змагальність є
елементом організації кримінальноAпроцесуA
альної діяльності, то змагальність відносно
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кримінальноAпроцесуального права є одним
із елементів методу правового регулювання
суспільних відносин у галузі кримінального
судочинства [6, с. 58]. Я. Мотовіловкер, М. ПоA
лянський та І. Тирічев визначають змагальA
ність як принцип (засаду) кримінального
процесу [7, с. 62; 8, с. 109; 9, с. 45]. Оскільки
принципами кримінального процесу можуть
виступати лише науково обґрунтовані та заA
конодавчо закріплені основоположні керівA
ні положення, що виражають сутність криміA
нального процесу, визначають побудову всіх
його процесуальних форм, стадій і забезпечуA
ють виконання поставленних завдань, змагальA
ність може бути і принципом кримінального
судочинства [10, с. 16].

Ми поділяємо думку С. Ковальчука,
згідно з якою змагальність у кримінальному
процесі виявляється в усіх трьох зазначених
аспектах. Це пояснюється тим, що вона зуA
мовлює побудову кримінального судочинства
(форма), характеризує основні якісні особлиA
вості галузі кримінальноAпроцесуального праA
ва, що гарантують реалізацію елементів змісA
ту змагальності у сфері правового регулюванA
ня кримінальноAпроцесуальних правовідноA
син (принцип) і виражається у нормативно пеA
редбачених гарантіях вчинення дій, які нею
охоплюються (метод) [11, с. 13].

Принцип змагальності характеризується
тим, що: функції обвинувачення та захисту
відокремлені від правосуддя і розслідування;
обвинувачений може здійснювати свій заA
хист як самостійно, маючи всі права відносно
дослідження доказів, так і за допомогою заA
хисника; сторони мають рівні процесуальні
можливості щодо участі в судовому слідстві;
кожна із сторін має можливість захищати
свої права, свободи та законні інтереси у проA
цесі судових дебатів, де обмеження в обґрунA
туванні своєї юридичної позиції є неприпусA
тимим; суд має всебічно проаналізувати доA
води кожної із сторін; правосуддя здійснюA
ється судом із додержанням принципу рівA
ності сторін, гласності й інших засад судочинA
ства [12, с. 115]. Деякі автори відносять до заA
гальних положень принципу змагальності
додаткові характеристики: ніхто не може буA
ти суддею у власній справі; на сторони не поA
кладено обов’язок встановлення істини по
справі; панівне становище суду; заборона на
вирішення судом за власною ініціативою спірA
них питань, що виникають між сторонами;
суду заборонено виходити за межі пред’явA
леного обвинувачення; законом передбачена
можливість потерпілого й обвинуваченого
скористатися допомогою відповідно предA
ставника та захисника своїх прав [13, с. 49–50].

Змагання будьAякого гатунку може відбуA
ватись ефективно, тобто із максимальним доA
сягненням його учасниками поставлених 

перед собою завдань, за певних умов. По�пер�
ше, жоден із учасників змагання, спору не
зможе максимально ефективно реалізувати
покладені на нього функції, якщо при цьоA
му він буде намагатися здійснити функції,
обов’язки іншого учасника або арбітра. По�
друге, змагання лише тоді може вважатися
чесним, справедливим, коли у сторін, що змаA
гаються, будуть рівні можливості реалізовуA
вати свої функції, захищати свої права й
інтереси. По�третє, будьAяке змагання можA
ливе лише за наявності третьої сторони –
арбітра. Однак цей арбітр повинен не тільки
прийняти справедливе рішення, а й забезпеA
чити умови, за яких сторони зможуть повA
ноцінно реалізувати свої можливості в данA
ному змаганні, що, у свою чергу, надасть арA
бітру можливість прийняти рішення, максиA
мально повно врахувавши аргументи сторін.

Таким чином, згадувані нами загальні поA
ложення (розмежування процесуальних функA
цій обвинувачення, захисту та правосуддя,
процесуальна рівноправність сторін, активA
ність суду в процесуальному керівництві проA
цесом) по суті є саме тими правовими гаранA
тіями, що забезпечують реалізацію принциA
пу змагальності. 

На думку М. Михеєнка, щоб принцип
змагальності діяв реально в суді повинні буA
ти представлені обидві сторони – обвинуваA
чення та захист, інакше ніякого змагання не
буде [14, с. 74]. На цю обставину звертали уваA
гу російські вченіAпроцесуалісти ще ХІХ ст.
Так, В. Случевський зазначав, що для розA
витку змагальної діяльності сторін необхідA
но, щоб сторони існували у суді. Немає обвиA
нувача або підсудного – не можна порушуваA
ти справу перед судом і доводити її до кінця
[15, с. 63]. 

Щоб з’ясувати, кого слід відносити до
сторони в змагальному кримінальному проA
цесі, необхідно проаналізувати процесуальні
функції, оскільки класифікація сторін здійсA
нюється залежно від функції, яку вони викоA
нують. Якщо ми не розокремлюватимемо проA
цесуальні функції, то не зможемо уявити конфA
лікт сторін, який підлягає вирішенню судом
[16, с. 54].

Велика кількість робіт присвячена досліA
дженню теорії кримінальноAпроцесуальних
функцій, в яких функцію розглядають як
роль, обов’язок, що виконує в певній діяльA
ності її конкретний учасник з певною метою.
Слід зазначити, що учасники кримінальноA
процесуальних правовідносин мають абсоA
лютно різні процесуальні функції, різні мета
та завдання їх діяльності, різні, іноді діаметA
рально протилежні, інтереси в кримінальному
процесі. Із урахуванням цих і багатьох інших
характеристик різними авторами були здійсA
нені спроби класифікації даних суб’єктів. Так,
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В. Тертишник пропонує розділити учасників
кримінального процесу на чотири групи: орA
гани та посадові особи, які ведуть та безпосеA
редньо здійснюють кримінальноAпроцесуA
альне провадження; особи, які мають і обстоA
юють самостійний інтерес; особи, які предA
ставляють і захищають інтереси «третіх осіб»;
особи, які сприяють кримінальному судочинA
ству [12, с. 127].

Л. Лобойко пропонує здійснювати клаA
сифікацію суб’єктів кримінальноAпроцесуальA
ної діяльності на основі їх процесуальних
функцій і визначає такі чотири групи суб’єкA
тів: суб’єкти, що виконують функцію правоA
суддя; суб’єкти, що виконують функцію обвиA
нувачення; суб’єкти, що виконують функцію
захисту; суб’єкти, що виконують допоміжну
функцію [13, с. 61].

Остання класифікація (з огляду на принA
цип змагальності), на нашу думку, найбільш
вдала. Разом із тим не можна погодитись із
запровадженням такої процесуальної функції,
як допоміжна. Крім того, склад суб’єктів цієї
групи охоплює дуже різних за своїм процесуA
альним статусом, призначенням осіб. Якщо
можна погодитись із тим, що такі учасники
кримінального процесу, як поняті, переклаA
дачі, спеціалісти, поручителі, секретар судоA
вого засідання, дійсно відіграють допоміжну
роль при проведенні різноманітних процесуA
альних, слідчих чи судових дій, то такі учасA
ники кримінального процесу, як свідки, ексA
перти не просто допомагають здійсненню
кримінальноAпроцесуальної діяльності, а й,
враховуючи положення ст. 65 КримінальноA
процесуального кодексу (далі – КПК) УкраA
їни, виступають носіями доказової інформаA
ції в кримінальному процесі. 

На нашу думку, доцільною є така класиA
фікація суб’єктів кримінальноAпроцесуальної
діяльності: суб’єкти, що виконують функцію
правосуддя; суб’єкти, що виконують функA
цію обвинувачення; суб’єкти, що виконують
функцію захисту. До учасників кримінальA
ного судочинства також можна віднести такі
групи осіб: особи, які відіграють допоміжну
роль у кримінальному процесі при проведенA
ні процесуальних, слідчих і судових дій; осоA
би, які є носіями доказової інформації (свіA
док, експерт).

Однією з характеристик принципу змаA
гальності, що викликає багато дискусій і поA
требує свого закріплення на законодавчому
рівні, є межі дії даного принципу в криміA
нальному судочинстві. Стаття 161 КПК УкA
раїни формулює принцип змагальності таA
ким чином, що дає підстави вважати, що цей
принцип поширюється лише на судові стаA
дії кримінального процесу. Адже в згаданій
нормі закону постійно зазначається місце 
використання засад змагальності, рівноправA

ності сторін: «розгляд справ у судах», «у судоA
вому засіданні», «у суді». Виходячи з формальA
ного тлумачення цієї норми ми дійшли висA
новку, що законодавець досі не наважився виA
знати, що відповідно до принципу змагальносA
ті має відбуватися кримінальне судочинство в
цілому; цей принцип повинен поширюватися
на всі стадії процесу без винятку, пронизувати
весь кримінальний процес, зв’язуючи його в
єдине ціле загальною ідеєю та формою.

Більшість учених погоджується з думкою,
що сучасна стадія порушення кримінальної
справи не має ознак змагальності, а досудове
слідство лише охоплює окремі елементи цього
основоположного принципу [17–21]. До засад
змагальності на досудовому слідстві, наприклад,
відносять такі положення: надання підозрюA
ваному, обвинуваченому права на захист; наA
дання сторонам права клопотати про виклюA
чення доказів як недопустимих; встановленA
ня судового порядку оскарження будьAяких
дій і рішень органів та осіб, які ведуть розсліA
дування по кримінальних справах.

Однак, якщо судова реформа визначає за
мету побудову дійсно змагальної форми криA
мінального судочинства, то функції обвинуA
вачення, захисту та правосуддя повинні бути
розділені на перших етапах кримінального
процесу. При цьому особливого значення має
поділ функцій обвинувачення та правосуддя
таким чином, щоб представники цих двох
функцій не мали можливості реалізовувати
повноваження обох процесуальних функцій
одночасно чи підміняючи їх. 

Змагальність як принцип кримінального
судочинства діє в системі інших кримінальA
ноAпроцесуальних принципів. Реалізація принA
ципу змагальності, на нашу думку, неможлива
без реалізації інших принципів кримінальноA
го процесу. У свою чергу, виступаючи осноA
воположним принципом кримінального суA
дочинства, маючи не тільке функціональне,
організуюче, а й виховне значення, змагальA
ність є засобом реалізації інших принципів
кримінального процесу.

Принцип змагальності у тій чи іншій форA
мі закріплений у нормах закону. Дотримання
приписів закону всіма учасниками кримінальA
ного судочинства забезпечить і реалізацію
принципу змагальності. При цьому йдеться
не тільки про точне та неухильне виконання
норм, які безпосередньо закріплюють принA
цип змагальної побудови кримінального
процесу, а й про виконання положень закону,
що визначають суть і порядок реалізації праA
вових умов (гарантій) існування та функціоA
нування змагальних засад судочинства. ОдA
нак дотримання вимог закону й є принципом
законності. Отже, реалізація принципу законA
ності виступає і засобом реалізації принципу
змагальності. 
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Активність сторін у кримінальному процесі,
що є складовою принципу змагальності, може
бути реалізована лише за певних умов. Такими
умовами як законодавчо, так і традиційно на
практиці виступають гласність, усність, безA
посередність дослідження доказів і доведення
правових позицій сторонами по справі. 

Змагання двох сторін відбувається на заA
садах їх рівноправності. Разом із тим не можA
на заперечувати той факт, що ініціатором виA
никнення кримінальноAпроцесуальних праA
вовідносин є сторона обвинувачення. Іншими
словами, принцип публічності також тісно
пов’язаний із принципом змагальності; факA
тично публічність функції обвинувачення поA
роджує всі наступні відносини, що й є внутA
рішнім змістом кримінального процесу.

Можна також простежити прямий зв’яA
зок між принципом змагальності та принциA
пом диспозитивності. Активність сторін, яка
виявляється в свободі використання ними
своїх прав у кримінальному процесі є змістовA
ною складовою змагальності. По суті, диспоA
зитивність виступає засобом реалізації змаA
гальних засад кримінального судочинства. 
В змагальному кримінальному процесі осA
новним чинником стає активність сторін. 
У зв’язку з цим на особливу увагу заслуговує
співвідношення принципів змагальності та
диспозитивності, які в КПК України навіть
нормативно закріплені в одній статті. Під дисA
позитивністю розуміють правове положення,
згідно з яким суб’єктам кримінального процеA
су надана та забезпечена можливість вільно в
межах закону обирати способи поведінки для
захисту своїх кримінальноAправових і процеA
суальних прав, а також впливати на хід і реA
зультати кримінальноAпроцесуальної діяльA
ності, основним призначенням якого є забезA
печення гнучкості та повноти захисту заінтеA
ресованими суб’єктами процесу своїх прав, а
також стимулювання їх активності у захисті
цих прав [13, с. 50]. Деякі автори зазначають,
що, згідно з ч. 5 ст. 161 КПК України, сторони
користуються свободою у наданні доказів, їх
дослідженні та доведеності їх переконливості
перед судом, в тому числі у випадку відмови
обвинувача від обвинувачення [22, с. 34].

Одним із виявів принципу диспозитивA
ності є інститут відновлювального правосудA
дя. По суті, відновлювальне правосуддя в
будьAякій формі (чи то інститут медіації, чи
то угода про визнання вини) є виявом активA
ності сторін як складової принципу змагальA
ності. Сторони мають право як змагатися, так
і відмовитися від змагання, шляхом відмови
від обвинувачення або шляхом визнання виA
ни. У будьAякому випадку, відновлювальне
правосуддя змінює мету кримінального праA
восуддя: «не покарання, а відновлення – зціA
лення, примирення і відшкодування шкоди.

Відновлення не у формальноAюридичній дійсA
ності, де вважається, що покарання служить
засобом відновлення порушеного права, а відA
новлення як людьска категорія» [23, с. 402].
Адже, «характером розгляду справи криміA
нальний процес мало сприяє відновленню
прав потерпілого, не створює умов для осмисA
лення правопорушником наслідків вчиненого
діяння і, зрештою, не справляється з виконанA
ням основного завдання – охороною прав та
законних інтересів громадян» [23, с. 397].

Я. Зейкан також зазначає, що «тенденції
розвитку судочинства, практика зарубіжних
країн підштовхують до висновку, що протиA
стояння в судовому процесі між прокурором і
адвокатом повинно мати вихід і в досягненні
процесуального замирення або зближення
позицій» [24, с. 17]. 

Відновлювальне правосуддя не супереA
чить принципу змагальності сторін, однак саA
ме відновлювальне правосуддя може стати
тим компромісом у змагальній системі криміA
нального судочинства, що надасть можливість
повною мірою врахувати позиції сторін і при
цьому виступить більш раціональним і екоA
номним засобом досягнення мети кримінальA
ного правосуддя порівняно із традиційним
процесом вирішення кримінальних справ.
Адже вимоги раціональності та справедлиA
вості тотожні [25, с. 33].

Незважаючи на більш широке чи вузьке
трактування засади диспозитивності в криA
мінальному процесі, є підстави розглядати
диспозитивність як принцип, який не просто
тісно пов’язаний із принципом змагальності,
а фактично є засобом реалізації змагальних
засад у кримінальному судочинстві. Так саA
мо тісно пов’язані з принципом змагальносA
ті такі принципи кримінального процесу, як
принцип забезпечення права підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного на захист, принA
цип презумпції невинуватості. Як привілеї
сторони захисту, його нормативні переваги,
ці положення стають складовими механізму
реалізації процесуальної рівності сторін як
правової передумови існування принципу
змагальності в кримінальному судочинстві. 

Таким чином, розглядаючи принцип змаA
гальності як складову всієї системи принA
ципів кримінального судочинства, можна
зробити висновок про те, що цей принцип
займає центральне становище в даній сисA
темі, зумовлює реалізацію інших принципів
кримінального судочинства, в цілому визнаA
чає загальну побудову процесу провадження
у кримінальних справах і сприяє досягненню
мети кримінального процесу, а саме – захисA
ту та відновленню порушених злочинним
діянням соціальних цінностей. У свою чергу,
інші принципи кримінального процесу виA
ступають тими шляхами, якими принцип змаA
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гальності реалізується у кримінальному суA
дочинстві. Тільки в сукупності, в цілісності
системи принципів кримінального процесу і
можлива їх повноцінна реалізація. 

Визнання принципу змагальності поясA
нюється тим, що, по�перше, необхідно здійсA
нювати демократизацію і гуманізацію криміA
нального процесу, зокрема, за рахунок посліA
довного нормативного закріплення в криміA
нальноAпроцесуальних процедурах змагальA
них засад; по�друге, послідовне нормативне
закріплення вимог, зумовлених принципом
змагальності, підвищить надійність процесуA
альних гарантій прав і законних інтересів учасA
ників кримінальноAпроцесуальної діяльносA
ті, забезпечить повне, об’єктивне і всебічне
дослідження обставин вчиненого злочину, 
досягнення достовірних результатів криміA
нальноAпроцесуального пізнання на тій чи інA
шій стадії кримінального процесу; по�третє,
послідовність і повнота нормативного закріпA
лення принципу змагальності є своєрідним
показником пріоритетів у співвідношенні
інтересів особистості та держави у криміA
нальному провадженні, більше того, багато в
чому зумовлює історичні форми кримінальA
ного процесу [26, с. 27].

Змагальність повинна забезпечити баA
ланс сторін кримінального процесу та спраA
ведливість правосуддя в нашій країні. Ця ідея
набуває особливої актуальності в умовах поA
будови в Україні громадянського суспільстA
ва, що функціонує відповідно до загальноA
прийнятих міжнародних стандартів захисту
прав і свобод людини. Ми знаходимося на поA
розі кардинальних змін у системі кримінальA
ної юстиції, а тому необхідно діяти з метою
побудови демократичних засад судочинства
та сподіватися, що кримінальний процес в
Україні буде наповнений духом гуманізму.
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В статье исследуются отдельные дискуссионные вопросы общей характеристики принципа
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Здійснення ефективної судової реформи
в Україні вимагає не тільки наближенA
ня українського кримінальноAпроцесуA

ального законодавства до міжнародних та євроA
пейських стандартів, а й побудови такої сисA
теми перегляду судових рішень, яка не допусA
кала б набрання законної сили незаконними
та необґрунтованими вироками, ухвалами,
постановами. В умовах перебудови судової
системи України важливе значення має вдоA
сконалення системи перевірки судових ріA
шень, які не набрали законної сили. 

