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Нині в Українській державі відбуваєть;
ся поступова переоцінка багатьох
ідейних цінностей, їх нове переосмис;

лення у світлі історичного досвіду ХХ ст., на;
самперед глибоких протиріч теорії та прак;
тики радянського соціалізму [1, с. 22]. Акту;
алізація цієї тези зумовлена курсом на по;
дальшу розбудову демократичної, соціальної
та правової держави, який потребує критич;
ного конструктивного аналізу досягнень і
прорахунків загальнотеоретичної юридичної
науки в минулому, її побудови на зовсім ін;
ших методологічних засадах. У таких умо;
вах виникає необхідність формування нових
ціннісних ідеалів, що повною мірою стосу;
ється і принципів державного ладу.

Для усвідомлення багатоаспектності та
багатомірності принципів державного ладу
вітчизняними науковцями може бути вико;
ристаний зарубіжний політичний і юридич;
ний досвід, зокрема у порівняльних дослі;
дженнях. 

У сучасних умовах принципи державного
ладу як самостійний об’єкт наукового пі;
знання стають перспективними з точки зору
соціальної філософії, політології, соціології,
що значною мірою зумовлено необхідністю
подальшого розвитку методології та загаль;
ної теорії юридичної науки. 

Актуальність дослідження принципів
державного ладу пояснюється ще й тим, що
побудувати громадянське суспільство та та;
ку, що йому відповідає, демократичну, соці;
альну, правову державу можна лише за умо;
ви комплексного, системного реформування
всіх сфер державного і суспільного життя. 

За нинішніх умов ця проблематика має
важливе значення, адже результати відпо;
відних наукових досліджень сприятимуть

послідовному й ефективному реформуванню
сучасного державного ладу України як з ог;
ляду на позитивний досвід зарубіжних країн,
так і з урахуванням вітчизняного досвіду.
Адже принципи державного ладу – це фун;
даментальні засади, що не тільки пов’язують
право з політикою, економікою, духовним жит;
тям, а й забезпечують єдність різних власне
правових процесів, форм, теорій, ідей і кон;
цепцій, понятійно;категоріальних рядів.

Проблема наукового розуміння змісту та
сутності принципів державного ладу має ак;
туальне як теоретичне, так і практичне зна;
чення. Вона концентрує політико;правові ас;
пекти науки теорії держави і права, консти;
туційного права, інших галузевих наук. Роз;
глянути принципи державного ладу на су;
часному етапі в контексті формування демо;
кратичної, соціальної, правової держави в Ук;
раїні – актуальне завдання юридичної науки.

Принципи державного ладу – неоднома;
нітне явище; до його дослідження можна та
необхідно підходити з різних сторін. Бажа;
но внести у визначення поняття «принципи
державного ладу», їх ознак, переліку, логіч;
ної послідовності та змісту певну однома;
нітність тією мірою, яка взагалі можлива в
юридичній науці. Гармонізація наукової тер;
мінології – важлива передумова розвитку
політичних і юридичних відносин.

З точки зору гносеології категорія «прин;
цип» тісно пов’язана з категоріями «законо;
мірність» і «сутність», а також з категорією
«ідея» у тому випадку, коли останню у філо;
софії розуміють як внутрішню логіку, закон
існування об’єкта, те що є його внутрішньою
сутністю.

Звернімося до етимологічного походжен;
ня терміна. У Словнику української мови ка;

У статті формулюється визначення поняття «принципи державного ладу України», ана�
лізуються способи їх матеріалізації, наводиться їх перелік згідно з положеннями чинної Консти�
туції.

Ключові слова: принципи державного ладу, принцип суверенності та незалежності держа;
ви, принцип демократизму держави, принцип соціальної держави, принцип правової держави,
принцип унітарності держави, принцип республіканської форми правління.

© Л. Наливайко,  2011
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тегорія «принцип» (від лат. principium – ос;
нова, начало) визначається як: «1) основне
вихідне положення якої;небудь наукової
системи, теорії; 2) особливість, покладена в
основу створення або здійснення чогось; 
3) переконання, норма, правило, яким керуєть;
ся хто;небудь в житті, поведінці» [2, с. 693–
694; 3, с. 899]. 

У філософських джерелах принцип роз;
глядається як: «1) першооснова, те, що ле;
жить в основі певної сукупності фактів, те;
орії, науки; 2) внутрішні переконання люди;
ни, ті засади, якими вона керується в житті»
[4, с. 340] або як «1) вихідний пункт, першо;
основа; 2) основоположне теоретичне знан;
ня, яке не є таким, що доводиться, ані таким,
що потребує доведення; 3) основоположна
етична норма, яка скеровує волю» [5, с. 362].

В юридичній енциклопедії під принципа;
ми розуміють основні засади, вихідні ідеї, що
характеризуються універсальністю, загаль;
ною значущістю, вищою імперативністю та
відображають суттєві положення теорії, вчен;
ня, науки, системи внутрішнього і міжнарод;
ного права [6, с. 110–111]. Принципам при;
таманна властивість абстрактного відобра;
ження закономірностей соціальної дійсності,
що зумовлює їх особливу роль у структурі
широкого кола явищ, у тому числі держав;
ного ладу. 

Принцип – вихідний пункт теорії, те, що
є основою певної сукупності знань [7, с. 7, 208;
8, с. 122]. О. Оболенський визначає прин;
ципи як основні, вихідні положення теорії,
основні правила діяльності; встановлені, за;
гальноприйняті поширені правила госпо;
дарських дій [9, с. 303]. Отже, можна зробити
висновок, що категорія «принцип» викорис;
товується в усіх випадках, коли йдеться про
відправні ідеї, положення та концептуальні
засади. 

Термін «принципи» може лише уточню;
ватись і деталізуватись залежно від сфери
його існування та функціональної спрямова;
ності. Отже, у найбільш загальному вигляді
принцип – це, по;перше, певна фундамен;
тальна, домінуюча ідея, яка відображає зміст
і основні ознаки явища природи чи людської
діяльності; по;друге, щодо складних соціаль;
них систем принципи розглядають як умови
їх нормальної життєдіяльності. 

Попередній історичний досвід розвитку
державного ладу свідчить, що заідеологізо;
ваність теоретичного підґрунтя державної
діяльності, нехтування об’єктивними потре;
бами людини, суспільства в цілому, відпо;
відність функцій держави, державної політи;
ки приватним потребам зумовлювали кри;
терії оцінки ефективності державної діяль;
ності й юридичний зміст принципів держав;
ного ладу.

Життєвий досвід доводить, що держава 
й її чинне право, які не відображають ідеї 
соціальної справедливості, не можуть бути
ефективними. Саме справедливість надає дер;
жаві та чинному праву людського виміру,
об’єктивно орієнтуючись на певний реальний
баланс людських потреб, інтересів. Це поло;
ження поширюється і на принципи держав;
ного ладу, через що вони мають позбавлятись
абстрактного характеру, забезпечувати рів;
новагу між конфліктуючими інтересами, пра;
вами та свободами людини. Тим самим прин;
ципи державного ладу спрямовують діяль;
ність держави на створення умов дотриман;
ня як своїх повноважень, так і законних інте;
ресів, прав і свобод інших суб’єктів, отже, 
законності у країні.

Разом із тим слід зазначити, що визна;
чення поняття «принципи державного ладу»
як фундаментальної основи пізнання його
сутності та змісту з метою подальшого ре;
формування і вдосконалення має виводити;
ся з об’єктивно існуючих державних відно;
син, що зумовлені як об’єктивною потребою
забезпечення публічних інтересів, загально;
го блага соціуму, так і суб’єктивними цілями
організації та функціонування держави. 

Конституція України 1996 р. підбила
певний підсумок розвитку нашої держави,
створила необхідні передумови для розбудо;
ви й утвердження (на той час) якісно нових
ознак Української держави, насамперед су;
веренної, демократичної, соціальної, право;
вої, якісно нового державного ладу та його
принципів.

Особливістю сучасного стану національ;
ної юридичної науки, з гносеологічної точки
зору, на думку В. Селіванова, є певна неви;
значеність її методологічних і теоретичних
підвалин та установок [1, с. 23]. Така пробле;
ма виникла внаслідок того, що традиційні
дослідницькі підходи до наукового аналізу
державно;правових явищ і процесів ґрунту;
валися виключно на принципах марксистсь;
ко;ленінської філософії. Окремі з них, за рів;
нем своєї пізнавальної здатності, не встига;
ють за динамікою радикальних державних і
суспільних перетворень, інші стають інстру;
ментом, за допомогою якого видається за
дійсне те, що існує тільки потенційно або до
чого є лише прагнення (наприклад, ст. 1 Кон;
ституції України: «Україна є суверенною і
незалежною, демократичною, соціальною, пра;
вовою державою»).

Принципи державного ладу зумовлені
суспільними відносинами та можуть істотно
демократизуватись і гуманізуватись разом із
ними. Проте цю тезу не можна сприймати
спрощено. Принципи відносно самостійні,
спрямовані в майбутнє, є орієнтирами, пер;
спективами розвитку держави. За радянсь;
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ких часів принципи в цьому аспекті дослі;
джували такі науковці, як С. Алексеєв, О. Ва;
сильєв, Р. Лівшиц, О. Лукашева, В. Нікітін;
ський, Ю. Тихомиров, Л. Явич та ін. Зокре;
ма, О. Васильєв зазначав, що правові прин;
ципи носять характер інструментів, оскільки
вони специфічно конкретизують загальні
ідеали, виражають уявлення про належне
відповідно до призначення та використання
правових засобів [10, с. 13].

Л. Мамут та В. Савіцький вважають, що
конституція повинна ясно та чітко окреслю;
вати загальні цілі держави. Вони наводять дум;
ку відомого німецького правознавця Р. Хер;
цога, який вважає недоліком Основного За;
кону ФРН те, що в ньому не записані дер;
жавні цілі та державні прагнення [11, с. 123].
Але, як слушно зазначає О. Рум’янцев, окре;
мі принципи певний час можуть бути дале;
кими від дійсності [12, с. 9]. Слід погодитися
з тим, що не відразу складається система де;
мократичних державно;правових установ та
інститутів, досягається їх реальний вплив на
життя.

Неможливо забезпечити цілісність прин;
ципів державного ладу без достатньої повно;
ти їх викладення. Викладення окремих прин;
ципів із достатньою деталізацією є абсолют;
но необхідним. Але яким би детальним не бу;
ло державно;правове регулювання основних
принципів, воно, на думку О. Рум’янцева, не
може бути вичерпним і не повинно ставити
під сумнів фундаментальність документа
(Конституції) [13].

Конституція кожної країни визначає, ре;
гулює, закріплює й охороняє, насамперед, ос;
нови державного ладу, його основні засади.
На думку В. Погорілка, ці основи є системою
основних принципів організації та діяль;
ності держави, її основних інститутів [14, 
с. 156]. Такий підхід підтримують й інші на;
уковці [15, с. 13–14; 16, с. 50]. 

Сутність державного ладу знаходить свій
вияв у його принципах. Основними принци;
пами державного ладу України є: принцип
суверенності та незалежності держави; прин;
цип демократизму держави; принцип соці;
альної держави; принцип правової держави;
принцип унітарності Української держави;
принцип республіканської форми правління.
Важлива особливість принципів державного
ладу – спосіб їх матеріалізації. Відомо, що
розрізняють два способи вираження прин;
ципів: безпосереднє формулювання їх у нор;
мах права (текстуальне закріплення) та ви;
ведення принципів із змісту нормативно;
правових актів (змістовне закріплення).

Регламентація принципів державного ла;
ду в конституціях зарубіжних країн відріз;
няється як за змістом, так і за формою. Іноді
принципи державного ладу є лише доктри;

нальною категорією. Оскільки конституцій;
на регламентація принципів державного ла;
ду має узагальнюючий характер, важливо,
щоб на базі таких вихідних положень визна;
чалися сутність держави, її тип, місце та роль
у суспільстві.

Внаслідок того, що предметом регулю;
вання конституції є, перш за все, основи дер;
жавного ладу, то норми, в яких містяться за;
значені принципи, є тією групою норм, що
визначають конституційну природу держав;
ного ладу, керівними засадами організації та
діяльності держави, її основних інститутів.

Основи державного ладу – це консти;
туційно;правовий інститут. Цей термін має
суб’єктивний характер, оскільки встановлю;
ється законодавцем і може бути адекватний
чи не в повному обсязі адекватний об’єктив;
ним відносинам. Прихильниками думки, що
основи державного ладу – це найбільш за;
гальні його принципи, є російські науковці
Б. Страшун та В. Кікоть. У свою чергу, О. Ру;
м’янцев вважає, що термін «основи» – по;
няття більш широке і розрізняє дві його сто;
рони. По;перше, реальні суспільні відноси;
ни, які існують об’єктивно та на які накла;
дається конституційний лад; по;друге, – це
особливий конституційно;правовий інсти;
тут [12, с. 3–15]. Інші конституціоналісти 
(В. Лучин, Б. Страшун та ін.) також підтри;
мують позицію щодо вивчення інституту ос;
нов державного ладу як самостійного конс;
титуційно;правового інституту [17, с. 39–52]. 

Чітке нормативне закріплення на консти;
туційному рівні принципів державного ладу
відіграє важливу роль у реалізації стратегіч;
них цілей розвитку української політичної
системи, державності та конституціоналізму.
Саме тому необхідно створити такий дер;
жавно;правовий механізм, який дійсно спря;
мований на реальне забезпечення проголо;
шеного Конституцією України положення
про людину як найвищу соціальну цінність.
Це завдання є глобальним, довготривалим і
від його вирішення залежать темпи станов;
лення в Україні демократичних підвалин
функціонування держави та суспільства [18,
с. 341–344].

Текстуальне закріплення принципів дер;
жавного ладу можна знайти в Конституції
України (статті 1, 2, 3, 5, 6, 8, 15, 19 та ін.), яка
проголошує принципи суверенності та неза;
лежності, демократичної та соціальної дер;
жави, її правову спрямованість, поділ дер;
жавної влади на три гілки тощо.

Найважливіший критерій зрілості сис;
теми принципів державного ладу – ціліс;
ність, основними вимогами до якої повинні
бути: внутрішня єдність і системність зако;
нодавчих положень; забезпечення стійких
різноманітних взаємозв’язків у відповідних
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правовідносинах між суб’єктами; повнота
охоплення ключових якостей, що склада;
ють принципи державного ладу; наявність
правових механізмів, що забезпечують функ;
ціонування елементів державного ладу як ці;
лісної системи; неприпустимість абсолютиза;
ції одного з принципів; логічно та формаль;
но;юридично обґрунтований порядок розмі;
щення принципів державного ладу в тексті
Конституції України.

Принципи державного ладу як сутнісні
політико;правові установки визначають ос;
новні ознаки державного ладу, його сутність,
зміст, характер відносин влади, форми прав;
ління та політичного режиму, найважливіші
сторони правової регламентації відповідних
суспільних відносин тощо.

Викладене свідчить про важливість про;
ведення ґрунтовного аналізу основних прин;
ципів державного ладу, які властиві всім або
більшості його інститутів.
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Об’єктивне, всебічне та повне дослі;
дження такого багатоаспектного та
системного феномена, як національна

безпека можливе лише за умов його розгляду
з багатьох ракурсів – загальнотеоретичного,
історичного, управлінського, філософського,
економічного, політологічного, геополітич;
ного, юридичного тощо. Кожна з наук, що
досліджує це питання, використовує власти;
вий лише їй методологічний інструментарій
і висвітлює ту сторону національної безпеки,
яка відповідає специфіці предмета даної на;
уки. Останнім часом націобезпекознавча те;
матика стала доволі популярним предметом
розгляду науковців. Заслуговують на увагу
наукові праці В. Горбуліна, А. Качинського,
Б. Кормича, В. Кобринського, М. Левицької,
В. Ліпкана, Ю. Максименко, М. Мельника,
Н. Нижник, С. Павленка, Г. Пономаренко, В. Па;
ламарчука, М. Пальчука, Б. Парахонського,
М. Пендюри, Г. Ситника та ін. Разом із тим
незважаючи на значну кількість розвідок,
присвячених висвітленню різних аспектів
національної безпеки, найбільш дискусійни;
ми залишаються ті, що спрямовані на форму;
вання категорійно;понятійної системи. Неод;
нозначне розуміння базових понять, що ви;
користовуються при висвітленні цієї пробле;
ми, зокрема позиція деяких дослідників що;
до несумісності використання словосполу;
чення «забезпечення безпеки», а також не;
обхідність формування консенсуального ка;
тегорійно;понятійного апарату й зумовило
мету цієї статті.

Міждисциплінарний характер явища на;
ціональної безпеки, необхідність застосу;
вання інтегрованого підходу до її вивчення,
розроблення науково обґрунтованих заходів
забезпечення національної безпеки через

ефективне управління системою національ;
ної безпеки створили причинно;детерміна;
ційні передумови розроблення націобезпеко;
знавства.

Ми лишаємо за межами статті дискусії
щодо необхідності розроблення узагальню;
ючої теорії безпеки, адже наші погляди ви;
кладені й аргументовані у достатній для ро;
зуміння та усвідомлення наших позицій
кількості публікацій. Більше того, наші на;
укові позиції закріплені у процесі навчання
одного з авторів (В. Ліпкана) в Університеті
Делаверу США за програмою «Безпекова по;
літика США», у рамках якої окремо вивчав;
ся курс «Security Studies», тобто вчення про
безпеку. 

У рамках даної статті зосередимо увагу
на розгляді певних базових категорій, щодо
яких у нашого епістемологічного товариства
існують дуже критичні розбіжності, які де;
яким чином унеможливлюють формування
парадигми національної безпеки, спрямування
руху держави у безпекове річище, зумовлене
тенденціями глобалізації та формуванням
впливу суперсистем у вигляді наднаціональ;
них структур.

Ми обстоюємо позицію, згідно з якою
проблемна ситуація у сфері національної
безпеки може бути усунена не фрагментар;
ним висвітленням окремих питань у межах
конкретної науки, а на основі єдиної системи
знань про національну безпеку – націобезпе;
кознавства. Наші опоненти неодноразово
зазначали про недоцільність як впровадження
в науковий обіг української науки цього нео;
логізму, аргументуючи це тим, що він не може
перекладатися російською мовою (К. Бєля;
ков), так і формування даної теорії (А. Ка;
чинський, М. Ожеван, В. Циганов). Так, по;
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казовим блюзнірством з цього приводу ви;
ступає стаття К. Бєлякова, який вважає, що
«спроби перекласти введені їх авторами по;
няття, наприклад російською, не дає чіткого,
зрозумілого відображення напряму дослі;
джень, їх об’єкта та предмета… є штучними,
цілком надуманими і не можуть нормально
сприйматися та використовуватися у міжна;
родній науковій лексиці завдяки тому, що
роблять визначення дисципліни (або галузі)
заздалегідь незрозумілими навіть фахівцям»
[1, с. 154].

По�перше, в науці не існує такого науко;
вого методу, як «можливість перекладу ро;
сійською мовою». Більше того, ця мова в Ук;
раїні є лише однією з мов національних мен;
шин, тому постає докорінне питання вже до
упередженості К. Бєлякова, який акцентує
увагу лише на російській мові. Переконані, що
коли в Росії, якщо цей дослідник обрав саме
дану країну для порівняння, формують кате;
горійно;понятійний апарат, то навряд чи пе;
ревіряють як він звучатиме і розумітиметься,
якщо його перекласти українською мовою.
Саме тому закиди К. Бєлякова виглядають 
абсолютно незрозумілими з наукового по;
гляду. Адже за семантикою термін «безпеко;
знавство» є абсолютно зрозумілим за своїм по;
ходженням, значенням та сутністю, він повно
описує феномен безпеки як поліструктурного
і багатоаспектного явища. Тому виникає пи;
тання вже щодо фаховості даного дослідника,
який дозволяє собі скочуватись у лоно суб’єк;
тивізму, позбавленого здорового глузду та на;
віть натяку на методологію дослідження.

Ми вважаємо, що в українській науці, та,
на жаль, правотворчості існує певний комп;
лекс меншовартості, коли науковці та вітчиз;
няний законодавець інколи бездумно запо;
зичують досвід Російської Федерації щодо
вирішення деяких практичних проблем чи
врегулювання певних сфер суспільного жит;
тя, незважаючи на абсолютно різні геополі;
тичні, геостратегічні й інші фактори, які мають
бути враховані при визначенні авторських
пропозицій чи прийнятті нормативно;право;
вих актів. На це вказував, зокрема, і Л. Куч;
ма: «Как получилось, что люди, разбираю;
щиеся в экуменизме, кейнсианстве и других
замысловатых вещах, оказались настолько
вне украинской проблематики, хотя все это
всегда было у них под боком… где же столько
раз  воспетая отзывчивость русского интел;
лигента на чужую боль, где его универсализм,
откуда такое высокомерие? Насколько я мо;
гу судить, проблема не в высокомерии, а, ска;
жем мягко, в проблемах информированно;
сти» [2, с. 12].

Маючи власні традиції право; та держа;
вотворення, власний менталітет і взагалі бу;
дучи автохтонним народом, мусимо здолати

рабську меншовартість у наукових поглядах,
викорінити її звідусіль, передусім із нашої
душі, здійснивши її інвентаризацію [2, с. 24],
серця та розуму, котрий лише вільний зможе
народити таку творчу потенцію, яка на загал
дасть поштовх до життєдайного творення знач;
ного наукового доробку, формування справ;
жньої національної та патріотичної прагма;
тичної концепції. Одвічне бідкання та гукан;
ня, хитання розумів, душі є справжнім зво;
ліканням. Тож, перефразуючи італійський
вислів [2, c. 28]: Україну ми створили, тепер
наше завдання – створити українців.

Навіть поверховий аналіз першого кон;
ститутивного акта у сфері національної без;
пеки України – Постанови Верховної Ради
України «Про Концепцію (основи держав;
ної політики) національної безпеки Укра;
їни» від 16.01.1997 р., який втратив чинність на
підставі Закону України «Про основи націо;
нальної безпеки України» від 19.06.2003 р.,
свідчить про пряме запозичення норм Зако;
ну РФ «Про безпеку»; незважаючи на від;
мінність державного устрою, кількості насе;
лення, природних умов, ментальності наро;
ду, ідеології державо; та правотворення, а
також на те, що Україна входить до кількох
важливих історичних просторів, серед яких
доцільно згадати поствізантійський, пост;
російсько;імперський, поставстроугорський,
пострадянський і посткомуністичний, во;
на є спадкоємницею всіх цих просторів [2, 
с. 31].

Звертаючись до світового доробку, зазна;
чимо, що ще у XVIII ст. Шарль Луї Монтеск’є
у праці «Про дух законів» стверджував, що
законодавець створює закони не довільно, а
обов’язково враховуючи природні умови, в
яких історично формувався народ: розмі;
ри території, її рельєф, побут, звичаї тощо. 
У більш абстрактному плані маємо зазначити,
що плагіат законодавчих актів на державно;
му рівні призводить до створення умов для
формування правових небезпек і загроз пра;
вовій системі України – загроз правовій без;
пеці держави.

По�друге, щодо надуманості. Ця теза та;
кож не виглядає науковою, оскільки не може
бути надумане те, що визнане на рівні держа;
ви та міждержавних наукових товариств. Так,
навчальний посібник «Безпекознавство» про;
йшов офіційну експертизу і рекомендований
МОН України; основна термінологія націо;
безпекознавства пройшла випробування ча;
сом, оскільки вже вийшло третє, починаючи
з 2005 р. видання словника основних термі;
нів і понять із націобезпекознавства; в рам;
ках зазначеної термінології та з її викорис;
танням проводяться щорічні конференції в
Європейському університеті «Сучасні проб;
леми безпекотворення»; основна терміно;
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логія була використана та використовується
у роботі УСПП, яку очолює А. Кінах, Міжна;
родній громадській організації «Міжнародна
антитерористична єдність», Академії безпе;
ки відкритого суспільства; основні положен;
ня, розробленої В. Ліпканом теорії, виклада;
ються в авторських курсах «Безпекознав;
ство» [3], «Теорія управління безпекою со;
ціальних систем», «Основи національної
безпеки України», «Безпека бізнесу»; підго;
товлені та надруковані підручники, що не
мають аналогів в Україні («Теорія націо;
нальної безпеки», «Національна безпека Ук;
раїни»), які також пройшли офіційну екс;
пертизу й отримали гриф МОН України.
Крім того, В. Ліпкан видавав свої матеріали
міжнародними мовами: англійською та росій;
ською, і доповідав їх особисто на міжнарод;
них конференціях в Австрії, Словаччині,
Угорщині, США, Німеччині, Молдові, Росії;
основну термінологію використано в Міжна;
родній поліцейській енциклопедії; в рамках
системного бачення проблем безпеки підго;
товлено не одного кандидата наук.

Переконані, що будь;якому досліднику
доцільно спочатку відірватися від своїх емо;
цій, звільнитися від зашарованого ставлення
до нового та вже із суто наукових позицій під;
ходити до аналізу питання, яке розглядається,
дослідивши та вивчивши витоки його фор;
мування, джерела, засади. Звичайно, якщо
наведені нами аргументи виглядають не до;
казово і не солідно, а К. Бєляков має більший
науковий потенціал і  верифікативні можливос;
ті спростування або диспуту щодо даних пи;
тань, то ми готові до продовження наукової
дискусії. А наразі, залишаємо за собою право
знову надати оцінку тому, хто оцінив нас, кла;
сичною фразою: а судді хто?

Безумовно, це наша особиста та наукова
позиція; проведений нами контент;аналіз пуб;
лікацій К. Бєлякова унеможливлює тверд;
ження, що він є фахівцем у галузі теорії без;
пеки, до яких він сам себе зарахував. Річ у
тім, що наука має базуватися на фактах і до;
казах, а не на бажаннях і власних хотіннях,
публіцистичній і некоректній лексиці («ав;
тор у своїх вишикуваннях», «так званого»),
тому фраза про несприйняття пропонованої
нами термінології «фахівцем» звучить як мі;
німум несолідно, а у більш абстрактному пла;
ні – непрофесійно та не фахово. При цьому в
рамках даної статті ми лишаємо поза увагою
помилкові погляди К. Бєлякова стосовно су;
то безпекових проблем:

ототожнення безпеки держави та націо�
нальної безпеки [1, с. 157]: в рамках націобез;
пекознавства вже є парадигмальним поло;
ження про те, що національна безпека охоп;
лює три основні складові: безпеку держави,
безпеку суспільства та безпеку особи;

зазначення про те, що національна безпе�
ка складається з факторів (інформаційна
безпека, політична безпека тощо);

визнання актуальності формування те�
орії безпеки (питання про актуальність фор;
мування цієї науки є дискусійним лише в
Україні, лише в окремих фахівців через су;
б’єктивістське ставлення до наукової еліти й
її небажанні бачити очевидні речі; в інших
країнах, це питання вже давно не є актуаль;
ним, а теорія безпеки (безпекознавство) ви;
кладається в університетах зарубіжних країн;
термін «безпекознавство» перекладено різ;
ними мовами, зокрема англійською – Secu;
ritology);

у процесі формування націобезпекознав�
ства відбувається процес диференціації на�
укових знань без перспективи їх подальшої
інтеграції. У своїх роботах у 2003 р., В. Ліп;
кан докладно виклав із застосуванням знань
тектології, системології, кібернетики, систем;
ного підходу та синергетики наукову кон;
цепцію щодо формування та перспектив роз;
витку даного напряму, окресливши підва;
лини фундаментальних і прикладних наук,
показавши місце націобезпекознавства та йо;
го роль.

Авторська позиція щодо визначення та;
ких базових понять націобезпекознавства, як
«безпека», «національна безпека», «національ;
ні інтереси», «національна ідея», «загрози на;
ціональній безпеці» тощо відображена в на;
ших роботах [4–7].

Заслуговує на увагу питання доцільності
вживання словосполучення «забезпечення
безпеки». Останнім часом дедалі більшого по;
ширення серед ряду фахівців (В. Гурковсь;
кий, О. Золотар, В. Цимбалюк, К. Бєляков та
ін.) набуває точка зору, згідно з якою у кон;
тексті юридичної когнітології та герменевти;
ки права вживання категорії «забезпечення
безпеки» є тавтологією, подібно до категорій
«водяниста вода» чи «масляне масло», у зв’яз;
ку з чим пропонується в теорії права, у тому
числі в теорії адміністративного й інформа;
ційного права, для потреб практики безпеку
гарантувати, підтримувати, охороняти, захи;
щати, контролювати, організовувати. На дум;
ку В. Гурковського, із семантичного аналізу
зазначених категорій можна зробити уза;
гальнення, що безпека як процес, суспільні
відносини, умовно визначений дискретний
стан (щодо кола суб’єктів чи об’єктів, прос;
тору, часу) може підтримуватися, охороня;
тися, боронитися, захищатися, зберігатися,
берегтися, але не забезпечуватися [8, с. 29].