Провадження у будьAякій стадії криміA
нального процесу характеризується наявнісA
тю загальних умов провадження, які є проA
явом кримінальноAпроцесуальної форми та виA
ражають вимоги до здійснення процесуальA
них дій і прийняття процесуальних рішень.
Це стосується і проваджень із перевірки суA
дових рішень, які не набрали законної сили.
Незважаючи на важливість загальних умов
провадження із перевірки вироків, постанов,
ухвал суду, які не набрали законної сили, у
доктрині наявні лише фрагментарні, несистеA
матизовані дослідження цієї проблематики.

Проблематика положення про «недопусA
тимість повороту до гіршого» (nе reformatio
in pejus) у стадіях перегляду судових рішень
досліджувалася такими вченими, як Н. БобечA
ко, В. Бойко, М. Воробейніков, Ю. Ковбаса,
Л. Кульчак, Е. Куцова, Л. Лазарєва, Є. МарA
тинчік, Я. Мотовіловкер, Г. Омельяненко, 
П. Пашкевич, І. Петрухін, М. Полянський, 
В. Тамбовцев, Ю. Фідря та ін., однак деякі
питання реалізації цього положення при пеA
ревірці судових рішень, що не набрали заA
конної сили, є недостатньо дослідженими. В
окремих наукових дослідженнях запереA
чується можливість реалізації цього полоA
ження при перевірці справи в апеляційному
порядку.

Метою цієї статті є визначення сутності, знаA
чення положення про «недопустимість повоA
роту до гіршого» та можливості його досліA
дження як загальної умови перевірки судових
рішень, що не набрали законної сили.

У кримінальноAпроцесуальній доктрині
наявні різні підходи до визначення правової
природи положення про «недопустимість поA
вороту до гіршого»: це положення визначаA
ється як кримінальноAпроцесуальна гарантія
від необґрунтованого обвинувачення [1, с. 19;
2] або гарантія забезпечення підсудному своA
боди оскарження вироку [3, с. 57]; принцип
кримінального процесу [4, с. 110; 5; 6; 7, с. 78];
і як принцип, і як процесуальна гарантія [8, 
с. 24; 9, с. 127]; як ознака касаційного проваA
дження [10, с. 11; 11, с. 38; 12, с. 413; 13, с. 412;
14, с. 397; 15, с. 60; 16, с. 471]; як ознака апеA
ляційного провадження [16, с. 447; 17, с. 75; 18,
с. 189]; як правило [19, с. 200]. 

Якщо розглядати положення про «недоA
пустимість повороту до гіршого» як певну норA
му, то можна погодитись із тим, що це полоA
ження є правилом. Однак таке розуміння є
надто загальним і не дає змоги визначити йоA
го правову природу, оскільки принцип проA
цесу і гарантії виявляються у нормах права. 

КримінальноAпроцесуальними гарантіями
є передбачені кримінальноAпроцесуальним
законом умови, засоби та способи щодо заA
безпечення прав суб’єктів кримінального проA
цесу, захисту їх законних інтересів, забезпеA
чення реалізації їх прав, а також здійснення
правосуддя в кримінальних справах і виконанA
ня завдань кримінального судочинства [20].
Враховуючи широке коло правових засобів,
які у літературі відносять до системи криміA
нальноAпроцесуальних гарантій [20], визнаA
чення певного положення як гарантії також неA
достатньо віддзеркалює його правову природу. 

НЕДОПУСТИМІСТЬ  «ПОВОРОТУ  ДО  ГІРШОГО»
ТА  ПЕРЕВІРКА  ВИРОКІВ,  УХВАЛ,  ПОСТАНОВ,
ЯКІ  НЕ  НАБРАЛИ  ЗАКОННОЇ  СИЛИ

Наталія Кіцен,
здобувачка кафедри кримінального процесу

Національного університету «Одеська юридична академія»

Стаття присвячена аналізу дії положення щодо недопустимості «повороту до гіршого» у
провадженні з перевірки вироків, ухвал, постанов, які не набрали законної сили. Обґрунтовано,
що ця загальна умова поширюється на апеляційне та касаційне провадження. 
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роту до гіршого».
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Що стосується визначення положення
про «недопустимість повороту до гіршого» як
принципу, то воно є недостатньо обґрунтоваA
ним. Дія цього положення поширюється лиA
ше на стадії, у яких здійснюється перегляд
судових рішень, що суперечить одній із фунA
даментальних ознак принципу кримінальноA
го процесу: поширеності на всі стадії криміA
нального процесу. Крім того, автор не підтриA
мує точку зору про наявність специфічних
принципів стадій процесу, а тому це полоA
ження не можна визначити як принцип апеA
ляційного та/або касаційного провадження.

Визначення «недопустимості повороту
до гіршого» як ознаки апеляційного або каA
саційного провадження буде точним лише у
випадку, якщо це положення характеризуваA
тиме лише одне із цих проваджень: апеляA
ційне або касаційне, тобто при характерисA
тиці у межах провадження із перевірки вироA
ків, постанов, ухвал суду, які не набрали заA
конної сили, окремих форм перевірки рішень
доцільним є використання слова «ознака» або
«властивість», але, враховуючи більш вузький
лексичний зміст слова «властивість», порівняA
но із словом «ознака», точнішим при характеA
ристиці особливостей цих форм перегляду буA
де використання слова «властивість».

Положення про «недопустимість повороA
ту до гіршого» визнавалося класичною ознаA
кою радянської касації [21, с. 14]. У ряді суA
часних наукових досліджень також вказуєтьA
ся його значення при перегляді судових
рішень, які не набрали законної сили [1, с. 82,
106; 2; 16, с. 447; 17, с. 75; 18, с. 189; 22]. Слід
зазначити, що це положення формулюється
поAрізному: недопустимість погіршення полоA
ження засудженого (виправданого) у справі,
яка переглядається за його скаргою, а також
скаргою його захисника чи законного предA
ставника; обмеженість можливості суду в поA
гіршенні становища засудженого чи виправA
даного; виправдувальний вирок може бути
скасовано тільки за поданням прокурора чи
за апеляційною скаргою потерпілого або його
представника; «недопустимість повороту до
гіршого». Однак є вчені, які заперечують ісA
нування цього положення. І. Петрухін вкаA
зує, що в апеляційному провадженні забороA
на повороту до гіршого не діє [23, с. 47, 48]. 

С. Россинський вважає, що у суді касаційA
ної інстанції (на відміну від апеляційного поA
рядку) неможливий «поворот справи до гірA
шого» [24, с. 453]. Як вказує В. Маринів, озA
накою апеляційного провадження є обмежеA
ність можливості суду в погіршенні становиA
ща засудженого чи виправданого [25, с. 521].
На думку Ю. Фідрі, заборона повороту до
гіршого на стадії апеляційного провадження
носить обмежений характер, який виявляєтьA
ся у тому, що вказана заборона не діє у випадA

ку наявності двох умов одночасно: апеляції,
поданої чітко визначеними кримінальноAпроA
цесуальним законом суб’єктами (прокуроA
ром, потерпілим чи його представником), та
тоді, коли в цій апеляції порушено питання
про скасування вироку (постанови) саме із
перелічених у ч. 1 (ч. 4) ст. 378 КримінальноA
го процесуального кодексу (далі – КПК) УкA
раїни підстав [26, с. 191].

КПК України у ст. 397 недопустимість
погіршення становища засудженого чи виправA
даного формулює таким чином: касаційний
суд не вправі посилити покарання або застоA
сувати закон про більш тяжкий злочин. ОбвиA
нувальний вирок, постановлений апеляційA
ним чи місцевим судом, ухвалу апеляційного
суду щодо вироку місцевого суду може бути
скасовано у зв’язку з необхідністю застосуваA
ти закон про більш тяжкий злочин або більш
суворе покарання лише у разі, коли з цих підA
став подав скаргу прокурор або потерпілий чи
його представник. Виправдувальний вирок,
постановлений апеляційним чи місцевим суA
дом, ухвала апеляційного суду щодо вироку
місцевого суду можуть бути скасовані не інакA
ше як за скаргою прокурора або потерпілого чи
його представника, а також за скаргою виправA
даної особи з мотивів виправдання. У ст. 365
КПК до внесення змін у 2001 р. закріплюваA
лося правило про недопустимість посилення
покарання засудженому або застосування до
нього закону про більш тяжкий злочин у каA
саційній інстанції: суд при розгляді справи в
касаційному порядку може пом’якшити приA
значене судом першої інстанції покарання або
застосувати закон про менш тяжкий злочин,
але не вправі посилити покарання, а так само
застосувати закон про більш тяжкий злочин.
Вирок може бути скасовано у зв’язку з неA
обхідністю застосувати закон про більш тяжA
кий злочин або за м’якістю покарання лише
у випадках, коли на цих підставах вніс поданA
ня прокурор або скаргу потерпілий. У зв’язA
ку з цим необхідно визначити сутність праA
вила про неможливість повороту до гіршого. 

Я. Мотовіловкер розглядав сутність заA
значеного правила з точки зору «усунення
побоювань у підсудного, що поданням касаA
ційної скарги його становище буде погіршеA
но» [27, с. 212]. Цей підхід підтримувався й
іншими вченими. Так, Л. Лазарєва вказуваA
ла, що недопустимість повороту до гіршого –
одне з найважливіших положень радянськоA
го процесу, яке означає, що суд при розгляді
справи у касаційному та наглядовому порядA
ку, а також при повторному розгляді справи
після скасування вироку, винесеного судом
першої інстанції, не вправі посилити покаA
рання або змінити обвинувачення на більш
тяжке чи таке, що істотно відрізняється за факA
тичними обставинами, а також погіршити стаA
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новище засудженого при вирішенні інших
кримінальноAправових питань за відсутності
умов, встановлених законом в інтересах заA
безпечення обвинуваченому права на захист
(тобто без протесту прокурора, скарги поA
терпілого в касаційній інстанції, без протесту
посадової особи суду чи прокуратури у наA
глядовій інстанції, принесених не на користь
засудженого) [28, с. 90]. На думку М. ВороA
бейнікова, сутність цієї правової заборони у
тому, що при перегляді вироку за скаргою,
поданою в інтересах підсудного, касаційна
інстанція позбавлена можливості погіршити
його становище шляхом скасування первинA
ного вироку не на його користь [9, с. 123].

Як свідчать викладені визначення правиA
ла про недопустимість повороту до гіршого,
радянська кримінальноAпроцесуальна доктA
рина пов’язувала його не із принциповою неA
можливістю погіршити становище засудженоA
го або виправданого, а з неможливістю погірA
шення становища при оскарженні рішення саA
мим засудженим або виправданим, а також із
неможливістю погіршення становища при
відсутності певних правових умов (недотриA
мання гарантій права на захист, гарантій об’єкA
тивного, неупередженого здійснення правоA
суддя тощо). На це вказує і попередня редакA
ція ст. 365 КПК: вирок може бути скасовано
у зв’язку з необхідністю застосувати закон
про більш тяжкий злочин або за м’якістю поA
карання лише у випадках, коли на цих підA
ставах вніс подання прокурор або скаргу поA
терпілий.

Аналогічного підходу дотримуються і суA
часні дослідники. Так, на думку О. Палієвої,
принцип заборони повороту до гіршого поA
лягає у тому, що положення учасників криA
мінального судочинства, які оскаржують ріA
шення суду першої інстанції, не має погіршуA
ватися порівняно із тим положенням, яке воA
ни займають в суді першої інстанції [7, с. 78].
Практично аналогічну точку зору висловила
Н. Лантух [29, с. 126]. С. Беззубов вважає, що
під забороною повороту до гіршого мається
на увазі заборона на зміну у бік погіршення поA
ложення засудженого, виправданого, який ініA
ціював апеляційне провадження [17, с. 59–60]. 

Таким чином, недопустимість повороту
до гіршого реалізується в апеляційному та каA
саційному провадженні, але ступінь її реаліA
зації виявляється поAрізному. Якщо касаційA
ний суд не вправі посилити покарання або
застосувати закон про більш тяжкий злочин,
обвинувальний вирок може бути скасовано у
зв’язку з необхідністю застосувати закон про
більш тяжкий злочин або більш суворе покаA
рання лише у разі, коли з цих підстав подав
скаргу прокурор або потерпілий чи його предA
ставник; виправдувальний вирок може бути
скасовано не інакше як за скаргою прокурора

або потерпілого чи його представника, а таA
кож за скаргою виправданої особи з мотивів
виправдання, тобто касаційний суд не може
прийняти своє рішення, яким безпосередньо
погіршить становище засудженого або виA
правданого, а апеляційний суд таке рішення
прийняти може – шляхом скасування вироA
ку або постанови місцевого суду та постановA
лення свого вироку або постанови. Але при
цьому скасування вироку або постанови суду
першої інстанції та постановлення вироку або
постанови апеляційним судом допускається
лише за умови, що в апеляції прокурора, поA
терпілого чи його представника порушувалоA
ся питання про скасування вироку або постаA
нови. Іншими словами, скасування вироку або
постанови суду першої інстанції та постановA
лення вироку або постанови апеляційним суA
дом у випадках оскарження їх засудженим,
його захисником, законним представником не
допускається. Постанова Пленуму ВерховA
ного Суду України «Про практику постановA
лення судами вироків (постанов) при розA
гляді кримінальних справ в апеляційному
порядку» від 15.05.2006 р. у п. 8 звертає уваA
гу суддів на те, що за змістом статей 373, 378
КПК погіршення становища засудженого
можливе лише при постановленні апеляційA
ним судом свого вироку (постанови), а при виA
несенні ним ухвали не допускається. Тобто
скасування вироку або постанови суду перA
шої інстанції і постановлення свого вироку
або постанови, якими погіршується становиA
ще засудженого або особи, щодо якої винесеA
но постанову, апеляційним судом у випадках
оскарження їх суб’єктами з боку захисту не
допускається. Якщо ж виправдувальний виA
рок був оскаржений виправданою особою, її заA
хисником чи законним представником у часA
тині підстав і мотивів виправдання, то такий
вирок не може бути скасований, а лише зміA
нений апеляційним судом у частині підстав і
мотивів виправдання і тільки в бік поліпA
шення становища виправданого [1, с. 96].

Висновки

Недопустимість погіршення становища
засудженого (виправданого) є загальною умоA
вою перевірки судових рішень, які не набрали
законної сили, оскільки це положення: реаліA
зується в обох стадіях, у межах яких перевіряA
ються ці рішення, тобто у стадіях апеляційноA
го та касаційного провадження; виражає спеA
цифіку зазначених стадій, тобто їх контрольA
ний характер; зумовлене принципами криміA
нального процесу (зокрема, принципом забезA
печення обвинуваченому права на захист); виA
значає вимоги до провадження процесуальних
дій і прийняття процесуальних рішень у частині
становища засудженого (виправданого).
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Вумовах світової економічної кризи, а
також зміни влади в Україні, реформуA
вання податкового законодавства та заA

провадження реформ особливо гостро постало
питання профілактики податкової злочинності. 

Мета цієї статті полягає у визначенні знаA
чення податкової міліції у здійсненні
профілактики злочинів у сфері оподаткуA
вання, доцільності існування такого дерA
жавного органу в Україні.

Підхід до злочинності як соціальноAнегаA
тивного явища зумовлює відповідну страA
тегію боротьби з нею, одним із напрямів якої є
попередження злочинів, тобто діяльність дерA
жави та суспільства, спрямована проти злоA
чинності з метою утримання її на мінімально
можливому рівні за допомогою впливу на
причини й умови, що її породжують [1, с. 16]. 

Серед науковців, які в різні часи досліA
джували питання ефективної профілактики
злочинності, слід згадати П. Бахіна, Р. БєлA
кіна, А. Зелінського, Н. Клименко, О. ЛитваA
ка, В. Лисиченка, Г. Матусовського, Г. МіньA
ковського, І. Фрідмана, П. Цимбала, А. ШляA
почникова та ін.

Тривалий час залишається складним стаA
новище у сфері обчислення та сплати поA
датків. Це зумовлено тим, що ухилення від
сплати податків, зборів, інших обов’язкових
платежів є одним із основних каналів незаA
конного збагачення, а постійне збільшення
кількості зареєстрованих підприємств та їх
реорганізація не дозволяють податковим орA
ганам здійснювати дієвий контроль за реA
зультатами їх фінансовоAгосподарської діяльA
ності [2, с. 3]. Провідну роль у здійсненні 
цього процесу відіграє податкова міліція,

створення якої стало необхідною передумоA
вою формування ефективної податкової сисA
теми. Поряд з Державною митною службою,
підрозділами по боротьбі з економічними
злочинами Міністерства внутрішніх справ
податкова міліція є частиною системи, яка
забезпечує економічну безпеку України [3].

Законом України «Про державну податA
кову службу в Україні» від 21.12.1993 р. поA
даткова міліція визначена як спеціальний
підрозділ по боротьбі з податковими правоA
порушеннями, що перебуває у складі ДерA
жавної податкової служби України. Отже,
податкова міліція України – це спеціальні
підрозділи, які займаються боротьбою з поA
датковими правопорушеннями, виявляють
причини й умови, що сприяли вчиненню
злочинів та інших правопорушень у сфері
оподаткування, вживають заходів щодо їх
усунення.