Тавтологія (дав.;гр. ταυτολογια від дав.;
гр. ταυτο – те саме та дав.;гр. λογοζ – мова) –
це використання повторювання або надлиш;
ковості у мові, коли одна частина висловлю;
вання повністю або частково дублює зміст
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іншої. Найбільш очевидною тавтологія вигля;
дає у словосполученнях, де дублюється один
корінь (наприклад, «масляне масло») або ко;
рені різномовного походження з аналогіч;
ним змістом («пам’ятний сувенір», «народ;
ний фольклор»), але у деяких випадках такі
слова насправді використовуються у дещо різ;
них значеннях і не повністю дублюють зміст
один одного. Наприклад, у словосполучен;
нях «чорне чорнило» чи «біла білизна» пов;
торюються корені, але не значення, оскільки
чорнило буває не тільки чорним, а білизна –
не тільки білою.

Проведений нами контент;аналіз 118 без;
пекових досліджень, де мультиплікандом ви;
ступав термін «безпека», уможливив сфор;
мувати перелік найбільш уживаних понять,
якими її описують: «гарантування», «підтрим;
ка», «охорона», «захист», «контроль», «управ;
ління», «формування», «розвиток», а також
співвідношення зазначених понять із визна;
ченням поняття «забезпечення».

Нині в Україні налічується декілька тлу;
мачних словників української мови. Лише у
2010 р. Національна академія наук України у
Міжнародний день рідної мови презентувала
перший том фундаментального академічного
тлумачного «Словника української мови» у
20 томах. Як зазначив на засіданні круглого
столу «Мова і культура» президент НАН Ук;
раїни Б. Патон, цей словник є найбільшим
українським лексикографічним твором за
всю історію країни і належить до числа най;
більших лексиконів світу. Крім того, важли;
вість розроблення такого словника поясню;
ється тим, що 11;томний тлумачний словник
української мови, який вийшов у 70;ті роки
минулого століття та здобув Державну пре;
мію в колишньому СРСР, певною мірою 
за;старів і не відповідає новим політичним,
суспільним і мовним реаліям. Видання цього
словника є нагально необхідним не лише для
філологів, а й для юристів, оскільки доволі
часто ведеться полеміка про правильність чи
хибність вживання тих або інших слів, сло;
восполучень у нормативно;правових актах.

У зв’язку з тим, що Національна академія
наук України презентувала лише перший
том фундаментального академічного тлумач;
ного «Словника української мови», який об;
межується тлумаченням понять, що почина;
ються на букви «А» та «Б», то використову;
ватимемо інші джерела інформації. Так, один
із тлумачних словників української мови [9]
надає таке тлумачення поняттям:

«гарантувати» – давати гарантію у чому;
небудь, захищати;

«підтримувати» – притримуючи, трима;
ючи, не давати впасти кому;небудь, чому;не;
будь; подавати матеріальну, моральну тощо
допомогу, сприяти в чому;небудь; приєдну;

ючись, надаючи підкріплення, збільшувати
чисельність; продовжуючи що;небудь, не да;
вати припинятися, порушуватися, зникати і
т. д.; підкріплюючи чим;небудь, зберігати, не
давати загинути; зберігати, тримати в певно;
му стані, в потрібному вигляді; поділяючи
погляди, виявляючи симпатію, виступати на
захист або на боці кого;, чого;небудь;

«охороняти» – оберігати від небезпеки
кого;, що;небудь, забезпечувати від загрози
нападу, замаху тощо; стояти на варті біля ко;
го;, чого;небудь; вартувати, стерегти; забез;
печувати, гарантувати недоторканність кого,
чого;небудь; зберігати від руйнування, зни;
щення, завдання шкоди і т. ін.; захищати від
чого;небудь;

«захищати» – обороняти, охороняти ко;
го;, що;небудь від нападу, замаху, удару, во;
рожих, небезпечних тощо дій; пильно стежи;
ти за недоторканністю чого;небудь і багато
робити для цього; боронити, обстоювати по;
гляди, права, інтереси, честь кого;небудь; при;
людно обстоювати, боронити твердження,
судження тощо, висунуті у дипломній робо;
ті, проекті, дисертації і т. ін.; брати участь у
судовому процесі, обстоюючи інтереси обви;
нуваченого;

«контролювати» – перевіряти кого;, що;
небудь;

«організовувати» – створювати, заснову;
вати що;небудь, залучаючи до цього інших,
спираючись на них; здійснювати певні захо;
ди громадського значення, розробляючи їх
підготовку та проведення; забезпечувати, вла;
штовувати що;небудь, вишукуючи для цьо;
го необхідні можливості; роздобувати, діста;
вати або готувати що;небудь для когось;
згуртовувати, об’єднувати кого;небудь із пев;
ною метою; зосереджувати, мобілізувати, спря;
мовувати когось на що;небудь; чітко нала;
годжувати, належно впорядковувати що;не;
будь.

Що стосується поняття «забезпечувати»,
то воно також має декілька значень:

•• постачаючи щось у достатній кількості,
задовольняти кого;, що;небудь у якихось по;
требах; надавати кому;небудь достатні мате;
ріальні засоби до існування;

•• створювати надійні умови для здійснен;
ня чого;небудь; гарантувати щось;

•• захищати, охороняти кого;, що;небудь
від небезпеки.

Таким чином, поняття «забезпечення»,
«забезпечувати» щодо інших понять («гаран;
тувати», «підтримувати», «охороняти», «захи;
щати», «контролювати», «організовувати») є
більш широкою категорією, оскільки охоро;
на, захист, контроль тощо є одиничними
складовими процесу забезпечення. Поняття
ж «забезпечення» охоплює весь спектр за;
ходів (організаційних, контрольних, охорон;
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них, захисних тощо), що вживаються для ре;
алізації цілей безпеки. Слід зазначити, що
цей підхід є не лише нашою науковою по;
зицією.

В. Ліпкан особливу увагу приділив вияв;
ленню найбільш типових підходів до розу;
міння сутності даного терміносполучення,
застосовував наукові методи пізнання й от;
римав нові науково обґрунтовані результати,
що підтверджують валідність і спростовують
закиди у тавтологічності терміносполучення
«забезпечення безпеки» [10]. Окремі питан;
ня щодо обґрунтування правильності даного
терміна, його сутності та змісту можна знай;
ти, як у публікаціях В. Ліпкана, так і в дослі;
дженнях інших авторів.

Ми є прихильниками тієї наукової по;
зиції, відповідно до якої безпека є не диск;
ретним станом, а процесом. Сповідуючи на;
ступність у власних міркуваннях, виступаю;
чи апологетами діяльнісного підходу,  таким
самим чином презентуємо розуміння сутності
даного явища через подання адекватного 
йому визначення базового поняття «безпека»
й інших суміжних понять («національна без;
пека», «інформаційна безпека» тощо) [11]. За
діяльнісного підходу термін «забезпечення»
вживається у сенсі створення різного роду
умов, реалізації комплексу узгоджених за
спільною метою заходів для створення спри;
ятливих умов із реалізації національних ін;
тересів.

Здійснений нами функціональний аналіз
синтаксичних одиниць, а також застосуван;
ня методу трансформацій щодо даного нероз;
кладного словосполучення у світлі теорії
синтаксичної номінації та референції, семан;
тичного і функціонального синтаксису, реп;
резентативної функції мовних знаків умож;
ливив дійти такого висновку: словосполу;
чення «забезпечення безпеки» є семантично
неподільним субстантивним словосполучен;
ням, позбавленим від метафоризації компо;
нентів. Слова «безпека» та «забезпечувати»,
незважаючи на однаковий корінь, мають різ;
ний зміст, а тому не є тавтологією вживання
їх у відповідних нормативно;правових актах
і наукових працях, як про це безпідставно та
без подання наукової аргументації, зазнача;
ють дослідники. Наука має виступати полем

битви наукових концепцій та інтелектів, а 
не безапеляційним поданням в аксіоматич;
ному плані власних науково не аргументова;
них думок із претензією на істину в останній
інстанції.

Використання замість поняття «забезпе;
чення» інших понять, що були проаналізо;
вані, вважаємо недоцільним, некоректним і
таким, що не можуть адекватно описати вре;
гульовану нормами права систему теорети;
ко;методологічних, нормативно;правових,
інформаційно;аналітичних, організаційно;
управлінських, розвідувальних, контррозві;
дувальних, оперативно;розшукових, кадро;
вих, науково;технічних, ресурсних та інших
заходів, спрямованих на створення сприят;
ливих умов для реалізації національних інте;
ресів, джерел добробуту, ефективне функціо;
нування самої системи забезпечення націо;
нальної безпеки.
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В статье исследуется содержание словосочетания «обеспечение безопасности», использу�
емое в нормативно�правовых актах, регулирующих общественные отношения в сфере нацио�
нальной безопасности, и в соответствующих доктринальных исследованиях.



Т Е О Р І Я Д Е Р Ж А В И І П РА В А

12

серпень  2011

Категорія «правосвідомість» активно ви;
користовується в теоретичних концеп;
ціях деяких наукових дисциплін. Це

зумовлено універсальністю проблеми правосві;
домості, яка перебуває на межі багатьох наук:
філософії, соціології, теорії права, соціальної
психології. Так, у філософії правосвідомість
розглядається як відносно самостійна форма
суспільної свідомості, у теорії права – як еле;
мент механізму правового регулювання, право;
вої системи, у соціології права – як одна з умов
ефективності правових норм, правоохоронної
діяльності, механізму дії права [1, с. 176].

Підґрунтям дослідження стали роботи 
С. Алексеєва, Р. Байніязова, К. Бєльського,
Д. Булгакової, Ю. Грошевого, В. Демічевої,
О. Ратинова, І. Ільїна, Д. Керімова, М. Козюб;
ри, О. Лукашевої, С. Максимова, Л. Мамута,
М. Матузова та ін.

Однак у більшості наукових робіт роз;
глядаються в основному загальні питання
формування та функціонування правосвідо;
мості поза зв’язком із теорією правового ре;
гулювання і його механізму і тим більше га;
лузевими методами правового регулювання.
У підсумку правосвідомість вивчається у
відриві від права як самостійна регулятивна
система, що забезпечує ефективність право;
вих систем у цілому.

На першому етапі вивчення правосвідо;
мості у названому аспекті виникає необхід;
ність розглянути понятійний апарат пробле;
ми. Незважаючи на те, що правова свідомість
досліджується нині у різних напрямах, бага;
то теоретичних положень залишаються дис;
кусійними. Передусім це стосується поняття
правосвідомості. 

Для з’ясування поняття правосвідомості
слід зупинитися на понятті свідомості як та;
кої. Проблема свідомості є центральною у

філософії, оскільки є важливою для уяснен;
ня місця та ролі людини у світі. Уже тому
проблема свідомості від початку привертала
найпильнішу увагу філософів при розроб;
ленні ними вихідних світоглядних і методо;
логічних установок. У сучасних умовах по;
глиблене розроблення філософських питань
свідомості диктується також розвитком інфор;
матики та комп’ютеризацією людської діяль;
ності, загостренням низки аспектів взаємодії
людини та техніки, ускладненням завдань ви;
ховання та розвитку спілкування людей.

Треба розрізняти такі наукові категорії, як
суспільна свідомість і свідомість взагалі. Бу;
дучи якістю високоорганізованої матерії –
мозку, остання виступає як пізнання буття, су;
б’єктивний образ об’єктивного світу, як суб’єк;
тивна реальність, а у гносеологічному плані –
як ідеальне на противагу матеріальному і у єд;
ності з ним [2, с. 6–7]. Свідомість не є абсолют;
но самодіяльною духовною субстанцією, як
вважає ідеалістична філософія. Вона не є також
якимось відчуженим від практики пасивним
спостереженням об’єкта, як вважали представ;
ники метафізичного матеріалізму. Її вихідним
пунктом є творча цілеспрямована діяльність,
що завжди має суспільний характер.

У свою чергу суспільна свідомість – це
форма буття свідомості взагалі, спрямована 
в основному на відтворення соціального су;
б’єкта, тобто системи суспільних зв’язків і від;
носин, що розглядаються зазвичай у єдності
із природним буттям. У суспільній свідомос;
ті здатність людини до ідеального відтворен;
ня дійсності втілюється у формі суспільних
ідей, теорій, поглядів, тобто ідеальних про;
явів, пов’язаних із соціальними спільностя;
ми, а не окремими індивідами.

Структуру суспільної свідомості у ціло;
му не можна звести до будь;якої однієї логіч;
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ної підстави. Вона може мати різний вигляд
залежно від того, яку сторону суспільної свідо;
мості ми аналізуватимемо на даний момент. 
У цьому аспекті одним із підходів є її поділ на
види залежно від їх предмета, способів пізнан;
ня та функціонального призначення. Відпо;
відно до цього вирізняються правова, мораль;
на, політична та релігійна свідомість. 

Правосвідомість належить до числа явищ,
структура яких не може бути розкрита у
якійсь одній площині. Необхідний багато;
плановий аналіз, який передбачає виділення
різних підстав класифікації її елементів. 

Найбільш типовою є така схема структур;
ного аналізу правосвідомості: із погляду гли;
бини (рівня) відбиття правових явищ виділя;
ють теоретичну, професійну та повсякденну
правосвідомість; залежно від способу (фор;
ми) відбиття – правову ідеологію і правову
психологію; за суб’єктом відбиття – суспіль;
ну, групову й індивідуальну правосвідомість;
із погляду предмета відбиття – сфери право;
вої свідомості, які відповідають різним видам
суспільних відносин і галузям права [3, с. 87]. 

Інші схеми структури правосвідомості або
обмежуються виділенням правової ідеології
та правової психології, або ототожнюють пов;
сякденну правосвідомість із правовою пси;
хологією, або розглядають першу як частину
останньої, або не містять чітких підстав виді;
лення структури правової свідомості. Недо;
статність такого підходу стає очевидною під час
переходу до розглядання особливостей функ;
ціонування правосвідомості, коли різні авто;
ри називають найрізноманітніші її функції.
Отже, для подальшого з’ясування видів і
змісту функцій правової свідомості необхідно
охарактеризувати її структуру. 

Правосвідомість реально існує у вигляді
трьох взаємопов’язаних, але таких, що не зво;
дяться одна до іншої, форм: суспільній, гру;
повій та індивідуальній, які у сукупності ста;
новлять її соціальну структуру. Кожна із цих
форм має власну специфіку відбиття правових
явищ, що зумовлює їх структурні та функціо;
нальні особливості. Дослідженню цих форм
(видів) правової свідомості у юридичній на;
уці приділено достатню увагу.

Правосвідомість особистості (індивіду;
альну правосвідомість) треба розглядати як
діалектичну двоєдність суб’єктивного й об’єк;
тивного (індивідуального та соціального) у
людині. З одного боку, як різновид індивіду;
альної свідомості правосвідомість, як внутріш;
ня суб’єктивна якість психіки формується під
впливом індивідуальних унікальних обставин
життя конкретної людини. Із цієї точки зору
на неї впливають особливості характеру лю;
дини, особисті потреби й інтереси, соціальний
стан, конкретно неповторні риси виховання,
освіта, особливості світосприйняття, психофі;

зичні параметри індивіда тощо. З іншого бо;
ку, вона є продуктом суспільно;історичної
діяльності людини [4, с. 131]. Індивідуальна
свідомість є відносно самостійною (автоном;
ною) стосовно групової та суспільної. Завдя;
ки цьому вона, зокрема, не тільки залежить
від суспільної, а й активно впливає на неї. Це
виявляється у впливі свідомості окремих осо;
бистостей на формування суспільних ідей,
теорій, поглядів. 

Юридичною наукою досліджуються різно;
види групової правосвідомості – молоді,
шкільної молоді, студентської молоді, під;
літків, етнічна, правосвідомість учасників до;
рожнього руху, юристів, професійна право;
свідомість тощо. 

Оскільки та чи інша соціальна група на;
лежить до складу суспільства, у її правовій
свідомості завжди присутні оцінки, імперати;
ви, схеми правосвідомості останнього. Але по;
ряд з ними у правосвідомості суспільної гру;
пи наявні власні групові установки, критерії,
стандарти. Вони є продуктом особливого
місця даної групи у системі суспільства, її спе;
цифічної діяльності тощо. Наприклад, своєрід;
ність правової свідомості етнічної групи зу;
мовлена її соціокультурними традиціями та
національно;психічними особливостями; на
правосвідомість груп віруючих впливає систе;
ма релігійних поглядів, ритуалів тощо; на пра;
восвідомість професійних груп чинить вплив
спеціальна освіта та специфіка професії тощо
[5, с. 115]. 

У правосвідомості суспільства представ;
лено тип правового спілкування, який ви;
пливає з історично визначеної системи еко;
номічних відносин, що відповідає їй і діє у 
масштабах усього суспільства. Правосвідо;
мість суспільства відбиває «правову природу
речей», принципи та схеми правового спіл;
кування, які визрівають і затверджуються у
соціальному житті незалежно від суб’єктив;
них намірів і побажань. Даний тип правосві;
домості є об’єктивно;розумовим вираженням
реального процесу правової діяльності, яка
здійснюється у суспільстві. Суспільна пра;
восвідомість як різновид колективної вияв;
ляється у правовому менталітеті, правових
традиціях, культурі народу. 

Індивідуальна, групова та суспільна пра;
восвідомість різняться за умовами формуван;
ня і обсягом свого змісту. В індивідуальній
та груповій правосвідомості відбуваються
окремі сторони суспільного буття. Коли вра;
хувати їх часову і просторову обмеженість, то
стане ще зрозумілішою невідповідність обся;
гу змісту суспільної, індивідуальної та групо;
вої правосвідомості. Правосвідомість суспіль;
ства щодо групової й індивідуальної правосві;
домості є зовнішньою формою їх детерміна;
ції. Із вимогами й обмеженнями, які містяться
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в правосвідомості суспільства, індивідам і
групам доводиться рахуватися настільки
серйозно, наскільки вони вимушені рахува;
тися із власними потребами, інтересами, ста;
новищем. 

Суспільна правова свідомість не є чимось
абстрактним, вона містить найбільш усталені
ідеї, погляди, концепції щодо права та право;
вих явищ, які притаманні більшій частині су;
спільства. Індивіди у процесі правової соціа;
лізації автоматично приймають загальні риси
відбиття правової дійсності. І саме у цьому
проявляється вплив суспільної правової сві;
домості на індивідуальну. Водночас джерелом
суспільної правової свідомості є індивідуаль;
на правосвідомість, яка бере участь у форму;
ванні найбільш загальних ідей, поглядів, кон;
цепцій щодо основних правових явищ.

Масова правосвідомість різними правни;
ками характеризується неоднозначно. Згідно
із першим підходом вона властива нестабіль;
ним, тимчасовим утворенням, що мають си;
туативний характер [6, с. 108]. Відповідно до
другої точки зору масова правосвідомість –
це сукупність духовних утворень, що розді;
ляються великими соціальними групами,
класами, націями й іншими соціальними
спільнотами. При такому підході масова пра;
восвідомість фактично означає правосвідо;
мість суспільства. Вважаємо, що доцільно
цей термін використовувати для позначення
правосвідомості спонтанно сформованих не;
стабільних соціальних груп, оскільки їй при;
таманна власна специфіка виникнення та
функціонування.

Із погляду особливостей форм сприйнят;
тя правової дійсності поширеним є виокрем;
лення таких елементів правової свідомості,
як правова ідеологія та правова психологія.
У юридичній літературі склалося декілька
основних підходів до розуміння правової ідео;
логії та правової психології. 

Згідно із першим підходом вони розгля;
даються як різні рівні відображення правової
дійсності, причому нижчий рівень – правова
психологія – протиставляється вищому –
правовій ідеології [7, с. 66]. Правова ідео;
логія ототожнюється або максимально збли;
жується з теоретичною свідомістю, а суспіль;
на психологія – із повсякденною правовою
свідомістю, із її емпіричним рівнем. За такої
позиції науковість називають однією з ос;
новних ознак правової ідеології [8, c. 84–86],
а щодо правової психології, то наголошуєть;
ся на її емпіричному характері, переважанні
емоційних форм над раціональними.

Згідно з іншою точкою зору правова ідео;
логія розглядається як елемент теоретичного
рівня правової свідомості і є політичною, а пра;
вова психологія як психологічний компонент
у теоретичному і емпіричному знанні права.

Послідовно цю позицію пропагує Ю. Гроше;
вий. По;перше, він вважає, що зміст правової
теоретичної свідомості ширше за зміст пра;
вової ідеології, оскільки до першої входять
правові поняття, які самі по собі не виража;
ють класового підходу (у ширшому значенні
не пов’язані із відбиттям інтересів класу, гру;
пи, суспільства), а є досягненням правової
наукової думки (наприклад, такі поняття, як
свідок, експерт, юридична особа тощо). По;
друге, і теоретичний рівень пізнання право;
вих явищ, і практична свідомість як емпірич;
ний рівень їх пізнання включають в себе соці;
ально;психологічний елемент. Отже, на дум;
ку вченого, правова суспільна психологія – це
не є рівень пізнання правових явищ, а психо;
логічний компонент у теоретичному й емпі;
ричному знанні про правові явища [9, с. 171]. 

Іноді правову ідеологію ототожнюють із
правосвідомістю у цілому. І. Сабо взагалі ви;
ступає проти поділу правосвідомості на пра;
вову ідеологію та правову психологію. На йо;
го думку це занадто перебільшує протистав;
лення правової психології правовій ідеології.

Вважаємо, що між правовою ідеологією
та правовою наукою, правовою психологією 
та повсякденною правосвідомістю наявні пев;
ні відмінності, хоча відсутні підстави для їх
протиставлення. Правова ідеологія завжди так
чи інакше пов’язана із політикою, політични;
ми відносинами; вона не обов’язково має на;
уковий характер. Вона містить уявлення про
необхідність державно;правового регулюван;
ня соціальних відносин, а також шляхи такого
регулювання з погляду певної системи ціннос;
тей про можливі його наслідки. 

Стосовно правової психології можливі
декілька варіантів. Коли ототожнювати її із
правосвідомістю на рівні емоційних процесів,
то справді вона є неодмінним компонентом і
повсякденної, і наукової правосвідомості.
Коли ж виходити з того, що вона включає і
раціональні, і емоційні компоненти в певно;
му, тільки їй властивому поєднанні, то є під;
стави розглядати її відносно самостійним різ;
новидом правосвідомості. В останньому ви;
падку з погляду правових цінностей правова
психологія разом із правовою ідеологією ут;
ворюють правову аксіологію.

Звертаючи увагу на певну непослідовність
виділення на підставі способів відображення
у структурі правосвідомості правової ідеології
та правової психології, вважаємо більш точ;
ним підхід, запропонований А. Поляковим.
На підставі способів сприйняття правової
дійсності у структурі правової свідомості він
виділяє правову онтологію, правову аксіо;
логію, правову праксеологію [10, с. 417]. Пра;
вова онтологія становить собою усвідомлен;
ня (тобто пізнання і знання) того, що є право
взагалі (які саме його загальні ознаки та влас;
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тивості, його місце у правовій системі) і що є
право у конкретному суспільстві (які можли;
вості воно надає суб’єктам і що від них буде
потрібно). Найзагальніші знання про право на;
зиваються теоретичною правовою онтологією
(теоретико;раціональний рівень правосвідо;
мості). А усвідомлення того, що наказується
суб’єктам даного суспільства як загальнообо;
в’язкові правила поведінки, називається прак;
тичною правовою онтологією (емпірико;ра;
ціональний рівень правосвідомості).

Правова аксіологія охоплює ірраціональ;
не (емоційне), ціннісне ставлення до права, яке
лише частково тематизується та раціоналі;
зується свідомістю індивіда. Таке інтелекту;
ально;емоційне сприйняття права і становить
її зміст. Правова аксіологія, у свою чергу, по;
діляється на правову ідеологію та правову пси;
хологію. Під правовою ідеологією треба ро;
зуміти систематизоване уявлення про право;
ву дійсність, в основі якої лежать певні цін;
нісні посилки. Згідно із цим виокремлюються
антропоцентристські, теоцентристські, соціо;
центристські типи правової ідеології. Несис;
тематизоване та нераціоналізоване ціннісне
сприйняття правової дійсності у вигляді пра;
вових почуттів, емоцій, переживань назива;
ється правовою психологією. 

О. Лукашева зазначає, що ідеї, теорії, прин;
ципи, які є змістом ідеології, – є не що інше, як
ціннісні орієнтири, способи соціального конт;
ролю за діяльністю людей [11, с. 142]. Соціаль;
но;правова психіка, як і правова ідеологія,
надає суб’єктам ціннісно;нормативної орієнта;
ції у соціальній сфері. Отже, соціально;пра;
вова психологія та правова ідеологія вклю;
чені у створення системи ціннісно;норматив;
ної орієнтації діяльності людей.

Правова праксеологія тісно пов’язана із
вольовим аспектом правосвідомості і відобра;
жає її діяльнісну, комунікативну сторону, іс;
нування якої зумовлено нерозривним зв’яз;
ком між людською свідомістю, пізнанням і
діяльністю (практикою). Правова праксеоло;
гія – це сукупність уявлень про те, які є шля;
хи та засоби впливу на правову ситуацію у
суспільстві і як потрібно себе поводити у тій
чи іншій правовій ситуації. Вона складається
із правової політики та правової установки.
Правова політика у свою чергу становить со;
бою сукупність уявлень про те, якими шля;
хами та засобами можна впливати на право;
ву ситуацію у суспільстві з метою наближен;
ня до правового ідеалу. Під правовою уста;
новкою розуміється стан готовності, схиль;
ності суб’єкта до певної правової активності
у певній правовій ситуації, а також сформо;
вані стійкі уявлення про те, як необхідно ді;
яти у тій чи іншій правовій ситуації.

Даний підхід підтримується іншими вче;
ними. У будь;якому разі йдеться про гносео;

логічний, аксіологічний, праксеологічний (в
іншому варіанті – пізнавальний, оціночний,
вольовий) елементи правосвідомості та без;
посередні форми її існування та функціону;
вання – знання, оцінки, ставлення, установки.

На підставі глибини й особливостей
сприйняття у правосвідомості правових явищ
і неправових у контексті їх юридичної оцін;
ки виділяються рівні, які відбивають якість,
ступінь розвитку основних компонентів су;
спільної, групової й індивідуальної правової
свідомості. Вони зумовлюються предметною
спрямованістю суб’єктів правосвідомості у
сфері правового регулювання, тобто тим, на;
скільки глибоким є необхідне усвідомлення
ними правових явищ. 

На підставі цього у структурі правосвідо;
мості вирізняють теоретичний і практичний
рівні, що їм відповідають такі форми, як на;
ука (правова ідеологія) і побутова правосві;
домість. Недоліком цієї позиції є те, що тут
відсутня професійна правосвідомість. У зв’яз;
ку із цим заслуговує на підтримку виокрем;
лення Д. Керімовим у структурі правосвідо;
мості поряд із науковим і повсякденним рів;
нями правосвідомості практичного її рівня
[12, с. 14]. Право здійснює свої функції, впли;
ваючи на свідомість відповідних суб’єктів.
Коли індивідуальна правосвідомість є однією
із форм безпосереднього втілення правових
норм у суспільну практику, то справедливо
допустити, що ефективність діяльності різ;
них правових установ значною мірою детер;
мінується сукупністю властивостей та особ;
ливостей правосвідомості осіб, які здійсню;
ють відповідну діяльність. Отже, предметна
діяльність суб’єктів у тій чи іншій області
правового регулювання під час вирішення
юридичних справ, надання консультацій,
здійснення захисту тощо вимагає професій;
ного рівня правосвідомості, через посередниц;
тво якого пізнаються й оцінюються правові
явища з метою їх практичного використання
у процесі здійснення компетентної юридичної
діяльності. 

Іноді стверджують, що юридична пра;
восвідомість включає в себе практичну (про;
фесійну) і теоретичну (наукову, доктриналь;
ну) правосвідомість, яка формується в осіб,
які безпосередньо займаються правовою
діяльністю [13, c. 17–19]. Але немає підстав
для виключення при цьому правосвідомості
повсякденної, тому така класифікація є не;
повною. 

Отже, цілком обґрунтованим вважаємо
виділення побутової, професійної та наукової
правосвідомості як специфічних рівнів (спо;
собів, видів) опанування правових явищ. По;
бутова (повсякденна) правосвідомість є най;
поширенішим рівнем правової свідомості і
формується на основі повсякденного досвіду



Т Е О Р І Я Д Е Р Ж А В И І П РА В Асерпень  2011

людей у сфері правового регулювання. Вона
формується стихійно, хаотично, без викорис;
тання наукової методології. Зазвичай емо;
ційне сприйняття правової дійсності превалює
тут над раціональним рівнем. Знання правової
дійсності у даному разі має загальний харак;
тер, не зачіпає сутності правових явищ і по;
єднується з моральними уявленнями.

Професійна правосвідомість притаманна
юристам;професіоналам, формується у ре;
зультаті отримання юридичної професії і у
процесі роботи у юридичній сфері. Носії
професійної правосвідомості зазвичай во;
лодіють не тільки спеціалізованими, конкре;
тизованими знаннями чинного права, а й умін;
ням його використання.

Теоретична правосвідомість притаманна
науковцям, викладачам вищих навчальних
закладів юридичного профілю, які займають;
ся теоретичним розробленням загальних або
галузевих правових проблем. Тут раціональ;
не пізнання правової дійсності переважає
над емоційним; уявлення про правові явища
мають систематизований, комплексний, гли;
бинний характер. На відміну від професійної
наукова правова свідомість – це система пра;
вових знань, отриманих і розвинених за до;
помогою загальних і спеціальних методів пі;
знання, виражених у точних юридичних по;
няттях, категоріях, концепціях, істинність яких
перевіряється практикою. Наукова правосві;
домість має на меті розкриття сутнісних сто;
рін і глибинних закономірностей розвитку
правової дійсності, відрізняється найвищим
ступенем проникнення у сутність правових
явищ. 
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инамічний розвиток українського су;
спільства, яке впродовж останніх деся;
ти років на засадах гуманізму і спра;

ведливості розбудовує власну державу, інте;
грація України у світове співтовариство акту;
алізує вивчення та наповнення реальним зміс;
том багатьох правових понять і правових явищ.
Серед них чільне місце посідають теоретико;
правові проблеми взаємодії громадянського
суспільства та правової держави, становлення
яких тісно пов’язане із відповідним етапом
розвитку людства, держави та права.

Формуючись як система відносин і інсти;
тутів, незалежних від держави, громадянське
суспільство може ефективно функціонувати
тільки за умов правової держави, яка ке;
рується правом і гарантує існування таких
соціальних інститутів.

Взаємозв’язки правової держави і грома;
дянського суспільства мають конкретно;
історичний характер, залежать від умов роз;
витку кожної держави. 

У сучасній Україні пройшов тривалий
період формування теоретичних і політико;
правових ідей та концепцій, які згодом відоб;
разились у конституційному процесі у вигляді
пропозицій до проекту Конституції. І тільки
нині така взаємодія з теорії перемістилася у
площину об’єктивної реальності. Цьому спри;
яло закріплення у Конституції України низки
відповідних норм, реалізація яких створює
надійний фундамент суспільного прогресу, за;
безпечення прав і свобод людини. 

Теоретико;методологічним підходам вза;
ємодії держави та громадянського суспільст;
ва присвятили свої праці І. Кравченко, К. Га;
джиєв, Д. Кола, С. Олексіїв, З. Черніловсь;
кий, В. Коновалов, В. Андрущенко, В. Бабкін,
В. Селіванов, А. Сіленко, О. Скрипнюк, Ф. Ру;
дич, В. Копейчиков, В. Медведчук, С. Пере;
гудов, О. Скакун, І. Степаненко, Ю. Тодика,
Ю. Шемшученко, Н. Філик. 

Мета цієї статті – розглянути та про;
аналізувати теоретико;методологічні під;
ходи взаємодії держави та громадянського
суспільства. 

Процеси взаємодії між громадянським
суспільством та державою є малодослідже;
ною цариною категоріального апарату сучас;
ної науки. Дискусії про становлення грома;
дянського суспільства – це полярні погляди,
які мають часом гранично абстрактний ха;
рактер. Змістовне уточнення даної категорії
ускладнюється відсутністю в науковій літе;
ратурі єдності думок із питання констру;
ювання дефініції громадянського суспільст;
ва та оцінки його ролі в історії становлення
держави та права. Основні проблеми при ана;
лізі феномена громадянського суспільства 
та різноманіття поглядів на нього пов’язані із
спробами вирішення проблеми взаємозв’яз;
ку та взаємодії держави та громадянського
суспільства.

У зв’язку із цим слід проаналізувати етапи
трансформації цього складного процесу, беру;
чи за основу праці науковців, які досліджували
громадянське суспільство у його різних вимі;
рах і проявах.

Міркування про громадянське суспіль;
ство виходять з ідеї його розвитку у процесі
переходу людини від недосконалого доци;
вілізованого до цивілізованого стану, від
менш до більш розвиненого. Це перехід від
деспотії до демократії, від феодального абсо;
лютизму до республіканських, конституцій;
них, монархічних, ліберальних режимів (Анг;
лія, Швеція, Данія та ін.), від феодального
суспільства до буржуазного, а у формуванні
особистості нового типу – її нових відносин із
колективними засадами життя суспільства.

Актуальним завданням для аналізу дано;
го інституту стає вже не тільки відображення
його багатогранності, а й прояв властивих 
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йому родових, системних якостей. Ще від
часів першої згадки у коментарях до «По;
літики» Аристотеля (XVI ст.) поняття «гро;
мадянське суспільство» відрізнялося край;
ньою широтою і неоднозначністю. Станов;
лення даної категорії, як зазначає І. Кравчен;
ко, ознаменувало широту поняття «civitas» –
місто, град – «civilitas», що має на увазі і «уп;
равління», і «державу», і «громадянство», і
«політику», і «громадськість» [1, с. 129].

Відтоді цим поняттям позначалися дале;
ко не однакові, а інколи і протилежні яви;
ща. Дж. Локк трактував «громадянське су;
спільство» як форму державності, що володіє
певним соціально;економічним і духовним
змістом; Т. Пейн розумів під ним царину са;
мореалізації приватних інтересів; Г. Гегель
розглядав «громадянське суспільство» як
проміжну форму людської спільності, розта;
шовану між сім’єю і державою, яка забезпечує
життєздатність суспільства та реалізацію
громадських прав; К. Маркс ототожнював це
явище із сукупністю соціально;економічних
відносин; А. де Токвіль характеризував його
як недержавну сферу соціуму; А. Фергюсон
припускав, що воно збігається чи не зі всім
суспільством у цілому [2, с. 198–132].

Донині відсутня цілісна концепція грома;
дянського суспільства, його ідеологія. Ймо;
вірно, цим пояснюються твердження, що ідея
громадянського суспільства була всього ли;
ше регулятивною нормою напередодні бур;
жуазних революцій, а саме громадянське су;
спільство формувалося тільки в епоху ран;
ньоіндустріального етапу, щоб уже у другій
половині XIX ст. трансформуватися в масове
суспільство та припинити своє існування.

Інші автори висловлюють думку про те,
що феномен громадянського суспільства, бу;
дучи творчістю і продуктом епохи Нового
часу, продовжує існувати і нині.

Треті вважають, що ідея громадянського
суспільства ніколи не знаходила свого опред;
меченого стану та ніколи не виходила за рам;
ки ідеалу.

Четверті намагаються розглядати фено;
мен громадянського суспільства в абсолют;
ному відриві від інституту держави, визнача;
ючи його як тип соціальних відносин, який
не потребує підтримки держави, оскільки
створюється за рахунок низових ініціатив,
спираючися на ринок і громадськість.

Певні труднощі при дослідженні феноме;
на громадянського суспільства і різних по;
глядів на його суть та перспективу пов’язані
зі спробою вирішити проблему взаємозв’яз;
ку, взаємодії держави та громадянського су;
спільства, виявити правовий простір останньо;
го. Треба також зазначити, що деякі сучасні
автори вважають громадянське суспільство
явищем суто політизованим, або, навпаки,
що виключно не політизується.

Таке теоретичне різномаїття пояснюєть;
ся поступовістю реального процесу зміцнен;
ня демократичних структур, у їх протиборстві

з абсолютизмом і становленням правової дер;
жави. На нашу думку, зміст категорії «грома;
дянське суспільство» включає всю сукупність
неполітичних відносин у суспільстві, тобто
економічних, соціальних, зокрема національ;
них, духовно;етичних, релігійних, які станов;
лять життєву основу суспільства. Деякі авто;
ри наголошують, що громадянське суспіль;
ство у його сучасному трактуванні – це су;
купність організацій розвиненої форми спіль;
ності людей, що забезпечують їх вільну ді;
яльність.

Громадянське суспільство – об’єктивна
реальність, яку не можна ні поглинути, ні
ліквідувати. Від характеру даного грома;
дянського суспільства, його суспільних зв’яз;
ків, відносин на різних етапах розвитку, від;
носин між публічною владою й індивідуаль;
ною свободою залежить реалізація творчої
праці суспільства та самоврядування. Дер;
жавна влада може деформувати громадянсь;
ке суспільство, перешкоджати процесу функ;
ціонування його елементів, звести до мініму;
му автономію та самостійність індивідів і со;
ціальних груп. Але вона неспроможна лік;
відувати матеріальне та духовне життя люди;
ни, насильно скасувати соціальні групи, ос;
новні форми організації людського життя,
духовної культури та властиву соціальним
суб’єктам активність. 

Основна дійова особа громадянського
суспільства – людина, індивід, що має певну,
зумовлену (зокрема історично) систему по;
треб, інтересів і цінностей. Наявність можли;
востей реалізації цієї системи і перетворює
людину на основного учасника суспільного
розвитку, члена громадянського суспільства.

Введення даного інституту в лексикон су;
часної політико;правової думки відобрази;
ло передусім процес прискорення у соціумі
норм індивідуальної та групової свободи
особистості. Крізь призму громадянського
суспільства особа і створені нею добровільні
об’єднання розглядаються як самостійне дже;
рело впливу у соціумі, протилежне та конку;
руюче із державою. Фундаментальні відно;
сини держави і громадянського суспільства
створюються у рамках бінарних відносин:
примусу – свободи, патронажу – самодіяль;
ності, контролю – самоконтролю [3, с. 22]. 

Багатогранний характер відносин грома;
дянського суспільства із державою вияв;
ляється в усіх без винятку сферах соціаль;
ного життя: політиці й економіці, праві та
моралі, екології та культурі, що становлять
рівноправні соціальні простори і де розвива;
ються зв’язки громадськості з інститутами
влади [4, с. 212–214].

Громадянське суспільство це не тільки
сукупність громадян. Передусім тому, що
публічний статус особистості є суто формаль;
ною характеристикою її соціальної діяль;
ності. Діяльність індивіда у державно;орга;
нізованому суспільстві може поєднуватися із
його абсолютною залежністю від влади, від;
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сутністю можливостей для соціального само;
вираження, у відкритій конкуренції із держа;
вою. У тоталітарних державах громадянину
«дарується» тільки одне право – право пу;
блічного вираження солідарності із правля;
чим режимом. Тому громадянство як вияв
соціального статусу індивіда, агента публіч;
ної діяльності нічого не говорить про конк;
ретні рамки його активності та спрямова;
ності.

Особа як член громадянського суспіль;
ства модифікується залежно від специфіки
взаємодії громадянського суспільства із дер;
жавою, від певних функцій, які здійснює дер;
жава в той або інший момент. Іншими сло;
вами, кожного разу залежно від завдань, що
вирішуються, взаємодія держави із грома;
дянським суспільством приймає визначену
форму, створюючи соціальні простори із спе;
цифічними структурними, організаційними
та процесуальними характеристиками. Тому
суспільна самодіяльність громадян, їх праг;
нення до максимально повної, вільної, не ре;
гульованої державою реалізації своїх інте;
ресів задають особливі стратегії взаємодії гро;
мадянського суспільства та держави. Світо;
вий досвід показує, що становлення грома;
дянського суспільства та формування право;
вої держави завжди взаємопов’язані процеси.

Принципове значення для розуміння про;
блем сьогодення мають питання про зміст
процесу становлення громадянського су;
спільства та про базисні елементи цього про;
цесу: формування та розвиток нових еко;
номічних відносин, що включають плюра;
лізм форм власності та ринок, а також зумов;
лену ними соціальну структуру суспільства;
становлення системи реальних процесів, що
скріпляють індивідів, соціальні групи та про;
шарки у єдину спільність; виникнення різно;
манітних форм трудових асоціацій, соціаль;
них і культурних об’єднань, самодіяльних
організацій, суспільно;політичних рухів, що
становлять основні інститути громадянсько;
го суспільства; оновлення взаємин між усіма
соціальними групами (класовими, націо;
нальними, регіональними, професійними та
ін.); створення матеріальних, соціальних і
духовних передумов для творчої самореалі;
зації особи; формування механізмів соціаль;
ної саморегуляції на всіх рівнях суспільного
організму, у всіх його осередках.

Вихідна ідея громадянського суспільства –
перетворення колективності, організованої
за законами природи у сумісне життя людей
у суспільстві; розвиток людини, що вийшла
зі світу загальної ворожнечі, неприборканої
свободи, у громадянина цього суспільства. Ци;
вілізоване та гуманізоване суспільство стає
спроможним сформувати особу нового типу,
яка у свою чергу створить нове, громадянсь;
ке суспільство.

Становлення громадянського суспіль;
ства відбувається як цивілізований процес,
де одночасно набувають розвитку громадські

відносини між членами суспільства та самим
суспільством, між державою й індивідом.
Умовою такого розвитку є рівновага, рівний
розвиток, рівність прав, свобод і обов’язків усіх
трьох складових громадянського суспільства –
людини, суспільства та держави. Домінуван;
ня одного із цих трьох складових руйнує гро;
мадянське суспільство. І, навпаки, всі сторо;
ни громадських відносин – людина, суспіль;
ство і держава – формуються та співіснують
при їх паритеті, утворюючи стійку єдність,
спроможну розвинути та подолати внут;
рішні та зовнішні кризи і конфлікти. Грома;
дянське суспільство не об’єднується проти
держави, бо сама держава є його частиною.
Усі вірогідні та реальні конфлікти між дер;
жавою та громадянським суспільством, як і
відносини з індивідом, регулюються не дис;
ципліною страху та панування, а правовими
та політичними засобами, владою держави,
яка сама підпорядкована створеним нею за;
конам [5, с. 118]. 

Однією із найважливіших соціально;еко;
номічних закономірностей розвитку грома;
дянського суспільства є послідовне усклад;
нення та диференціація потреб, системи
інтересів, цінностей, яка виявляється в усіх
сферах суспільного життя. Все це підводить
нас до питання про оптимальність грома;
дянського суспільства. На наш погляд, грома;
дянське суспільство – не якийсь ідеал, «гу;
маністичний еталон», хоча подібний варіант
і не є виключенням. 

Громадянське суспільство охоплює су;
купність суспільних відносин, у рамках яких
присутнє задоволення потреб і реалізація ін;
тересів населення. Ця основна вимога в умо;
вах зростаючого різномаїття всіх складових
елементів суспільного прогресу веде до збіль;
шення багатоваріантності, альтернативності
суспільного розвитку.

Природно;історичний процес, що розу;
міється як ненасильницький, еволюційний
розвиток складових елементів цивілізації,
становить історію розвитку громадянського
суспільства. 

Однією з основних умов нормального
природно;історичного процесу у соціально;
економічній сфері є співвідношення між ре;
альними суспільними процесами та їх від;
дзеркаленням у формалізованих, правових
та інших соціальних нормах. Нормативна
система управління соціальними процесами
виникла з об’єктивних потреб суспільного
розвитку. На всіх етапах історичного розвит;
ку соціальні норми є основним засобом, за
допомогою якого регулюються поведінка та
суспільні відносини людини. Тим самим со;
ціальні норми є могутнім чинником свідомої
та цілеспрямованої дії соціальної спільноти
на образ, форми та спосіб життєдіяльності лю;
дини. Соціальні норми, що регулюють різні за
характером і змістом суспільні відносини,
підрозділяються на види, які різняться між
собою тими або іншими ознаками. Найбільшу
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роль у житті громадянського суспільства ві;
діграють норми права моралі, звичаїв, релі;
гійні, естетичні та ін. [6, с. 57].

Громадянське суспільство забезпечує со;
ціальне існування індивіду, гарантуючи кож;
ному громадянину свободу, засновану на
приватній власності, що у ході цивілізацій;
ного процесу робить людину громадянином
правової держави. Приватна власність жи;
вить силу громадянського суспільства і здат;
на врівноважити силу державної влади, яка
має у своєму розпорядженні не тільки управ;
лінський апарат, а й спеціальні озброєні за;
гони – армію, міліцію тощо.

Досвід існування та розвитку громадян;
ського суспільства свідчить про надзвичайно
високу роботу продуктивних сил і можли;
вість цього суспільства за допомогою спеці;
альних інститутів забезпечити мінімум по;
треб кожного індивіда. На відміну від кому;
ністичної утопії громадянське суспільство не
забезпечує практичної рівності індивіда –
воно гарантує лише юридичну рівність, та,
навпаки, використовує нерівність форм жит;
тя для власного зміцнення та ствердження,
користуючися нерівністю як стимулюючим
засобом [7, с. 14–16].

Прогресивну роль приватної власності у
розвитку цивілізації видно у двох зрізах су;
спільного життя: структурному, через відно;
шення «власник – громадянське суспільство –
держава», і у зрізі рушійних сил історії через
мотивацію людської діяльності. Перший зріз
допомагає зрозуміти вираз «мій дім – моя
фортеця», що має не тільки буквальний, а й
узагальнений сенс. Коли у людини є свій
«дім», тобто власність, і коли ця власність на;
дійно захищена законом, то вона впевнена 
у собі, тримається із гідністю перед владою
будь;якого рангу. Тут громадянське суспіль;
ство виступає як суспільство, де головною ді;
йовою особою є «людина;власник». Другий
зріз виявляє властивість приватної власності
бути могутнім стимулом творчої діяльності
людини [8, с. 90].

Сучасне розуміння громадянського су;
спільства передбачає наявність у нього комп;
лексу суттєвих ознак, відсутність або недоско;
налість деяких з них дає можливість визначи;
ти стан «здоров’я» соціального організму та
потрібні напрями його самовдосконалення
[8, с. 98].

Висновки

Громадянське суспільство – це співто;
вариство вільних індивідів. В економічному
плані це означає, що кожен індивід є власни;
ком. Він реально володіє тими засобами, які
необхідні людині для нормального існуван;
ня. Він вільний у виборі форм власності, ви;
значенні професії та виду праці, розпоря;
дженні результатами своєї праці. У соціаль;
ному плані належність індивіда до певної соці;
альної спільноти (сім’я, клан, клас, нація) не
є абсолютною. Він може існувати самостій;
но, має право на достатньо автономну само;
організацію для задоволення власних потреб
та інтересів. Політичний аспект свободи ін;
дивіда як громадянина полягає у його неза;
лежності від держави, тобто у можливості
бути членом політичної партії чи об’єднання,
виступати із критикою чинної державної
влади, мати право брати чи не брати участь 
у виборах органів державної влади та місце;
вого самоврядування. Забезпеченою свобода
вважається тоді, коли індивід через певні ме;
ханізми може обмежувати свавілля держав;
них або інших структур відносно себе.

Отже, громадянське суспільство забезпе;
чує на рівні своїх інститутів і відносин нероз;
ривний зв’язок особи із правовим положен;
ням громадян, єдність соціальних і правових
взаємин людини із суспільством та державою.
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Formed as a system of relations and institutions, independent of the state, civil society can function effective�
ly only in a legal state, which is guided by law and guarantees the existence of social institutions. The relationship
of law and civil society are concrete historical in nature and depend on the conditions of each state.

В статье обращается внимание на то, что формируясь, как система отношений и институтов, не�
зависимых от государства, гражданское общество может эффективно функционировать только в усло�
виях правового государства, которое руководствуется правом и гарантирует существование социальных
институтов. Подчеркивается, что взаимосвязь правового государства и гражданского общества носят
конкретно�исторический характер и зависят от условий развития каждого государства.
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Вторая половина 20;х годов ХХ в. вслед;
ствие проведения новой экономической
политики ознаменовалась улучшением

экономической ситуации в СССР, частью кото;
рого была Украинская Советская Социалисти;
ческая Республика. Руководство страны пере;
ходит к стратегии постепенного изменения ха;
рактера и структуры народного хозяйства стра;
ны. Как показало дальнейшее развитие собы;
тий, исследуемый этап на несколько десятиле;
тий стал последним периодом сосуществования
четко выраженных элементов капиталистичес;
кой системы с элементами командно;админист;
ративной системы, что значительно повлияло
на характер правового обеспечения экономики
и развитие хозяйственного права.

Указанные обстоятельства позволяют от;
нести исследуемую проблему к актуальным. 

Целью настоящей статьи является исследо;
вание процесса смены экономической поли;
тики государства, общей структуры народно;
го хозяйства и последовавших за этим тен;
денций и особенностей развития хозяйствен;
но;правовой концепции. 

Исследуемой проблемы в разной степени
касались в своих работах С. Аскназий, А. Вене;
диктов, М. Фольфсон, Ф. Вольфсон, Ю. Гей;
ман, Л. Гинцбург, А. Гойхбарг, В. Гордон, Е. Да;
нилова, И. Исаев, А. Карасс, С. Ландкоф, В. Мар;
темьянов, М. Митилинo, Е. Пашуканис, С. Ра;
евич, П. Стучка, В. Шретер и др.

К 1925–1926 гг. новая экономическая поли;
тика (далее – НЭП), проводившаяся в Советс;
ком государстве с начала 1921 г., привела к по;
ложительным результатам. В государстве завер;
шился так называемый «восстановительный пе;
риод» народного хозяйства. Советская эконо;
мика по основным показателям производства
вышла на довоенный уровень развития. В про;
мышленности – 95 %, сельском хозяйстве – 91 %
уровня 1913 г. [1, c. 5]. Для экономики Украины,
которая в то время была частью общесоюзной
системы, этот темп был аналогичным [2, с. 384].

Перед руководством страны стояла задача мо;
дернизации экономики страны путем развития
промышленности, подведения технической ба;
зы под отсталое сельское хозяйство, наращива;
ния военного потенциала страны [3, с. 142].

В декабре 1925 г. на XIV съезде ВКП(б) бы;
ло принято решение о проведении индустри;
ализации, в результате которой предполагалось
обеспечить полную экономическую самосто;
ятельность СССР и превращение страны из аг;
рарной в индустриальную [4, с. 190].

Неразрывно с вопросами индустриализа;
ции стоял вопрос о планировании как одном из
методов управления народным хозяйством.
Созданная в 1921 г. Государственная общепла;
новая комиссия при Совете труда и обороны
(СТО) РСФСР (с 1923 г. – Государственная
плановая комиссия при СТО СССР) в 1925 г.
впервые утвердила годовой план развития на
1925/26 гг., названный «контрольные цифры»
[3, с. 168]. В 1928 г. был разработан и в начале
1929 г. утвержден первый пятилетний план раз;
вития народного хозяйства [3, с. 169]. В Укра;
ине подобный план, являющийся частью обще;
союзного, был одобрен XI Всеукраинским съез;
дом советов в мае 1929 г. [5, с. 297].

Исследователи хозяйственного права, опи;
сывая в целом этап «реконструкции», упомина;
ли об «усилении планового воздействия на ры;
ночные отношения» [6, с. 1031], «усилении пла;
новых моментов в организации и деятельности
госпредприятий» [7, с. 79]. Это являлось недву;
смысленным свидетельством перемен в харак;
тере экономики. Если НЭП и последующие 
изменения легализировали рыночные отноше;
ния и частную собственность, то новый этап раз;
вития экономики, предоставляя одно из ключе;
вых мест директивному планированию, предпо;
лагал построение совершенно новой экономи;
ческой системы. В этом контексте исследуемый
период интересен продолжающимся с первой
половины 20;х годов. взаимодействием эконо;
мических и административных методов воз;
действия на экономику с возрастанием роли
последних.
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Ярким примером, характеризующим сложив;
шуюся систему, является сравнение норм дек;
рета ВЦИК и СНК РСФСР «О государствен;
ных промышленных предприятиях, действу;
ющих на началах коммерческого расчета (трес;
тах)» от 10.04.1923 г. и Положения о государст;
венных промышленных трестах, утвержденного
постановлением ЦИК и СНК СССР 29.06.1927 г.,
в части определения треста как основного вида
объединений предприятий. Сопоставляя эти
нормы, Ю. Гейман, Л. Гинцбург, Ф. Вольфсон и
другие исследователи в своих работах делают
акцент на изменившейся формулировке цели
деятельности треста [8, с. 25]. Если в декрете
1923 г. это – «извлечение прибыли» [7, с. 79], то
в Положении 1927 г. – деятельность «в соответ;
ствии с плановыми заданиями» [8, с. 25]. При
этом интересной деталью являлось закрепле;
ние в обоих нормативных актах принципа «ком;
мерческого расчета» (хозрасчета) в деятельнос;
ти трестов. Такой симбиоз плана и хозрасчета
позволял сделать вывод о том, что по своей сущ;
ности эта система обретала элементы «главкиз;
ма» периода 1918–1921 гг. (такие, как центра;
лизованное распределение продукции и уста;
новление цен). С одной стороны, относитель;
ная финансовая автономия крупных субъектов
хозяйствования и функционирование рынка
делали ее более либеральной по сравнению с
«военным коммунизмом», с другой – процессы
централизации и усиление неэкономических ме;
тодов воздействия создавали определенные пред;
посылки для свертывания НЭПа.

В этих условиях хозяйственному праву как
отрасли, осуществляющей юридическое обес;
печение стабильного функционирования эко;
номики, предстояло в первую очередь вырабо;
тать оптимальные пути соотношения процессов
планирования развития народного хозяйства и
функционирования органов управления эконо;
микой с процессами, происходящими на внут;
реннем рынке страны, а впоследствии, в соответ;
ствии с господствовавшей идеологией, предпо;
лагавшей устранение капиталистических эле;
ментов (отход от НЭПа), обеспечить развитие ко;
мандно;планового народного хозяйства страны.

Наука того периода поддерживала данное
направление развития хозяйственного права. 
В частности Е. Пашуканис, касаясь вопроса за;
конодательного обеспечения деятельности на;
родного хозяйства, высказал тезис о том, что от;
личительной чертой регулирования экономики
советского государства является слияние зако;
нодательства с управлением (т. е. прямое вме;
шательство в экономические процессы), а само
регулирование с помощью одних только зако;
нодательных актов подверг скептической оцен;
ке [9, с. 33–34]. Указанное мнение о роли клю;
чевых актов законодательства в сфере хозяйст;
вования было широко распространено и дейст;
вительно отражало сложившиеся на тот мо;
мент реалии.

В первой половине 20;х годов основной проб;
лемой формирующейся отрасли было определе;

ние предмета с целью выработки методологии
отрасли, которая позволила бы сформировать
приблизительную структуру отрасли и опреде;
лить ключевые категории. К началу второй по;
ловины 20;х годов развитие хозяйственного права
достигло нового уровня: сфера научных разра;
боток в отрасли существенно расширяется. По;
является специальная литература, посвящен;
ная хозяйственному праву: С. Аскназий «Очер;
ки хозяйственного права», 1926 г.; Е. Данилова,
И. Претерский, С. Раевич «Советское хозяй;
ственное право», 1926 г.; А. Гойхбарг «Очерки
хозяйственного права», 1927 г.; «Основы хозяй;
ственного права», 1928 г.; Я. Магазинер «Совет;
ское хозяйственное право», 1928 г.; В. Вольф
«Основы хозяйственного права», 1928 г.; В. Шре;
тер «Советское хозяйственное право», 1928 г.;
Ф. Вольфсон «Хозяйственное право», 1928 г.;
К. Граве «Основы хозяйственного права», 1929 г.
[10, с. 88].

В это же время выпускаются издания, по;
священные отдельным сферам хозяйственного
права: М. Митилино «Торговельне правознавство»,
1925 р.; Е. Данилова «Советское торговое пра;
во», 1925 г.; А. Карасс «Советское промышлен;
ное право», 1925 г.; С. Минц «Советское про;
мышленное право», 1925 г.; В. Гордон «Система
советского торгового права», 1927 г.; А. Вене;
диктов «Правовая природа государственных
предприятий», 1928 г.; М. Митилино «Торговель;
не право радянських республік», 1928 г. Про;
должают публиковаться статьи исследователь;
ского характера, посвященные отдельным проб;
лемам отрасли, в научных журналах «Ежене;
дельник советской юстиции», «Право и жизнь»,
«Революция права», «Советское право» и др.