Слід зазначити, що сучасний стан злоA
чинів, які вчиняються у сфері оподатковуA
вання, характеризується дуже високим рівA
нем кримінального професіоналізму, постійA
ним удосконалюванням правопорушниками
механізму вчинення таких діянь. На жаль,
правопорушники «прогресують» значно
швидше правоохоронних органів і податкоA
вої міліції. У зв’язку з цим держава повинна
спрямовувати все більше зусиль на добір
професійних кадрів, підвищення кваліфіA
кації працівників, удосконалення матеріальA
ноAтехнічної бази та забезпечення роботи дерA
жавних органів на максимально можливому
рівні щодо здійснення профілактики податA
кових злочинів.

У таблиці наведені дані про кількість
фактів ухилення від сплати податків, викриA
тих податковою міліцією [4].
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Не можна оминути той факт, що вже не
один рік мають місце суперечки з боку поA
літиків щодо доцільності існування податкоA
вої міліції. Одна з найрадикальніших ідей –
передати функції податкової міліції до МіA
ністерства внутрішніх справ (далі – МВС).

Ми вважаємо, що позбавлення ДержавA
ної податкової адміністрації (далі – ДПА)
України такого підрозділу обов’язково призA
веде до розбалансування всієї системи оргаA
нів податкової служби, створить реальну заA
грозу невиконання бюджету, тобто небезпеA
ку економічної стабільності держави. 

Про доцільність функціонування податA
кової міліції в складі ДПА України свідчать
такі дані:

•• проведення податкових перевірок у
Дніпропетровській області: за станом на
22.02.2011 р. здійснено 159 перевірок підA
приємств, які мали у минулому році валові
доходи у сумі понад 50 млн грн і за результаA
тами цих перевірок донараховано в бюджет
держави 41 млн грн, зменшені збитки на суA
му 120 млн грн [5];

•• проведення податкових перевірок у
Рівненській області: підрозділом організації
боротьби з відмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом, спільно з податковою
міліцією та Управлінням Служби безпеки
України ліквідовано конвертаційний центр,
до складу якого входили 4 юридичних і 3 фіA
зичних суб’єкти господарської діяльності.
Упродовж 2008–2010 рр. організатори центA
ру під виглядом надання послуг у сфері ванA
тажних перевезень без наявності відповідних
ліцензій отримували грошові кошти від леA
гальних суб’єктів господарської діяльності
України на власні банківські рахунки для поA
дальшої їх конвертації у готівку. Сума провеA
дених операцій (легалізованого доходу, одерA
жаного злочинним шляхом) за цей період
становила близько 10 млн грн [6].

У випадку відокремлення підрозділів поA
даткової міліції від ДПА або передачі їх
функцій до будьAякої іншої державної устаA
нови (зокрема, як обговорюється, до МВС),
такі можливості взаємодії будуть втрачені.
Оперативники та слідчі будуть віддалені від
ревізорського апарату, що негативно вплине
на якість документування злочинів; вони таA
кож будуть позбавлені можливості здійснюA
вати оперативноAаналітичну роботу з велиA
кими обсягами інформації фінансовоAекоA
номічного змісту, яка щоденно обробляється
в електронних базах даних ДПА України.
Налагодження взаємодії між двома різними
установами вимагатиме певного часу, що
призведе до збільшення документообігу та
додаткових витрат бюджетних коштів, а деякі
елементи взаємодії будуть назавжди втраA
чені. У той самий час ефективна діяльність

податкової міліції справляє суттєвий профіA
лактичний вплив на суб’єктів господарюванA
ня, стимулює добровільну сплату податків.

Не можна оминути й той факт, що на поA
даткові органи України покладено виконанA
ня значного обсягу завдань щодо виявлення,
припинення, профілактики злочинів у сфері
оподаткування. Злочини, які входять у підA
слідність податкової міліції, та в цілому діA
яльність цього правоохоронного органу, маA
ють певні особливості. Відповідно це потреA
бує врахування особливостей кримінальноA
процесуальної діяльності податкової міліції.
Отже, ефективне вирішення зазначених завA
дань можливе лише за умови комплексного
використання сил та засобів правоохоронA
них і контролюючих органів України.

Слід зазначити, що правопорушники заA
стосовують складні фінансові схеми для скоA
єння податкових злочинів, використовують
можливості фіктивних суб’єктів підприємA
ництва. Все це ускладнює процес виявлення
та контролю за діяльністю платників податA
ків. Тому для здійснення контрольної діяльA
ності на належному рівні необхідно викорисA
товувати значний обсяг інформації, у тому
числі тієї, що є в розпорядженні інших праA
воохоронних і контролюючих органів.

Підрозділами податкової міліції в минуA
лому році викрито та припинено діяльність
172 конвертаційних центрів. Зокрема, співA
робітники податкової міліції ДніпропетровA
ська спільно з Управлінням по боротьбі з орA
ганізованою злочинністю припинили діяльA
ність конвертаційного центру, через який у
тіньовий обіг протягом 2008–2010 рр. були
виведені 150 млн грн. До діяльності центру
було залучено 35 підприємств, яким надаваA
лися послуги з мінімізації обов’язкових плаA
тежів до державного бюджету та конвертації
грошових коштів [7].

Діяльність контролюючих органів передA
бачає необхідність налагодження тісної взаєA
модії з іншими державними службами, функA
ціонування яких пов’язане з оподаткуванням
або може створювати інформаційні передуA
мови для оподаткування, попередження неA
законних дій платників, встановлення обстаA
вин і змісту податкових правопорушень, реA
алізації перевірочних заходів тощо [3]. ВиявA
лення подібних фактів і розробка профілакA
тичних заходів неможливі без використання
спеціальних знань працівників податкової міліA
ції, а процесуальний обов’язок слідчого має реA
алізовуватися за допомогою засобів доказуванA
ня, що передбачені у ч. 2 ст. 65 КримінальноA
процесуального кодексу (далі – КПК) України.

Разом із тим слід зазначити, що питання
профілактичної роботи недостатньо врегульоA
вані в законодавстві. Так, у коментарях до КПК
України йдеться про доказування у криміA
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нальній справі причин та умов, які сприяли
вчиненню злочину, а у тексті ст. 64 КПК УкA
раїни така вказівка відсутня. Дійсно, відпоA
відно до ст. 23 КПК України при провадженA
ні дізнання, досудового слідства та судового
розгляду кримінальних справ орган дізнанA
ня, слідчий і прокурор зобов’язані виявити
причини й умови, які сприяли вчиненню
злочину, але це не сприяє профілактиці праA
вопорушень.

Аналіз ситуації, що склалася у сфері опоA
даткування та здійснення підприємницької
діяльності, свідчить про поширення ухилень
від сплати податків та інших правопорушень,
про необхідність комплексного використанA
ня сил і засобів різних державних органів. 
До позитивних змін можна віднести прийA
няття Податкового кодексу України, який узаA
гальнив низку законодавчих актів, що були
прийняті в різний час і до яких постійно вноA
силася велика кількість змін.

Дослідження, проведені науковцями,
свідчать, що профілактичним заходам, які
здійснюються податковою міліцією у сфері
оподаткування, бракує системного характеA
ру, наукового обґрунтування. В багатьох виA
падках у ході провадження досудового слідA

ства, протокольної форми досудової підгоA
товки матеріалів не встановлюються обстаA
вини, що сприяють вчиненню ухилень від
сплати податків. Отримана інформація про
особливості способів підготовки, вчинення,
приховування злочинної діяльності належA
ним чином не узагальнюється та не аналіA
зується [2].

Отже, позитивні зрушення у даній галузі
спостерігаються, але суспільство повинно
усвідомлювати, що сплата податків – це
конституційний обов’язок кожного, запоруA
ка економічної безпеки держави.
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In the article attention is accented on the role of tax militia as a public law�enforcement organ du�
ring realization of prophylaxis of crimes in the field of taxation.

В статье исследуется роль налоговой милиции как государственного органа при осу�
ществлении профилактики преступлений в сфере налогообложения.
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Закон України «Про судоустрій і статус
суддів» від 07.07.2010 р. № 2453AVI
змінений, зокрема, процес призначенA

ня на посаду судді, встановлені більш суворі
правила атестації кандидатів на посаду судді,
які обираються вперше або безстроково. ЯкA
що звернутися до генезису цього питання, то
слід відзначити певну поверховість законоA
давчого врегулювання існуючих раніше проA
цедур і наявність зумовлених цією поверхоA
вістю проблем. Саме тому зміни процесу приA
значення на посаду судді були вкрай необхідні.

Як зазначав М. Селіванов, до 2004 р. приA
значення на посаду судді вперше, обрання
безстроково не були регламентовані та факA
тично здійснювалися поAрізному. В деяких обA
ластях, наприклад, кандидат подавав заяву
про рекомендацію для призначення його проA
фесійним суддею голові суду, в інших – до
кваліфікаційної комісії суддів чи управління
юстиції, а згодом – до територіального упA
равління державної судової адміністрації.
Підготовка матеріалів та атестування кандиA
датів, а також направлення матеріалів як до
Адміністрації Президента України на перше
призначення суддею, так і до Верховної Ради
України на обрання безстроково жодними
строками не обмежувалися. 18 березня 2004 р.
Верховна Рада України прийняла Закон
«Про порядок обрання на посаду та звільненA
ня з посади професійного судді Верховною
Радою України», а 30 червня 2004 р. ПрезиA
дент України видав Указ «Про Положення
про порядок розгляду питань та підготовки
матеріалів щодо призначення на посаду проA
фесійного судді вперше». У цих нормативA
них актах визначені як основні засади приA
значення, обрання та звільнення суддів, так і
строки та порядок проведення цієї процедуA
ри. Однак і це не дало змоги вирішити всі ісA
нуючі проблеми [1]. Зокрема, це стосувалося
складного порядку взаємодії між кандидатом

на посаду судді, кваліфікаційною комісією,
Державною судовою адміністрацією та ВиA
щою радою юстиції.

Звернення до наукового доробку у напряA
мі вивчення проблеми вдосконалення проA
цедур кадрового призначення суддів та ролі
Вищої кваліфікаційної комісії України в 
цьому процесі свідчить про вкрай недостатній
ступінь її опрацювання. Поодинокі дослідженA
ня стосувалися загальної проблеми вдоскоA
налення організації діяльності органів судоA
вої гілки влади або процесуального законоA
давства [2–4]. Таким чином, питання повноA
важень Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України щодо кадрового забезпечення судів
є актуальним як з теоретичної, так і практичA
ної точок зору, а необхідність його ретельного
аналізу ґрунтується на існуванні загальноA
державного завдання щодо формування
ефективної судової системи.

Слід зазначити, що Законом України
«Про судоустрій і статус суддів» зроблено ісA
тотний крок у напрямі впорядкування проA
цесу кадрового призначення суддів, визначеA
но правосуб’єктність усіх учасників цього
процесу – Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, Вищої ради юстиції, Ради
суддів, Президента України, Верховної Ради
України. Крім того, запроваджено державну
установу із спеціальним статусом, що забезпеA
чує підготовку кадрів для судової системи, –
Національну школу суддів України. 

У переліку державних і самоврядних інA
ститутів, які мають повноваження у сфері
призначення на посаду судді, Вища кваліфіA
каційна комісія суддів України (далі – КоміA
сія) є постійно діючим органом у системі суA
доустрою України, який безпосередньо здійсA
нює відповідні процедури, а юридичними
наслідками її рішення є подальші дії, пов’яA
зані з набуттям статусу судді чи застосуванA
ням заходів дисциплінарного впливу до судA
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дів місцевих та апеляційних судів. НеупеA
реAджене ставлення членів Комісії до кандиA
датів на посаду судді гарантується шляхом
встановлення певного порядку їх призначенA
ня. Такий порядок передбачає дію Комісії у
складі одинадцяти членів: шість суддів, які
призначаються з’їздом суддів України, дві
особи, які призначаються з’їздом представA
ників юридичних вищих навчальних заклаA
дів і наукових установ, одна особа, яка приA
значається Міністром юстиції України, одна
особа, яка призначається Уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини, та
одна особа, яка призначається головою ДерA
жавної судової адміністрації України (ч. 1 ст. 92
Закону).

Спільним висновком Венеціанської коA
місії та Дирекції із співпраці Генеральної диA
рекції з прав людини та правових питань 
Ради Європи на основі коментарів пана СтеA
фана Гасса (експерт, Дирекція із співпраці),
пана Джеймса Гамільтона (заступник члена,
Ірландія), пана Поля Лемменса (експерт,
Дирекція із співпраці), пані Ганни Сухоцької
(член, Польща) щодо Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» не дано однозначA
но позитивної оцінки передбаченому цим ЗаA
коном порядку призначення членів Комісії.
Так, міжнародні експерти висловили сумнів
щодо призначення одного з членів Комісії виA
конавчою владою. Цей сумнів ґрунтувався на
тому, що більшість членів Комісії складають
судді, а тому призначення одного з членів
Комісії виконавчою владою навряд розумне
чи необхідне. Крім того, зазначено, що приA
сутність у Комісії члена, який представляє МіA
ністра юстиції, з правом голосу може виклиA
кати сумніви, принаймні на рівні заяв, щодо
незалежності Комісії й узгодження її діяльA
ності з принципом поділу влади. Зверталася
також увага на важливість існування гарантій
політичної незалежності інших десяти членів
Комісії, включаючи шість суддів [5]. 

До повноважень Комісії належать добір на
посаду судді вперше, надання рекомендацій
про обрання на посаду судді безстроково,
здійснення дисциплінарного провадження стоA
совно суддів місцевих та апеляційних судів,
прийняття рішення про відсторонення судді
від посади. Саме Комісія вносить до Вищої
ради юстиції рекомендацію про призначення
кандидата на посаду судді для подальшого
внесення відповідного подання Президентові
України. Комісія має також повноваження
щодо здійснення обліку та контролю. Так,
вона організовує проведення спеціальних пеA
ревірок і приймає кваліфікаційний іспит щоA
до кандидатів на посаду судді вперше, а таA
кож перевіряє відомості про кандидата щодо
обрання суддею безстроково. Важливою є
функція обліку, предметом якої є дані про

кількість посад судді у судах загальної юрисA
дикції, у тому числі вакантних. Комісія веде
облік даних про кількість адміністративних
посад у судах загальної юрисдикції та негайA
но повідомляє відповідну раду суддів, Вищу
раду юстиції про утворення вакантної посади
голови суду, заступника голови суду. СтраA
тегічно важливими повноваженнями щодо
кадрового комплектування є повноваження 
з визначення потреби в державному замовA
ленні на професійну підготовку кандидатів
на посаду судді у Національній школі суддів
України, проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад судді. Зазначені повноваA
ження випливають із норми ч. 1 ст. 91 ЗакоA
ну України «Про судоустрій і статус суддів»,
а також норм інших статей цього Закону,
якими визначені конкретні процедури кадA
рових призначень чи притягнення до дисA
циплінарної відповідальності.

Отже, Комісія наділена повноваженнями
як юрисдикційного, так і неюрисдикційного
характеру. Більшість повноважень мають неA
юрисдикційний характер і пов’язані із здійсA
ненням обліку, контролю, виконанням функA
цій кадрового й інформаційного забезпеA
чення судової системи. Юрисдикційна діяльA
ність Комісії реалізується при вирішенні
дисциплінарних справ стосовно суддів місA
цевих та апеляційних судів. Комісія є перA
шою та, фактично, основною ланкою в усьоA
му ланцюзі процедур кадрових призначень у
системі судоустрою України, адже у наступA
них інстанціях, зокрема у Верховній Раді УкA
раїни чи у Вищій раді юстиції, відбувається
розгляд того рішення, яке підготовлене та реA
тельно проаналізоване Комісією.

Закон України «Про судоустрій і статус
суддів» не передбачає функціонування регіоA
нальних відділень або представництв Комісії
в областях, місті Севастополі. Це зумовлює
необхідність особистої участі судді чи кандиA
дата на посаду судді при розгляді Комісією
його справи. Можна передбачити не лише відA
волікання, зокрема, судді від виконання обоA
в’язків за посадою на час розгляду його спраA
ви, а й істотне збільшення навантаження на
кожного члена Комісії у зв’язку з наявністю
значної кількості справ і необхідністю здійсA
нення індивідуального підходу щодо їх виріA
шення. У цьому контексті слід нагадати існуA
ючий досвід роботи кваліфікаційних комісій
до набуття чинності Законом України «Про
судоустрій і статус суддів». Так, в Україні 
за станом на 2008 р. діяло дев’ять окружних
кваліфікаційних комісій суддів загальних суA
дів: Дніпропетровська, Донецька, ЖитомирA
ська, Запорізька, Київська, Львівська, Одеська,
Харківська та Автономної Республіки Крим,
які розташовані у відповідних обласних центA
рах і м. Сімферополі, але не в кожній обA
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ласті [6]. Хоч і на той час існували проблеми
із зібранням членів комісії на засідання, що неA
гативно позначалося на їх роботі, у тому числі
й атестації суддів при призначенні їх на посаA
ду вперше, однак існування кваліфікаційних
комісій у регіонах України не призводило до
перевантаження у процесі вирішення індивіA
дуальної справи. 

Заслуговує на увагу розгляд досвіду функA
ціонування аналогічного за функціональним
призначенням державного органу в інших
країнах. Перш за все доцільно звернутися до
Російської Федерації як держави, що геограA
фічно й історично ближча до України. 

Порядок призначення на посаду судді в
Російській Федерації передбачає чотири етаA
пи. На першому етапі відбувається відбір і
висунення кандидатів на конкурсній основі.
На другому етапі кандидати на посаду судді
здають кваліфікаційний іспит. І на першому,
і на другому етапі активну участь приймає
Кваліфікаційна колегія суддів. Саме її, за змісA
том повноважень, можна вважати структуA
рою, подібною до Комісії в Україні. 