Все это было несомненным свидетельством
признания отрасли в научных кругах, посколь;
ку проблемы, стоящие в центре внимания ис;
следователей, относились к сфере обеспечения
экономического благополучия государства.

Вместе с тем существовали факторы, кото;
рые оказывали специфическое влияние на раз;
витие науки хозяйственного права. Одним из та;
ких факторов было существование так называ;
емой меновой концепции права, сформулиро;
ванной Е. Пашуканисом под влиянием маркси;
стско;ленинской теории об отмирании государ;
ства и права [11, с. 669–672]. Суть концепции
состояла в отождествлении правовой формы
(права) исключительно с товарно;денежными
отношениями («меновыми отношениями това;
ровладельцев») [12, с. 114]. В свою очередь, от;
мирание (либо ликвидация, как это было в эпо;
ху «военного коммунизма») последних приведет
к исчезновению правовой формы [12, с. 114].

Некоторые представители школы хозяйствен;
ного права (Ю. Гейман, А. Венедиктов, Ф. Вольф;
сон и др.) находились под влиянием указанной
концепции. В научных статьях выдвигались те;
зисы о том, что «плановое регулирование... не име;
ет юридической природы», «во внутренних отно;
шениях госпредприятия с вышестоящим орга;
ном… нет правовых начал» [13, с. 632]. Правовая



І С ТО Р І Я Д Е Р Ж А В И І П РА В А

23

№ 8

форма отождествлялась с гражданско;правовы;
ми отношениями, возникающими на рынке [13,
с. 632]. Нормативные акты хозяйственного за;
конодательства, регулирующие отношения
между государственными предприятиями, бы;
ли охарактеризованы как «административно;
технические» [6, с. 1029], «организационно;тех;
нические» [10, с. 87].

Такая точка зрения, безусловно, была оши;
бочной и сформировалась в результате недоста;
точного на тот момент развития теории права. 

В то же время в работах ученых, придержи;
вающихся «меновой концепции», положитель;
ным моментом являлось теоретическое деление
имущественных отношений на две группы: граж;
данско;правовые, регулировавшиеся нормами
Гражданского кодекса (далее – ГК) и отноше;
ния внутри государственного сектора экономи;
ки, регулировавшиеся упомянутыми «админи;
стративно;техническими» актами. Последние на
тот момент являлись достаточно развитыми и яв;
но не вписывались в рамки регулирования ГК.

В этом плане описываемый период важен
тем, что предпринимаемые попытки дифферен;
циации имущественных отношений на две ука;
занные группы конкретизировал основы проб;
лемы, известной на сегодняшний день как «дис;
куссия между цивилистами и хозяйственника;
ми» относительно разграничения предметов
двух отраслей, и непосредственно о необходи;
мости существования хозяйственного права как
отрасли. Особенностью данного периода в кон;
тексте указанной дискуссии было то, что если в
первой половине десятилетия речь шла в основ;
ном о ГК, то во второй половине 20;х годов Кодек;
су противопоставляется уже сложившаяся сис;
тема. Так, Л. Гинцбург в своей работе, посвящен;
ной развитию хозяйственного права в 1929–1931 гг.,
упоминает, что в 1927–1928 гг., в том числе на 
II совещании юрисконсультов государственной
промышленности, выдвигались идеи об особой
правовой системе в сфере гособорота [14, с. 104].
Об этом же упоминал и В. Шретер [15, с. 33].

Значительное внимание этому моменту уде;
лил П. Стучка, который выдвинул т. н. «двухсек;
торную теорию» [16, с. 50]. В основе этой кон;
цепции лежало вышеуказанное формирование
внутри советской экономики обобществленного
(социалистического) и частного секторов, меж;
ду которыми идет борьба «кто кого» [17, с. 35].
При этом отношения внутри социалистического
сектора регулировались так называемым хозяй;
ственно;административным правом. Впервые 
П. Стучка упомянул о нем в феврале 1929 г. на
VI съезде работников юстиции РСФСР в своем
докладе «Гражданское право и практика его при;
менения» [14, с. 103].

Концепция П. Стучки подвергалась крити;
ке [12, с. 120–121], в том числе за деление обще;
ственных отношений на два сектора [17, с. 36],
недооценку роли ГК, высказывания о постепен;
ном отмирании гражданско;правовых отноше;
ний [14, с. 104–105]. С последним следует согла;
ситься, поскольку данный тезис выводит граж;

данина с его личными имущественными и не;
имущественными потребностями вне закона,
что недопустимо. Вместе с тем двухсекторная
теория П. Стучки и идеи о хозяйственно;адми;
нистративном праве являются довольно серьез;
ным теоретическим обоснованием неприемле;
мости единого регулирования имущественных
отношений, причем используя исключительно
общецивилистический подход. В свете совре;
менных взглядов «хозяйственников» на методы
правового регулирования хозяйственной де;
ятельности идеи П. Стучки приобретают боль;
шую актуальность.

Оценивая двухсекторную концепцию П. Стуч;
ки, В. Мартемьянов делает акцент на ее до;
минировании (С. Ландкоф, упоминая о периоде
1929–31 гг., даже говорит о ее господстве [16, 
с. 50]) в сфере хозяйственно;правовых исследо;
ваний того периода [18, с. 18]. Необходимо от;
метить, что предпосылки для таких высказыва;
ний достаточно серьезны, поскольку П. Стучка
сумел наиболее четко сформулировать общую
конструкцию правового обеспечения экономи;
ческих процессов в советском народном хозяй;
стве. Однако, учитывая роль других исследова;
телей, правильнее было бы сказать, что концеп;
ция П. Стучки была логически оправданным
оформлением взглядов множества ученых, раз;
рабатывавших проблемы взаимоотношений эко;
номики и права во второй половине 20;х годов,
своеобразной ключевой вехой в развитии хо;
зяйственно;правовой мысли.

В тот период высказывались и другие идеи,
которые несомненно были значительным вкла;
дом в формирование хозяйственно;правовой кон;
цепции. В частности следует отметить разработ;
ки В. Шретера, который в своих трудах «Внут;
ренняя торговля» (1926 г.) и «Советское хозяй;
ственное право (право торгово;промышлен;
ное)» (1928 г.) придерживается довольно спе;
цифических взглядов на систему норм, регули;
рующих имущественные отношения, преувели;
чивая роль ГК и отвергая существование пуб;
личного хозяйственного права (хозяйственно;
административного) [15, с. 33–35]. Таким обра;
зом, он в некоторой степени разделяет взгляды
консервативной школы, сосредоточившей вни;
мание вокруг проблемы дуализма гражданско;
го и торгового права. Вместе с тем в указанных
работах В. Шретер посвящает несколько разде;
лов т. н. «государственным монополиям» (ко;
мандным высотам), к которым он относит
крупную промышленность, внешнюю торговлю,
крупные сельскохозяйственные объекты, тран;
спорт, банковскую сферу, страхование [19, с. 16–
17]. Акцентируя внимание на указанных отрас;
лях и их особенностях, В. Шретер по сути очерчи;
вает первоначальную сферу отношений, регули;
ровавшихся хозяйственным правом. Этот круг
отношений одновременно являлся специальной
(особенной) частью системы хозяйственного 
права на тот момент.

Таким образом, к началу второй половины
20;х годов ХХ в. в результате успешного разви;
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тия страны за годы НЭПа появились предпо;
сылки для начала кардинальных перемен в эко;
номической системе государства. В результате
этого руководством страны был принят курс на
модернизацию народного хозяйства, который
предполагал, в числе прочего, усиление адми;
нистративных методов (в особенности – плани;
рования) воздействия на экономику.

Вместе с тем условное деление экономики
на два сектора: частный и государственный (со;
циалистический), сопровождающееся замет;
ным усилением последнего, существенно уве;
личило и актуализировало научные исследова;
ния широкой аудитории ученых, посвященные
проблемам правового обеспечения народного
хозяйства, поскольку от степени эффективнос;
ти взаимодействия экономики и права зависело
благополучие государства.

В результате исследований появляется зна;
чительное количество специальной литературы
в виде монографических работ и научных пуб;
ликаций, посвященных как хозяйственному
праву в целом, так и его отдельным проблемам.
Нередко исследования сопровождались некото;
рыми ошибками, связанными с господствовав;
шими в обществе идеологическими и консерва;
тивными догмами. Вместе с тем в результате
значительной работы своеобразным успешным
итогом периода явилось появление и развитие
так называемой двухсекторной концепции пра;
ва, сформулированной П. Стучкой, в основе ко;
торой лежит идея особой системы хозяйствен;
но;административного права, регулировавшей
имущественные отношения в сфере социалис;
тического сектора, в отличии от гражданско;
правового регулирования отношений частного
сектора нормами Гражданского кодекса. Также
учеными был очерчен первоначальный круг от;
ношений, регулировавшийся хозяйственным
правом и являющийся одновременно специаль;
ной (особенной) частью его системы, что зало;
жило фундамент для дальнейших исследова;
ний в этом направлении.
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Прагнення регіонів у рамках Європейсь;
кого Союзу до більшої автономії при;
вело до нового розуміння суті регіо;

нального розвитку як наслідок використан;
ня внутрішнього потенціалу регіонів. Основ;
ними елементами механізму управління роз;
витку регіонами в зарубіжній практиці є пла;
нування та сприяння створенню об’єднань
(корпорацій) у господарській сфері. Викори;
стання цього досвіду є важливою умовою
для збереження та подальшого нарощування
існуючого економічного потенціалу, розширен;
ня можливостей місцевих органів у підвищен;
ні результативності функціонування всіх сек;
торів економіки.

Метою цієї статті є обґрунтування пріори;
тетності корпоратизації суб’єктів виробни;
чої сфери в системі ринкових перетворень
в економіці області.

До питань інтеграції, створення великих
корпоративних структур зверталися в своїх
роботах вітчизняні та зарубіжні вчені. В Ук;
раїні велику увагу питанням дослідження
взаємодії корпоративних структур, їх станов;
лення та розвитку, визначенню поняття, суті,
змісту, класифікації приділяють такі вчені,
як Ф. Дерментлі, О. Гребешкова, Г. Клімко,
Л. Каніщенко, В. Нестеренко, О. Папаіка, В. Са;
єнко, Л. Тараш, А. Чухно та ін. [1–4]. Разом із
тим у науці відсутнє загальновизнане ви;
значення корпорації; до теперішнього часу
не виявлені закономірності їх існування, не
розкрита роль використання корпоратизації
в економіці регіону для досягнення його прі;
оритетів і цілей.

Згідно з нормами вітчизняного законодав;
ства поняття «корпорація» служить для ви;
значення одного з видів господарських об’єд;
нань підприємств (ч. 3 ст. 120 Господарсько;
го кодексу (далі – ГК) України). До складу

корпорації входять учасники. При цьому кож;
ного з них (юридичну особу) можна розгля;
дати як самостійного економічного суб’єкта,
пов’язаного з іншими майновими відносина;
ми, спільним веденням бізнесу, загальними
цілями, інтересами, організаційною структу;
рою. Основною метою їх об’єднання є зміцнен;
ня своїх позицій на внутрішньому та світово;
му ринках, підвищення стійкості, ефектив;
ності та конкурентоспроможності всіх учас;
ників об’єднання. 

Термін «корпорація» і в юридичному, і в
економічному аспектах використовується
досить широко [5, с. 38–39]. В одному випад;
ку корпорацію розглядають як організацій;
но;правову форму, в іншому – як організацій;
но;економічне утворення, засноване на кор;
поративному управлінні (ч. 5 ст. 63 ГК Укра;
їни). Корпоративна форма господарювання
найефективніше використовується у велико;
му виробництві. Вживання поняття «корпо;
рація» для визначення українських структур
великого бізнесу досить умовне. У розвину;
тих країнах корпорації мають багатогалузеву
структуру виробничих комплексів, замкнуті
цикли виготовлення товарів, як правило,
кінцевого попиту, функціонують переважно
в наукоємних секторах обробної промисло;
вості, їх системи управління орієнтовані на
гнучкість і ситуативність. Не всі перелічені
критерії на сьогодні притаманні великим
компаніям України, тому вони є прототипа;
ми корпорацій, що існують у розвинутих
країнах.

Для корпорацій характерна така форма
власності, як колективно;приватна (корпо;
ративна). На думку вчених, ця форма в про;
цесі економічного розвитку набуває велико;
го значення. Якщо приватна власність в її
класичному вигляді дезінтегрує суспільство,
породжує складні соціальні проблеми, то та;
ка організаційно;правова форма, як корпо;
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рація, навпаки, створює економічні перед;
умови для суспільної інтеграції, часткового
подолання відчуження людини від засобів
виробництва, його результатів, від участі в
управлінні. Відбувається так звана деперсо;
ніфікація великої приватної власності на за;
соби виробництва, що виражається у втраті
окремими власниками капіталу персональ;
ного контролю над його функціонуванням
[3, с. 70–71].

Перевагами корпорацій є:
•• здатність залучити грошові кошти за ра;

хунок випуску акцій дозволяє акумулювати
кошти необмеженої кількості інвесторів. Ос;
танні можуть розраховувати на певну вина;
городу та мають можливість вибору – брати
участь в управлінні товариством або ні;

••полегшується вирішення проблеми управ;
ління. Закінченість організаційного оформ;
лення, регламентованість у визначенні відпо;
відальності та повноваженнях сприяють роз;
поділу функцій між органами управління в
корпорації;

••можливість здійснювати будь;яку підпри;
ємницьку діяльність, що не заборонена законом;

•• спрощений порядок входження до складу
акціонерів і виходу з нього забезпечує широке
поле ротації заінтересованих осіб і, відповідно,
велику гнучкість в умовах крайньої динаміч;
ності інвестиційної пропозиції;

•• принцип обмеженої відповідальності у
розмірі свого внеску в акціонерний капітал
корпорації дозволяє зменшити ризики. Згід;
но із сучасною доктриною про корпорації йо;
го дія зробила можливим створення великих
публічних корпорацій шляхом розподілу ри;
зику між акціонерами, позичальниками й ін;
шими кредиторами та керівниками.

Викладене дозволяє стверджувати, що під
корпоративною структурою слід розуміти
сукупність окремих одиниць, організованих в
єдину корпоративну систему, де кожна складо�
ва може функціонувати лише завдяки вза�
ємодії з іншими елементами й є внутріш�
ньою організацією, що розвивається за влас�
ними законами та набуває свого змісту в ре�
зультаті інтеграції виробничо�технологічних
і фінансових зв’язків. 

Корпоративність – один із найважли;
віших елементів організації. Організація – це
спосіб координації сукупності індивідів, в ос;
нові якого лежать правила (система правил).
Система правил – другий найважливіший
елемент організації. Організація протистоїть
ринку. Ринком є несвідомий спосіб цінової
форми координації, а організація – навмис;
на, свідома координація, заснована на прави;
лах. Проте це не означає, що організація від;
мовляється від вживання цінового механізму
в координації всередині себе, вона допускає
його приєднання до системи правил. Органі;

зація об’єднує як ухвалення рішень, так і їх
координацію й є механізмом захисту від 
ринку за допомогою правил, що обмежують
або блокують конкуренцію, яка діє за межа;
ми організації. Це зумовлює різноманітність
типів організацій, що реально спостерігають;
ся [6].

Корпоратизація суб’єктів господарюван;
ня передбачає залучення їх до транснаціо;
нальної сфери діяльності, міжгалузеве об’єд;
нання й освоєння (нерідко захват) ринків 
однотипної продукції. Не менш важливими
елементами корпоратизації є успішна конку;
ренція та зміцнення ринків збуту. Корпора;
тивним процесам властиві всі форми розши;
рення масштабів виробництва та капіталу –
концентрація, накопичення і розширення ви;
робництва, стратегії злиття та поглинання,
тактика мобілізації конкурентних переваг і
розвитку інтеграційних процесів (регіональ;
них, міжгалузевих, державних, транснаціо;
нальних). При цьому єдиний взаємозумов;
лений процес корпоратизації носить подвій;
ний, а нині – потрійний, характер. З одного
боку, це залучення капіталу, високих техноло;
гій, створення безперервних технологічних
ланцюжків (фінансово;технологічний аспект),
з іншого – інтеграція виробничої сфери з
іншими сферами діяльності (інтеграційно;
управлінський аспект). Сьогодні виділяють
ще один (третій) аспект корпоратизації –
віртуальний [7, с. 89]. Йдеться про розвиток
так званої електронної торгівлі й Інтернет;
бізнесу. 

Отже, об’єктивна необхідність форму;
вання великого корпоративного сектора зу;
мовлена: концентрацією інвестиційних ресур;
сів на пріоритетних напрямах розвитку еко;
номіки в умовах обмежених інвестиційних
можливостей державного бюджету; забезпе;
ченням фінансовими ресурсами сфери про;
мисловості; підвищенням експортного по;
тенціалу та конкурентоспроможності про;
дукції місцевих підприємств; сприянням де;
монополізації ринків продукції; здійсненням
прогресивних структурних змін у народно;
му господарстві; формуванням раціональ;
них технологічних і коопераційних зв’язків 
в умовах ринкової економіки, розвитком кон;
курентного економічного середовища.

Аналіз свідчить, що такі великі корпора;
ції, як промислово;інвестиційна корпорація
«Індустріальний союз Донбасу», фінансово;
промислова група СКМ, Група «Приват», кор;
порація «Інтерпайп», охоплюють виробниц;
тва та технології поза рамками вузької галу;
зевої спрямованості і спеціалізації. У їх влас;
ності знаходяться численні активи в АПК,
будівельній індустрії, харчовій промисловос;
ті, сфері обслуговування [4]. Управління та;
кими структурами спрямоване на об’єднання
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трудових ресурсів у відносно обмеженій їх
кількості, достатній для виробництва про;
дукції та послуг, задоволення їх потреби. Це
дає підстави стверджувати, що необхідно по;
ширювати досвід корпоратизації на весь ор;
ганізаційний і економіко;правовий механізм
управління економікою в областях. Харак;
терні ознаки корпоративної системи госпо;
дарювання, що враховує інтереси обласного
співтовариства, представлені на рис. 1. 

номічної системи у напрямі формування ба;
лансу демократичних і регулюючих інститу;
цій, підвищення її стійкості. 

У практичній діяльності місцевих орга;
нів у регіонах, спрямованій на самозабезпе;
чення населення, слід ширше використову;
вати методи стратегічного планування еко;
номічної діяльності, сприяти створенню кор;
порацій. Однак нині в структурі обласних
органів управління практично відсутня про;

Рис. 1. Вимоги до процесу корпоратизації в економіці області
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Для вирішення соціально;економічних
проблем в областях України необхідно вдо;
сконалювати управління корпоративними
структурами. Про це свідчить досвід провід;
них країн світу. Корпоратизація соціально;
економічного розвитку області повинна ґрун;
туватися на таких основних принципах: мак;
симальний набір виробництв для кількісного
вжитку; формування корпорацій, які дифе;
ренціюються за розміром і числом працівни;
ків; можливість безперешкодного входу в кор;
порацію виробників кінцевої та проміжної
продукції.

Вигідність корпорацій пов’язана з жорстким
плануванням діяльності структур, що входять
до неї, включаючи цінову політику. Ця особ;
ливість у період панування ліберальних ідей
окремо не фіксувалась і не була предметом
вивчення. Тим часом корпоративну форму
структуризації необхідно розглядати як етап
об’єктивного розвитку самоорганізації еко;

фесійна діяльність із безперервного плану;
вання виробництва. У стратегічному плану;
ванні дієвим стає зворотний зв’язок між до;
статком населення і виробництвом, функції
реєстрації в управлінні регіонів замінюються
або доповнюються функціями керівництва.
В такому механізмі управління істотну роль
відіграє підвищення ефективності ринкових
інституцій, що визначаються рішеннями міс;
цевих органів державної виконавчої влади й
органів місцевого самоврядування. Це дозво;
лить забезпечити стійкий розвиток регіонів,
на відміну від ринкових механізмів, з якими
пов’язана нестійкість і невизначеність трудо;
вої діяльності.

Розроблення та виконання стратегій і про;
грам соціально;економічного розвитку по;
винні базуватися на новому підході до розра;
хунку об’ємних показників. Суть його поля;
гає у використанні як початкової норматив;
ної величини з широким набором потреб із
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розрахунку на одного жителя області. Потім
на основі витратних технологічних коефіці;
єнтів визначаються потреби у трудових, ма;
теріальних, енергетичних та інших видах ре;
сурсів для виробництва необхідної кількості
продукції та послуг. У зв’язку з цим удоско;
налення методологічних і методичних засад
вибору сценаріїв ринкових перетворень у
регіоні набуло особливої актуальності. Воно
має здійснюватися шляхом проведення відпо;
відних досліджень і використання досвіду ін;
ших країн. Ми пропонуємо використовувати
сценарій стійкого розвитку економіки регіо;
ну (рис. 2).

ного варіанту серед безлічі потенційно мож;
ливих.

У процесі вирішення завдань стратегічного
управління мають бути подолані неантаго;
ністичні суперечності, що неминуче виника;
ють між інтересами населення певної терито;
рії; інтересами діючих або споруджуваних під;
приємств і галузей, до яких вони належать, а
також інтересами держави. Узгодження інте;
ресів має бути спрямоване на формування
структури соціально;економічної системи, що
забезпечує стійкий розвиток території. 

Таким чином, проведене дослідження доз;
воляє стверджувати, що найбільшу стійкість 

Рис. 2. Алгоритм стійкого розвитку економіки регіону

Розрахунок соціальних нормативів за основними видами споживання

Прогноз демографічної ситуації в області 
за статевовіковими групами

Розрахунок нормативних потреб у продукції, роботах і послугах за видами
економічної діяльності

Визначення фактичного виробництва нормативно необхідних
продуктів, робіт і послуг

Визначення номенклатури й обсягу додаткового виробництва
продукції, робіт і послуг

Обґрунтування розміщення та створення додаткових потужностей під обсяги
продукції, робіт і послуг, яких бракує

Трансформація інституціональних умов стійкого розвитку виробництва
продукції, робіт і послуг 

Кожен реалізований захід (рис. 2) призво;
дить до певних результатів (наслідків), що здій;
снюються в певні моменти (періоди) часу.
Послідовність таких елементарних резуль;
татів і є основною характеристикою альтерна;
тивного варіанту розвитку. Негативні наслід;
ки необхідно виявляти на ранніх стадіях ре;
структуризації підприємств і територій, оціню;
вати їх потенційні масштаби, характер, своє;
часно вживати заходи для подолання або за;
побігання їм. Порівняння тимчасових пото;
ків результатів за низкою критеріїв, істотних
на думку осіб, які приймають рішення, й є 
суттю вирішення завдання багатокритеріально;
го оцінювання та вибору найбільш раціональ;

у ринкових умовах мають великомасштабні
структури (корпорації), орієнтовані на дов;
готривале функціонування, високі темпи тех;
нологічних змін і розробки інноваційного ха;
рактеру, які є різними організаційно;еконо;
мічними утвореннями шляхом об’єднання ка;
піталу й осіб. Вони мають особливу власти;
вість щодо об’єднання осіб на основі узгоджен;
ня інтересів, що дозволяє визначати їх генезис
і впливати на процеси їх утворення та транс;
формації. 

Подолання кризових явищ багато в чому
залежить від регіональної адміністрації, від
того, наскільки активно вона впливає на про;
цеси економічного розвитку, використовуючи
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In the article position about advantages of corporate managements the economic complex of area is
considered, the algorithm of steady development of economy of region is offered. 

В статье рассматривается положение о преимуществах корпоративной модели управле�
ния хозяйственным комплексом области, предложен алгоритм устойчивого развития экономи�
ки региона. 

наявні місцеві переваги та створюючи нові. Ме;
ханізми цієї дії істотно відрізняються від спе;
цифіки регіону, яка зумовлена суспільним
поділом праці. Результативність регулюючої
діяльності місцевих органів доцільно підви;
щувати за допомогою послідовного викорис;
тання переваг корпоративної моделі управ;
ління з урахуванням ефективності різних госпо;
дарських структур. Корпоратизація є одним із
змістовних елементів регіоналізації, формою
вираження емпіричних пошуків суспільством
ідеальних виробничих відносин, властивих
соціально;економічному простору, що розви;
вається. Основним критерієм для вибору ва;
ріанту створення корпорації має бути розмір
доданої вартості в її продукції або послугах. 

Висновки

Розвиток регіону – це багатовимірний і
багатоаспектний процес, який слід розгляда;
ти з точки зору узгодження різних соціаль;
них і економічних цілей, оскільки часто в ході
реформування між ними виникає конфлікт.
Для усунення такого конфлікту потрібно ви;
користовувати ефективні ринкові інституції
шляхом визначення вимог до соціально;еко;
номічних результатів їх здійснення, що спри;

ятиме обґрунтованому вибору сценаріїв рин;
кових перетворень у регіоні. 

Література

1. Папаика А. А., Саенко В. Г., Саенко Г. В. Разви;
тие экономических отношений в среде преобразо;
вания промышленного региона. – Д., 2003. – 720 с.

2. Тараш Л. И., Дерментли Ф. С. Интегриро;
ванные корпоративные структуры: сущность, со;
держание, классификация // Економіка промисло;
вості. – 2002. – № 2. – С. 3–12.

3. Климко Г. Н., Нестеренко В. П., Каніщенко Л. О.,
Чухно А. А. Основи економічної теорії: політеко;
номічний аспект / Під ред. Г. Н. Климко, В. П. Нес;
теренко. – К., 1999. – 743 с.

4. Гребешкова О. М., Вовчук К. С. Стан та перс;
пективи зміцнення конкурентних переваг україн;
ських компаній в контексті моделі зовнішнього
розвитку // Виртуальное сообщество молодых уче;
ных;экономистов, 26.10.2009 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://economica.org.ua/
2009/conkurperev09/. 

5. Драчева Е. Л., Либман A. M. Проблемы опре;
деления и классификации интегрированных кор;
поративных структур // Менеджмент в России и за
рубежом. – 2001. – № 4. – С. 38–39.

6. Фавро О. Экономика организаций // Вопро;
сы экономики. – 2000. – № 5. – С. 4–17.

7. Достанко П. Корпоративизм, рыночная ак;
тивность и культура управления // Проблемы теории
и практики управления. – 2001. – № 4. – С. 89–93.



Г О С П О Д А Р С Ь К Е П РА В О

30

серпень  2011

Україна набула членства у Світовій ор;
ганізації торгівлі та прагне інтеграції
до Європейського Союзу. Результа;

том цього має бути скасування технічних
бар’єрів, якими є обов’язкові національні стан;
дарти, процедури сертифікації, що сприяти;
ме розширенню міжнародної торгівлі, впро;
вадженню інновацій. Але такі тенденції роз;
витку мають і негативний характер (насичен;
ня ринку неякісними товарами національно;
го й іноземного походження). Ефективним
засобом запобігання цьому, а також захисту
порушених прав споживачів є правове регу;
лювання відповідальності виробника.

Метою цієї статті є аналіз видів відповідаль;
ності виробника за випуск неякісної про;
дукції, особливості правового регулювання
та значення господарсько;правової відпові;
дальності в умовах реформування системи
забезпечення якості продукції.

Передусім потребує визначення поняття
«неякісна продукція». У Господарському та
Цивільному кодексах вживається термін
«продукція неналежної якості», у Кримі;
нальному кодексі – «недоброякісна про;
дукція» та відповідні наслідки виготовлення
чи реалізації такої продукції, але визначень
цих термінів немає. 

Аналіз норм Закону України «Про захист
прав споживачів» дозволяє віднести до не;
якісної продукції таку, що має: недолік
(будь;яка невідповідність вимогам норма;
тивно;правових актів і нормативних доку;
ментів, умовам договорів, інформації, яка на;
дається виробником чи продавцем); істотний
недолік (робить неможливим чи недопусти;
мим використання товару відповідно до
цільового призначення, не може бути усуне;
ний або усунення потребує понад чотирнад;
цять календарних днів, робить товар зовсім

іншим, ніж передбачено договором); фаль;
сифікований товар. 

На нашу думку, у понятті «неякісна про;
дукція» продукцією неналежної якості мож;
на вважати лише таку, що має будь;яку не;
відповідність вимогам нормативно;правових
актів і нормативних документів, умовам до;
говорів, інформації, яка надається виробни;
ком (продавцем). Продукція неналежної
якості – це продукція, виготовлена із пору;
шенням додаткових критеріїв якості (надій;
ність, естетичність, інноваційність, техноло;
гічність тощо), що не впливають на рівень 
її безпеки [1, с. 140]. Шкода, заподіяна такою
продукцією, може бути ефективно відшко;
дована із застосуванням лише механізмів
цивільної та господарської відповідальності. 

Про недоброякісність слід вести мову, ко;
ли порушені обов’язкові вимоги якості щодо
безпеки продукції, що може спричинити
шкоду, або порушені права інтелектуальної
власності на товарний знак, тобто другий і
третій пункти переліку, наданого згаданим
Законом. Продукція визнається недобро;
якісною, коли має суттєві відхилення якості,
що роблять її повністю непридатною для ви;
користання за прямим призначенням, або
вимагає суттєвої доробки, поновлення в пов;
ному обсязі її якісних ознак [2, с. 37]. На;
явність істотних недоліків та ознак фальси;
фікації товару вимагає (одночасно з можли;
вістю використання механізмів цивільного 
та господарського законодавства) адмініст;
ративно;правової чи кримінально;правової
відповідальності. Втручання держави по;
трібне у випадках, коли умови укладеної уго;
ди суперечать життєво важливим інтересам
суспільства або їх виконання (неналежне ви;
конання) виходить за межі традиційних ци;
вільно;правових засобів [3, с. 113]. Здійсню;
ючи реалізацію небезпечної для життя та здо;
ров’я людини продукції, винна особа посягає
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на здоров’я населення, порушуючи пра;
вовідносини, встановлені для його охорони
від негативного впливу зазначеної продукції.
Об’єктом злочину, що передбачений ст. 227
Кримінального кодексу (далі – КК) України
«Випуск або реалізація недоброякісної про;
дукції», є структурно організована та норма;
тивно врегульована система відносин між
людьми, їх об’єднаннями, спільнотами, спря;
мована на забезпечення безпеки населення
при споживанні продукції [4, с. 67]. 

Кодексом про адміністративні правопору;
шення передбачається адміністративна відпо;
відальність за правопорушення в галузі стан;
дартизації, якості продукції, метрології та сер;
тифікації (глава 13), здоров’я населення (що;
до безпеки продуктів харчування – ст. 42);
промисловості, будівництва (безпека у про;
мисловості та будівництві – статті 93–96). 

В умовах загальнообов’язковості стан;
дартів будь;яке їх недотримання вважалося
правопорушенням. Після реформування (ви;
знання стандартів добровільними, виділення
законодавчо нерегульованої сфери у підтвер;
дженні відповідності) постане необхідність
внесення змін до кримінального та адмініст;
ративного кодексів щодо відповідальності
виробника за недостовірність відомостей, на;
даних у декларації про відповідність, органу
сертифікації, що видав сертифікат, який не
відповідає дійсності чи з порушенням вимог. 

У рамках цієї статті зупинимося доклад;
ніше на особливостях правового регулюван;
ня господарсько;правової та цивільно;пра;
вової відповідальності. 

Із метою захисту споживчих прав законо;
давство передбачає застосування до поруш;
ників таких форм правової відповідальнос;
ті: адміністративно;господарський штраф, об;
меження та зупинення діяльності суб’єкта
господарювання (вилучення недоброякісних
товарів); припинення суб’єктом господарю;
вання виробництва продукції (виконання ро;
біт, послуг), відвантаження і реалізації това;
рів, що не відповідають вимогам норматив;
них актів, а також штрафні й оперативно;госпо;
дарські санкції, відшкодування збитків [5, с. 10].
Усі ці форми можна розділити за трьома напря;
мами їх застосування: напрям загальної без;
пеки (держава–виробник–споживач); від;
повідальність перед споживачем за дефектну
продукцію (виробник–споживач); договірна
відповідальність (виробник–виробник).

Однією із складових реформи технічного
регулювання та гармонізації з нормами ЄС є
сприйняття основних положень у цій сфері
українським законодавством, зокрема про
відповідальність, що встановлена двома гори;
зонтальними Директивами. Нагадаємо, що
Директива 2001/95/ЄC щодо загальної без;
пеки продукції [6] стосується адміністратив;

них аспектів контролю та відповідальності, 
а Директива 85/374/ЄЄC щодо наближен;
ня законів, нормативно;правових актів і поло;
жень країн;членів щодо відповідальності за
дефектну продукцію [7] – цивільно;право;
вих. Іншими словами, Україна має привести
у відповідність до європейського законодав;
ства норми, передусім, за цими напрямами. 

Держспоживстандарт пропонує прийня;
ти закони «Про загальну безпеку продукції»
та «Про відповідальність за дефектну про;
дукцію», що спрямовані на регулювання
ринкового нагляду. Проект Закону «Про за;
гальну безпеку продукції» розглядався Вер;
ховною Радою у 2009 р. [8], але він досі не
прийнятий. Законопроект визначає загальні
засади розміщення та поширення на ринку
безпечної для життя та здоров’я споживачів
продукції, регулює відносини між органами
виконавчої влади, виробниками, розповсю;
джувачами та споживачами продукції (фор;
мулює основні терміни – виробник, безпечна
продукція); зобов’язання виробників (розмі;
щувати лише безпечну продукцію, надавати
необхідну інформацію споживачу та запобі;
гати потраплянню на ринок небезпечної про;
дукції); права виробників; повноваження спе;
ціально вповноважених органів, що здійсню;
ють контроль і нагляд, порушення вимог за;
конодавства та відповідальність за порушення
законодавства про загальну безпеку (адмініст;
ративно;господарський штраф); обмеження
та зупинення діяльності суб’єкта господарю;
вання (вилучення недоброякісних товарів),
припинення суб’єктом господарювання ви;
робництва продукції (виконання робіт, по;
слуг), відвантаження та реалізації товарів, що
не відповідають вимогам нормативних ак;
тів), а також засади функціонування систе;
ми швидкого обміну інформацією. Але цей
закон може бути прийнятий лише після того,
як наберуть чинності технічні регламенти.

Щодо цивільної відповідальності вироб;
ників за дефектну продукцію (після заподі;
яння шкоди конкретному споживачу), то
прийняття відповідного закону є дуже важ;
ливим, бо цілком змінює стан справ у сфері
захисту прав споживачів. Основний прин;
цип закону – відповідальність виробника не
тільки перед державою за шкоду, заподіяну
неякісною продукцією, а й безпосередньо пе;
ред споживачем. Варіантом може бути вве;
дення відповідних норм до цивільного та гос;
подарського кодексів, а також Закону України
«Про захист прав споживачів». Так, Закон
України «Про захист прав споживачів» міс;
тить ст. 16 «Майнова відповідальність за шко;
ду, завдану дефектною продукцією або про;
дукцією неналежної якості», а Цивільний ко;
декс (далі – ЦК) містить загальне положення
про відшкодування моральної шкоди (ст. 23),
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що повністю відповідають міжнародним нор;
мам, але залишаються, в основному, декла;
ративними. Більш доцільним є спеціальне
вирішення цього питання шляхом поєднання
норм в одному нормативно;правовому акті –
законі «Про відповідальність виробника за
продукцію неналежної якості». 

Майбутній закон повинен містити, по�перше,
основні терміни: «дефектна продукція», «шкода»,
«виробник», «споживач (потерпіла особа)».
Під продукцією слід розуміти будь;яке майно
(рухоме та нерухоме), у тому числі електрое;
нергію. Поняття «дефектна продукція» не ви;
значене українським законодавством. Пропо;
нуємо під поняттям «дефектна продукція» ро;
зуміти недоброякісну продукцію.

Шкода може бути як майнова, так і не;
майнова. Майнова шкода – завжди має вар;
тісну форму, виражається і досить точно об;
числюється, незважаючи на те, що може бути
завдана безпосередньо фізичній чи юри;
дичній особі (втрачений заробіток, витрати
на медичне лікування). Немайнова (мораль�
на) шкода не має вартісної форми та не може
бути точно виражена у грошовому еквіва;
ленті. Її компенсація матеріальними благами
є лише згладжуванням, зменшенням нега;
тивних наслідків, спричинених потерпілому
[9, c. 280]. Відповідно до європейського зако;
нодавства, поняття «шкода» має включати
смерть або особисте пошкодження, пошкод;
ження майна, нематеріальні збитки. Це дуже
важливе положення, бо потенційно розши;
рює значення поняття «потерпіла особа», якою
можуть бути і близькі родичі особи, якій за;
подіяно смерть чи інші тяжкі наслідки де;
фектною продукцією. 

У Законі України «Про захист прав спо;
живачів» зазначено, що шкода, завдана жит;
тю, здоров’ю або майну споживача дефект;
ною продукцією або продукцією неналежної
якості, підлягає відшкодуванню в повному
обсязі, якщо законом не передбачено більш
високої міри відповідальності. Якщо законо;
давець під більш високою мірою відповідаль;
ності розуміє кримінально;правову чи ад;
міністративно;правову, то таке формулюван;
ня є не дуже корректним, бо, навіть якщо за;
коном передбачена більш висока міра від;
повідальності, потерпілий має беззастережне
право на відшкодування матеріальної та не;
матеріальної шкоди.

По�друге, Закон має передбачити чіткий
механізм деліктної відповідальності вироб;
ника. Деліктна відповідальність настає в разі
завдання шкоди безпосередньо особі чи май;
ну фізичної особи або майну юридичної осо;
би, тобто на підставі цивільного правопору;
шення (делікту) [10, с. 273].

Потерпілий доводить наявність дефекту,
шкоди та причинного зв’язку між ними. У стат;

ті 16 Закону України «Про захист прав спо;
живачів» є положення, яке має бути перенесе;
не до нового закону; воно стосується того, що
право вимагати відшкодування завданої шко;
ди визнається за кожним потерпілим спожи;
вачем незалежно від того, чи перебував він у
договірних відносинах з виробником (вико;
навцем, продавцем). Таке право зберігається
протягом установленого терміну служби
(терміну придатності), а якщо такий не вста;
новлено – протягом десяти років із дати вве;
дення в обіг такої продукції її виробником.
При цьому на споживача покладається обо;
в’язок довести: наявність шкоди; наявність
дефекту в продукції; наявність причинно;
наслідкового зв’язку між такими шкодою та
дефектом. Процедура доведення передбачає
проведення експертизи, що може виявитися
дуже дорогою. Виходом із ситуації може бу;
ти право суду зобов’язати виробника надати
кошти на проведення експертизи, з умовою
їх повернення позивачем у разі непідтвер;
дження результатів.

Виробник може бути звільнений від від;
повідальності за певних обставин (ч. 5 ст. 16
Закону «Про захист прав споживачів»), якщо
доведе, що: шкоду завдано з вини самого спо;
живача внаслідок порушення ним встанов;
лених правил використання, зберігання чи
транспортування продукції або дії непере;
борної сили; не вводив продукцію в обіг; де;
фект у продукції виник унаслідок додержан;
ня виробником вимог законодавства або ви;
конання обов’язкових для нього приписів ор;
ганів державної влади. Перелік обставин мо;
же бути розширено: дефекту продукції не бу;
ло на момент поставки продукції на ринок
(наприклад, недбале ставлення роздрібного
продавця); виробник компонентів виробу не
буде нести відповідальність, якщо доведе, що
дефект мав місце внаслідок конструкції за;
вершеного продукту тощо. Слід передбачити,
що необхідність відповідальності й її обсяг
має оцінюватись у кожному конкретному ви;
падку судом із урахуванням обставин як ви;
робника, так і споживача (потерпілої особи).

Ефективність реалізації механізму відпо;
відальності виробника за поставку неякісної
продукції іншому виробнику залежить, пере;
дусім, від чіткого передбачення цієї умови в
договорі. Претензія, що пред’являється про;
давцю (виробнику) у зв’язку з невідповідніс;
тю якості продукції умовам договору, нази;
вається рекламацією. Сторони мають обумо;
вити порядок, строки пред’явлення рекла;
мацій, права й обов’язки сторін, способи вре;
гулювання.

Згідно із ст. 678 ЦК покупець, якому пе;
редано товар неналежної якості, має право,
незалежно від можливості використання то;
вару за призначенням, вимагати від продав;
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The article is devoted of the research of main peculiarities related with producer’s responsibility for
low�quality products under conditions of reform of the ensuring quality system. It is considered the con�
cept «low�quality products». The article has an analysis of the rules of law to take into account future
alteration to legislation.

В статье исследуются проблемы, связанные с ответственностью производителя за некаче�
ственную продукцию в условиях реформирования системы обеспечения качества продукции,
анализируется правовое регулирование ответственности с учетом перспективных изменений
законодательства.

ця за своїм вибором: пропорційного змен;
шення ціни; безоплатного усунення недолі;
ків; відшкодування витрат на усунення не;
доліків. У разі істотного порушення вимог
щодо якості (неможливість усунення недолі;
ків) покупець має право: відмовитися від до;
говору і вимагати повернення сплаченої су;
ми; вимагати заміни товару. 

Покупець (одержувач) має право стягну;
ти з виготовлювача (постачальника) штраф у
розмірі, передбаченому ст. 231 Господарсько;
го кодексу (20 % вартості неякісних товарів),
якщо інший розмір не передбачено законом
або договором. У будь;якому разі покупець
має скласти протокол і направити повідом;
лення продавцю. Надіслання тільки повідом;
лення про наявність дефектів без вимоги що;
до їх усунення не є підставою для стягнення
з постачальника (виготовлювача) штрафу
[9], тому в повідомленні про наявність де;
фектів має обов’язково міститися вимога про
їх усунення. Якщо це технічна продукція, 
яку треба перевірити в роботі, то має бути пе;
редбачений більший термін для пред’явлен;
ня рекламацій.

Висновки

Відповідальність виробника за неякісну
продукцію має функціонувати за такими на;
прямами: загальна безпека (держава–вироб;
ник–споживач); відповідальність перед спо;
живачем за дефектну продукцію (виробник–
споживач); договірна відповідальність (ви;
робник–виробник). У разі запропонованих
змін до законодавства, потерпілий наділя;
ється певними перевагами: за шкоду немай;
нового характеру виплачується грошова ком;
пенсація, збільшується строк позовної давнос;
ті, розширюється коло осіб, які мають право
пред’являти вимоги та до яких пред’являють;
ся вимоги. Впровадження відповідних поло;
жень сприятиме пожвавленню на ринку стра;
хових послуг, адже виробники забажають
мінімізувати власні витрати на відшкодуван;

ня. Страхові компанії (для мінімізації мож;
ливості настання страхових випадків) вима;
гатимуть від виробників запровадження сис;
тем якості, добровільної сертифікації, що мо;
же стати альтернативним механізмом забез;
печення якості продукції та захисту прав
споживачів.
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Господарський кодекс (далі – ГК) України
спрямований на регулювання сукупності
суспільних відносин, що виникають у

процесі організації та здійснення господарської
діяльності. Поняття «господарська діяльність»
сформульоване у ст. 3 Кодексу. Вона розумієть;
ся як діяльність суб’єктів господарювання у
сфері суспільного виробництва, спрямована на
виготовлення та реалізацію продукції, виконан;
ня робіт чи надання послуг вартісного характе;
ру, що мають цінову визначеність.

У процесі господарської діяльності виника;
ють різнорідні відносини між державними ор;
ганами, суб’єктами господарювання і спожива;
чами із приводу виробництва та споживання,
предметів і явищ оточуючого світу. Правове ре;
гулювання у цій сфері охоплює множинність
пов’язаних між собою елементів (приватних і
публічних), які знаходяться у відношеннях і
зв’язках між собою та складають певне цілісне
утворення – господарську систему країни. Оцін;
ка цих відносин, підходів до їх урегулювання в
науковій доктрині є дискусійними. Одні вчені
вказують, що ієрархічно структуроване підпри;
ємницьке господарське законодавство має нор;
ми різногалузевого характеру, які входять у
відповідні правові інститути та галузі права, у
тому числі цивільного, на основі класичних
критеріїв предмета і методу правового регулю;
вання [1]. На думку інших, «суб’єкти господа;
рювання діють у сфері майнових відносин за
принципом диспозитивності, тобто рівності
сторін, що характерно для предмета і методу га;
лузі цивільного права. Тобто суб’єкти господа;
рювання у відносинах юридичної рівності є
суб’єктами цивільного права» [2, с. 145]. 

Представники науки господарського права
застосовують інший підхід, вказуючи, що пред;
метом регулювання господарського права є гос;
подарська діяльність, яка здійснюється у сфері

суспільного виробництва (а не сфері особисто;
го споживання) та пов’язана з тією стороною
суспільного виробництва, де використовується
майно, реалізується право власності й інші май;
нові права, вона є діяльністю, що організує ви;
робництво [3; 4, с. 109; 5, с. 397].  

Ми підтримуємо підхід, який полягає у тому,
що «предметом правового регулювання є сус;
пільні відносини, тільки вони регулюються через
поведінку суб’єктів соціальної взаємодії (кому;
нікації)» [6, с. 612]. Коло і правовий статус су;
б’єктів такої соціальної взаємодії у різних сферах
діяльності та суспільства є різним. У господар;
ській сфері коло учасників господарської діяль;
ності визначено ст. 2 ГК України. Саме поведінка
(діяльність) особи є основою суспільних відносин,
а характер суспільних відносин визначається вели;
кою кількістю різнорідних елементів, але при цьо;
му певні елементи домінують. У господарських
відносинах домінуючими є економічні елементи
(інтереси), зокрема додана вартість, прибуток,
частка ринку, економічна конкуренція, ціна та спо;
живчі властивості товару, які задовольняють по;
треби споживача та визначають його вибір. Саме
ці елементи визначають поведінку суб’єктів госпо;
дарських відносин і їх характер.

Згідно з теорією права до структури пред;
мета правового регулювання входять такі еле;
менти: суб’єкти; їх поведінка, вчинки, дії;
об’єкти оточуючого світу, з приводу яких всту;
пають у взаємовідносини; соціальні факти
(події, обставини), які є безпосередніми причи;
нами виникнення або припинення відповідних
відносин [4, с. 397; 5, с. 109]. 

Для утворення самостійної галузі права ма;
ють значення такі умови: ступінь своєрідності
тих чи інших відносин; їх питома вага; немож;
ливість врегулювання за допомогою норм інших
галузей; необхідність застосування особливого
методу правового регулювання [5, с. 396–399]. 

Розглядаючи можливість беззастережного
застосування Цивільного кодексу (далі – ЦК)
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України для регулювання господарських відно;
син перш за все необхідно визначити, що до йо;
го предмета правового регулювання віднесені
всі немайнові та майнові відносини, засновані
на юридичній рівності, вільному волевиявлен;
ні, майновій самостійності їх учасників. Але та;
кий підхід не узгоджується із структурними під;
ходами теорії права, оскільки поняття «всі не;
майнові та майнові відносини» не визначає їх
кола, сфери, суб’єктів, об’єктів, характеру по;
ведінки, соціальних фактів, своєрідності відно;
син, що виникають. 

Що стосується методів правового регулюван;
ня, то їх перелік невеликий (в основному фахівці
вказують два таких метода), але одні і ті самі ме;
тоди застосовуються в багатьох галузях права.
Диспозитивний (автономний) метод, який чо;
мусь повинен свідчити про регулювання вик;
лючно цивільних правовідносин, застосовується
навіть у кримінальному праві України, при розг;
ляді справ приватного обвинувачення, а також у
земельному, міжнародному та інших галузях
права. Поняття «діяльність у сфері суспільного
виробництва» також не відображає сучасних ре;
алій, оскільки суспільне виробництво притаман;
не для радянського соціалістичного способу ви;
робництва, де діяли державні підприємства,
централізована планова система економіки й уп;
равління, були відсутні економічна конкуренція,
приватний економічний інтерес.

В умовах ринкової економіки виробництво
в основному є приватним, а суспільним є роз;
поділ праці. Державні підприємства, які нібито
повинні забезпечувати суспільні інтереси, також
діють як підприємці, оскільки в умовах відсут;
ності державного економічного плану та бю;
джетного фінансування вони функціонують в
умовах економічної конкуренції, боротьби за
ринок, споживачів і прибуток. Частка держав;
ного замовлення специфічних товарів і послуг є
відносно невеликою. Інститут державного за;
мовлення, як один із інструментів (інститутів)
господарського права, не визначає загальну спе;
цифіку господарських відносин.

Згідно із ст. 3 ГК України сферою госпо;
дарських відносин є господарсько;виробничі, ор;
ганізаційно;господарські та внутрішньогоспо;
дарські відносини. 

Господарсько�виробничими визначені майнові
й інші відносини, що виникають між суб’єктами
господарювання при безпосередньому здійснен;
ні господарської діяльності. Організаційно;гос;
подарськими відносинами є відносини, що скла;
даються між суб’єктами господарювання та су;
б’єктами організаційно;господарських повнова;
жень у процесі управління господарською ді;
яльністю. Внутрішньогосподарськими визначені
відносини, що складаються між структурними
підрозділами суб’єкта господарювання, та відно;
сини суб’єкта господарювання з його структур;
ними підрозділами.

Коло суб’єктів, які визначені ст. 3 ГК Ук;
раїни як суб’єкти господарських відносин у пра;
вовому сенсі, не збігається з колом учасників

відносин у сфері господарювання, визначених
ст. 2 ГК України в економічному та соціально;
му сенсі. 

Економічний суб’єкт, діюча особа еконо;
мічного процесу – це переважно підприємець.
Сьогодні в законодавстві України відсутня
дефініція поняття «підприємець», незважаючи
на те, що він є загальновизнаною центральною
фігурою ринкових відносин. У правовій науці
замість економічної суті суб’єкта права надаєть;
ся перевага його організаційно;правовій формі.

Європейське господарське право оперує по;
няттям «підприємство», яким вважається будь;
яке утворення, що здійснює господарську ді;
яльність. Відповідно до функціонального ви;
значення підприємства, наданого судом Євро;
пейського співтовариства, під підприємством
розуміють будь;який суб’єкт, що здійснює еко;
номічну діяльність незалежно від його правової
форми та способу фінансування. Держави й їх
органи, установи також можуть бути підприєм;
ствами, якщо вони діють не для реалізації влад;
них повноважень. Державні органи є підпри;
ємствами у випадку, коли їх діяльність не від;
різняється від діяльності інших підприємств,
навіть коли відповідно до національного права
вказана діяльність здійснюється не в приват;
ноправовій, а в публічно;правовій формі [7, 
с. 645]. Тому надання державними органами так
званих адміністративних послуг, послуг дер;
жавної охорони в європейському розумінні є
звичайною господарською діяльністю.

Поняття «підприємство» закріплене також
у статтях 62, 63 ГК України. Проте поширення в
нормативних документах воно не набуло. Як пра;
вило, в Україні використовується поняття «су;
б’єкт господарювання». Статус суб’єкта господа;
рювання визначається не юридичною чи органі;
заційною формою, а тим, що суб’єкт відносин без;
посередньо здійснює господарську діяльність як
діяльність у сфері виробництва та суспільного
поділу праці, пов’язану з економічними, екологіч;
ними й іншими соціальними факторами, які скла;
дають добробут суспільства та створюють додат;
кову вартість в економічному сенсі.

Особливістю суб’єкта господарювання є те,
що він повинен пройти процедуру легітимації з
боку держави відповідно до вимог законів Ук;
раїни «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб;підприємців», «Про ліцен;
зування певних видів господарської діяль;
ності», «Про дозвільну систему в Україні», По;
даткового кодексу (далі – ПК) України, законів
про державне регулювання певних ринків і
сфер господарської діяльності, інших норма;
тивних документів, які визначають особливості
правового статусу суб’єкта господарювання як
учасника ринкових економічних відносин, що
несе відповідальність перед споживачами його
продукції та державою. Усі інші учасники гос;
подарських відносин мають певний зв’язок із
господарською діяльністю чи її наслідками. То;
му поняття «суб’єкт господарювання» та необ;
хідність захисту його прав з боку держави от;



Г О С П О Д А Р С Ь К Е П РА В О

36

серпень  2011

римало безпосереднє закріплення у ст. 13 Конс;
титуції України.

Відповідно до ст. 8 ГК України держава й ор;
гани влади не є суб’єктами господарювання. Ра;
зом із тим, укладаючи державний контракт щодо
державного замовлення, як це зазначено у п. 2 ст.
13 ГК України, держава вступає в господарські
відносини та бере на себе господарські зо;
бов’язання. Таким чином, держава в особі упов;
новажених органів влади, що діють від її імені,
фактично виступає суб’єктом господарювання
або підприємством. Безпосередня участь держа;
ви у господарській діяльності на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що визначений закона;
ми України, передбачена п. 3 ст. 8 ГК України.
Тому зміст п. 1 ст. 8 ГК України не відповідає
фактичним і правовим реаліям України.

З точки зору «підприємства» та врегулю;
вання його поведінки право має створити умо;
ви для оптимального й ефективного викорис;
тання факторів і засобів виробництва, здійснен;
ня підприємницької діяльності.

Підприємству протистоїть споживач як
економічний суб’єкт. У законодавстві України,
зокрема Законі України «Про захист прав спо;
живачів», сформульоване визначення поняття
«споживача» – це фізична особа, яка придбаває,
замовляє, використовує або має намір придба;
ти чи замовити продукцію для особистих пот;
реб, безпосередньо не пов’язаних з підприєм;
ницькою діяльністю або виконанням обов’язків
найманого працівника. Цей термін стосується
окремого закону, але чомусь поняття спожива;
ча стали безпідставно поширювати, маючи на
увазі тільки фізичних осіб, відсікаючи їх від
суб’єктів господарювання та господарських
відносин, що проявилося і в некритичному за;
позиченні змісту цього терміна із ст. 39 ГК Ук;
раїни, де фігурують лише громадяни, тобто гро;
мадяни (споживачі) є учасниками господарсь;
ких відносин (ст. 2 ГК), але не суб’єктами таких
відносин. Така суперечність на рівні законодав;
чих актів створює перешкоди у розумінні гос;
подарських правовідносин. 

У літературі загальновживаним є визначен;
ня, що споживач – це особа чи організація, яка
використовує, споживає певну продукцію для
задоволення своїх потреб [8, с. 1176]. 

Згідно з Типовими вимогами до узгодже;
них дій суб’єктів господарювання для загально;
го звільнення від попереднього одержання до;
зволу органів Антимонопольного комітету Ук;
раїни на узгоджені дії суб’єктів господарюван;
ня, затвердженими розпорядженням Антимо;
нопольного комітету України від 12.02.2002 р.
№ 27;р, споживачем визнається фізична або
юридична особа, яка придбаває, замовляє, ви;
користовує або має намір придбати чи замови;
ти товари (роботи, послуги), що реалізуються
відповідними суб’єктами господарювання. 

Поняття «споживання» та визначення ста;
тусу споживача забезпечується насамперед за
функціональними ознаками. Споживач у соці;
альному (економічному) плані – це фігура рин;

кового механізму та виникаючих суспільних від;
носин, яка є арбітром у конкурентній боротьбі
між суб’єктами господарювання. Суб’єкт госпо;
дарювання, якому споживачі надають перевагу,
буде переможцем у конкурентній боротьбі, най;
більшим чином реалізує власні приватні інтере;
си та може диктувати умови на ринку.

Разом із тим споживач, який, нарівні із су;
б’єктами господарювання визначений як учас;
ник відносин у сфері господарювання, не ви;
значений суб’єктом господарських відносин.
Формально;правове видалення фігури спожи;
вача із кола суб’єктів господарських відносин у
ст. 3 ГК України свідчить про відсутність рин;
кових підходів до регулювання господарських
конкурентних відносин в Україні.

Відносини, які виникають при безпосередньо;
му здійсненні господарської діяльності, насампе;
ред необхідно порівняти із відносинами, що вини;
кають у суміжних сферах правової дійсності.

У випадку укладення договору на реаліза;
цію виробленого продукту (товарів, робіт, послуг)
суб’єктом господарювання з іншим суб’єктом
господарювання між ними виникають відноси;
ни, які, згідно із ст. 3 ГК України, необхідно
кваліфікувати як господарсько;виробничі. 

У випадку укладення договору на реалізацію
виробленого продукту (товарів, робіт, послуг)
тим самим продавцем – суб’єктом господарю;
вання з іншою особою, наприклад фізичною осо;
бою – споживачем, договір чомусь нібито втра;
чає свій господарський характер, є споживчим і
цивільно;правовим. Держава також може висту;
пати споживачем згідно із Законом України
«Про державні закупівлі». А що змінилося у на;
ведених економічних (суспільних) і правових
відносинах? Чи виникли правовідносини іншого
характеру та природи між продавцем і покупцем
у випадку зміни статусу покупця? Чи змінилися
мета й інтереси учасників зазначених відносин?

Правовідношення – це індивідуалізований
суспільний зв’язок, що виникає на підставі норм
права, між особами, які характеризуються на;
явністю юридичних прав і обов’язків, та підтри;
мується (гарантується) примусовою силою
держави [9, с. 328]. 