Після отримання повідомлення від голоA
ви суду про відкриття вакантної посади судді
кваліфікаційна колегія суддів оголошує про це
у засобах масової інформації. Порівняння цієї
процедури, яка фактично означає оголошення
конкурсу на заміщення вакантної посади
судді, в Російській Федерації та в Україні, свідA
чить про певні відмінності. Так, у ст. 71 ЗакоA
ну України «Про судоустрій і статус суддів»,
якою визначено порядок проведення конA
курсу на зайняття вакантної посади судді, не
передбачено регламентації процедур переA
дання до Комісії інформації про наявність
вакантних посад. Відповідна норма відсутня
й у ст. 91 зазначеного Закону. Разом із тим 
за цим Законом Комісія має активні, за сутA
ністю, повноваження щодо призначення на
посаду судді вперше, а також при проведенні
конкурсу на зайняття вакантної посади та при
обранні суддею безстроково. 

Аналогічні повноваження має і КваліфіA
каційна колегія суддів у Російській ФедераA
ції. Зокрема, вказане стосується статусу цієї
Колегії у процедурах кадрового призначенA
ня. Так, третій етап порядку призначення на
посаду судді пов’язаний із розглядом КваA
ліфікаційною колегією суддів заяви про наA
дання рекомендації для зайняття посади судA
ді. Позитивне рішення цього питання визнаA
чається нарівні з іншими умовами успішною
здачею кваліфікаційного іспиту. Повторне
звернення до Кваліфікаційної колегії суддів
допускається не раніше ніж через рік після 
отримання негативного висновку. Результати
успішно зданого іспиту дійсні протягом трьох
років. Четвертий етап порядку призначення
на посаду судді передбачає процедури винеA

сення Кваліфікаційною колегією суддів висA
новку про дачу рекомендації чи відмову у
ній. При позитивному укладанні дані про реA
зультати іспиту й інші матеріали, що харакA
теризують кандидата, передаються голові
відповідного вищого суду, який у разі згоди
із зазначеним рішенням вносить у встановA
леному порядку подання про призначення
рекомендованої особи на посаду судді. У разі
незгоди з рішенням голова суду повертає йоA
го для повторного розгляду до тієї ж КваліA
фікаційної колегії суддів. Якщо під час повA
торного розгляду Кваліфікаційною колегією
суддів двома третинами голосів підтверджеA
но попереднє рішення, то голова суду зоA
бов’язаний внести подання про призначення
рекомендованої особи на посаду судді [7].

Що стосується порядку призначення на
посаду федерального судді, то відповідні повA
новаження має вже не Кваліфікаційна коA
легія суддів, а Комісія при Президентові РоA
сійської Федерації. Кадрові призначення миA
рових суддів також відбуваються на конкурсA
ній основі, однак вони призначаються (обиA
раються) на посаду законодавчим (представA
ницьким) органом державної влади суб’єкта
Російської Федерації або обираються на поA
саду населенням відповідної адміністративA
ноAтериторіальної одиниці. При цьому, зоA
крема, у м. Москва, кваліфікаційний іспит
приймається екзаменаційною комісією, що
формується при Управлінні Судового депарA
таменту при Верховному Суді Російської
Федерації [7]. 

Таким чином, в Російській Федерації поA
рядок призначення суддів певною мірою відA
різняється від того, який встановлений в УкA
раїні, що зумовлено, перш за все, федеративA
ним устроєм та організаційною побудовою
системи органів судової гілки влади. НезваA
жаючи на це, можна вказати на тотожний
статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України та Кваліфікаційної колегії суддів
Російської Федерації у порядку призначення
суддів на вакантні посади, а саме – обидві
структури є провідними суб’єктами відповідA
ного процедурного порядку. 

Аналіз досвіду Російської Федерації щоA
до порядку здійснення призначень на посаду
судді та реалізації статусу спеціально створеA
ного для цього державного органу свідчить
про необхідність врахування при вдосконаA
ленні правового регулювання статусу Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України поA
рядку надання інформації про наявність ваA
кантних посад судді. Крім того, слід підкресA
лити існування різних структур, які здійснюA
ють кваліфікаційну оцінку у процесі кадроA
вого призначення суддів. При цьому органіA
зація таких структур безпосередньо визнаA
чається специфікою територіальної організаA
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ції та побудови системи органів державної
влади. Генезис функціонування кваліфікаA
ційних комісій в Україні до набуття чинносA
ті Законом України «Про судоустрій і статус 
суддів» також свідчить про існування не одA
нієї державної інституції. Викладене дозвоA
ляє зробити висновок про доцільність форA
мування регіональних відділень чи представA
ництв Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України в областях України та м. СевастоA
поль. Унаслідок цього буде зменшено наванA
таження при розгляді індивідуальних справ,
що, безумовно, позитивно вплине на якість і
терміни їх вирішення. Реалізація цієї проA
позиції можлива шляхом розроблення та
прийняття Регламенту Вищої кваліфікаційA
ної комісії суддів України, в якому можна
було би передбачити її структуру у формі
відповідних регіональних відділень і детаA
лізувати процедури, пов’язані з реалізацією
повноважень. Наприклад, це стосується 
порядку обліку, проведення спеціальних пеA
ревірок тощо.

Література

1. Виступ голови Ради суддів України Петра
Пилипчука на ІХ з’їзді суддів України 13 листопаA
да 2008 р. // Звіт Ради суддів України про виконанA
ня рішень VII і VIII позачергового з’їздів суддів
України. – 2008. – 21.11: Офіційний сайт ВерховA

ного Суду України: Режим доступу: http://www.scourt.
gov.ua/clients/vs.nsf. 

2. Витрук Н. В. Конституционное правосудие:
Судебное конституционное право и процесс. – М.,
2005. – 527 c. 

3. Ершов В. В. Судебная власть в правовом гоA
сударстве: автореф. дис. … дAра юрид. наук. – М.,
1992. – 48 с.

4. Маляренко В. Т. Перебудова кримінального
процесу України в контексті європейських станA
дартів. – К., 2005. – 512 с.

5. Спільний висновок щодо Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» Венеціанської комісії
та Дирекції із співпраці Генеральної дирекції з
прав людини та правових питань Ради Європи на
основі коментарів пана Стефана Гасса (експерт,
Дирекція із співпраці), пана Джеймса Гамільтона
(заступник члена, Ірландія), пана Поля Лемменса
(експерт, Дирекція із співпраці), пані Ганни СуA
хоцької (член, Польща): Висновок № 588/2010.
Неофіційний переклад // [Електронний ресурс]. – РеA
жим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/
0/285DC84A1EFF78FAC22577C20051A2AA?open
document. 

6. Виступ голови Ради суддів України Петра
Пилипчука на ІХ з’їзді суддів України 13 листопаA
да 2008 р. // Звіт Ради суддів України про виконанA
ня рішень VII і VIII позачергового з’їздів суддів
України. – 2008. – 21.11: Офіційний сайт ВерховноA
го Суду України: Режим доступу: http://www.scourt.
gov.ua/clients/vs.nsf. 

7. Порядок призначення і вимоги, пропоновані
до суддів та кандидатів на посаду судді [ЕлектронA
ний ресурс]. – Режим доступу: http://pravodom.com/
pravoohoronAorgan.

The article is devoted to developing proposals to improve legal regulation of the participation of the
Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine in the process of staffing the courts.

Статья посвящена разработке предложений по совершенствованию правового регулирова�
ния участия Высшей квалификационной комиссии судей Украины в процессе кадрового обеспе�
чения судов.



М І Ж Н А Р О Д Н Е П РА В О

160

червень  2011

160160160160160

Одним із важливих факторів ефективного
подолання наслідків аварії на ЧорноA
бильській АЕС є належне фінансування

відповідних заходів у зазначеній сфері. Серед
джерел такого фінансування важливе місце
посідає міжнародна фінансовоAекономічна доA
помога. В юридичній науці організаційноAпраA
вовим проблемам фінансовоAекономічного заA
безпечення подолання наслідків аварії на ЧорA
нобильській АЕС належної уваги не приділялоA
ся. Слід зазначити, що системним науковим
дослідженням організаційноAправових засад
подолання наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС взагалі приділяється надто мало уваги [1].
Має місце видання лише збірників нормативA
ноAправових актів і матеріалів парламентських
слухань із відповідних чорнобильських пробA
лем [2–7]. 

Метою цієї статті є дослідження організаA
ційноAправових засад фінансовоAекономічноA
го забезпечення подолання наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС, зокрема за рахунок
міжнародної фінансової й економічної допоA
моги. 

Аналіз законодавства з питань подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи свідчить,
що воно має міжгалузевий комплекcний харакA
тер і містить норми майже всіх без винятку гаA
лузей законодавства України [8, с. 6, 10]. 

Згідно із Законом України «Про загальні
засади подальшої експлуатації і зняття з експлуA
атації Чорнобильської АЕС та перетворення
зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС
на екологічно безпечну систему» від 11.12.1998 р.
№ 309AXIV фінансування робіт із підготовки до
зняття та зняття з експлуатації енергоблоків ЧорA
нобильської АЕС, перетворення об’єкта «УкA
риття» на екологічно безпечну систему, забезA
печення радіаційної безпеки, медичного та біоA

фізичного контролю персоналу ЧорнобильсьA
кої АЕС і підрядних організацій, що виконують
роботи з підготовки до зняття та зняття з ексA
плуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС,
перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно
безпечну систему, соціального захисту персонаA
лу Чорнобильської АЕС і жителів міста СлавуA
тич здійснюється за рахунок Державного бюA
джету України, міжнародної технічної допомоA
ги та добровільних внесків юридичних або фіA
зичних осіб, інших джерел, які не заборонені 
законом (ст. 7). Міжнародна технічна допомоA
га, що надається на безоплатній і безповоротній
основі для зазначених цілей, підлягає особливоA
му режиму оподаткування відповідно до закоA
нодавства (ст. 9), державній реєстрації у порядA
ку, встановленому Кабінетом Міністрів УкраA
їни (ст. 10) та може використовуватися лише 
за цільовим призначенням (ст. 11).

Важливе значення мала Постанова ВерховA
ної Ради України від 19.10.2004 р. № 2091AIV,
якою схвалено Звернення Верховної Ради УкA
раїни до парламентів країн «Великої Сімки»,
країн – донорів Чорнобильського фонду «УкA
риття» й Європейського парламенту щодо реA
алізації Всеохоплюючої програми для підтримA
ки рішення України про закриття ЧорнобильA
ської АЕС, що міститься у Меморандумі про
взаєморозуміння між Урядом України і урядаA
ми країн «Великої Сімки» та Комісією ЄвроA
пейського Співтовариства з приводу закриття
Чорнобильської АЕС. Зазначене звернення
спрямоване на: підтримання зусиль України у
справі подолання соціальних наслідків закритA
тя Чорнобильської АЕС і відповідне сприяння
у реалізації проектів щодо створення додаткоA
вих робочих місць для працівників ЧорнобильA
ської АЕС, які вивільняються після закриття
станції, та жителів міста Славутич; демонстраA
цію готовності до пошуку дієвих та ефективA
них механізмів для спільного контролю за реA
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алізацією міжнародних чорнобильських проекA
тів, розгляду будьAяких технічних чи фінансоA
вих проблем, що створюють перешкоди на шляA
ху досягнення стабільних результатів запроA
вадження проектів; сприяння надходжень доA
даткових фінансових ресурсів для повного заA
вершення Плану здійснення заходів на об’єкті
«Укриття» та реалізації інтегрованої системи
поводження з радіоактивними відходами як одA
ного з критичних елементів зняття ЧорнобильA
ської АЕС з експлуатації, перетворення об’єкта
«Укриття» на екологічно безпечну систему.

Закон України від 14.03.2006 р. № 3522AIV
затвердив Загальнодержавну програму подоA
лання наслідків Чорнобильської катастрофи на
2006–2010 рр. Ця програма фінансувалася за
рахунок коштів Державного бюджету України.
Щорічний обсяг видатків на передбачені проA
грамою заходи визначався згідно із законом про
Державний бюджет України на відповідний рік.
Однак при цьому у програмі зазначалося, що її
складовою частиною є виконання Плану здійсA
нення заходів на об’єкті «Укриття», щодо якого
досягнуті домовленості між країнами «Великої
Сімки» й Україною. Виконання цього Плану фіA
нансується згідно з Рамковою угодою між УкA
раїною та Європейським банком реконструкції
та розвитку (далі – ЄБРР) стосовно діяльності
Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні,
ратифікованою Законом України від 04.02.1998 р.
№ 80/98AВР.

Важливими для визначення джерел фінанA
сування подолання наслідків аварії на ЧорноA
бильській АЕС є положення ЗагальнодержавA
ної програми зняття з експлуатації ЧорнобильA
ської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття»
на екологічно безпечну систему, затвердженої
Законом України від 15.01.2009 р. № 886AVI.
Щодо обсягів і джерел фінансування Програми
зазначається, що фінансування заходів ПрограA
ми здійснюється за рахунок коштів Державного
бюджету України, міжнародної технічної допоA
моги та добровільних внесків юридичних або
фізичних осіб, інших джерел, які не заборонені
законом. Обсяг бюджетних видатків на передA
бачені Програмою заходи визначається в межах
наявних фінансових ресурсів згідно із законом
про Державний бюджет України на відповідний
рік. Реалізація проектів міжнародної технічної
допомоги здійснюється в обсягах і за планами
фінансування, передбаченими відповідними конA
трактами. 

Викладене свідчить, що подолання наслідA
ків аварії на Чорнобильській АЕС відбувається
за рахунок не лише видатків із державного бюдA
жету України, а й міжнародної економічної доA
помоги у вигляді міжнародної технічної, блаA
годійної та гуманітарної допомоги. Прикладами
цього є укладення міжнародних угод щодо отA
римання міжнародної технічної допомоги, які
були належним чином ратифіковані ВерховA
ною Радою України. 

Характеризуючи стан організаційноAправоA
вого забезпечення отримання міжнародної техA

нічної допомоги для подолання наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС, слід зазначити, що ЗаA
коном України від 18.03.1997 р. № 147/97AВР
було ратифіковано Угоду про грант (Проект
ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між ЄвA
ропейським банком реконструкції та розвитку
як Розпорядником коштів, наданих згідно з ГранA
том з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України
та Чорнобильською атомною електростанцією,
підписану в Лондоні 12.11.1996 р. У цій Угоді
зазначено, що Європейський банк реконструкA
ції та розвитку виконує функції, пов’язані з упA
равлінням коштами, що надаються відповідними
донорами через Рахунок ядерної безпеки для
фінансування шляхом надання грантів (субA
сидій) для підготовки та запровадження проA
ектів, які стосуються надання технічної допомоA
ги, придбання, монтажу та введення в експлуA
атацію обладнання, яке має на меті негайне поA
ліпшення безпеки експлуатації й є складовою
невідкладних заходів поліпшення технічної безA
пеки ядерних реакторів із найвищим ступенем
ризику. На підставі зазначеної Угоди Україні наA
давався грант у розмірі 118 100 000 ЕКЮ.

Законом України від 04.02.1998 р. № 80/98AВР
ратифікована Рамкова угода між Україною та
Європейським банком реконструкції та розвитA
ку стосовно діяльності Чорнобильського фонду
«Укриття» в Україні, підписана 20.11.1997 р. 
В основу зазначеної Рамкової угоди покладено
те, що відповідно до Правил Чорнобильського
Фонду об’єкта «Укриття» (далі – Фонд) ЄвроA
пейський банк реконструкції та розвитку розA
поряджається грантовими коштами, які надаваA
тимуться вкладниками та донорами Фонду для
фінансування через гранти, забезпечує підгоA
товку і здійснення проектів, що стосуються наA
дання технічної допомоги, та придбання, встаA
новлення, введення в експлуатацію обладнання
з метою надання допомоги Україні для перетвоA
рення існуючого Чорнобильського саркофагу на
безпечну та стабільну систему відносно навкоA
лишнього середовища, використовуючи заходи,
викладені в Плані здійснення заходів на об’єкті
«Укриття», про який досягнуті домовленості
між країнами «Великої Сімки» й Україною.
Європейський банк реконструкції та розвитку
забезпечує безвідплатне фінансування із джеA
рел Фонду (гранти) на фінансування впроваA
дження компонентів Плану здійснення заходів
на об’єкті «Укриття» шляхом надання технічної
допомоги, а також придбання, встановлення та
введення в експлуатацію обладнання. Надання
грантів залежить від доступності коштів, які
вкладені в Фонд, та від їх затвердження компеA
тентними органами Фонду. Гранти надаються
Чорнобильській атомній електростанції (рециA
пієнт). Слід зазначити, що грант може бути наA
даний банком безпосередньо для Адміністрації
ядерного регулювання тією мірою, якою вона беA
ре участь у роботі з впровадження Плану здійсA
нення заходів на об’єкті «Укриття». Рамковою
Угодою передбачено, що надання грантів із ресурA
сів Фонду буде доповнено ресурсами України у
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вигляді майнових внесків або ж іншим чином у
розмірі 50 000 000 дол. США. 

Заслуговує на увагу те, що у Постанові ВерA
ховної Ради України «Про стан, заходи і персA
пективи подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи» від 18.04.2008 р. № 276AVI зазначеA
но: Україна повністю виконує свої міжнародні
зобов’язання відповідно до Меморандуму про
взаєморозуміння між Урядом України й урядами
країн «Великої Сімки» та Комісією Європейського
Співтовариства щодо закриття Чорнобильської
АЕС від 20.12.1995 р. і, за підтримки світової спільA
ноти, фінансує та реалізує на державному рівні
весь комплекс робіт щодо зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС і перетворення об’єкта
«Укриття» на екологічно безпечну систему.

У Постанові Верховної Ради України «Про
Рекомендації парламентських слухань на тему:
«Сучасний стан та актуальні завдання подоланA
ня наслідків Чорнобильської катастрофи»» від
21.05.2009 р. № 1368AVI також зазначалося, що
Україна продовжує послідовно виконувати свої
міжнародні зобов’язання відповідно до МеA
морандуму про взаєморозуміння між Урядом 
України й урядами країн «Великої Сімки» та
Комісією Європейського Співтовариства щодо
закриття Чорнобильської АЕС і помітно актиA
візувала свою позицію. Вагомим внеском у розA
в’язання проблем зняття Чорнобильської АЕС
з експлуатації та перетворення об’єкта «УкритA
тя» на екологічно безпечну систему стало прийA
няття керівництвом Європейського банку реA
конструкції та розвитку рішення щодо наданA
ня банком 135 000 000 євро з власних коштів на
виконання «чорнобильських» проектів. 16 люA
того 2009 р. підписана відповідна Грантова угоA
да між Європейським банком реконструкції та
розвитку, Урядом України та Державним спеA
ціалізованим підприємством «Чорнобильська
АЕС», а також очікувалося прийняття рішення
щодо збільшення внеску України до ЧорноA
бильського фонду «Укриття». При цьому КаA
бінету Міністрів України було доручено акA
тивізувати роботу з країнамиAдонорами щодо
наповнення коштами Чорнобильського фонду
«Укриття» та Рахунку ядерної безпеки ЄБРР,
вжити заходів для залучення в установленому
порядку вітчизняних підприємств і трудових
ресурсів до субпідрядних робіт при виконанні
міжнародних проектів на промисловому майA
данчику Чорнобильської АЕС. 

Слід зазначити, що Законом України від
17.11.2010 р. № 2699AVI ратифікована Угода (у
формі обміну листами) між Україною та ЄБРР
про внесення змін до Рамкової угоди між УкраA
їною та Європейським банком реконструкції та
розвитку стосовно діяльності Чорнобильського
фонду «Укриття» в Україні, згідно з якою загальA
ний майновий і грошовий внесок України в ЧорA
нобильський фонд «Укриття» був збільшений з
50 000 000 дол. США до 104 163 000 дол. США.

Останньою в наведеному переліку слід наA
звати Угоду про грант (Проект ядерної безпеки
Чорнобильської АЕС) між ЄБРР (як РозпоA

рядником коштів Гранта з Рахунка ядерної безA
пеки), Кабінетом Міністрів України та ДержавA
ним комітетом ядерного регулювання України
(як Одержувачем), підписану 08.07.2009 р. та
ратифіковану Законом України від 20.01.2010 р.
№ 1813AVI. Відповідно до її положень ЄвропейA
ський банк реконструкції та розвитку погоджуA
ється надати Державному комітету ядерного реA
гулювання України грант у сумі 3 500 000 євро, 
а Україна погоджується забезпечити прийнятA
тя одержувачем зазначеного гранта.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Господарського кодекA
су України, господарська діяльність може бути
некомерційною (неприбутковою). Розглянемо
загальну правову характеристику некомерційних
(неприбуткових) видів міжнародних економічA
них відносин, отже, і зовнішньоекономічної діA
яльності (оскільки зовнішньоекономічна діяльA
ність є складовою міжнародних економічних
відносин). Так, одним із видів неприбуткової зовA
нішньоекономічної діяльності є надання міжнаA
родної технічної допомоги [9]. Відповідно до п. 2
Порядку залучення, використання та моніторинA
гу міжнародної технічної допомоги, затверджеA
ного постановою Кабінету Міністрів України від
15.02.2002 р. № 153, міжнародна технічна допо�
мога – це ресурси та послуги, що відповідно до
міжнародних договорів України надаються доA
норами на безоплатній і безповоротній основі з
метою підтримки України. 

Донором міжнародної технічної допомоги
може бути іноземна держава, уряд та уповноваA
жені урядом іноземної держави органи, іноземA
ний муніципальний орган або міжнародна орA
ганізація, що надають міжнародну технічну допоA
могу відповідно до міжнародних договорів УкраA
їни. Реципієнтами міжнародної технічної допоA
моги є резиденти (фізичні або юридичні особи),
які безпосередньо одержують міжнародну техA
нічну допомогу згідно з проектами (програмаA
ми) міжнародної технічної допомоги. 

Відповідно до п. 3 зазначеної постанови КаA
бінету Міністрів України міжнародна технічна
допомога може залучатись у вигляді будьAякого
майна, необхідного для забезпечення виконанA
ня завдань проектів (програм), яке ввозиться
або набувається в Україні; робіт і послуг; прав
інтелектуальної власності; фінансових ресурсів
(грантів) у національній чи іноземній валюті;
інших ресурсів, не заборонених законодавством,
у тому числі стипендій. 

Слід зазначити, що Постановою Верховної
Ради України від 03.04.2007 р. № 848AV прийнято
за основу проект Закону України «Про міжнародA
ну технічну допомогу» (реєстр. № 2040), поданий
народними депутатами України О. Плотніковим
та Ю. Каракаєм, однак у цілому цей закон ще не
прийнятий, що свідчить про недостатню увагу
держави до законодавчого врегулювання такого
важливого напряму міжнародного економічного
співробітництва України, як отримання та наданA
ня міжнародної технічної допомоги. 

Державну політику у сфері отримання та виA
користання міжнародної технічної допомоги, в
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межах своїх повноважень, реалізують МіністерA
ство економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерство закордонних справ України, МінісA
терство фінансів і Міністерство юстиції УкраA
їни. Аналіз законодавства та практики свідчить,
що, крім міжнародної технічної допомоги, на
ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи
спрямовуються також кошти міжнародної блаA
годійної та гуманітарної допомоги.

Одним із неприбуткових видів зовнішньоекоA
номічної діяльності є міжнародна благодійна
діяльність. Так, відповідно до ст. 1 Закону України
«Про благодійництво та благодійні організації»
від 16.09.1997 р. № 531/97AВР благодійництво – це
добровільна безкорислива пожертва фізичних та
юридичних осіб у наданні набувачам матеріальної,
фінансової, організаційної й іншої благодійної доA
помоги. Благодійна діяльність у зазначеному ЗаA
коні визначається як добровільна безкорислива
діяльність благодійних організацій, що не передA
бачає одержання прибутків. Питання міжнародної
благодійної діяльності врегульовані положеннями
розділу V зазначеного Закону.

Для повної характеристики неприбуткових
видів зовнішньоекономічної діяльності слід коA
ротко розглянути міжнародну гуманітарну доA
помогу. Так, відповідно до ст. 1 Закону України
«Про гуманітарну допомогу» вiд 22.10.1999 р.
№ 1192AXIV гуманітарною допомогою є цільоA
ва адресна безоплатна допомога в грошовій або
натуральній формі, у вигляді безповоротної
фінансової допомоги або добровільних пожертA
вувань, або допомога у вигляді виконання роA
біт, надання послуг, що надається іноземними
та вітчизняними донорами із гуманних мотивів
отримувачам гуманітарної допомоги в Україні
або за кордоном, які потребують її у зв’язку з
соціальною незахищеністю, матеріальною незаA
безпеченістю, важким фінансовим становищем,
виникненням надзвичайного стану, зокрема внаA
слідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоA
отій, екологічних, техногенних та інших катаA
строф, що створюють загрозу для життя та здоA
ров’я населення, або тяжкою хворобою конA
кретних фізичних осіб. Гуманітарна допомога є
різновидом благодійництва та має спрямовуваA
тися відповідно до обставин, об’єктивних поA
треб, згоди її отримувачів і за умови дотримання
вимог зазначеного закону.

Висновки

Міжнародна фінансовоAекономічна допоA
мога у сфері подолання наслідків аварії на ЧорA
нобильській АЕС є важливим фактором підвиA
щення ефективності реалізації відповідних
проектів у зазначеній сфері. Аналіз законодавA
ства та практики його застосування свідчить
про належне організаційноAправове забезпеченA
ня зазначених процесів. Однак прийняття ЗакоA
ну України «Про міжнародну технічну допомоA
гу» буде значним кроком, спрямованим на вдосA
коналення правового регулювання процесів наA
дання міжнародної фінансовоAекономічної доA
помоги не лише у сфері подолання наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, а й в інших важA
ливих сферах соціальноAекономічного розвитA
ку нашої держави. Подальші дослідження орA
ганізаційноAправових проблем подолання наA
слідків аварії на Чорнобильській АЕС не втрачаA
тимуть своєї актуальності з огляду на глобальA
ність, широту спектра та комплексний характер
зазначених проблем.
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Установити справедливий і міцний мир у
всьому світі відповідно до цілей та принA
ципів Статуту Організації Об’єднаних

Націй1 – основне завдання світового співтоваA
риства, що саме собою є запорукою сучасного
світового правопорядку. Проте на практиці стаA
новище миру надзвичайно часто піддається
випробуванням у вигляді різного роду проA
тиріч, конфліктів, протистоянь, війн тощо. Крім
того, існує новітня проблема «держав, що не
склалися» (failed states), і кількість таких струкA
тур постійно зростає. Це держави, які з’явилися
в результаті миротворчої діяльності різних
міжнародних організацій, де вдалося зупинити
внутрішній конфлікт, але не вдалося створити
нормально функціонуючу державну систему.
Іншими словами, це держави, де етап мироA
будівництва зазнав краху2. П. Гі Мун наголоA
шує на безумовній важливості даного етапу миA
ротворчості.

Однією з найважливіших проблем сучасноA
го світу є проблема вирішення конфліктів і, відA
повідно, відтворення миру. В розвитку конфA
ліктів, які представляють загрозу міжнародноA
му миру та безпеці, можна виокремити етапи,
пов’язані з їх зародженням, визріванням, відкриA
тим протистоянням сторін, зупиненням, врегуA
люванням і вирішенням. Діяльність ООН щодо
підтримання та відновлення міжнародного миA
ру може набувати таких форм: превенція конфA
ліктів, миротворчість, підтримання миру, приA
мушення до миру та миробудівництво. Для кожA
ної фази розвитку конфлікту характерна та чи
інша форма діяльності на користь миру. Одна з
таких форм – миротворчі операції. Це сукупність
політичних, дипломатичних, військових та інA
ших методів міжнародних зусиль із відновленA
ня міжнародного миру, безпеки та стабільності
в проблемних регіонах планети за допомогою
проведення певних заходів щодо попередженA
ня, вирішення та ліквідації наслідків міжнародA

них і внутрішніх конфліктів. У всьому розмаїтA
ті своїх форм, що історично склалися, такі опеA
рації стали в сучасних міжнародних відносинах
осередком гострих та актуальних проблем. На
наше переконання, вирішенням цих проблем
можуть стати свіжі аналітичні підходи в докA
тринальному відношенні, а також нові практичні
рекомендації щодо їх розвитку та подальшого
здійснення.

Аналіз практики миротворчих операцій ООН
і діяльності неурядових організацій за шість десяA
тиріч історії їх проведення свідчить, що на хаA
рактер, масштаб і спрямованість миротворчих
операцій впливають геополітичні, економічні й
інші інтереси провідних держав. Поняття «миA
ротворчі операції» й «операції з встановлення
та підтримання миру» на практиці об’єднують
достатньо різнопланові як військові, політичні,
так і інші дії. Ядро концепції «міжнародної мироA
творчості» полягає в легітимізації цих різних
підходів, наданні всім різнорідним військовоA
політичним і дипломатичним діям статусу виA
правданих дій світового співтовариства.

Дослідження проблеми в роботах Л. ГаленсьA
кої, В. Калугіної, О. Павлової, А. Телічкіна, Ж. Пікте
свідчить, що заключний (постконфліктний) етап
комплексних миротворчих операцій (можливо,
навіть більшою мірою, ніж інші етапи миротворA
чості) зосереджує більшість невирішених питань
діяльності ООН у цій сфері. Аргументом на коA
ристь викладеного є дані, наведені в Доповіді ГеA
нерального Секретаря ООН з постконфліктного
миробудівництва А/63/881–S/2009/304, Резолюції
Генеральної Асамблеї «Огляд архітектури ООН
у сфері миробудівництва A/64/868 S/2010/393.
Важливість даного аспекту миротворчості безуA
мовна, оскільки на сьогодні можемо констатуваA
ти, що саме питання будівництва нової держави
на території, яка пережила внутрішній конфлікт
або була піддана гуманітарній інтервенції, є
особливо актуальним3. Ґрунтуючись на цьому
важливому аспекті, на нашу думку, необхідно
визначитися з поняттям. Миробудівництво або
будівництво миру (рeaceAbuilding) охоплює
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комплекс заходів, які застосовуються в період,
наступний за відкритим протистоянням сторін, і
спрямовані на зміцнення миру та відновлення
довіри і взаємодії між колишніми супротивникаA
ми з метою недопущення поновлення конфлікту1.

Як стверджує Департамент суспільної інфорA
мації ООН, миробудівництво відноситься до зуA
силь, спрямованих на допомогу державам і регіоA
нам у переході від стану війни до миру, включаA
ючи програми і діяльність на підтримку та зміцA
нення цього процесу2. Місія з миробудівництва,
як правило, починається з підписання мирного
договору ворогуючими сторонами; при цьому
роль ООН полягає в реалізації на практиці такої
угоди. Це завдання ООН передбачає перш за все
тривалий дипломатичний вплив – переконати
сторони в тому, що труднощі та проблеми, що виA
никли, можуть бути подолані за допомогою переA
говорів, але не зброї. Слід зазначити, що мироA
будівництво відіграло важливу роль в операціях,
що проводилися ООН у Камбоджі, Сальвадорі,
Гватемалі, Мозамбіку, Ліберії, Боснії та ГерцегоA
вині, Сьєра Леоні, а також у Косово та Східному
Тиморі. Вдалим прикладом миробудівництва є
внутрішньодержавні операції, проведені ООН в
Ефіопії й Еритреї. 

Перелік місій з миробудівництва ООН, заA
пропонований Департаментом суспільної інфорA
мації ООН у 2004 р., є доказом затребуваності
вказаного виду міжнародних миротворчих опеA
рацій (особливо у XXI ст.)3: 

Контрольна місія Організації Об’єднаних
Націй у Гватемалі (MINUGUA – United Nations
Verification Mission in Guatemala), затверджена 
у 1994 р.; складається з 1 представника цивільA
ної поліції та 97 цивільних осіб; 

Політичні представники ООН в Сомалі
(UNPOS – United Nations Political Office for
Somalia) 1995 р.; складається з 8 цивільних осіб;

Місія спеціального представника ГенеральA
ного Секретаря в регіоні Великих Озер (Office
of the Special Representative of the Secretary�Ge�
neral for the Great Lakes region); 1997 р.; до склаA
ду місії ввійшли 6 цивільних осіб; 

Місія ООН з підтримки миробудівництва в
ГвінеїAБісау (UNOGBIS – United Nations Peace�
building Support Office in Guinea�Bissau); 1999 р.
склад місії – 2 військові радники, 1 радник циA
вільної поліції, 24 цивільні особи; 

Місія ООН із спеціального контролю за СеA
реднім Сходом (UNSCO – Office of the United
Nations Special Coordinator for the Middle East) у
складі 42 цивільних осіб, 1999 р.; 

Місія ООН з миробудівництва в ЦентA
ральній Африканській Республіці (BONUCA –
United Nations Peace�building Office in the Central
African Republic), яка складалася з 5 військових

радників, 6 представників цивільної поліції, 
54 цивільних осіб, 2000 р.; 

Місія ООН з миробудівництва в ТаджикисA
тані, 2000 р. (UNTOP – United Nations Tadjikistan
Office of Peace�building) – 1 представник цивільA
ної поліції, 26 цивільних осіб; 

Місія спеціального представника ГенеральA
ного Секретаря в Західній Африці (Office of the
Special Representative of the Secretary�General for
West Africa); 2001 р.; 12 цивільних осіб; 

Місія ООН з надання допомоги в АфганіA
стані, 2002 р. (UNAMA – United Nations Assis�
tance Mission in Afghanistan); 7 військових споA
стерігачів, 5 представників цивільної поліції,
903 цивільні особи; 

Місія ООН з надання допомоги Іраку, 2003 р.
(UNAMI – United Nations Assistance Mission for
Iraq); 2 військових радники, 255 цивільних осіб; 

Місія спостерігачів ООН в Буганвілі
(UNOMB – United Nations Observer Mission in
Bougainville), 2004 р.; 3 цивільних особи.

Б. Бутрос Галі визначає миробудівництво як
заходи з встановлення та підтримання структур,
які призначені для зміцнення та консолідації мирA
них зусиль із метою зменшення ймовірності
відновлення конфліктів4. Таке визначення ноA
сить надзвичайно вузький характер, у тому роA
зумінні, що воно зведено до прагматичної мети
забезпечення миру як такого, не зачіпаючи соціA
альних аспектів. Адже на практиці мир після
проведення певних колективних заходів може
бути забезпечений, а населення, тим не менш,
помирає від голоду та хвороб. І тоді залишаєтьA
ся відкритим питання: чи повинні миротворчі
сили залишати відповідний вже «неконфліктA
ний», проте той, що має певні труднощі, регіон,
і залишити населення в становищі, за якого
можливі чергові спалахи насильства? В даному
випадку слід розглядати ситуацію з двох точок
зору. ПоAперше, миротворчі сили мають цілком
конкретні професійні завдання. ПоAдруге, підA
вищення рівня економічного розвитку держав,
що розвиваються, не є, в принципі, метою миA
ротворчої місії. Єдине, про що доречно в більш
широкому сенсі вести мову, маючи на увазі саме
превентивні миротворчі операції, так це про відA
новлення або допомогу у відновленні того, що
було зруйновано в ході превентивних мироA
творчих операцій і безпосередньо пов’язано з діA
ями миротворчих контингентів.

ООН неодноразово закликала до здійсненA
ня миротворчих операцій у вузькому розумінні
(для проведення заходів щодо розведення вороA
гуючих сторін і спостереження за припиненням
вогню або перемир’ям) та діяла спочатку в таA
кому напрямі. Але вже скоро виникла необхідA
ність додати до цих завдань, виходячи з обстаA
вин і ситуації в регіоні, організацію та спостереA
ження за проведенням виборів, участь у цивільA1United Nations Civilian Police Handbook. First

Draft /UN/223/THCIPO95/ New York, October 1995.
2Fasulo, Linda M. An insider’s guide ti the UN /

United Nations – Popular works. I Title, 2003.
3Basic facts about the United Nations. UN

Department of Public Information, New York, 2004.