Соціальні факти та правові норми, на під;
ставі яких виникають правовідносини (зв’язок)
між суб’єктом господарювання й іншими учас;
никами ринку (учасниками господарських від;
носин – за визначенням ст. 2 ГК України) з
приводу реалізації продукції, є одними і тими ж.

Правовідносини за своїм об’єктом (товари,
роботи, послуги), фактичним змістом (реалі;
зація продукції в обмін на гроші), метою (отри;
мання прибутку та задоволення споживчих по;
треб), наслідками (функціонування ринкової
економіки й економічна конкуренція) нічим не
відрізняються.

Учасники правовідносин індивідуалізовані,
поіменно визначені з повним набором прав та
обов’язків, які виникають в силу як договору, так
і імперативних приписів правових норм щодо
забезпечення функціонування господарського
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The article based on an analysis of norms of the Commercial Code of Ukraine and the modern market
economy is formulated definition of the subject of legal regulation of business law and economic relations.

В статье на основании анализа норм Хозяйственного кодекса Украины и современных рыночных
отношений формулируется определение предмета правового регулирования хозяйственного права и
хозяйственных правоотношений.

правопорядку й економічної конкуренції як йо;
го основної складової та рушія.

Господарські відносини мають горизонталь;
ний приватний характер; їх учасники є юридич;
но рівними з точки зору можливості виникнен;
ня прав і обов’язків. Разом із тим учасники
відносин у сфері господарювання є економічно
нерівними. Економічна та соціальна нерівність
учасників господарських відносин породжує
викривлення юридичної рівності та свободи до;
говірних відносин у господарській сфері, суттє;
во їх обмежуючи1.

За таких умов, кваліфікація горизонталь;
них відносин, що виникають між учасниками
сфери господарювання, як господарсько;вироб;
ничих за участю тільки суб’єктів господарюван;
ня є пострадянською застарілою та такою, що
не відображає сучасних реалій. У господарсько;
му праві безпідставно залишилися поза увагою
відносини економічної конкуренції, особа спо;
живача, яка має фундаментальне значення у
господарських відносинах і без якої виробницт;
во як таке та ринкові відносини неможливі (тоб;
то фактично неможливі господарські конкурент;
ні відносини). Виходить, що споживання для
власних потреб (особисте споживання) чи для
подальшої переробки та виготовлення нової
продукції, для функціонування економічних рин;
кових механізмів і господарських правовідно;
син, що виникають на їх основі, не є важливим. 

Важливими є інтереси щодо отримання при;
бутку та захоплення певної частки ринку з боку
суб’єктів господарювання, отримання якісних
товарів за справедливою ціною з боку спожи;
вачів, узгодження цих інтересів і забезпечення
функціонування господарської системи та пра;
вопорядку, забезпечення суспільства та спожи;
вачів певним рівнем матеріальних благ з боку
держави. За таких умов ст. 39 ГК України пот;
ребує істотних змін у визначенні статусу та ролі
споживача та споживання в господарських
відносинах із позицій соціальної взаємодії та
впливу на ринок і економічну конкуренцію.
Кваліфікацію горизонтальних відносин у сфері
господарювання також необхідно здійснювати
за іншими ознаками, зокрема, за наявністю
відносин економічної конкуренції, чесності та
справедливості угод, що укладаються, їх відпо;
відності підприємницькій практиці (практика,
що склалася на ринку та відповідає суспільним
економічним інтересам). 

Визначаючи характер і закономірності від;
носин у сфері господарювання, слід зазначити,
що ці відносини мають бути справді ринкови;
ми. Існує багато визначень і моделей економіч;
них ринків, але загальним є те, що ринок протя;
гом будь;якого періоду часу складається із вза;
ємодіючих рішень споживачів, підприємців ви;
робників і власників ресурсів [11, с. 19]. 
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1В епоху розквіту договірних відносин свобода
договору означала свободу укладати індивідуальні до;
говори на підставі індивідуального вибору із безкінеч;
ного числа можливостей. Стандартизований конт;
ракт, позбавлений індивідуальних рис, знеособле;
ний та бюрократизований, який ми маємо сьогодні,
який надає обмежену свободу вибору, в основному
будується за формулою «c'est a prendre ou a laisser»
(хочеш бери, не хочеш – тобі ж гірше). Він позбав;
лений попередніх характерних ознак, більшість із
яких стала неможливою в умовах, коли гігантські
концерни мають справу з іншими гігантськими кон;
цернами, безликими масами робочих або спожи;
вачів. Ця пустота заповнюється тропічною порослю
нових юридичних структур. Таким чином, капіталіс;
тичний процес відсовує  на задній план всі ті інсти;
тути, передусім інститут приватної власності й ін;
ститут свободи контракту, які відображали потреби
та методи істинно «приватної» економічної діяль;
ності. Якщо він не усуває їх повністю, як це трапи;
лося із свободою договірних відносин на ринку
праці, він досягає того ж результату, змінюючи від;
носну важливість існуючих юридичних форм (на;
приклад, посилюючи юридичні позиції корпоратив;
ного бізнесу на противагу тим, які займають това;
риства або фірми, що перебувають в індивідуальній
власності) або їх зміст і сенс [10, с. 196–197].



Г О С П О Д А Р С Ь К Е П РА В Осерпень  2011

38

Нині одним із основних завдань нашої
держави є створення конкуренто;
спроможної, соціально орієнтованої

ринкової економіки та забезпечення постій;
ного зростання рівня життя і добробуту на;
селення. Неефективність антимонопольної
політики та механізмів державного регулю;
вання природних монополій ускладнює ство;
рення конкурентного середовища в економі;
ці та є однією із суттєвих загроз національним
інтересам і національній безпеці Ук раїни.

Метою цієї статті є розгляд питань щодо
місця антимонопольно;конкурентної полі;
тики України в сучасному господарському
законодавстві, станом її розробленості та не;
обхідності подальшого вдосконалення норм,
що регулюють окреслене коло питань.

На певному етапі для України притаман;
ним було проведення антимонопольної полі;
тики. Її визначено у Державній програмі де;
монополізації і розвитку конкуренції як еко;
номічну політику, спрямовану на запобігання
монопольній діяльності, її обмеження та
припинення, а також розвиток конкуренції.
Тобто це економічний інструмент з обмеже;
ним спектром дії порівняно з конкурентною
політикою, який є характерним для країн, що
тільки починають перехід до ринкових відно;
син, де панівною є державна власність; кон;
курентне середовище майже відсутнє; дуже
сильні традиції, успадковані від адміністра;
тивно;командної системи; виробництво не;
ефективне та сильна корпоративна влада; усе;
охоплюючим є державне регулювання; еко;
номіка в цілому не пристосувалася до полі;
тичних змін у країні та суспільстві; вироб;
ництво страждає від галопуючої інфляції та
загальної економічної кризи. Здійснення за;
ходів антимонопольної політики створило
умови для практичної реалізації положень

Конституції. Унаслідок цього на загальнодер;
жавних і регіональних ринках з’явилися десят;
ки тисяч самостійних суб’єктів господарюван;
ня, що стало передумовою для подальшого роз;
витку конкурентного середовища. Наведені
обставини спричинили у 1999–2001 рр. пере;
несення акцентів у державній економічній
політиці із здійснення заходів демонополі;
зації на забезпечення розвитку й удоскона;
лення конкурентного середовища, що харак;
теризується наведеним нижче. Державна по;
літика у сфері обмеження монополізму та за;
хисту конкуренції остаточно набула рис 
політики конкурентної. Указом Президента
України від 26.02.1999 р. № 219/99 було
визначено основні завдання органів Анти;
монопольного комітету, інших державних
органів, органів місцевого самоврядування, а
також заходи, спрямовані на забезпечення
реалізації напрямів конкурентної політики в
усіх галузях і сферах економіки. Надалі такі
завдання було послідовно визначено Указом
Президента України «Про основні напрями
конкурентної політики на 2002–2004 роки»
від 19.11.2001 р. № 1097/2001. Країни із соці;
ально;орієнтованою економікою надають пе;
ревагу розвитку та захисту конкуренції. Вод;
ночас забезпечується контроль суспільства
за діяльністю монополій та усуваються ті не;
гативні умови, які спричинили їх виникнен;
ня та збереження в тому чи іншому випадку.
Це становить сутність антимонопольно;кон;
курентної політики. 

Закріпленого на законодавчому рівні ви;
значення антимонопольно;конкурентної полі;
тики ми не знаходимо, тому, зважаючи на її
значимість для державної економіки, вва;
жаємо доцільним фіксування в національно;
му законодавстві названої політики. Лише 
у ст. 10 Господарського кодексу (далі – ГК)
України згадується про антимонопольно;кон;
курентну політику як складову економічної по;
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літики держави. Зазначено, що вона в основ;
ному спрямована на створення оптимально;
го конкурентного середовища діяльності су;
б’єктів господарювання, забезпечення їх вза;
ємодії на умовах недопущення виявів диск;
римінації одних суб’єктів іншими, насампе;
ред у сфері монопольного ціноутворення та за
рахунок зниження якості продукції, послуг,
сприяння зростанню ефективної соціально
орієнтованої економіки. У третій главі ГК
України, яка має назву «Обмеження моно;
полізму та захист суб’єктів господарювання
від недобросовісної конкуренції», взагалі
відсутні будь;які згадки про антимонополь;
но;конкурентну політику, хоча із самої назви
розділу логічно випливає необхідність її про;
ведення; обмежити монополізм та захистити
від недобросовісної конкуренції можна лише
впровадженням конкретних заходів, що фор;
мують у своїй сукупності антимонопольно;
конкурентну політику. Тому внесення до за;
значеного розділу визначення антимонополь;
но;конкурентної політики є доцільним. За;
конодавець має взяти до уваги й те, що фор;
мулювання «у разі суспільної необхідності та
з метою усунення негативного впливу на кон;
куренцію органи державної влади здійсню;
ють стосовно існуючих монопольних утво;
рень заходи антимонопольного регулювання
відповідно до вимог законодавства та заходи
демонополізації економіки, відповідними дер;
жавними програмами, за винятком природ;
них монополій», яке міститься у п. 4 ст. 27 ГК
України, є вкрай розпливчастим. Наприклад,
що мається на увазі під суспільною не;
обхідністю і які її критерії? Які мають бути
допустимі межі негативного впливу на кон;
куренцію? Відповідні роз’яснення мають міс;
титись у спеціальних нормативно;правових
актах, а обтяжувати ГК зайвим змістом не;
має сенсу. Достатньо вказати на законодав;
ство, де ці питання врегульовані щонайкраще.
Найбільш підходящим для цього, вважаємо, є
Закон України «Про захист економічної кон;
куренції», у якому до того ж є сенс закріпити
визначення антимонопольно;конкурентної
політики та присвятити окремий розділ. Що;
до напрямів антимонопольно;конкурентної
політики, які будуть актуальними в той чи
інший період, залежно від пріоритетних на;
прямів розвитку економіки, то тут слід окре;
мими указами визначати пріоритетні напря;
ми цієї політики. На цей час останній такий
указ, виданий Президентом України, датуєть;
ся, до речі, лише 2001 р. і охоплює період роз;
витку на 2002–2004 роки. 

Вважаємо, що об’єднання в один термін
політики конкурентної й антимонопольної є
вдалим рішенням, оскільки такі поняття, як
конкуренція і монопольна влада перебувають
у тісному зв’язку. По своїй суті вони є вза;

ємовиключальними. Для більш чіткого ро;
зуміння нашої думки надамо визначення цих
термінів, як вони закріплені в Законі Укра;
їни «Про захист економічної конкуренції» та
Розпорядженні Антимонопольного комітету
України (далі – АМКУ) «Про затвердження Ме;
тодики визначення монопольного (доміну;
ючого) становища суб’єктів господарювання
на ринку» відповідно. Економічна конкурен�
ція (конкуренція – це змагання між суб’єкта;
ми господарювання з метою здобуття завдя;
ки власним досягненням переваг над іншими
суб’єктами господарювання, внаслідок чого
споживачі, суб’єкти господарювання мають
можливість вибирати між кількома продав;
цями, покупцями, а окремий суб’єкт господа;
рювання не може визначати умови обороту
товарів на ринку. Це економічна боротьба між
підприємцями за кращі умови господарю;
вання: за найбільш вигідні умови виробниц;
тва і реалізації продукції, отримання макси;
мального доходу. Конкуренція є ефективно
діючим механізмом змагання на ринку. Саме
дія механізму конкуренції змушує всіх учас;
ників ринкового господарства не зупинятися
на досягнутому, а перебувати у постійному по;
шуку нових можливостей. Конкуренція діє
як примусова сила, змушуючи підприємців
боротися за збільшення прибутку шляхом по;
шуку нових форм і методів виробництва, ви;
користання новітньої технології, нових спо;
собів організації й управління [1]. Ринкова
(монопольна) влада – це здатність суб’єкта
господарювання (групи суб’єктів господарю;
вання) визначати чи суттєво впливати на
умови обороту товару на ринку, не допускати,
усувати, обмежувати конкуренцію, зокрема
підвищувати ціну та підтримувати її понад рі;
вень ціни, що існував би за умов значної кон;
куренції (АМКУ). 

Узагальнюючи зміст розглянутого, спро;
буємо надати визначення антимонопольно;
конкурентної політики. Для цього передусім
потрібно визначитись із таким поняттям, як
«політика» взагалі, розглянути декілька її
конкретних напрямів, порівняти їх, а потім
уже сформулювати власне визначення. Вели;
кий енциклопедичний юридичний словник
дає таке визначення терміна «політика»: це
система цілей та засобів їх досягнення тієї чи
іншої держави у сфері внутрішнього і зов;
нішнього життя [2, c. 652]. У ст. 6 Закону Ук;
раїни «Про інформацію» ідеться про держав;
ну інформаційну політику як сукупність ос;
новних напрямів і способів діяльності дер;
жави з отримання, використання, поширен;
ня та зберігання інформації. Визначення
державної молодіжної політики закріплено у
п. 2 Декларації «Про загальні засади держав;
ної молодіжної політики в Україні». Це сис;
темна діяльність держави у відносинах з осо;
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бистістю, молоддю, молодіжним рухом, що
здійснюється в законодавчій, виконавчій, су;
довій сферах і ставить за мету створення соці;
ально;економічних, політичних, організацій;
них, правових умов та гарантій для життєво;
го самовизначення, інтелектуального, мораль;
ного, фізичного розвитку молоді, реалізації її
творчого потенціалу як у власних інтересах,
так і в інтересах України. Знаходимо визна;
чення інвестиційної та зовнішньоекономічної
політики держави. Інвестиційна політика –
системна і цілеспрямована діяльність упов;
новажених органів із розроблення та реаліза;
ції спеціального алгоритму заходів, що ґрун;
туються на закріпленій у Державній програ;
мі інвестиційного розвитку та узгодженій мо;
делі інвестиційного ринку з метою активі;
зації або гальмування інвестиційних про;
цесів [3, c. 20]. Зовнішньоекономічна політика
держави – це цілеспрямована діяльність
органів держави – суб’єктів організаційно;
господарських повноважень, змістом якої є
здійснення впливу господарсько;правовими
засобами на кількісні й якісні параметри учас;
ті вітчизняних суб’єктів господарювання у
реалізації ними своїх зовнішньоекономічних
договірних зобов’язань з метою забезпечення
національних зовнішньоекономічних інте;
ресів у контексті завдань державної економіч;
ної політики [4, с. 19]. 

Як бачимо, майже кожне із запропонова;
них визначень характеризується присутніс;
тю держави як невід’ємного учасника прове;
дення тієї чи іншої політики, а конкретний
напрям останньої (молодіжна, інвестиційна
чи будь;яка інша) дає підстави говорити про
специфічне коло учасників, особливість їх
відносин і нормативно;правові акти, що по;
кликані врегулювати такі відносини. Оскіль;
ки об’єктом нашого дослідження є антимоно;
польно;конкурентна політика, то нас цікави;
тимуть, перш за все, її учасники, законодав;
ство та коло відносин, які ця політика покли;
кана врегулювати. Спираючися на такі скла;
дові, сформулюємо визначення. Антимоно�
польно�конкурентна політика – це законодав;
чо закріплена системна діяльність спеціально
уповноважених органів державної влади, ске;
рована на реалізацію комплексу заходів, спря;
мованих на розвиток і захист конкуренції, а та;
кож усунення умов, що сприяють виникненню
монополій або можуть призвести до негатив;
них наслідків, пов’язаних із їх функціонуван;
ням, з метою розвитку конкурентоздатного се;
редовища та реалізації основних завдань внут;
рішньої та зовнішньої політики.

Зміст антимонопольно;конкурентної полі;
тики охоплює значний обсяг заходів, необхід;
ний для втілення її у життя:

1. Усунення умов, що сприяють виник;
ненню монополій або можуть призвести до не;

гативних наслідків, пов’язаних із їх функ;
ціонуванням;

2. Створення оптимального конкурент;
ного середовища діяльності суб’єктів госпо;
дарювання;

3. Забезпечення їх взаємодії на умовах
недопущення виявів дискримінації одних су;
б’єктів іншими, насамперед у сфері монополь;
ного ціноутворення та за рахунок зниження
якості продукції, послуг;

4. Сприяння зростанню ефективної соці;
ально орієнтованої економіки. 

Цей перелік є приблизним і не претендує
на сталість. Звичайно, що залежно від еко;
номічного стану держави в той чи інший період
заходи можуть змінюватися: виникати нові,
скасовуватися неактуальні чи недоречні.

У сучасному світі антимонопольно;кон;
курентне законодавство й антимонопольно;
конкурентна політика, яка ґрунтується на 
ньому, є значимим засобом державного регу;
лювання економіки. На думку автора моно;
графії «Правове регулювання конкуренції 
в Україні» С. Валітова, прийняття в державі
значної кількості нормативно;правових актів,
які регулюють відносини конкуренції, при;
вело до утворення нової галузі законодав;
ства – конкурентного права, основним при;
значенням якого є захист і підтримка конку;
ренції правовими засобами у будь;якій дер;
жаві із ринковою економікою [5, с. 4]. Можна
сказати, що предметом конкурентного права
є сукупність законів та інших нормативно;
правових актів, які регулюють відносини, по;
в’язані із конкуренцією, а основним його при;
значенням є захист і підтримка конкуренції
правовими засобами. Відповідно до предмета
правового регулювання право економічної
конкуренції є складовою частиною госпо;
дарської галузі права. Але конкурентне пра;
во охоплює не всі господарські відносини, а
лише ті з них, які безпосередньо пов’язані з
економічною конкуренцією. У зв’язку з цим
виникає необхідність у дослідженні кола та
характеру господарських відносин, які стали
предметом цього регулювання, та пошуку від;
повіді на питання, чи дозволяє воно виокре;
мити нову галузь, підгалузь чи інститут пра;
ва. Предметом правового регулювання еко;
номічної конкуренції виступають господар;
ські відносини у сфері конкуренції, які зазна;
ють нормативно;правового впливу. Щодо
розуміння ч. 2 ст. 2 Закону України «Про за;
хист економічної конкуренції» предметом ре;
гулювання конкурентного права є відносини,
які впливають чи можуть вплинути на еко;
номічну конкуренцію на території України.
До основних складових предмета регулюван;
ня конкурентного права належать:

•• економічна конкуренція, що охороняєть;
ся від антиконкурентних дій органів влади,
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органів місцевого самоврядування, органів
адміністративно;господарського управління
та контролю, а саме від прийняття будь;яких
актів (рішень, наказів, розпоряджень, поста;
нов тощо), надання письмових чи усних вка;
зівок, укладення угод або будь;які інші дії чи
бездіяльність органів влади, органів місцево;
го самоврядування, органів адміністративно;
господарського управління та контролю (ко;
легіального органу чи посадової особи), які
призвели або можуть призвести до недопу;
щення, усунення, обмеження чи спотворення
конкуренції;

•• економічна конкуренція, що охороня;
ється від обмежувальної та дискримінацій;
ної діяльності суб’єктів господарювання й
об’єднань; 

•• економічна конкуренція, що охороня;
ється від недобросовісної конкуренції;

•• економічна конкуренція, що регулюєть;
ся конкурентним законодавством у части;
ні контролю за станом конкуренції на товар;
них ринках із метою запобігання вчинення
суб’єктами господарювання антиконкурент;
них узгоджених дій встановленням обов’язку
учасників узгоджених дій отримувати попе;
редній дозвіл від органів АМКУ на вчинення
дозволених узгоджених дій;

•• економічна конкуренція, що регулюється
конкурентним законодавством у частині конт;
ролю за станом концентрації на товарних
ринках із метою запобігання їх монополіза;
ції, встановленням обов’язку учасників кон;
центрації отримувати попередній дозвіл від
органів АМКУ на вчинення концентрації. 

Ці конкурентні відносини виникають на
підставі правових норм ГК України та спеці;
ального законодавства про захист економіч;
ної конкуренції та конкретних суб’єктів пра;
ва, наділених взаємними суб’єктивними пра;
вами й обов’язками, що гарантовані державою.
Отже, диференціація господарських відно;
син і виокремлення із них тих, які впливають
чи можуть вплинути на економічну конку;
ренцію, дозволяє говорити про достатньо чіт;
ку спеціалізацію предмета регулювання кон;

курентного права [6, с. 403–404]. Одразу ви;
никає питання, коли є найтісніший зв’язок
між такими явищами, як конкуренція і моно;
польна влада, держава розроблює та втілює 
в життя антимонопольно;конкурентну полі;
тику, а все законодавство, що ним охоплене
питання сприяння та розвитку конкуренції і
регулювання монополій, можна називати ан;
тимонопольно;конкурентним, то мабуть доціль;
ним тут буде вести мову не про конкурентне
право, а про антимонопольно;конкурентне
право? Вважаємо, що таким чином буде більш
точно відображено предмет регулювання цієї
галузі, а також охоплено таке коло відносин,
які найбільш тісно пов’язані між собою. 

Отже, ми дійшли висновку, що нині є
потреба в удосконаленні антимонопольно;
конкурентної політики держави. Для цього
слід перейти до закріплення відповідного
визначення у чинному законодавстві. Ос;
кільки останнє містить декі неточності і по;
требує поліпшення. А підхід, де конурентна
та антимонопольна політика розглядається
відокремлено, призводить до втрати ціліснос;
ті тих заходів, які за сприятливих умов мо;
жуть стати тією необхідністю, що її так потре;
бує економіка.
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Історичний аспект у виникненні будь;яко;
го інституту права має важливе значення
і повинен досліджуватися з особливою

ретельністю. При вивченні питання форму;
вання та розвитку інституту підсудності гос;
подарських спорів можна спостерігати, яким
чином впливають на нього економічні, соці;
ально;політичні зміни в суспільстві, чим зу;
мовлюються зміни в правилах підсудності.
Історичний аспект дозволяє також виявити
основні характерні ознаки досліджуваного
інституту. Отже, вивчення питання історич;
ного досвіду виникнення інституту підсуд;
ності господарських спорів є актуальним на
сьогодні, оскільки дозволить сформувати фун;
даментальні засади даного інституту, які до те;
перішнього часу практично не досліджені в
науці господарського процесу.

Метою цієї статті є дослідження зарод;
ження, формування та розвитку інституту
підсудності в господарському процесі, ана;
ліз історичного досвіду різних країн світу у
формуванні ланки господарських судів та
їх підвідомчості.

Проблема виникнення інституту підсуд;
ності майже не досліджувалась у науці гос;
подарського процесу. Проте історію виник;
нення господарських судів досліджували ба;
гато науковців, наприклад, Г. Шершеневич,
Е. Васьковський, Д. Фурсов та ін.

Історію зародження господарських судів
слід досліджувати з давніх часів, а саме – із
створення морських судів. Як свідчить про;
ведене дослідження, органи, які вирішували
спори між суб’єктами господарювання (ко;
мерсантами, торговцями, купцями) в різних
країнах і за різних часів носили різні назви –
морські, ярморочні, торгові, комерційні су;
ди. Так, в Афінах часів Демосфена існував

спеціалізований морський суд – Навтодик. 
У Римі часів його розвитку існував, нарівні 
з цивільним процесом, особливий вид проце;
су – «recuperatio». Цим судом розглядалися
тяжби між громадянами Риму й іноземця;
ми. Особливостями таких спеціальних форм
судочинства були: широке застосування зви;
чаю, відсутність формалізму та швидкий
розгляд справ [1, с. 14]. Із занепадом Рим;
ської державності діяльність торговельної
юрисдикції припинилася.

Новим етапом у розвитку господарської
юрисдикції стали Середні віки. Так, в Італії й
Іспанії були започатковані спеціалізовані
морські суди. Їх виникнення зумовлювалось
активним розвитком торгівлі в приморських
торговельних містах, адже часто виникала
необхідність вирішення спору, який виникав
між учасниками морського транспорту, що
ходили під прапорами різних країн, але
вирішення такого спору за місцевим законо;
давством і в місцевих цивільних судах було
неможливе. Такі суди називалися «curiae
maritimae» та розглядали торгові спори за іно;
земним правом.

У подальшому аналогічні судові устано;
ви були започатковані в усій Європі. Так, у
Франції на початку ХІІ ст. засновані ярма;
рочні судові установи. Вони мали тимчасо;
вий характер (створювалися на час проведен;
ня ярмарку), поєднували в собі поліцейські
та судові функції. Ці суди за предметною
підсудністю відали справами, пов’язаними з
торгівлею, як цивільними, так і криміналь;
ними, а за особистою підсудністю – спра;
вами, пов’язаними з особами, які відвідува;
ли ярмарок [2, с. 56]. Постійно діючий ко;
мерційний суд у Франції з’явився значно
пізніше. Так, едиктом 1563 р., виданим Кар;
лом ІХ, у Парижі був заснований суд з ко;
мерційних справ. Таким чином, прототипом

ІСТОРИЧНІ  ЗАСАДИ  ФОРМУВАННЯ  
ІНСТИТУТУ  ПІДСУДНОСТІ  
ГОСПОДАРСЬКИХ  СПОРІВ

Наталія Петренко,
аспірантка кафедри адміністративного та господарського права

Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова

У статті досліджуються історичний аспект формування спеціалізованих судових установ,
які вирішували господарські спори, виникнення та формування інституту підсудності госпо�
дарських спорів. 

Ключові слова: господарське судочинство, господарські спори, підсудність, види підсудності.

© Н. Петренко,  2011



Г О С П О Д А Р С Ь К И Й П Р О Ц Е С№ 8

43

господарського суду можна вважати три ви;
ди судових установ – морські, ярмарочні та
комерційні, які існували як окремо одна від
одної в різні часи, так і одночасно. Характер;
ними ознаками цих судів були: швидкість
розгляду справ; існування підсудності – суди
вирішали спори, які виникали із торгових
відносин, однією із сторін в яких обов’язково
була іноземна особа за місцем їх виникнення;
застосування іноземного права. Отже, пра;
вила підсудності діяли вже за часів Старо;
давнього світу та Середніх віків. Фактично
спори розглядалися за місцем їх виникнення.

Перші згадки про особливу торгову під;
судність на Русі є в Уставній грамоті новго;
родського князя Всеволода Мстиславовича,
яка дана ним у церкві Св. Іоанна Предтечі на
Опоках у 1135 р., де були засновані Іванівсь;
ка купецька община та торговий суд [1].

Тривалий час на Русі не існувало судової
установи, до ведення якої було б віднесено
вирішення комерційних спорів. Зокрема, для
цієї мети започатковувалися різні органи, 
суди із змішаними функціями.

Новоторговим уставом у 1667 р. створе;
ний митний суд. В Архангельську при тако;
му суді була створена палата, що розглядала
торговельні спори як між місцевими грома;
дянами, так і між іноземцями. Наказом Пет;
ра І від 30.01.1699 р. у Москві започаткована
бурмістерська палата, яка надалі була пере;
йменована в ратушну, а в інших містах –
«земские избы». Це фінансові установи, які
одночасно були наділені і судовими функ;
ціями. У 1719 р. заснована Комерц;Колегія,
до повноважень якої входив як нагляд за
торгівлею, так і виконання судових обов’яз;
ків. Про існування правил підсудності свід;
чить аналіз § 24 регламенту цієї установи: всі
особливі процеси або тяжби купецькі Ро;
сійського народу, які купців не стосуються,
належать до звичайних і визначених судів 
[2, с. 59], тобто Комерц;Колегія розглядала
виключно торговельні спори. Якщо ж спір 
за своєю природою був не торговельний, на;
віть якщо стороною був купець, то він був не;
підсудний Колегії.