4Бутрос�Гали Б. Повестка дня для мира: ПревенA
тивная дипломатия, миротворчество и поддержание
мира. Доклад Генерального секретаря ООН. НьюAЙорк,
1992 // http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html.
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ній адміністрації держави місцезнаходження
миротворчих сил (в Камбоджі), забезпечення
доставки гуманітарної допомоги (в Сомалі та
Боснії) тощо. Ці нові завдання часом значно
варіюються залежно від ситуації в конкретній
державі або регіоні. Але в найбільш загальному
вигляді їх зазвичай формулюють таким чином:
допомога при проведенні виборів і спостереженA
ня; розмінування; роззброєння; демобілізація та
реінтеграція колишніх комбатантів у цивільне
життя; ліквідація незаконних військових формуA
вань; превентивне розгортання військ; участь в
управлінні країною; гуманітарна допомога; захист
суспільної влади та населення всередині держаA
ви; спільні дії сторін щодо репатріації біженців;
захист від руйнувань і пошкоджень стратегічних
об’єктів, пам’яток архітектури та мистецтва; відA
новлення інфраструктури; здійснення спеціальних
акцій тощо. Особлива увага приділяється контA
ролю за проведенням вільних і демократичних
виборів, відновленню державних інститутів, перш
за все правоохоронних, захисту прав людини. 

Слід зазначити, що коли миротворці залишаA
ють країну, вона випадає з поля зору Ради БезпеA
ки. Хоча Економічна та Соціальна Рада створиA
ла декілька спеціальних комітетів, яким доручеA
но займатися конкретними ситуаціями, результаA
ти виявилися неоднозначними, і навіть прихильA
ники створення цих комітетів визнають, що їм не
вдалося мобілізувати життєво важливі ресурси,
необхідні для надання допомоги в межах переA
хідного процесу. Назріла необхідність у створенA
ні єдиного міжурядового органу, який би безпоA
середньо займався питаннями миробудівництва,
здійснював моніторинг і приділяв увагу країнам,
які входять у групу ризику, забезпечував погоA
дженість дій суб’єктів міжнародної миротворчої
діяльності, фінансових та інших установ, зайA
мався мобілізацією фінансових ресурсів для заA
безпечення стійкого миру. Наслідком багатьох диA
скусій з цього приводу стало схвалення 20 грудA
ня 2005 р. Генеральною Асамблеєю та Радою
Безпеки на паралельних засіданнях резолюції
про створення Комісії ООН з миробудівництва.
Цей новий міжурядовий консультативний орган
покликаний займатися наданням допомоги в
справі відновлення держав після завершення
конфліктів і мобілізацією ресурсів для цих цілей.

Створення у 2005 р. Комісії з миробудівA
ництва розглядалось як епохальна подія – «нова
архітектура», що повинна відкрити нові перспекA
тиви для жителів країн, які пережили конфA
лікти. З моменту створення цієї комісії до поA
рядку денного були включені чотири держави,
де будівництво миру миротворчими контингенA
тами продовжується: СьєрраAЛеоне та Бурунді (з
червня 2006 р.), ГвінеяAБісау (з грудня 2007 р.),
Центральноафриканська Республіка (з червня
2008 р.). Комісія відіграла свою роль у справі заA
охочення інклюзивного політичного діалогу в
усіх чотирьох державах; вона сприяла мирному
процесу виборів у СьєрраAЛеоне у 2007 р., а після
того, як у березні 2009 р. в країні мав місце спаA
лах насилля на політичному ґрунті, Комісія заA

безпечила свого роду «політичну парасольку»
Виконавчому представнику Генерального секреA
таря, що дозволило йому керувати проведенням
переговорів між політичними партіями. В БуA
рунді зусилля Комісії призвели до формування
постійного форуму для діалогу та допомогли
створити сприятливі умови для проведення виA
борів. У Центральноафриканській Республіці КоA
місія у грудні 2008 р. надала підтримку націоA
нальному політичному діалогу, який охоплюA
вав усі сторони, та сприяла сторонам у справі
створення виборчої комісії. У важких умовах у
періоди заворушень у ГвінеїAБісау Комісія заA
кликала до спокою та діалогу1.

Проблематика, виявлена в ході вивчення доA
свіду згаданих країн і запропонована в Огляді
архітектури ООН у сфері миробудівництва, предA
ставлена таким чином: проблема національної
відповідальності та створення потенціалу; проA
блема у сфері розвитку, безпосередньо створенA
ня робочих місць; проблема координації й узA
годженості; проблема регіонального виміру миA
робудівництва. 

Найбільш важливим етапом з точки зору заA
безпечення національної відповідальності є етап
планування. Національні заходи на етапі плаA
нування, навіть якщо вони неадекватні або
здійснюються уповільненими темпами, з самоA
го початку повинні бути основою для взаємодії з
міжнародним співтовариством. Залучати націоA
нальних суб’єктів необхідно шляхом створення
механізмів, які забезпечують передачу уряду та
його національним партнерам управлінських
функцій і функцій здійснення планів і проектів.
Досвід, отриманий у країнах, охоплених порядA
ком денним, свідчить про життєво важливий взаA
ємозв’язок між відповідальністю та потенціалом:
якщо місцеві суб’єкти не мають у своєму розA
порядженні потенціал, який дозволяє повною
мірою задіяти їх на всіх етапах процесів плануA
вання та здійснення, концепція національної
відповідальності так і залишиться абстрактним
поняттям і не знайде реального практичного втіA
лення. Хоча Комісія досягла певних успіхів у
справі забезпечення взаємодії політичних парA
тій, громадянського суспільства, приватного
сектора й інших сторін, необхідно зробити ще
більше для того, щоб всі ці групи могли резульA
тативно взаємодіяти в рамках процесу мироA
будівництва2. 

Необхідно розглядати розвиток як пріориA
тетне завдання та забезпечити всебічну інтеA
грацію заходів у сфері розвитку в діяльності миA
робудівництва в країнах, що пережили конфA
лікт. Безпосередньо, безробіття серед молоді наA
зивають потенційною «ахіллесовою п’ятою»
будьAякого процесу миробудівництва. Молодь,
яка була втягнута в конфлікт та не має засобів
для існування, виявляє тенденцію до насилля

1Резолюция Генеральной Ассамблеи «Обзор
архитектуры ООН в области миростроительства»
A/64/868 S/2010/393 // www.un.org.

2Там само.
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та руйнувань. Розроблення стратегій, спрямоA
ваних на повернення молоді до наповненого
сенсом цивільного життя, повинна стати одним
із пріоритетних завдань. Створення робочих
місць – проблема всіх країн, й особливо гостра у
країн, що розвиваються. Тому необхідно викоA
ристовувати всі можливості для забезпечення
зайнятості на місцевому рівні. Багато постражA
далих від конфліктів країн багаті на природні
ресурси, отже потрібно робити акцент на забезA
печенні зайнятості на місцевому рівні в гірниA
чорудному секторі, а однією з умов надання інA
вестицій має стати професійна освіта.

Вся концепція Комісії з миробудівництва
заснована на принципах взаємодоповнюваності
та партнерства. Комісія має сприяти наданню
політичної підтримки місіям ООН з мироA
будівництва, які, у свою чергу, повинні забезпеA
чити, щоб принципи та пріоритети миробуA
дівництва ООН знаходили своє відтворення в
їх діяльності. Особливо важливо досягти взаA
ємодоповнюваності дій із спеціальними предA
ставниками й групами країн ООН. Спеціальні
представники та виконавчі представники ГенеA
рального секретаря мають відповідний мандат,
постійно перебувають на місці, в силу чого поA
винні відігравати особливу роль та мати особA
ливі повноваження. Члени Комісії представA
ляють рівні в своїх правах уряди, які спроможні
та можуть вести діалог, що є невід’ємним асA
пектом відносин між рівними1. Крім того, неA
обхідно підвищувати ефективність координації
між різними міжнародними партнерами. НаA
явність єдиного стратегічного документа не гаA
рантує, що всі суб’єкти діятимуть відповідно до
закріплених у ньому пріоритетів. Комісія поA
винна використовувати свій політичний вплив,
щоб різні суб’єкти злагоджено працювали в
інтересах досягнення одних і тих самих загальA
них цілей. 

Є багато свідчень того, що конфлікти поA
тенційно можуть набувати трансграничного хаA
рактеру. Це може зумовити або посилити конфA
лікт, підірвати зусилля, що здійснюються у сфеA
рі миробудівництва. Якщо вести мову про позиA
тивні аспекти, то потенційно регіональні органіA
зації можуть відіграти надзвичайно важливу
роль, сприяючи зміцненню миру в період, коли
країни виходять із конфлікту. Такі проблеми,

як обіг наркотиків або переміщення населення,
за своїм характером трансграничні. Їх можна
вирішувати лише на основі регіональної
співпраці. Таким чином, первинним завданням
Комісії як міжнародноAполітичного органу є
надання допомоги країнам, що фігурують у поA
рядку денному, у визначенні їх власних пріориA
тетів у сфері миробудівництва. Застосовуючи
свої знання та досвід, вона повинна справляти
політичний вплив на реалізацію зусиль із залуA
чення системи ООН і широкого кола суб’єктів
міжнародного співтовариства до процесу реаліA
зації цих пріоритетних завдань найефективніA
шим чином. Щоб Комісія з миробудівництва
змогла найбільш ефективно позиціонувати себе
в системі, їй слід досягти визнання у цій по суті
політичній ролі. 

Отже, в межах міжнародного співтоваристA
ва Організація Об’єднаних Націй покликана
відігравати вирішальну роль у миробудівництві.
Так, ст. 1 Статуту ООН передбачає, що: «ОрA
ганізація Об’єднаних Націй переслідує Цілі:
Підтримувати міжнародний мир та безпеку і з
цією метою приймати ефективні колективні заA
ходи для попередження та усунення загрози миA
ру й придушення актів агресії або інших поруA
шень миру і проводити мирними засобами, у
відповідності з принципами справедливості і
міжнародного права, залагоджування або виріA
шення міжнародних спорів або ситуацій, які моA
жуть призвести до порушення миру2. Разом із тим
система ООН є лише одним із декількох суб’єкA
тів, які надають підтримку країнам, що перебуваA
ють у постконфліктній ситуації. Партнерські
відносини та координація зусиль основних регіоA
нальних і міжнародних діючих осіб мають сутA
тєво важливе значення, оскільки ніхто поодинці
не спроможний задовольнити потреби в жодній
з пріоритетних сфер миробудівництва. 

Викладене дозволяє зробити висновок, що
діяльність з миробудівництва – це тривалий і
багатогранний процес, який виходить за межі
обмежених за часом миротворчих операцій, і
саме тут необхідна колективна рішучість займаA
тися будівництвом миру на всеосяжній і конкA
ретній основі з урахуванням тих реальних і
практично здійснених перетворень, які б дозвоA
лили в якісному плані підвищити рівень вкладу
кожного окремого міжнародного суб’єкта. 

The author analyses practice of peacekeeping operations; researches the problems of peacebuilding as the
one stage of peacemaking, international peacemaking contingents’ tasks in this sphere; gives the examples of
peacebuilding missions. 

В статье анализируется практика проведения миротворческих операций, исследуется пробле�
матика миростроительства как одного из этапов миротворчества, задания международных миро�
творческих контингентов в этой сфере.

2Статут Організації Об’єднаних Націй: 1948 р. –
К., 2002. – С. 2.

1Резолюция Генеральной Ассамблеи «Обзор
архитектуры ООН в области миростроительства»
A/64/868 S/2010/393 // www.un.org.
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Однією з характерних ознак сучасних
міжнародних правовідносин є поглибA
лення інтеграційних процесів. НаукоA

ва проблема полягає у тому, що у зв’язку із
швидким зростанням їх кількості та потужA
ності, виникає необхідність прогнозувати міжA
народноAправові інструменти впливу на такі
угруповання.

Ефективність європейської інтеграції, суA
часні новітні моделі політикоAекономічної
інтеграції з урахуванням соціальних аспекA
тів, моделі торговоAекономічної співпраці,
моделі міжнародних неурядових організацій,
що регламентують торгову, тарифну стратеA
гію тощо, порушують питання про міжнародA
ноAправову форму подібних утворень, актуA
алізує проблеми, пов’язані з вивченням праA
вової природи таких інтеграційних об’єднань.

У вітчизняній та зарубіжній науці міжA
народного права різнобічні аспекти правової
природи потужних регіональних угруповань,
особливості застосування джерел міжнародA
ного права в правовій системі таких угруA
повань, досліджували Е. Арнул, І. Артьомов,
В. Буткевич, Г. де Бурка, К. Бекяшев, М. ГнаA
товський, Л. Ентін, О. Задорожний, Х. КельA
зен, В. Кернз, К. Колонн, И. Лукашук, Д. ЛейA
сок, Д. Митрани, В. Моравецький, М. МікіA
євєвич, В. Муравйов, В. Мицик, Є. ПередеріA
єв, Р. Шмед, Д. Шиндлер, М. Ентін та ін. 

Мета цієї статті – виявити концепцію інA
тегрування принципів міжнародного права 
у правовий режим системи права держав, 
з’ясувати взаємодію та взаємовплив принA
ципів і норм міжнародного права у цій сфері.

Політика та право є різними інструменA
тами управління міжнародними відносинаA
ми. Тому вони повинні не зливатись, а взаA
ємодіяти, перебувати в певному співвідношенA
ні. Порушення цього співвідношення в ту
або іншу сторону може справити лише негаA
тивний вплив на функціонування загального
механізму управління міжнародними відноA
синами. Прагнення применшити значення праA
вових норм веде до применшення ролі міжA

народного права в цілому. Ототожнення праA
ва з політикою негативно впливає на те й інA
ше. У міжнародноAправовому механізмі підA
ривається значення основного елемента –
юридичної норми, а політика позбавляється таA
кого важливого інструменту свого здійсненA
ня, як право. Приниження ролі правових норм
прокладає шлях до поглинання юриспруA
денції політологією.

Роль принципів міжнародного права як
джерел правової системи міжнародного права
з урахуванням інтересів усіх країн зростає в
умовах розширення глобалізації, загострення
наявних і можливих загроз безпеці людства.
Тому виникає потреба розроблення спеціальA
них юридичних інструментів захисту дерA
жавного суверенітету країн від зовнішнього
втручання на основі принципів міжнародноA
го права як джерел правової системи міжнаA
родної інтеграції. Основний шлях створення
норм міжнародного права – досягнення угоA
ди між його суб’єктами. У сфері міждержавA
них відносин немає спеціалізованого нормоA
творчого органу [1, с. 412]. Правова норма є
результатом угоди суб’єктів, виражає їх волю,
взаємно пов’язує конкретний вияв волі суA
б’єктів у єдине ціле. 

МіжнародноAправова норма – це модель
відносин, покликана сприяти втіленню норми
в життя міжнародноAправовими засобами,
встановлюючи відповідні права й обов’язки.
Як різновид правових норм міжнародноAпраA
вові норми мають спільні з ними ознаки. Разом
із тим вони мають специфіку, зумовлену тим,
що міжнародноAправові норми є елементами
особливої, юридичної підсистеми міжнародA
ної нормативної системи [2, с. 112–115]. ВиA
ди норм міжнародного права класифікують
зазвичай за формою: документально закріпA
лені та документально не закріплені (звичайA
ні); за суб’єктно�територіальною сферою дії:
універсальні, партикулярні. Серед універсальA
них норм міжнародного права виділяють імA
перативні норми jus cogens, а також загальні
принципи міжнародного права; регулятивні
й охоронні (наприклад, про повноваження
Ради Безпеки). 
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Правотворчий процес у міжнародному
праві не обмежується укладенням державаA
ми міжнародних договорів і визнанням пракA
тики держав як звичайної норми міжнародA
ного права. Сучасний процес міжнародної праA
вотворчості характеризується посиленням
ролі міжнародних організацій. К. Бекяшев,
зазначає, що правотворчий процес міжнародA
ної організації охоплює діяльність, спрямоA
вану на створення правових норм, а також їх
подальше вдосконалення, зміну або скасуванA
ня [3, с. 257]. У юридичній літературі правоA
творча діяльність міжнародних організацій часA
то іменується як їх регулююча функція. РеA
гулююча функція міжнародних організацій,
за визначенням В. Моравецького, полягає у
встановленні норм і зразків морального, поліA
тичного або юридичного характеру, покликаA
них відповідним чином формувати поведінA
ку учасників міжнародних відносин [4, с. 91].

Глобалізація, що торкнулася практично
всіх сторін громадського життя, стала основA
ним фактором, що визначає розвиток як міжнаA
родного співтовариства в цілому, так і окремих
держав. Піддалися переосмисленню найважA
ливіші правові категорії. Як зазначає М. Ентін,
поняття суверенітету, влади, території, державA
них функцій змінили свій зміст [5, с. 214].

Ключові питання про інтеграцію: які зміни
відбуваються в сучасному світі, які тенденції
відкриваються в економічній, соціальноAполіA
тичній та іншій сферах людського буття? ВиA
никнення європейського економічного суA
спільства не приватний факт, не рядова регіоA
нальна подія у сфері міждержавного еконоA
мічного співробітництва групи європейських
держав. Це перший великий крок, що за свідA
чив настання нової великої епохи в історії
людства, основою якої є науковий технічний
розвиток, інтернаціоналізація всіх сфер життя
народів і держав, зростаюча взаємозалежність
у міждержавних відносинах тощо. Одна з
підвалин і конкретне вираження цих фундаA
ментальних змін – інтеграція. Широко відомо,
що засновниками цього поняття та процесу були
німецькі вчені Р. Шмед, Х. Кельзен і Д. Шиндлер.
Термін «інтеграція» (іntegrace – лат.) означає
деяку цілісність, структуру, вдосконалювання.

Після Другої світової війни термін «інтеA
грація» стали застосовувати до позначення
різних форм міжнародного співробітництва, що
охоплює, насамперед, такі сфери міждержавA
них відносин, як економіка, техніка, озброєння,
міжнародні організації й ін. Що стосується поA
няття «інтеграція», то в науковій літературі, а
також у практиці застосування цього поняття
немає однакових визначень. Це можна поясA
нити наявністю безлічі моделей, типів інтеA
граційних процесів, що різняться за цілями та
функціями, національними інтересами, які маA
ють на меті окремі держави чи групи держав.

Міжнародний досвід, досліджуваний з
точки зору міжнародного права, свідчить, що
така мета, як збереження миру, досягнення

більшої безпеки, зростання добробуту в реA
зультаті економічного співробітництва тощо,
мають в інтеграційних моделях загальний хаA
рактер, можуть розглядатись як критерії виA
значення сутності поняття «інтеграція». 

У сучасній науковій літературі існують
різні напрями та підходи до розуміння приA
роди і ролі інтеграційних процесів як у теорії
інтеграційних процесів, так і теорії та пракA
тиці економічної інтеграції. Зокрема, америA
канські представники школи функціоналізA
му критеріями інтеграції пропонують досвід
розроблення й ідеї конституцій США та
Швейцарії, у яких на основі суспільної свідоA
мості та масового руху створені формально розA
ділені штати в США і кантони у Швейцарії
при єдності та спільності. У роботі американA
ського дослідника Д. Митрани стверджуєтьA
ся, що інтеграція різного рівня має місце у
світових імперіях, блоках і міжнародних орA
ганізаціях. Вирішальними повинні бути виA
знані три ознаки: діючий контроль над легіA
тимним використанням влади, наявність заA
гального органу прийняття рішень і наявність
центру політичної освіти належних до співA
товариства громадян [6].

Теоретична школа федералізму в Європі
дотримується більш універсальних позицій в
інтеграційних процесах і оцінює можливості
та протиріччя в їх еволюції об’єктивніше. Її
послідовники, маючи на увазі європейську
інтеграцію, вважають, що вона можлива, поA
перше, на основі свідомого політичного рішенA
ня урядів і народів; поAдруге, лише шляхом
створення одного чи декількох нових, незалежA
них від безпосереднього впливу окремих дерA
жав – членів співтовариства, наднаціональних
органів, яким передані визначені повноваженA
ня для прийняття рішень. Навіть на сучасному
етапі європейської інтеграції можна виділити
деякі ознаки неофункціоналізму. 

Інституціоналізація системи ЄвропейсьA
кого Союзу занадто складна для пояснення в
термінах класичної теорії міжнародного права,
а неофункціоналізм, як ніяка інша теорія, здатA
ний пояснити ці процеси. Європейське будівA
ництво є зразком, це найкрасивіший політичний
проект початку цього століття, єдиний приклад
дійсної солідарності між незалежними держаA
вами. І в основі цього «красивого політичного
проекту» лежить теорія неофункціоналізму [7].

Українська наука зробила чимало у вивA
ченні інтеграційних процесів, що охопили
різні регіони світового співтовариства. Аналіз
вітчизняної наукової літератури свідчить, що
інтеграція – це об’єктивний, багатогранний,
складний процес, який передбачає протирічA
чя, пошуки та великі фінансовоAекономічні,
соціальні, правові й інші експерименти, зуA
мовлені життям [8, с. 151–159; 9]. 

Інтеграція – це більш високий соціальноA
економічний, політичний, державноAправоA
вий і культурний ступінь розвитку світового
співтовариства держав і народів. Відомо, що
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інтернаціоналізація підвела, насамперед, пеA
редовий технологічний базис під усю систеA
му світового співтовариства, а інтеграційні проA
цеси мають внести найбільший вклад у реA
формування людського суспільства. Слід розA
різняти також рівні та мету інтеграційних
співтовариств, їх реальне місце в загальній
структурі світових інтеграційних процесів і
міру впливу на еволюцію міжнародних відA
носин. Визначальним, універсальним типом
інтеграції є правова економічна модель, у якій
міжнародна кооперація й інтернаціоналізаA
ція знаходять не тільки якісно нову, більш
зрілу форму, а й нові сутнісні форми інтерA
національного регулювання та керування на
правовому й економічному рівнях усіма проA
цесами інтеграційного розвитку. 

Інтеграційні співтовариства, що переросA
тають стан обміну, неминуче тяжітимуть до
універсальних моделей інтеграційних струкA
тур, що знайдуть нові форми. Прикладом тоA
му може бути АзіатськоAтихоокеанський регіA
он, що формується в останні роки й охоплює
кілька континентів з величезним економічA
ним потенціалом, невичерпним ринком роA
бочої сили, споживання тощо. 

Інтеграційні процеси – один із основних
напрямів формування нового світового поA
рядку. Ряд країн вже давно пройшли перA
вісний шлях економічної інтеграції, хоча баA
гато регіонів ще не підійшли до нього. Ці проA
цеси поступово переростають у «понад інтеA
грацію», що відкриє чимало нового та неA
сподіваного як для національного, так і інтерA
національного розвитку. Інтеграційні струкA
тури не усувають ні конкуренції, ні протиріч,
ні розбіжностей. Широко відомо, як один із
політичних діячів Франції Ж.AП. Шевеман у
розпал формування ЄС писав, що, незважаA
ючи на конфлікт інтересів між США й ЯпоA
нією, існує небезпека виникнення дійсного
американоAяпонського кондомініуму, що має
тенденцію відтіснити Європу. Разом із тим
існують і об’єктивні межі ефективності інтеA
граційних процесів. Інтеграційні процеси у
світі – об’єктивне явище, але людство ще має
навчитися використовувати їх в інтересах заA
гального та стійко безпечного свого розвитку.

Висновки

НауковоAтехнічний прогрес прискорює
та кардинально змінює хід економічних та
інших аспектів суспільного життя, що, у свою
чергу, значно посилює взаємозв’язок і взаA
ємозалежність держав, зумовлює виникненA
ня глобальних проблем, від рішення яких заA
лежить розвиток суспільних відносин у цілоA
му. В умовах зростання потреби національних

економік в інтеграційних процесах внутрішA
нє право держав все більше взаємодіє з міжA
народним правом. Останнє є гарантом і заA
гальним правовим стандартом для внутрішA
нього законодавства у сфері регулювання інA
теграційних процесів.

Правові й організаційні форми інтеграA
ції відрізняються значним плюралізмом і ноA
визною. Доктрина не встигає за фактичними
змінами у позитивному праві. Одним із можA
ливих шляхів подолання такого відставання
є звернення до концепції «правовий простір»,
що покликане позначати механізм і резульA
тат взаємопроникнення систем національноA
го та міжнародного права в регіональних угA
рупованнях, відображати глобальні та регіоA
нальні процеси правової конвергенції, інтеA
грації національних правових систем на осA
нові правових цінностей і стандартів, створеA
них у ході процесів інтеграції та глобалізації.

Європейський правовий простір розвиA
вається на основі трьох великих складових –
регіонального міжнародного права, яке забезA
печує засади мирного співіснування та співA
робітництва держав; особливих правових сис�
тем, створених регіональними міжнародA
ними організаціями, а також національних
правових систем держав Європи, передбачаA
ючи певний ступінь їх зближення, взаємної
узгодженості. Таке зближення відбувається
засобами, передбаченими внутрідержавним
правом, на підставі міжнародних документів. 

Інтеграційні процеси як фактори світовоA
го розвитку та світових правовідносин переA
бувають у стані постійного вдосконалення 
і змін. Інтеграційні процеси вносять багато
нового як у зміст міжнародних відносин, так
і в їх форми та функції. 
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Одним із найактуальніших на сьогодні
питань у сфері антидемпінгу є правоA
мірність застосування заходів із боротьA

би з ухиленням від сплати антидемпінгового миA
та, що зумовлено відсутністю будьAяких норм
міжнародного характеру, які б здійснювали реA
гулювання зазначеної проблеми. Відсутність у
діючих положеннях СОТ прямої заборони заA
стосування антиобхідних заходів спонукає ряд
країн – членів СОТ, серед яких США й ЄС,
приймати національні антиобхідні норми та
обстоювати їх легітимність [1, с. 161], що активA
но оскаржується рядом інших країн зокрема
Японією, Китаєм, які вважають застосування таA
ких національних норм прямим порушенням анA
тидемпінгового законодавства СОТ [2, с. 1616].
З метою вирішення цієї проблеми доцільним є
аналіз діючих норм СОТ стосовно антидемA
пінгу, а саме статті VI ГАТТ та Угоди про застоA
сування статті VI ГАТТ – 1994, що отримала
назву Антидемпінгового кодексу СОТ (далі –
АК СОТ), зокрема, на предмет сумісності заA
стосування заходів із боротьби з ухиленням від
сплати антидемпінгового мита з антидемпінгоA
вими положеннями СОТ стосовно «країни поA
ходження» та «країни експорту».

Метою цієї статті є дослідження сумісності
застосування заходів із боротьби з ухиленA
ням від сплати антидемпінгового мита з анA
тидемпінговими положеннями СОТ стосовно
«країни походження» та «країни експорту»
шляхом аналізу методів визначення наявносA
ті існування факту демпінгу, передбачених
внутрішніми антиобхідними законодавстваA
ми країн – членів СОТ і АК СОТ.

У найбільш загальному розумінні під краA
їною походження розуміють країну, в якій тоA
вар повністю виготовлений чи підданий достатA
ній переробці, а під країною експорту – країна,
з території якої здійснюється продаж товару до
іншої країни [3, с. 195]. В минулому на практиці
країна походження та країна експорту як праA
вило збігалися. Глобалізація виробництва заA
безпечила можливість виготовлення продукції в
одній країні з подальшим її транспортуванням в
іншу країну, з території якої вона надалі ексA
портується в третю країну. Очевидно, що в даA
ному випадку країна походження не буде збігаA
тися з країною експорту.

Терміни «країна походження» та «країна
експорту» мають велике значення для регулюA
вання демпінгу. Зокрема, ці поняття відіграють
важливу роль у процесі визначення існування
факту демпінгу (під час порівняння експортної
ціни продукції з нормальною її вартістю) [4].
Саме від того, на основі якої внутрішньої ринA
кової ціни (внутрішньої ринкової ціни в країні
походження чи в країні експорту) визначається
нормальна вартість продукції, залежить на проA
дукцію з якої країни буде спрямоване антидемA
пінгове мито. Докладний аналіз антидемпінгоA
вих положень СОТ дає можливість визначити,
яка саме прив’язка (до країни походження чи
до країни експорту) використовується на сьоA
годні при вирішенні антидемпінгових справ у
рамках СОТ.

Відповідно до ст. VІ:1 ГАТТ 1947 р. демпінг,
який полягає у надходженні продукції з однієї
країни на ринок іншої за ціною, меншою за її
нормальну вартість, підлягає засудженню, якщо
він наносить чи загрожує нанесенням матеріA

ЗАХОДИ  ІЗ  БОРОТЬБИ  З  УХИЛЕННЯМ  
ВІД  СПЛАТИ  АНТИДЕМПІНГОВОГО  МИТА,  
СУМІСНІСТЬ  ЇХ  ЗАСТОСУВАННЯ  
З  АНТИДЕМПІНГОВИМИ  ПОЛОЖЕННЯМИ  СОТ  
СТОСОВНО  «КРАЇНИ  ПОХОДЖЕННЯ»  
ТА  «КРАЇНИ  ЕКСПОРТУ»

Надія Коновалова,
аспірантка кафедри міжнародного права

Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі,
м. Київ

У статті досліджується сумісність застосування заходів із боротьби з ухиленням від спла�
ти антидемпінгового мита з антидемпінговими положеннями СОТ стосовно «країни походжен�
ня» і «країни експорту» шляхом аналізу методів визначення існування факту демпінгу, перед�
бачених внутрішніми антиобхідними законодавствами країн – членів СОТ і Антидемпінговим
кодексом СОТ.

Ключові слова: обхід антидемпінгових заходів, країна походження, країна експорту, антиA
обхідне законодавство, нормальна вартість продукції.

© Н. Коновалова,  2011



М І Ж Н А Р О Д Н Е П РА В О

172

червень  2011

172172172172172

альної шкоди національній промисловості на
території країниAчлена чи матеріально уповільA
нює утворення національної промисловості.
Стаття VІ:5 ГАТТ 1947 р. передбачає, що жодна
продукція з території будь�якої країни�члена не
може бути одночасно об’єктом антидемпінговоA
го та компенсаційного мита для того, щоб комA
пенсувати однакову ситуацію демпінгу чи субA
сидування експорту [5].

Наведені формулювання свідчать, що ГАТТ
1947 р. не дає чіткого тлумачення питання щоA
до продукції з якої країни (країни походження
чи експорту) повинні бути застосовані антидемA
пінгові заходи. Крім того, в тексті ГАТТ є й інA
ші формулювання, що підтверджують це тверA
дження. Так, ст. VІ:6 ГАТТ містить формулюA
вання «будьAякий товар з території іншої краA
їниAчлена». Таким чином ст. VІ ГАТТ не розмеA
жовує терміни «країна походження» та «країна
експорту», що робить її неоднозначною у виA
рішенні питання про те, з якої країни (країни
експорту чи країни походження) повинні застоA
совуватись антидемпінгові заходи щодо демпінA
гової продукції. 

Наведена неясність знайшла вирішення в
Антидемпінговому кодексі СОТ. Стаття 2.1 АК
СОТ передбачає: товар розглядається таким, що
є предметом демпінгу, тобто надходить на риA
нок іншої країни за ціною, нижчою за його норA
мальну вартість, якщо експортна ціна цього тоA
вару, експортованого з однієї країни в іншу, нижA
ча ціни, що порівнюється, встановленої в рамA
ках звичайного ходу торгівлі на аналогічний тоA
вар, призначений для споживання в країні екс�
порту. Відповідно до ст. 2.2 АК СОТ у випадку
відсутності продаж аналогічного товару в рамA
ках звичайного ходу торгівлі на внутрішньому
ринку країни експорту або у випадку неможA
ливості проведення необхідного порівняння з
причини особливої ринкової ситуації чи низьA
кого обсягу продаж на внутрішньому ринку кра�
їни експорту, демпінгова маржа визначається
шляхом співставлення з ціною на аналогічний
товар, який експортується у відповідну третю
країну, за умови, що ця ціна є показовою, або з виA
робничими витратами в країні походження, до
яких додається розумна сума адміністративних,
торгових і загальних витрат, а також прибутки.
Стаття 2.5 АК СОТ декларує, що у випадку, коли
товари не імпортуються безпосередньо з країни
походження, а експортуються в імпортуючу
країнуAчлен з проміжної країни, ціна, за якою
товари продаються з країни експорту в імпорA
туючу країнуAчлен, як правило, порівнюється з
ціною в країні експорту; однак, порівняння моA
же здійснюватися з ціною в країні походження,
якщо, наприклад, товари лише переправляютьA
ся через країну експорту, або такі товари не виA
готовляються в країні експорту, або у випадку відA
сутності порівняльної ціни на них в країні ексA
порту [4].

Таким чином, зазначені положення АК СОТ
розмежовують поняття «країна походження» та
«країна експорту». Наведені статті свідчать, що

антидемпінгові заходи спрямовані на демпінгоA
ву продукцію саме з країни експорту, а не країни
походження. В ході проведення антидемпінгоA
вого розслідування провадиться порівняння
експортної ціни демпінгової продукції з її норA
мальною вартістю, яка, у свою чергу, як правиA
ло, визначається на основі внутрішньої ринкоA
вої ціни в країні експорту. Лише у конкретно виA
значених випадках нормальна вартість залеA
жить від ціни продукції в країні походження чи
вартості продукції в країні походження плюс роA
зумна сума адміністративних, торгових і загальA
них витрат, а також прибутки. Таким чином,
існуюча антидемпінгова система фактично баA
зується на «країні експорту», а не «країні похоA
дження», в результаті чого у випадку зміни краA
їни експорту, змінюється й антидемпінгове мито. 

Незважаючи на чіткість встановлених АК 
СОТ положень щодо термінів «країна походженA
ня» та «країна експорту», вони мають певні проA
галини по відношенню до вирішення проблеми
обходу антидемпінгових заходів, які можуть буA
ти використані експортерами на свою користь.
Як вже з’ясовано, відповідно до статей АК СОТ
нормальна вартість продукції залежить від краA
їни експорту. Таким чином, у випадку, якщо ексA
портер змінює країну експорту, нормальна варA
тість продукції, що порівнюється, теж підлягає
зміні. В результаті експортер має можливість
вибрати нижчу нормальну вартість і таким чином
досягти ухилення від сплати антидемпінгового
мита. Такі види обходу антидемпінгових захоA
дів, як, наприклад, третьокраїнний обхід та обA
хід шляхом зміни країни, засновані саме на виA
користанні зміни країни експорту.

Зважаючи на зазначені прогалини законоA
давства СОТ, внутрішні антиобхідні положенA
ня країн – членів СОТ застосовують інший у
порівнянні з АК СОТ метод для вирішення
проблеми ухилення від сплати антидемпінговоA
го мита [6; 7]. Так, у випадку, якщо нова проA
дукція чи складові частини мають походження
з країни, щодо якої був прийнятий наказ про
справляння антидемпінгового мита, діючий анA
тидемпінговий захід буде поширюватися на всю
нову подібну продукцію та складові частини, неA
залежно від того, чи експортуються вони з краA
їни, щодо якої був прийнятий наказ про справA
ляння антидемпінгового мита, чи з іншої країни.
Іншими словами, метод, що використовується внутA
рішніми антиобхідними положеннями країн –
членів СОТ, засновується не на «країні експорA
ту», а на «країні походження», тобто антидемA
пінгове мито може поширюватися на подібну
продукцію (ідентичну продукцію, продукцію
схожу в усіх відношеннях, а за відсутності такої
продукції, – на іншу продукцію, яка має близькі
характеристики) [4] без проведення антидемA
пінгового розслідування, якщо вона має однаA
кову «країну походження» з продукцією, що стаA
ла об’єктом наказу про справляння антидемпінA
гового мита. 