Наказом від 26.08.1727 р. затверджено
статут митного словесного суду. Відповідно
до статуту цей суд розглядав справи, які ви;
никали: 

•• у відносинах купівлі;продажу (неспла;
та за придбаний товар, відмова прийняти то;
вар, неналежна якість товару); 

•• у відносинах зберігання товару; 
•• у відносинах перевезення товару (не;

сплата послуг перевезення тощо); 
•• у відносинах оренди майна для купців; 
••у відносинах між господарем і робітником.
Зробити висновок про існування чітких

правил підсудності неможливо, оскільки, по;

перше, вони не були закріплені в чинному на
той час законодавстві; по;друге, не існува;
ло чіткої системи комерційних судів. Проте,
враховуючи зазначене, не можна повністю
спростовувати існування таких правил.

Початок створення комерційних судів у
сучасному розумінні відноситься до 1808 р.
Так, 10.03.1808 р. за ініціативою герцога Ри;
шельє прийнятий перший Статут комерційно;
го судочинства для м. Одеси. Пізніше такі су;
ди були засновані в містах Таганрог (1818 р.),
Феодосія (1819 р.), Ізмаїл (1824 р.). Розви;
ток нової ланки судочинства вимагав ство;
рення для неї спеціалізованих правил. Тому
14.05.1832 р. був прийнятий Статут торгово;
го судочинства. Він складався із 470 статей і
Тимчасових правил про порядок проваджен;
ня справ про неспроможність. Судова рефор;
ма 1864 р. у Росії не торкнулась організації
комерційних судів, але внесла деякі зміни:
спори тепер вирішувалися не лише на під;
ставі Статуту торгового судочинства, а й від;
повідно до Статуту цивільного судочинства
від 20.11.1864 р. Обидва нормативно;право;
вих акта в своєму тексті містили такий тер;
мін, як «підсудність».

Визначив термін «підсудність» відповід;
но до чинного на той час законодавства Г. Шер;
шеневич: це коло процесуальної діяльності,
відведеної законом кожному із судів, засно;
ваних у державі [2, с. 70]. На його думку,
існує два види підсудності: предметна та міс;
цева. Також Г. Шершеневич зазначав, що,
перш за все, необхідно визначити, які за ро;
дом відносини по справі, що лежать в основі
спору, підсудні комерційним судам (на від;
міну від окружних і мирових судів), а потім –
який комерційний суд, серед інших комер;
ційних судів, наділений компетенцією роз;
глядати справу [2, с. 70]. Отже, предметну
підсудність він розумів як підвідомчість
справ, а місцеву – як безпосередню підсуд;
ність.

Таким чином, науковці на той час не роз;
різняли поняття «підвідомчість» і «підсуд;
ність»; терміни «підвідомчість», «підсудність»,
«юрисдикція», «ведення судів» тощо вико;
ристовувались як синоніми.

Ведення всіх комерційних судів поширю;
валося на місто та на повіт цього міста, а у
місцевостях, де комерційні суди не були ство;
рені, спори, що виникали із торгових правовід;
носин, вирішувалися цивільними судами.

Статтею 154 Статуту торгового судочин;
ства визначалося, що позови подаються за
місцем проживання відповідача. На той же
час позов міг бути пред’явлений позивачу за
місцем його тимчасового перебування або
тимчасової зупинки. В такому випадку право
вибору суду, який вирішуватиме спір по суті,
належало позивачу, тобто фактично можна
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спостерігати нормативне закріплення такого
виду підсудності, як загальна й альтерна�
тивна підсудність.

Заслуговує на увагу той факт, що, діючи
відповідно до законодавства, позивач міг обра;
ти не тільки суд, у провадженні якого буде
справа, а й форму судочинства – торговельну
або цивільну. Безумовно, існування таких прав
неможливе у сучасному світі, оскільки, по;пер;
ше, існує чітка та розгалужена система судів;
по;друге, існування таких правил призвело б
до зловживання сторонами своїми правами з
метою усунути протилежну сторону з процесу
та до порушення прав на захист іншої сторони.

Відповідно до Статуту торгового судочин;
ства існувала також договірна підсудність:
якщо при укладенні будь;якої торговельної
угоди для вирішення спору сторонами ви;
значене якесь місто, хоча воно не є місцем
проживання жодної сторони, позов подаєть;
ся там, де постановлено сторонами (ст. 155
Статуту торгового судочинства). Крім того,
було встановлено, що у разі, якщо в цьому
місті діяв комерційний суд, то спір розгля;
дався сторонами у ньому, а якщо ні – в ци;
вільному суді.

Комерційні суди діяли до 1917 р., коли
Декретом про суди № 1 вони були ліквідо;
вані. Всі спори, що виникали між організаці;
ями, підприємствами, розглядалися загальни;
ми судами. Декретом про суд від 07.03.1918 р.
були заборонені судові позови між казен;
ними установами. В умовах громадянської
війни та військового комунізму необхідності
в таких органах не було, оскільки між дер;
жавними підприємствами й організаціями 
не існувало товарно;грошових відносин. Всі
питання, у тому числі спірні, вирішувались 
у централізованому, адміністративному по;
рядку [3, с. 15].

У 1922 р. створені Арбітражні комісії 
при Вищих Радах народного господарства 
й арбітражні комісії при його місцевих ор;
ганах. 14 березня 1923 р. була прийнята По;
станова про правила провадження справ у
Вищій арбітражній комісії при Раді праці й
оборони та місцевих арбітражних комісіях.
Загальних правил підсудності цей акт не
містив. Термін «підсудність» використову;
вався у розумінні підвідомчості, тобто визна;
чав орган, який повноважний розглядати
справу за участю того чи іншого суб’єкта. Про;
те дослідження норм чинного на той час за;
конодавства свідчить, що деякі правила під;
судності існували. Так, визначалися катего;
рії спорів, які мала розглядати Вища арбіт;
ражна комісія як перша інстанція, тобто фак;
тично закріплювалися правила виключної
підсудності. Але слід визнати, що належної
уваги досліджуваному інституту процесу;
ального права на той час не приділялося.

Правила розгляду та вирішення майно;
вих спорів органами Державного арбітражу
від 1934 р. мали важливе значення для фор;
мування арбітражного судочинства, але та;
кож не закріпили чітких правил підсудності.

Конституція СРСР 1977 р. передбачала,
що вирішення господарських спорів між
підприємствами й організаціями здійсню;
валось органами державного арбітражу 
(ст. 163). Проте прийняті на підставі цього
положення Конституції Закон «Про держав;
ний арбітраж в СРСР» від 30.11.1979 р. та Пра;
вила розгляду вирішення господарських спо;
рів Державним арбітражем від 05.07.1980 р.
не містили терміна «підсудність». Глава ІІІ
Закону 1979 р. та глава ІІ Правил 1980 р. за;
кріплювали лише правила підвідомчості.
Так, статті 13 та 14 Правил 1980 р. закріплю;
вали правила територіальної та виключної
підвідомчості господарських спорів, які роз;
глядалися державним арбітражем. Було вста;
новлено, що спори, підвідомчі органам дер;
жавного арбітражу, які виникали при укла;
денні, зміні або розірванні господарських до;
говорів, розглядалися державним арбітражем
за місцем знаходження підприємства, орга;
нізації, установи – постачальника, підрядни;
ка, виконавця робіт. Спори, що виникали
при виконанні господарських договорів,
вирішувалися за місцем знаходження відпо;
відача (ч. 1 ст. 13 Правил 1980 р.).

Таким чином, дослідження термінології,
використаної законодавцем у Правилах,
свідчить, що під підвідомчістю розуміли
інститут процесуального права, який визна;
чає коло справ, які вирішуються державним
арбітражем, та арбітражний орган, який без;
посередньо вирішуватиме конкретний спір
(тобто були розмежовані різні арбітражні ус;
танови). Отже, межі між підвідомчістю та під;
судністю не існувало. Так, аналіз вказаних
Правил 1980 р. дозволяє стверджувати, що
законодавцем закріплювалися правила те;
риторіальної підсудності, передусім таких її
різновидів, як загальна, альтернативна та
виключна підсудність.

Закон УРСР «Про арбітражні суди» прий;
нятий 04.06.1991 р., визначив, що правосуддя
в господарських відносинах здійснюється
арбітражними судами (ст. 1). Арбітражний
процесуальний кодекс (далі – АПК) Ук;
раїни, прийнятий 06.11.1991 р., діє до тепе;
рішнього часу із змінами та доповненнями.
Слід зазначити, що в редакції 1991 р. АПК
України не містив терміна «підсудність», але
правила підсудності були закріплені, тобто
збереглася ситуація, яка існувала під час дії
Правил 1980 р.

З наведеного випливає, що протягом ба;
гатьох років законодавці не виокремлювали
понять «підвідомчість» і «підсудність», хоча
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A historical aspect of formation of the specialized judicial agencies which solved economical dis�
putes and origin and formation of the jurisdiction institution of the economical disputes is examined in
the article. 

В статье исследуются исторический аспект формирования специализированных судебных
учреждений, которые разрешали хозяйственные споры, возникновение и формирование инсти�
тута подсудности хозяйственных споров. 

їх правила існували та були законодавчо
закріплені. Слід зазначити, що науковці вже
з початку ХІХ ст. розрізняли ці на перший
погляд схожі поняття й інститути процесу;
ального права. Зараз у процесуальному зако;
нодавстві й учбовій літературі чітко розрізня;
ють поняття «підвідомчість» і «підсудність»,
але фундаментальних досліджень з питання
підсудності не зроблено.

У сучасному українському процесуаль;
ному законодавстві є правила підсудності.
На нашу думку, це є ознакою будь;якої пра;
вової держави. Законодавче закріплення
інституту підсудності є гарантією реалізації
принципу, закріпленого у ст. 6 Конвенції про
права людини та основні свободи: кожен при
вирішенні спору має право на справедливий
і відкритий розгляд справи впродовж розум;
ного строку незалежним і безстороннім су;
дом, встановленим законом. Таке право гро;
мадян на законний суд в науці отримало наз;
ву «принцип законного суду». Він закріпле;
ний у ряді конституцій світу. Так, права на
те, що справа повинна вирішуватися в суді,
заздалегідь визначеному законом за прави;
лами підсудності, закріплено в ст. 101 Основ;
ного Закону ФРН, ст. 177 Конституції Рес;
публіки Польща, ст. 47 Конституції РФ.
Відповідно до ст. 83 Конституції Австрії суд
визначається законом і ніхто не може бути
позбавлений свого законного суду [4, с. 287].
Таким чином, норми, які закріплюють право
особи на законний суд, мають вкрай важливе
значення. Викладене свідчить про доціль;

ність внесення відповідних змін до Консти;
туції України з тим, щоб закріпити це право
на конституційному рівні. Також можна
стверджувати, що правила підсудності базу;
ються на принципі рівності громадян перед
судом. Тому необхідно вкрай чітко та зро;
зуміло законодавчо закріпити правила під;
судності, що унеможливить односторонню їх
зміну стороною або вищестоящим судом, як
це, наприклад, можна зробити керуючись 
ст. 48 Господарського процесуального кодек;
су Республіки Білорусь [5].

Проведене дослідження дозволяє зроби;
ти висновок, що встановлення та додержан;
ня правил про підсудність сприяє швидкому,
всебічному і повному розгляду справ з ура;
хуванням їх конкретних особливостей, здійс;
ненню принципу рівності всіх громадян пе;
ред законом і судом, підвищує виховне зна;
чення правосуддя, забезпечує реалізацію пра;
ва сторін на компетентний суд.
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Необхідність розбудови ефективного та су;
часного технічного регулювання та сис;
теми ринкового нагляду в Україні вже

давно існує як нагальне питання у загальному
контексті реформування. Це питання набуло
більшої рельєфності, ураховуючи євроінтег;
раційні прагнення України та проголошення
нею відповідних зобов’язань, і у цій спеціальній
сфері. Як видається, ці питання стають ще
гострішими та потребують усебічного компле;
ксного підходу та звернення до зарубіжного та
міжнародного досвіду у контексті реформи да;
ної сфери, що вже було розпочато Україною.

Метою цієї статті є аналіз основних змін, які
було введено новими законами України «Про
загальну безпечність нехарчової продукції»
від 02.12.2010 р. № 2736;ІV (далі – Закон про
безпечність продукції) та «Про державний
ринковий нагляд і контроль нехарчової про;
дукції» від 02.12.2010 р. № 2735;ІV (далі – За;
кон про нагляд), та визначення інших сфер
технічного регулювання у законодавстві Ук;
раїни, що мають бути вдосконаленими з ура;
хуванням європейського досвіду, тим більше,
що за даним напрямом майже відсутні комп;
лексні наукові дослідження. 

Започатковані у вітчизняному законодав;
стві зміни, що їх пов’язано із реформою законо;
давства про захист прав споживачів, зокрема з
питаннями технічного регулювання, у своїй су;
купності мають революційний характер. Своєрід;
ними прототипами та взірцями для запрова;
дження нових норм стали відповідні документи
ЄС. Каталізатором процесу запровадження та;
ких змін стали правила Світової організації
торгівлі, яких Україна має дотримуватись як
член СОТ, та відносини із ЄС як перспектив;
ною стороною угоди про зону вільної торгівлі

(ЗВТ). З точки зору таких наявних і майбутніх
торговельно;правових відносин чинна в Україні
система технічного регулювання характери;
зується за більшістю оцінок як бар’єр у її
торгівлі і з країнами;членами СОТ, і з ЄС [1–5].
Система технічного регулювання, яка існувала
до прийняття зазначених вище актів, становила
собою комбінацію вже розпочатих раніше ре;
форм цієї сфери та інерції застарілих стандартів
і технічних умов. Саме у такому вигляді система
розцінюється як гальмо не тільки у поточних
зовнішньоторговельних відносинах, а й, що не
менш важливо, у перспективних. 

Перші кроки у розбудові принципово но;
вих підходів у сфері технічного регулювання бу;
ло закладено вже із прийняттям наступних до;
кументів: Законів України «Про підтверджен;
ня відповідності» від 17.05.2001 р. № 2406;ІІІ,
«Про стандарти, технічні регламенти та проце;
дури оцінки підтвердження відповідності» від
01.12.2005 р. № 3164;IV, Декрету Кабінету Міні;
стрів України «Про стандартизацію та сертифі;
кацію» від 10.05.1993 р. № 46;93, постанови Ка;
бінету Міністрів України «Про затвердження
Технічного регламенту модулів оцінки відповід;
ності та вимог щодо маркування національним
знаком відповідності, які застосовуються в тех;
нічних регламентах» від 07.10.2003 р. № 1585,
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
схвалення Концепції розвитку технічного регу;
лювання та споживчої політики у 2006– 2010 ро;
ках» від 11.05.2006 р. № 267;р. Цими актами було
визначено основні елементи технічного регулю;
вання: технічні регламенти та стандарти, стан;
дартизацію та сертифікацію у цілому та проце;
дури оцінки відповідності. Таким чином, було
утворено основу для правового забезпечення
відносин технічного регулювання, яку у цілому
можна оцінити як прогресивну щодо підходу, що
існував раніше. Водночас закладеній у цих нор;
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мативних актах моделі технічного регулювання
бракувало найважливішої складової – був від;
сутній правовий механізм ринкового нагляду,
який по суті є основним елементом реалізації всієї
системи технічного регулювання, на що неод;
норазово звертали увагу експерти.

Ситуацію було докорінно змінено із прийнят;
тям двох зазначених вище комплексних актів:
Закону про безпечність продукції та Закону про
нагляд. Оскільки обидва акти побудовано на базі
нормативних актів ЄС, слід зазначити, що у ЄС
застосовується система технічного регулювання
та нагляду за ринком товарів і послуг, яка відріз;
няється тим, що діє у взаємопов’язаному комп;
лексі стандартизації, оцінки відповідності (сер;
тифікації) та інституційної складової забезпе;
чення технічного регулювання. 

Згадані вище перші кроки у розбудові віт;
чизняного технічного законодавства поширюва;
лися на нормативно;правове регулювання секто;
ральних технічних вимог та часткове забезпе;
чення загальних технічних вимог на законодав;
чому рівні. В останньому випадку йшлося про
неповний набір документів цього кола, так, на;
приклад, не була підготовлена сучасна система
стандартизації, було відсутнє регулювання наг;
ляду за ринком та, що є не менш важливим, не
було сучасного нормативного акта про загальну
безпеку продукції, правила якої застосовувались
би за відсутності спеціалізованого регламенту у
певній сфері. Ситуацію суттєво змінено та за;
значений дефіцит частково компенсовано із
прийняттям двох вищезазначених законів.

Закон про нагляд, який є загальним, «конт;
ролюючим» актом, та Закон про безпечність
продукції, який має застосовуватися спеціалізо;
вано до питань безпечності та введення в обіг
нехарчової продукції, по суті доповнюють один
одного. Вони є актами, що діятимуть у напрямі
«європейських підходів». Набрання чинності
цими документами з 06.07.2011 р. має привнес;
ти багато змін та інновацій до законодавства
України.

У контексті цих змін слід зазначити, що
проектом Закону про відповідальність за дефе;
ктну продукцію передбачено (аналогічно євро;
пейському досвіду) внесення до законодавства
змін стосовно відповідальності особи за розмі;
щення на ринку дефектної продукції. Такі зміни
враховували б норми із цього питання, що міс;
тяться у праві ЄС. Зважаючи на систему зако;
нодавства України було б доцільним, як пропо;
нують експерти, врахувати ці норми у вигляді
змін до вже чинних законів: у ст. 1209–1211 § 3
«Відшкодування шкоди, завданої внаслідок не;
доліків товарів, робіт (послуг)» гл. 82 «Відшко;
дування шкоди» Цивільного кодексу України, а
також у п. 5 ч. 1 ст. 4 та ст. 16 «Майнова відпові;
дальність за шкоду, завдану дефектною продук;
цією або продукцією неналежної якості» Зако;
ну України «Про захист прав споживачів». Вод;
ночас слід зазначити, що у проекті Закону про
відповідальність за дефектну продукцію не вирі;
шено питання співвідношення Закону «Про за;

хист прав споживачів», Цивільного кодексу
(далі – ЦК України) та власне проекту (у дея;
ких положеннях проект дублює зазначені ак;
ти). Слід взяти до уваги також, що цивільно;
правова відповідальність за дефектну про;
дукцію стосується сфери дії цього запроектова;
ного закону не повною мірою: згідно із ч. 2 ст. 3
проекту дія Закону не поширюватиметься на
випадки, коли розмір шкоди, заподіяної майну
споживача, становить менше, ніж 50 неоподат;
ковуваних мінімумів доходів громадян. Отже,
проект потребує чіткого визначення потрібних у
разі його прийняття змін до ЦК України та де;
яких інших законів, що діють.

Законом про нагляд створено спеціалізова;
ну уповноважену систему інститутів;органів,
які наділено суттєвими повноваженнями, нап;
риклад, вимагати від суб’єктів господарювання
надання документації та інформації, відвідува;
ти приміщення відповідних суб’єктів господа;
рювання у разі їх відсутності. У разі виявлення
невідповідності продукції вимогам безпечності
суб’єкт господарювання має відшкодувати кош;
ти на проведення тестування. Крім того, виділе;
но підстави для заборони чи обмеження обігу
товарів на ринку. Зокрема, у Законі враховано
зауваження з боку експертів: концепція ринко;
вого нагляду, що існує у ЄС, включає здійснен;
ня митного контролю під час експорту товарів
на митну територію України [6].

Отже, слід особливо зазначити, що разом із
Законом про нагляд з’явилася законодавча ос;
нова поширення в Україні європейської систе;
ми повідомлення про небезпечну продукцію
(RAPEX). Але Закон про нагляд містить низку
неточностей та прогалин, що свідчить про не;
обхідність його вдосконалення. Так, повнова;
ження органів ринкового нагляду та органів
сертифікації залишаються спільними, контроль
питань, пов’язаних із нещасними випадками та
ушкодженням здоров’я, що могли бути спричи;
нені небезпечною продукцією, які у праві ЄС
розглядаються у рамках ринкового нагляду, у
Законі не регулюються. Залишається незро;
зумілою власне система органів ринкового наг;
ляду та яким чином процес контролюватиметься
на рівні «центральний орган ринкового нагляду –
митні органи–місцеві утворення». За змістом ч. 5
ст. 2 Закону про нагляд транспортні засоби пере;
бувають поза переліком продукції, відносини із
нагляду та контролю за якою не входять до сфе;
ри відносин, що регулюються Законом, а отже,
транспортні засоби Законом охоплюються. Про;
те така ситуація не є сумісною із європейськими
правилами, де транспортні засоби виокремлено
у спеціальний напрям регулювання, поза загаль;
ним ринковим наглядом.

Слід звернути увагу на те, що у Законі про
нагляд використано концепцію «продукції» (ч. 5
ст. 2 Закону), котра є вужчою за ту, яку вико;
ристано у п. «а» ст. 2 Директиви ЄС 2001/95 [7].
За змістом Директиви під «продукцією» ро;
зуміється всяка продукція, яка, у тому числі у
рамках надання послуг, призначена для спожи;
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вання споживачами або яка може у розумно пе;
редбачуваних умовах бути використаною спо;
живачами навіть за умови, що зазвичай така
продукція не призначена для використання,
яка постачається чи надається у розпоряджен;
ня у ході комерційної діяльності на платній чи
безоплатній основі, незалежно від того, чи є во;
на новою, вживаною або відремонтованою. За;
кон про нагляд не покриває продукцію, яка на;
дається у рамках послуг, що на практиці озна;
чатиме, скажімо, відсутність вимог до засобів,
що їх використовуватиме перукар при наданні
своїх послуг. 

У Законі про нагляд міститься суттєво важ;
ливий розділ (7) стосовно відповідальності
суб’єкта за небезпечну продукцію, який по суті
включає перелік складів правопорушення та
домінуючу санкцію – штраф. При цьому, вихо;
дячи з ч. 1 ст. 44 адміністративна відповідаль;
ність не є єдиним видом відповідальності у рам;
ках Закону. Аналіз ст. 44 показує, що у рамках
Закону залишаються питання інших видів пра;
вової відповідальності. Водночас цивільно;пра;
вова та кримінально;правова складові цих по;
рушень так само, як і адміністративно;правова,
мають бути визначені відповідними Кодексами
та має бути визначено співвідношення із відпо;
відальністю, передбаченою Законом «Про захист
прав споживачів». 

Слід зазначити, що у Законі про безпечність
продукції аналогічні положення розкрито через
суб’єкта;порушника, що є розповсюджувачем чи
виробником. Як видається, суб’єктний підхід,
що застосовано у цьому акті, є більш вдалим, бо
дозволяє ідентифікувати адресата відповідаль;
ності і практично виключає ситуації, коли не
можна встановити легітимного винуватця. До
того ж такий підхід відповідав би підходу ст. 2
Директиви 2001/95. У директиві містяться термі;
ни «виробник, розповсюджувач, посередник та
інші суб’єкти». Між тим термін «посередник»
та його визначення не є присутніми у жодному
із зазначених двох Законів. 

Заслуговує на увагу положення (міститься у
ст. 2 у обох зазначених Законах) стосовно непо;
ширення дії обох актів на певні види продукції.
У випадку Закону про безпечність продукції 
(п. 13 ст. 2) до переліку «непоширення» включе;
но продукцію, що була у вжитку, антикваріат та
продукцію, що потребує ремонту. Проте вклю;
чення такої продукції до сфери технічного регу;
лювання відповідало б ст. 2 Директиви 2001/95.
Як було зазначено вище, вона містить чітке тлу;
мачення того, що саме така продукція підпадає
під дію Директиви. 

Не можна не згадати інший проект із тех;
нічного регулювання у вітчизняному правопро;
ектуванні. Як уже зазначалося, сучасне повно;
цінне функціонування технічної сфери немож;
ливе без оновлення сертифікаційного сектору.
Таку спробу було зроблено у проекті Закону
«Про внесення змін до деяких законодавчих ак;
тів України (щодо стандартизації та обов’язкової
сертифікації). Цей проект було піддано критиці

у частині невідповідності нормам СОТ і вітчиз;
няного законодавства та повернено на доопра;
цювання (02.02.2011 р.). Метою цього проекту
було позбавлення харчової продукції архаічних
форм стандартизації. Право СОТ і право ЄС
спрямовують відповідні норми у протилежно;
му напрямі ніж той, що є в Україні. Вітчизняне
законодавство передбачає сертифікацію та пе;
ревірку вже готової продукції, тоді як європей;
ське – процес виробництва, вирощування сиро;
вини, процес постачань тощо. Отже, зміни, що
мають відбутися у законодавстві України у цьо;
му напрямі після доопрацювання законопроек;
ту, є кардинальними змінами. Нагальність цьо;
го підсилено відповідними зобов’язаннями Ук;
раїни, що їх вже було взято, зокрема при вступі
до СОТ. 

Не може бути прийнятним для європейсь;
кої системи стандартизації те, що державний
орган (Держспоживстандарт) розробляє і прий;
має стандарти, тоді як у ЄС цим займаються ви;
ключно незалежні органи. Крім того, треба зазна;
чити, що Україна, вступаючи до СОТ, зобов’я;
залася скасувати обов’язкову сертифікацію
продуктів харчування. Відповідно до пунктів 310
та 313 Звіту робочої групи із питання вступу
України до СОТ: «Державний комітет стандар;
тизації не уповноважений висувати обов’язкові
вимоги щодо імпорту харчової та сільськогос;
подарської продукції. Державний комітет стан;
дартизації з дати вступу не регулюватиме
імпорт такої продукції з держав;членів СОТ та
не вимагатиме, щоб імпорт відповідав добро;
вільним стандартам. …Держспоживстандарт
України видасть наказ, що набере чинності з да;
ти вступу до СОТ, і скасує будь;які повнова;
ження Держспоживстандарту вимагати тесту;
вання або сертифікації будь;якого імпортова;
ного харчового продукту. У результаті цього ім;
портовані харчові продукти підлягатимуть тес;
туванню та сертифікації лише санітарною або
ветеринарною службою відповідно до компе;
тенції» [8]. Втім, суттєвого правового оновлен;
ня у цих питаннях не відбулося і подальше збе;
реження такого заходу може бути розцінене як
технічний бар’єр для вільного руху товарів,
оскільки сертифікацію може бути застосовано
одночасно і як захід для забезпечення якості то;
варів, і як бар’єр, що порушує принцип націо;
нального режиму щодо іноземних товарів (Стат;
тя ІІІ Генеральної угоди по тарифах і торгівлі)
[9]. В умовах майбутньої зони вільної торгівлі
така сертифікація була б для ЄС як партнера
України по ЗВТ неприйнятною.

Зміни та найскоріше оновлення законодав;
ства про сертифікацію мало б своїм результа;
том не тільки благополуччя споживача, а і ре;
анімування багатьох торговельних та інших
бізнесових відносин із європейськими партне;
рами, що є актуальним у світі можливого неза;
баром підписання Угоди про створення ЗВТ
Україна – ЄС (на разі переговори з укладення
відповідної угоди на стадії завершення). Слід
також зазначити, що правовий аналог ринково;
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го нагляду стосовно нехарчової продукції, який
розглянуто у цій статті, присутній у ЄС і сто;
совно харчової продукції, що ставить перед Ук;
раїною додаткові завдання та орієнтири для за;
позичення. Це, зокрема, положення Регламенту
(EC) № 764/2008 Європейського Парламенту і
Ради від 09.07.2008 р. щодо визначення проце;
дур, пов’язаних із застосуванням певних націо;
нальних процедур до продукції, правомірно роз;
міщеної на ринку держави;члена, та щодо скасу;
вання Рішення № 3052/95/ЕС  [10]; Регламенту
(EC) № 765/2008 Європейського Парламенту і
Ради від 09.07.2008 р., що визначає вимоги до ак;
редитації та ринкового нагляду щодо розміщення
продукції на ринку та скасовує Регламент (EEC)
№ 339/93 [11]; Рішення № 768/2008/ЕС Європейсь;
кого Парламенту і Ради від 09.07.2008 р. про
спільні правові рамки розміщення продукції 
на ринку та про скасування Рішення Ради
93/465/ЕЕС [12]; Регламенту Європейського
Парламенту і Ради від 28.01.2002 р. (ЕС) 178/2002
про встановлення загальних принципів та ви;
мог законодавства відносно харчових про;
дуктів, створення Європейського органу із без;
пеки харчових продуктів та встановлення про;
цедур у сфері безпеки харчових продуктів [13];
Регламенту Європейського Парламенту і Ради
від 29.04.2004 р. (ЕС) № 882/2004 про прове;
дення офіційного контролю з метою забезпе;
чення перевірок дотримання законодавства про
продукти харчування, кормів для тварин і пра;
вил, що стосуються здоров’я та благополуччя тва;
рин [14]. Адаптація до цих правових документів
була б подальшим логічним етапом впроваджен;
ня європейських стандартів технічного регулю;
вання, необхідним для зайняття Україною у май;
бутньому своєї частки (англ. stake) на внутрішньо;
му ринку ЄС у рамках «поглибленої та всеосяж;
ної ЗВТ».
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The issues of structure of the system of market control and technical regulation in Ukraine and EU are dis�
cussed in this article. In particular, problems of Ukraine legislation adaptation in this field are mentioned.