Метод, який використовується внутрішніми
антиобхідними положеннями країн – членів СОТ,
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по суті збільшує предметні межі демпінгової проA
дукції, адже різні країни експорту можуть отриA
мувати продукцію з однієї і тієї ж країни похоA
дження. Слід зазначити, що діючі положення
АК СОТ базуються не на «країні походження»,
а на «країні експорту». Зважаючи на це, у випадA
ку накладення антидемпінгового мита на проA
дукцію з різних країн експорту, щодо кожної з них
має проводитись окреме антидемпінгове розсліA
дування. Крім того, залежно від країни експорA
ту, різною буде ставка антидемпінгового мита в
силу різної демпінгової маржі (під демпінговою
маржею розуміють різницю між експортною
ціною демпінгової продукції й її нормальною
вартістю) [4]. Застосування діючих внутрішніх
антиобхідних положень різко змінює ситуацію.
Так, у випадку постачання продукції з однієї і
тієї ж країни походження, різні країни експорту
сплачуватимуть однакову суму антидемпінA
гового мита. Крім того, якщо до країни похоA
дження був прийнятий наказ про справляння
антидемпінгового мита, це антидемпінгове миA
то може бути поширене і на інші країни експорту
без проведення окремого антидемпінгового розA
слідування по відношенню до кожної з них. ТаA
ким чином, явним стає висновок про невідпоA
відність внутрішніх антиобхідних норм країн –
членів СОТ антидемпінговим положенням СОТ
стосовно країни походження та країни експорту.

АК СОТ у деяких прямо визначених випадA
ках все ж передбачає можливість визначення
нормальної вартості продукції на основі ціни на
неї в країні походження, але ці положення АК
СОТ не є досконалими. Зокрема, ст.  2.5 АК
СОТ, що стосується перевантаження, не надає
чітких критеріїв визначення країни походженA
ня та тлумачення деяких важливих словоспоA
лучень, наприклад, можна назвати «переправA
ляються через країну експорту», «не виготовляA
ються в країні експорту» [4]. Відсутність тлумаA
чення наведених формулювань, зокрема, викA
ликає питання: чи входять прості операції із
зборки в поняття виробничої діяльності, який
обсяг виробництва продукції має бути здійснеA
ний у країні, щоб вона могла вважатися країною
походження даної продукції? На сьогодні внутA
рішні антиобхідні законодавства надають переA
вагу вирішенню зазначених питань на основі наA
ціональних «Правил походження». На міжнаA
родному ж рівні до цього часу не прийнято уніA
версальних правил вирішення питання похоA
дження продукції. Застосування ж країнами –
членами СОТ національних правил походженA
ня, які використовують різні критерії визначенA

ня походження, призводять до кардинально різA
них результатів. Так, одна країна може вважати,
якщо 90 % складових частин продукції виготовA
ляється в певній країні і саме ця країна вважатиA
меться країною походження продукції, інша ж
країна може розцінюватися достатньою кількісA
тю у 60 % складових частин. 

Висновки

Проведений нами аналіз свідчить про невідA
повідність внутрішніх антиобхідних норм країн –
членів СОТ антидемпінговим положенням СОТ
стосовно країни походження та країни експорA
ту. Методи визначення існування факту демA
пінгу, які використовуються внутрішніми антиA
обхідними законодавствами й АК СОТ, є кардиA
нально різними, перший з яких базується на
країні походження, а другий – на країні експорA
ту. Разом із тим передбачений АК СОТ метод
визначення існування факту демпінгу теж не є
досконалим і має свої прогалини, що дозволяє
експортерам вдаватися до практики обходу анA
тидемпінгових заходів. Існування недоліків як 
у внутрішньому антиобхідному законодавстві
країн – членів СОТ, так і в АК СОТ зумовлює
необхідність модифікації й удосконалення норм,
що регулюють порядок визначення існування
факту демпінгу, їх обов’язкове закріплення саме
на міжнародному рівні.
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На сучасному етапі розвитку науки
з’являється все більше концепцій до
розуміння міжнародного права. Його

розглядають з точки зору різних критеріїв.
Різноманіття думок і поглядів учених зумовA
лює протиріччя у визначенні основних поA
нять. Разом із тим це дає можливість розшиA
рити межі нашого розуміння та розглядати
міжнародне право, використовуючи різні меA
тоди та підходи. Таким чином, наше уявленA
ня про певні поняття міжнародного права
стають досконалішими та глибшими. Ті чи
інші політики, які приходять до влади, мають
різні переконання, є прихильниками різних
теорій, тому вплив на міжнародне право
здійснюється політикою держав, їх відносиA
нами між собою, сучасними тенденціями розA
витку суспільства. У різні історичні епохи
підходи були різними, або з часом розвивалиA
ся та змінювалися, щоб бути актуальними.

У такій теорії, як реалізм стверджується,
що в анархічній системі міжнародних відноA
син держави ведуть постійну боротьбу за виA
живання, що зобов’язує їх максимізувати сиA
ли, щоб зберегти цілісність. Оскільки міжнаA
родне співробітництво можливе лише тоді,
коли держави заінтересовані в максимальноA
му збільшенні їх потужності та перспективі
виживання, держави не повинні здійснювати
співробітництво на основі нормативних зоA
бов’язань. За словами вченихAреалістів, дерA
жави брали тільки міжнародноAправові зоA
бов’язання, які підвищували їх потужність,
тим самим підпорядковуючи слабкі держави,
або, що мали намір де в чому їх порушувати
на свою користь. Таким чином, міжнародне
право адресоване лише периферичним пиA

танням, які не впливають на могутність чи
автономію. Отже, для реалістів, міжнародне
право це «широка мережа нестійких зобоA
в’язань».

Деякі вчені запропонували «правозахисA
ну теорію», згідно з якою норми міжнародноA
го права є ефективними, оскільки вони виA
значають чіткі правила, спрямовані на посиA
лення контролю за дотриманням і інституA
ціоналізацією процедур колективного покаA
рання за порушення, тим самим формуючи
систему стримування та противаг. На думку
Д. Морроу (американського вченого, юриста
міжнародника), міжнародна політика в сучасA
ній історії в цілому визнає, що влади над дерA
жавами немає. Угоди щодо договорів держаA
ви повинні базувати на принципі взаємності.
Взаємність є основним інструментом для заA
безпечення дотримання угод у міжнародній
політиці. Сторона, права якої були порушені,
має можливість відреагувати на порушення
угоди відповідними санкціями. Взаємні санкA
ції можуть бути недостатніми для запобіганA
ня порушень у міжнародній політиці [1, с. 7].

На основі, наприклад, іншої, ліберальної
теорії міжнародних відносин, деякі вчені
стверджують, що позиція держав у міжнародA
ному праві визначає їх внутрішню політику.
Демократичні держави, що мають представA
ницький уряд, із більшою ймовірністю, ніж
недемократичні держави, прийняли правове
регулювання як у внутрішній, так і в міжнаA
родній політиці, тому, вони більше схильні
визнавати та дотримуватися норм міжнародA
ного права. Крім того, в демократичних суA
спільствах утворюється складна мережа міжA
державних, транснаціональних і міжурядових
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відносин. Їх політики та громадянські сусA
пільства заінтересовані у просуванні та зміцA
ненні транснаціонального співробітництва
шляхом створення та дотримання міжнародA
ноAправових норм. Отже, ухвалення та дотриA
мання міжнародних правових норм серед деA
мократичних держав повинні бути простішиA
ми та спокійнішими, ніж дотримання норм
міжнародного права серед недемократичних
держав. У зв’язку з цим АннаAМарі Слотер
(ексAголова департаменту планування поліA
тики США) зазначає, що: угоди, укладені сеA
ред ліберальних держав з більшою ймовірнісA
тю можуть бути укладені в атмосфері взаA
ємної довіри, з умовами, що сприятимуть їх
правовому захисту. Зокрема, ці домовленості
досягнуті за участю окремих осіб і груп у дерA
жавахAучасниках і що ці держави готові здійсA
нювати правопорядок завдяки національним
судам. Такий режим правового захисту є яскA
равим прикладом на фоні традиційного «гоA
ризонтального» режиму, передбачає відповіA
дальність держави, взаємність і контрзаходи
[2, с. 532].

Розглядаючи право з точки зору еконоA
мічних аспектів, слід проаналізувати теорію
раціонального вибору. Економіка – це наука
про вибір в обмежених умовах [3, с. 606–609].
Раціональний вибір – це припущення, що
окремі суб’єкти прагнуть максимізувати свої
переваги. Велика частина економічної теорії
запозичена в неокласичній і традиційній екоA
номіці. Економічні методи охоплюють ціноA
ву теорію, яка аналізує питання стратегічної
взаємодії між учасниками. Трансакційні виA
трати економіки включають у себе вартість
визначення учасників, ведення переговорів і
витрати на дотримання угод в ціновій теорії.
Теорія ігор може продемонструвати, яким
чином суб’єкти з максималістичною поведінA
кою можуть не прийняти рішення приєднаA
тися для досягнення цілі. Теорія суспільного
вибору стосується економічних інструментів
для проблем за межами ринків. Ці кошти виA
користовуються для опису й оцінки законоA
давства. За допомогою таких інструментів
закони проходять тестування на економічну
ефективність. Економічні теорії використоA
вуються також для запровадження змін у заA
кони, які максимізують багатство. ПотенційA
не застосування такого підходу могло б почаA
тися з текстової інтерпретації. ПропонуютьA
ся також способи поліпшення недосконалого
ринку. 

Зазначений підхід може бути використаA
ний для аналізу загальних правових питань,
оскільки забезпечує правила та дає підстави
для їх використання. Цей підхід ґрунтується

на припущенні, що досконала конкуренція
існує, що люди вестимуть себе з урахуванA
ням своїх уподобань. Емпіричну присутність
таких умов, як правило, важко визначити.

Класичний міжнародний правовий проA
цес (далі – ILP) є методом вивчення того, як
міжнародне право може застосовуватися та
функціонувати у рамках міжнародної поліA
тики, як міжнародне право може бути поA
ліпшене. Теорія концентрується не стільки
на експозиції правил, їх змісті, скільки на міжA
народних правових нормах, фактично викорисA
таних органами зовнішньої політики. Для
ILP була розроблена відповідь «реалістів від
дисципліни міжнародних відносин», які зроA
зуміли з початку «холодної війни», яку неA
значну роль відіграє міжнародне право у
міжнародних справах. ILP описує міжнародA
ноAправовий вплив процесу, формальні та
неформальні способи, які зовнішньополіA
тичні відомства включили до міжнародного
права. ILP також вимірює ступінь, в якому окA
ремі особи були притягнуті до відповідальA
ності за зловживання у міжнародних конфA
ліктах. Можна припустити, що міжнародне
право виступає як виправдання, обмеження,
а також може бути організуючим засобом.
Новий міжнародноAправовий процес (далі –
NLP) охоплює як права, так і процес, а також
цінності кожного суспільства. NLP є унікальA
ним за своєю гнучкістю в адаптації до евоA
люції цінностей. Цей компонент методу має
важливе значення для вирішення зміни праA
вових норм, з плином часу. 

У сучасній науці з’являються теорії, оріA
єнтовані на перспективу розвитку. ПринциA
пово новим підходом є так званий НьюAХейA
вен (школа політики, орієнтованої на точку
зору з питань міжнародного права). ІнтелекA
туальне минуле цієї школи лежить у соціолоA
гічній юриспруденції Р. Паунд і реформістA
ських амбіціях американської правової шкоA
ли реалістів. З точки зору підходу «НьюA
Хейвен», в юриспруденції існує теорія про
соціальні вибори. Первинно юриспруденція
й інтелектуальні завдання призначені та заA
стосовані політикою таким чином, щоб підA
тримувати спільноту у порядку й одночасно
домогтися найкращого наближення цілей
соціального співтовариства. Ці нормативні
соціальні цілі або цінності підходу НьюAХейA
вен включають виробництво багатства, осA
віти, майстерності, здоров’я та благополучA
чя, любові, поваги, моральності. У 2007 р.
Єльський журнал міжнародного права склиA
кав конференцію для обговорення, чи є в даA
ний час новий підхід НьюAХейвен актуальA
ним [4].
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Новаторською концепцією є критичноA
правові вчення (далі – CLS), які виникли як
правові теорії в Америці у 70Aх роках XX ст.
Вони існують досі як метод аналізу міжнаA
родного права. Метод пропонує розуміти хаA
рактер міжнародного права обмеженим, упеA
редженим. КритичноAправові вчення стверA
джують, що ці структури влади можуть буA
ти знайдені в рамках виконуваних норм. ВиA
знаючи політичний аспект міжнародного
права, ці вчення також стверджують, що уніA
версальність є неможливою [5].

Існують також нестандартні методики
аналізу міжнародного права, наприклад, ЦентA
ралізований підхід, який є методом спостереA
ження за ситуацією, що стосується прав люA
дини. Цей підхід визнає існування деяких
універсальних прав людини. Він передбачає
аналіз проблеми прав людини шляхом побуA
дови гіпотетичної ідеальної ситуації, в якій
ці права застосовують стандарти, з якими
порівнюються фактичні ситуації. ЦентраліA
зований підхід розслідує справу про те, яким
чином фактична ситуація відрізняється від
ідеальної (або центрального випадку). У разі
використання особами, які приймають рішенA
ня, центральний індивідуальний підхід може
бути ефективним у запобіганні порушень
прав людини. Він враховує політичний і соA
ціальний стан суспільства, на додаток до конA
кретних порушень прав людини. Це дозвоA
ляє виявити тенденції порушення прав люA
дини, причини цих тенденцій. Центральний
індивідуальний підхід забезпечує точну та
гнучку картину ситуації, яка знаходиться в
стані зміни [6, с. 64–87].

Існують теорії, які створені на основі 
порушень прав і дискримінації. Як правило,
вони виникають у межах груп, підгруп, соA
ціальних рухів і т. д. Не є винятком феміA
ністичноAправові теорії. Такі теорії криA
тикують існуючу правову лексику та практику,
стверджуючи, що все це «патріархальне»,
розглядають чоловіків як норму, а жінок – як
відхилення від норми. Феміністські теоретиA
ки пропонують змінити юридичну мову, щоб
більше залучити жінок або переглянути заA
кон повністю, тому можливе сприяння більш
широких соціальних цілей справедливості та
рівності. Феміністські методи спрямовані на
викриття відхилень у міжнародному праві,
зокрема щодо того, що жінки більш уразливі,
ніж чоловіки, і потребують особливого заA
хисту відповідно до закону. Феміністський теA
оретик, Х. Чарлсворт критикує ідею про жіA
нок як жертв, які потребують захисту від чоA
ловіків. Крім того, вона стверджує, що доA
мінуючою мовою є те, що в той час як вона

спрямована на особливий захист жінок, акA
цент робиться на захисті її честі, а не соціальA
них, культурних та економічних прав [7].

Підхід третього світу (TWAIL) є одним із
найважливіших підходів до міжнародного
права, які не є «методом» у точному значенні.
Це підхід до права, зумовлений конкретним
набором проблем та аналітичних інструA
ментів, що дозволяють вивчити їх. TWAIL
використовує багато понять із постAколоніA
альних досліджень, феміністської теорії, теA
орії критичних правових досліджень, маркA
систської теорії та критичної теорії раси.
TWAIL і його походження описується в роA
ботах таких юристів, як Джордж АбіAСааб,
Ф. ГарсіаAАмадор, Р. П. Аннад, Мухаммед БеA
джауі, Тасліма О. Еліас. Тривалий час деякі
західні вчені з розумінням ставилися до поA
зиції «третього світу» і зробили важливий
внесок у цей напрям науки. До цих учених
належать C. Олександрович, Р. Фальк, Ш. НіA
ко і П.Ж.І.М. де Ваарт. Д. Кеннеді та М. КосA
кенніемі також внесли свій внесок.

МіжнародноAправові теорії застосовують
теоретичні та методологічні підходи, що виA
користовуються для пояснення й аналізу
змісту, формування та ефективності міжнаA
родного публічного права, його інститутів і
пропонують заходи щодо їх поліпшення. ДеA
які підходи зосереджують увагу на такому
питанні: чому держави повинні слідувати
міжнародним нормам за відсутності стримуA
ючої сили, яка забезпечує дотримання цих
самих норм? Звертається також увага на
проблеми формування міжнародних правил:
чому держави добровільно прийняли міжнаA
родноAправові норми, які обмежують їх своA
боду дій, в умовах відсутності законодавчої
влади? Інші підходи є політично спрямоваA
ними. Вони розробили теоретичні основи й
інструменти для критики існуючих правил,
внесли пропозиції щодо їх удосконалення.
Деякі з цих підходів базуються на внутрішA
ній правовій теорії, інші носять міждисA
циплінарний характер або розроблені спеA
ціально для аналізу міжнародних прав [8, 
с. 347–363].

Наука міжнародного права здійснює праA
вове регулювання процесів розвитку світовоA
го співтовариства на основі відповідних криA
теріїв встановлення стабільності на міжA
народній арені. Як відомо, процес не може
бути стабільним без урахування комплекA
су факторів розвитку явища, і власне міжнаA
родне право розглядає питання, пов’язані з
розвитком міжнародних явищ, що зумовA
люють зміни в суспільному житті, розвитку
міжнародного правопорядку.



М І Ж Н А Р О Д Н Е П РА В О№ 6

The modern tendencies of the development of the science of the international law has analyzed. The
main attention is focused on the theories and conceptions of the international law which appeared in
modern time and on the development of already existing conceptions.

В статье анализируются современные тенденции развития науки международного права,
теории и концепций международного права, которые появились в последнее время, и развитие
уже существующих концепций.

Наука міжнародного права вивчає сутA
ність і закономірності розвитку міжнародноA
го права в цілому та його окремих галузей.
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