Данная статья посвящена освещению вопросов перестройки системы рыночного присмотра и
технической регуляции в Украине и ЕС. В частности, рассмотрены проблемы адаптации законода�
тельства Украины в этой сфере.
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Спадкування за правом представлення
(jus representationis) – це особливий
порядок спадкування за законом, за

яким до спадкування закликаються особи,
які заступають собою місце спадкоємця, що
помер раніше, ніж спадкодавець. Такий по;
рядок спадкування зародився у Стародавньо;
му Римі й уперше був закріплений у новелах
Юстініана [1, с. 236; 2, с. 134, 135]. На думку
Д. Мейєра, спадкування за правом представ;
лення перейшло до інших законодавств через
канонічне право грецької церкви [3, с. 805].

Спадкування за правом представлення
регулюється ст. 1266 Цивільного кодексу
(далі – ЦК) України та не є окремим видом
спадкування, а виникає лише при спадку;
ванні за законом. Згідно із ст. 1217 ЦК Ук;
раїни існує два види спадкування – за за;
повітом або за законом, а тому, враховуючи
структурне розміщення ст. 1266 у главі 86
ЦК України, можна стверджувати, що спад;
кування за правом представлення є особли;
вим порядком спадкування за законом, що
застосовується на підставах і в порядку, пе;
редбачених законом.

Перш за все слід вказати на терміноло;
гічну неточність поняття «спадкування за
правом представлення», оскільки воно не роз;
криває змісту цього явища: відносини пред;
ставництва в буквальному значенні тут не
виникають. Спадкоємець, який закликається
до спадкування, нікого, крім себе, ні фактич;
но, ні юридично не представляє. Така особа є
безпосереднім і самостійним наступником
спадкодавця на підставі закону в силу кров;
ної спорідненості з останнім, а не як наступ;
ник або представник спадкоємця, померлого
до відкриття спадщини. Про самостійний ха;
рактер спадкування осіб у порядку ст. 1266

ЦК України свідчить і та обставина, що вони
відповідають не за боргами спадкоємців, по;
мерлих до відкриття спадщини, а лише за
боргами спадкодавця у розмірі, встановлено;
му ст. 1282 ЦК України. 

У зв’язку із викладеним у літературі не;
одноразово зазначалося, що термін «спадку;
вання за правом представлення» неправиль;
но виражає юридичну природу цього явища,
а тому не раз пропонувалося відмовитися від
нього. Зокрема, у ч. 2 ст. 1358 проекту Ци;
вільного укладення Російської імперії засто;
совувалося поняття «поколінний розподіл»
[4, с. 21–23]. В.  Серебровський пропонував
використовувати термін «поколінне наступ;
ництво» [5, с. 103]. Разом із тим позиції окре;
мих авторів щодо досліджуваного поняття є
досить спірними. Так, Н. Волкова, С. Боря;
кова, Л. Ломакіна та Є. Сергеєва вказують:
спадкування за правом представлення озна;
чає, що певні особи є представниками при
спадкуванні чиїхось прав [6, с. 113]. А. Спек;
тор, характеризуючи право представлення,
зазначає, що оскільки особа спадкує не за влас�
ним правом, а за правом іншого спадкоємця, то
вона спадкує нарівні із спадкоємцями, які пе;
ребувають у тому ступені споріднення із спад;
кодавцем, в якому перебував їх родич, який
помер раніше за спадкодавця [7, с. 149, 150]. 

Спадкуванню за правом представлення
приділяється багато уваги в юридичній літе;
ратурі. Проте залишилася низка питань, які
ще дискутуються та потребують детального
наукового аналізу. Йдеться, зокрема, про
особливість правового статусу осіб, які за;
кликаються до спадкування за правом пред;
ставлення. Ключовим є питання про відне;
сення таких осіб до певної черги спадкоєм;
ців за законом. Вирішення цієї проблеми має
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не лише суто теоретичне, а й практичне зна;
чення, оскільки, якщо погодитися з тим, 
що спадкоємці, перелік яких встановлений
ст. 1266 ЦК України, входять до складу спад;
коємців першої, другої, третьої черги спад;
коємців за законом, то є всі підстави надавати
їм ті права, якими користуються спадкоємці
відповідної черги.

У радянській доктрині не було вироблено
єдиної позиції щодо віднесення «представля;
ючих» спадкоємців до відповідних черг. За
правилом ст. 529 ЦК УРСР 1963 р. онуки та
правнуки є спадкоємцями за законом, якщо
на час відкриття спадщини немає в живих
того з їх батьків, хто був би спадкоємцем.
Причому положення про спадкування ону;
ків і правнуків структурно розміщувалось у
статті, що визначала спадкоємців першої
черги. У зв’язку з цим, Г. Степаненко ствер;
джував, що онуки та правнуки спадкують
«замість» померлих спадкоємців першої чер;
ги [8, с. 22]. В. Рясенцев вважав, що «пред;
ставляючі» спадкоємці закликаються «ра;
зом» із спадкоємцями першої черги [9, с. 18].

Заслуговують на увагу і діаметрально про;
тилежні точки зору. Зокрема, Р. Халфіна вва;
жала, що онуки і правнуки померлого взагалі
не є його спадкоємцями [10, с. 14]. Натомість
Б. Антімонов та К. Граве, протиставляючи
спадкоємців за правом представлення та
онуків – утриманців спадкодавця, визнавали
спадкоємцями першої черги лише останніх
[11, с. 130].

Сучасні дослідники теж дискутують. Ю. За;
іка відносить осіб, які спадкують за правом
представлення, до спадкоємців певних черг і
зазначає, що практика окремих нотаріальних
контор, які не визнають онуків спадкоємця;
ми п’ятої черги, а вважають за можливе за;
кликати їх до спадкування виключно за пра;
вом представлення, не ґрунтується на законі.
Зазначений висновок зумовлюється, на його
думку, тим, що правила спадкування за пра;
вом представлення викладені у чинному ЦК
України по;іншому, тому підстав застосову;
вати підходи, що сформувалися в нотаріаль;
ній практиці за часів дії ЦК УРСР 1963 р., в
сучасний період не існує [12, с. 328, 329]. 

І. Жилінкова вважає, що особи, які ма;
ють право спадкувати за правом представлен;
ня, є окремою групою спадкоємців за зако;
ном. Їх коло невелике і чітко визначене в зако;
ні [13]. 

Не вдаючись до характеристики правово;
го становища осіб, які спадкують за правом
представлення, З. Ромовська дійшла виснов;
ку, що за допомогою механізму «права пред;
ставлення» у середині першої черги спадщи;
на почергово концентруватиметься у руках
найближчих родичів, які перебували у прямій
(низхідній чи висхідній) лінії споріднення з

особою, яка могла б одержати право на спад;
кування, якби була живою на момент від;
криття спадщини [14, с. 189]. О. Шилохвост
обґрунтовує віднесення особи, яка закли;
кається до спадкування за правом представ;
лення, до спадкоємців за законом відповід;
ної черги [15, с. 95–98].

Таким чином, питання про віднесення
осіб, які спадкують за правом представлення,
до певної черги спадкоємців за законом, не
можна вважати вирішеним повною мірою,
що спонукає до ретельного наукового ана;
лізу цих відносин. 

Метою цієї статті є з’ясування правового
становища осіб, які закликаються до спад;
кування за правом представлення. Вирі;
шити окреслену проблему можна, перш за
все, шляхом визначення особливостей та;
кого порядку спадкування. 

Виходячи із змісту ст. 1266 ЦК України,
за правом представлення закликаються до
спадкування:

•• онуки, правнуки спадкодавця, які спад;
кують ту частку спадщини, що належала б за
законом їх матері, батькові, бабі, дідові, якби
вони були живими на час відкриття спадщини;

•• прабаба, прадід, які спадкують частку
спадщини, що належала б за законом їх дітям
(бабі, дідові спадкодавця), якби вони були
живими на час відкриття спадщини;

•• племінники спадкодавця, які спадкують
частку спадщини, що належала б за законом
їх матері, батькові (сестрі, братові спадкодав;
ця), якби вони були живими на час відкрит;
тя спадщини; 

•• двоюрідні брати та сестри спадкодавця,
які спадкують частку спадщини, що належа;
ла б за законом їх матері, батькові (тітці,
дядькові спадкодавця), якби вони були жи;
вими на час відкриття спадщини.

Таким чином, закликання до спадкуван;
ня за правом представлення обмежується
першими трьома чергами спадкоємців за за;
коном. При цьому проект ЦК України від
25.08.1996 р. дещо звужував коло таких спад;
коємців. Зокрема, ст. 1507 проекту не відно;
сила до зазначених осіб прабабу та прадіда
щодо спадкування тієї частки, що належала б
за законом їх дітям (бабі, дідові спадкодав;
ця), якби вони були живими на час відкрит;
тя спадщини [16, с. 441]. 

Особливість спадкування за правом пред;
ставлення зумовлюється, перш за все, підста;
вами виникнення досліджуваного правовід;
ношення. Зазначений порядок спадкування
виникає внаслідок юридичного складу, що
компонується з таких юридичних фактів:

•• відсутність заповіту або визнання його
недійсним у судовому поряду (вже зазнача;



Ц И В І Л Ь Н Е  П РА В Осерпень  2011

52

лося, що механізм спадкування за правом
представлення може бути застосований ли;
ше в межах спадкування за законом);

•• смерть спадкоємця за законом, що наста;
ла до смерті спадкодавця. Зазначені відноси;
ни породжуються лише фактом смерті спад;
коємця. Якщо ж, наприклад, він відмовився
від прийняття спадщини, то відносини спад;
кування за правом представлення не виника;
ють, а відбувається перерозподіл спадкових
часток між іншими спадкоємцями за законом;

•• смерть спадкодавця;
•• прийняття спадщини особою, яка спад;

кує за правом представлення. Такий спадко;
ємець наділений правом прийняти спадщину
або відмовитися від її прийняття. Причому
ці дії вчиняються в загальному порядку,
встановленому главою 87 ЦК України. У разі
відмови спадкоємця за правом представлен;
ня прийняти спадщину, настають правові
наслідки, встановлені ст. 1275 ЦК України,
та, відповідно, відносини спадкування за пра;
вом представлення не виникають. Так, від;
повідно до ст. 1146 ЦК Російської Федерації
спадкування за правом представлення на;
стає, коли спадкоємець за законом помер як
до відкриття спадщини, так і одночасно із
спадкодавцем. В Україні право представлен;
ня у випадку одночасної смерті спадкодавця
та спадкоємця за законом не виникає: такий
факт породжує відносини іншого роду. Зо;
крема, відповідно до ч. 3 ст. 1220 ЦК України,
якщо протягом однієї доби померли особи, які
могли б спадкувати одна після одної, спад;
щина відкривається одночасно й окремо що;
до кожної з них. Ці особи мають назву «ком;
морієнти».

Слід зазначити, що окремі дослідники се;
ред підстав виникнення досліджуваних від;
носин окремо визначають таку обставину:
спадкоємець, якого «представляють», за свого
життя не втратив права на спадщину як не;
гідний [17, с. 153; 18, с. 189]. Уперше наведе;
на позиція була висловлена О. Іоффе. Дослід;
ник свого часу висловив таку думку: оскіль;
ки внаслідок позбавлення спадкових прав
спадкоємець, якого «представляють», нічого
б не отримав за життя, то відсутні й підстави
для отримання спадщини за правом представ;
лення також його дітьми – онуками спадко;
давця [19, с. 304].

У той самий час П. Нікітюк стверджував,
що онуки не позбавляються права на спадку;
вання за наявності підстав для визнання їх
померлого батька чи матері негідним спад;
коємцем [20, с. 77]. Солідаризуючись із ним,
О. Шилохвост доходить висновку, що не по;
винна впливати на спадкові права особи, яка
спадкує за правом представлення, недостой;
на поведінка спадкоємця, померлого до від;
криття спадщини [15, с. 133]. З цього приво;

ду слід зазначити: спадкоємець може бути
усунений від права на спадкування на під;
ставі ст. 1224 ЦК України. Відповідно до п. 6
постанови Пленуму Верховного Суду Укра;
їни «Про судову практику у справах про спад;
кування» від 30.05.2008 р. № 7, вимога про
усунення спадкоємця від права на спадкуван;
ня може бути пред’явлена особою, для якої
таке усунення породжує пов’язані із спадку;
ванням права й обов’язки, одночасно з її по;
зовом про одержання права на спадкування з
підстав, визначених ч. 2 ст. 1259 ЦК України.
Йдеться про усунення спадкоємця за зако;
ном від права на спадкування після відкрит�
тя спадщини, тобто після смерті спадкодавця.
А у досліджуваних правовідносинах спад;
коємець, якого «представляють», помирає до
відкриття спадщини, тобто його смерть пере;
дує смерті спадкодавця. Це означає, що, по�
перше, не всі підстави усунення від права на
спадкування, можуть застосовуватись у цих
відносинах (наприклад, ч. 1 ст. 1224 ЦК Ук;
раїни щодо усунення від спадкування особи,
яка умисно позбавила життя спадкодавця).
Крім того, за рішенням суду особа може бути
усунена від права на спадкування, якщо
встановлено, що вона ухилялася від надання
допомоги спадкодавцеві, який через похилий
вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпо;
радному стані (ч. 5 ст. 1224 ЦК України). Та;
ка справа розглядатиметься за правилами
Цивільного процесуального кодексу (далі –
ЦПК) України в позовному провадженні;
відповідачем виступатиме спадкоємець, який
ухилявся від надання допомоги. Однак, як
вже зазначалося, на момент відкриття спад;
щини останнього вже не буде в живих. 

По�друге, усунення від права на спадку;
вання в порядку ст. 1224 ЦК України має
особистий характер, оскільки пов’язане із
поведінкою спадкодавця, яка суперечить за;
кону та моральним засадам суспільства. Усу;
нення від права на спадкування – цивільно;
правова санкція, що застосовується до особи,
яка скоїла правопорушення. А тому правові
наслідки недостойної поведінки спадкоємця
не повинні стосуватись інших осіб. A con�
trario – це застосування санкції до особи, чия
поведінка була правомірною. 

Зважаючи на викладене, наявність такої
підстави, як відсутність встановленого належ;
ним чином факту негідної поведінки спад;
коємця на момент відкриття спадщини, уяв;
ляється малоймовірним для виникнення
правовідношення спадкування за правом
представлення.

Однією з основних особливостей спадку;
вання за правом представлення є порядок
розподілу часток, встановлений ч. 5 ст. 1266
ЦК України – якщо спадкування за правом
представлення здійснюється кількома осо;
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бами, частка їх померлого родича ділиться
між ними порівну. Наприклад, до спадкуван;
ня закликаються дві дочки спадкодавця та
три онука за правом представлення. Спадко;
ве майно в цьому разі ділиться на три частки,
при цьому кожна з дочок отримує по 1/3 част;
ки спадкового майна. Онуки ділять порівну
ту частку (1/3), яку б спадкував їх батько або
мати (відповідно син або дочка спадкодавця).
Отже, кожен із них отримує 1/9 частки спад;
щини, тобто діє спеціальна норма, яка пара;
лізує положення загальної норми про те, що
частки у спадщині спадкоємців за законом є
рівними (ст. 1267 ЦК України).

Одним із дискусійних є питання про від;
несення осіб, які спадкують за правом пред;
ставлення, до певної черги спадкоємців за за;
коном. На нашу думку, спадкоємці за правом
представлення є спадкоємцями відповідної
черги, якщо на момент відкриття спадщини
немає в живих того спадкоємця за законом,
який мав би її спадкувати. А особливий ме;
ханізм закликання до спадкування за правом
представлення є лише однією з умов реалі;
зації такими особами своїх прав як спадко;
ємців відповідної черги. І хоча особи, які
спадкують за правом представлення, є само;
стійними наступниками спадкодавця, вони
«заміщають» місце того спадкоємця, який мав
би закликатися до спадкування, проте помер
раніше за спадкодавця. 

На нашу думку, немає підстав відносити
спадкоємців за правом представлення до ок;
ремої групи спадкоємців, оскільки останні
закликаються до спадкування не окремою
чергою, а разом із іншими спадкоємцями, що
спадкують у загальному порядку. Закон за;
стосовує у цих відносинах механізм «замі;
щення» місця спадкоємця, померлого до від;
криття спадщини. Особливими є підстави за;
кликання до спадкування таких спадкоємців
і порядок розподілу часток, що не впливає на
віднесення спадкоємців за правом представ;
лення до окремої групи або черги. 

Ми не поділяємо позицію про те, що
спадкоємці за правом представлення закли;
каються до спадкування не за власним пра;
вом, а за правом іншого спадкоємця. Як;
що виходити з цього, то спадкування в до;
сліджуваних відносинах здійснюється після
спадкоємця, померлого до відкриття спад;
щини. Відносно останнього спадщина відкри;
вається окремо і мова йтиметься вже не про
спадкування за правом представлення (будуть
застосовуватися загальні норми спадкування 
за законом). Особа, яка закликається до спад;
кування за правом представлення, є безпосе;
реднім і самостійним наступником саме спад;
кодавця та немає жодних правових підстав
розглядати її як наступника або представника
спадкоємця, померлого до відкриття спадщини.

Не можна погодитись і з тим, що особи,
які закликаються до спадкування на підста;
ві ст. 1266 ЦК України, не є спадкоємцями. 
В цьому випадку постає цілком логічне питан;
ня – а ким вони є? Вказані особи є родичами
спадкодавця та спадкують, перш за все, в си;
лу факту споріднення. Крім того, закон не
містить застережень щодо віднесення осіб,
які спадкують за правом представлення, до
інших учасників цивільних правовідносин. 

Таким чином, ми вважаємо справедли;
вим перебування осіб, які закликаються до
спадкування за правом представлення, у
складі перших трьох черг спадкоємців за за;
коном за наявності встановлених умов за;
кликання їх до спадкування у складі відпо;
відної черги. Особливості, притаманні спад;
куванню за правом представлення, не дають
підстав розглядати його як окремий вид спад;
кування або заперечувати, що особи, які за;
кликаються до спадкування за таким правом,
є спадкоємцями спадкодавця.

Наведене цілком узгоджується із змістом
підпункту 1.3.4 п. 1.3 розділу 2 ч. 3 Методич;
них рекомендацій щодо вчинення нотаріаль;
них дій, пов’язаних із вжиттям заходів щодо
охорони спадкового майна, видачею свідоцтв
про право на спадщину та свідоцтв про право
власності на частку в спільному майні под;
ружжя, схвалених рішенням Науково;екс;
пертної ради з питань нотаріату при Мініс;
терстві юстиції України від 29.01.2009 р., де
зазначається, що онуки, правнуки за життя
своїх батьків не спадкують після смерті діда,
баби, прадіда, прабаби. Вони закликаються
до спадкування як спадкоємці першої черги,
якщо на час відкриття спадщини не було в
живих того з батьків, який би мав право на
спадкування.

Висновки

Спадкування за правом представлення 
є особливим порядком спадкування за за;
коном, що виникає за наявності певних під;
став. Досліджуване правовідношення поро;
джується низкою юридичних фактів, що утво;
рюють склад – відсутність заповіту або ви;
знання його недійсним у судовому порядку;
смерть спадкоємця за законом, який мав би
спадкувати після спадкодавця; смерть спад;
кодавця; прийняття спадщини особою, яка
спадкує за правом представлення. При цьому
ми вважаємо недоцільним віднесення до
підстав виникнення спадкування за правом
представлення ту обставину, що спадкоємець,
якого «представляють», за свого життя не
втратив права на спадщину як негідний. 
Особи, які закликаються до спадкування за
правом представлення, відносяться до спад;
коємців за законом тієї черги, в якій мав би



Ц И В І Л Ь Н Е  П РА В Осерпень  2011

The article deals with the peculiarities of inheritance by the right of representation. The grounds of
such order of succession are revealed. The legal status of individuals who are called to inheritance by
the right of representation is analysed. 

В статье определяются особенности наследования по праву представления и раскрывают�
ся основания такого порядка наследования, анализируется правовое положение лиц, которые
призываются к наследованию по праву представления.

спадкувати спадкоємець, померлий раніше
за спадкодавця.
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№ 8

Зурахуванням істотності відмінностей
природи та функціональних можли;
востей різних видів цінних паперів, що

перебувають в обігу на території сучасної
України, а також нового підходу до впоряд;
кування правового регулювання цінних па;
перів, започаткованого у Цивільному кодексі
України, актуальною є проблема їх система;
тизації. Основа систематизації цінних папе;
рів знайшла своє відображення в Цивільно;
му кодексі України та Законі України «Про
цінні папери та фондовий ринок».

Сучасні наукові та практичні досліджен;
ня даної проблеми привели до розроблення
низки нових законів, покликаних системати;
зувати і цінні папери, і їх обіг. Це, зокрема, за;
кони «Про розпорядчі цінні папери», «Про
похідні цінні папери», «Про приватизаційні
цінні папери». Зазначені документи об’єдна;
ні двома основоположними ідеями, а саме:
систематизувати на законодавчому рівні цін;
ні папери за групами та видами і законодав;
чо закріпити та врегулювати обіг відносно
нових для України цінних паперів у гармонії
із раніше наявними видами. 

Дослідження окремих аспектів щодо сис;
тематизації цінних паперів здійснювали 
М. Агарков, Н. Нерсесов, М. Петров, Г. Шер;
шеневич, Г. Шевченко, Я. Шевченко, В. Яроць;
кий та ін. 

При цьому саме поняття системи цінних
паперів, яке часто використовується як у
юридичній, так і економічній літературі, на
жаль, не знайшло законодавчого закріплен;
ня. Зміст даного поняття не розкривається ні
у нормах чинного законодавства, ні у проек;
тах законів, ні у юридичній літературі. Крім
того, поряд із цим поняттям у літературі і чин;
ному законодавстві використовуються сло;
восполучення «ринок цінних паперів», «кла;
сифікація цінних паперів», у які автори іноді
вкладають то різний, то ідентичний зміст. 

Метою цієї статті є з’ясування змісту та
співвідношення понять: «система цінних па;
перів», «ринок цінних паперів», «класифі;
кація цінних паперів» з метою вирішення
питання про те, котре з них має бути покла;
дене в основу систематизації цінних па;
перів у майбутньому законодавстві.

Під системою як такою звичайно розу;
міють сукупність визначених елементів, між
якими присутній закономірний зв’язок або
взаємодія. Системою є окремі предмети чи
явища реальної дійсності, мислення та пі;
знання, що складаються із реально виділених
частин, об’єднаних у єдине ціле. Систему мо;
жуть утворювати окремі тіла, явища, проце;
си, що вступають між собою у взаємодію,
обмінюються енергією, виконують спільну
функцію тощо [1, с. 626]. Виходячи зі змісту
даного визначення, можна припустити, що
система цінних паперів – це сукупність усіх
визнаних законодавством видів цінних па;
перів, об’єднаних у єдине ціле. 

Кожен з наявних видів цінних паперів,
зазвичай, виконує свою, притаманну тільки
йому функцію, однак тільки система цінних
паперів, на наш погляд, спроможна забезпе;
чити цілісне функціонування механізму ре;
алізації майнових прав суб’єктів цивільно;
правових відносин. Наявність саме системи
цінних паперів, на нашу думку, дає можли;
вість суб’єктам цивільно;правових відносин
обрати найбільш зручний для конкретних
умов спосіб здійснення своїх прав і обов’яз;
ків за допомогою цінних паперів. Система цін;
них паперів розширює можливості суб’єктів
цивільно;правових відносин щодо практич;
ної реалізації прав власності, зокрема опосе;
редковує передачу прав власності, відступ;
лення права вимоги тощо. Система цінних
паперів виконує самостійні функції, зокрема
це функція опосередкування руху товарно;
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матеріальних цінностей, функція перероз;
поділу та руху капіталів в економіці держа;
ви. Здатність до виконання зазначених функ;
цій, на наш погляд, має саме система цінних
паперів у своїй єдності, і не існує можливості
забезпечити виконання цих функцій, обме;
жившись використанням того чи іншого ви;
ду чи групи цінних паперів.

Про те, що цінні папери утворюють сис;
тему, свідчить той факт, що однакові ознаки
можуть бути притаманні різним видам цінних
паперів. Наприклад, іменними та на пред’яв;
ника можуть бути акції, облігації та інші цін;
ні папери. Окремі види цінних паперів вико;
нують однакові функції, але різними спосо;
бами, наприклад, казначейські векселі й об;
лігації внутрішніх державних позик. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок» фондовий
ринок (ринок цінних паперів) – це сукуп;
ність учасників фондового ринку та право;
відносин між ними щодо розміщення, обігу 
й обліку цінних паперів і похідних (дери;
вативів).

У юридичній та економічній літературі
дане поняття має дещо інше визначення.

Поняття «ринок цінних паперів» А. Заго;
родній визначає як частину ринку позикових
капіталів, де здійснюється емісія, купівля;
продаж цінних паперів [2, с. 75]. 

Як вважають І. Пилипенко, О. Жук (і ми
з ними погоджуємося), ринок цінних паперів
є взаємодія, що відбувається на ринках між
його суб’єктами щодо випущених цінних па;
перів [3, с. 11]. 

Наведені визначення ринку цінних па;
перів не тільки в сукупності чітко відобража;
ють зміст даного поняття, але переконливо
свідчать про неприпустимість його ототож;
нення із поняттям «система цінних паперів».

Дещо складніше розмежувати поняття
системи цінних паперів від уявлень про їх
класифікацію. Так, у юридичній енциклопе;
дїї класифікація (від лат. classis – розряд і
ficacio, від facio – роблю) визначена як сис;
тема субпідрядних понять (класів об’єктів)
тієї чи іншої галузі знань або діяльності лю;
дини, що використовується як засіб для вста;
новлення зв’язків між цими поняттями чи
класами об’єктів [4, с. 115]. На думку С. Мас;
лової, класифікація цінних паперів – це
поділ їх на види за певними ознаками. «Кла;
сифікація видів цінних паперів – це поділ
видів цінних паперів на підвиди, які у свою
чергу можуть поділятися на дрібніші підви;
ди» [5, с. 98]. 

З аналізу наведених визначень можна при;
пустити, що класифікація як така є поділом
із метою встановлення зв’язків (схожих рис,
окремих характеристик) між окремими еле;
ментами об’єкта класифікації. Наприклад,

цінні папери поділяються на строкові та без;
строкові. За цим критерієм конкретна облі;
гація може бути віднесена як до першого, так
і до другого виду, а акція розглядатиметься
тільки як безстроковий цінний папір, тобто
не зможе бути класифікована за таким кри;
терієм, оскільки не матиме спільної істотної
ознаки у даному разі.

Отже, можна зробити висновок, що кла�
сифікація цінних паперів – це сукупність за;
собів (критеріїв), за допомогою яких здійс;
нюється поділ усіх наявних видів цінних па;
перів на підвиди та різновиди з метою вияв;
лення спільних і відмінних ознак між ними.
Отже, класифікація, на нашу думку, має важ;
ливе теоретичне значення для наукового до;
слідження інституту цінних паперів. Систе�
ма цінних паперів, запропонована у цій праці,
має на меті закласти наукові основи, побудо;
ву єдиного чіткого механізму ідентифікації
кожного типу цінного папера відповідно до
його категорії, групи, виду і має, передусім,
практичне значення, оскільки може бути ви;
користана у майбутній законодавчій практи;
ці. Сам термін «система» (від грецького sys�
tema) означає ціле, складене із частин; об’єд;
нання, різноманітність елементів, що перебу;
вають у відношенні та зв’язках між собою і 
утворюють певну цілісність, єдність [6, с. 463].
Із наведеного визначення системи випливає,
що при визначенні поняття «система цінних
паперів» треба врахувати взаємозв’язок із по;
няттями «цілісність», «структурність», «вза;
ємозв’язок елементів системи». У даному ас;
пекті слід погодитися із думкою Д. Лук’янця,
який, досліджуючи проблему структури сис;
теми права, зазначає, що успіх пізнання сис;
темного цілого залежить від знання його час;
тин, його складових [7, с. 3]. З урахуванням
викладеного та мети побудови структури
системи цінних паперів вважаємо за необ;
хідне передусім визначитись із принципами
системи цінних паперів, які дають можли;
вість правильно відрізняти поняття «систе;
ма» від поняття «класифікація». Будь;яка
система ґрунтується на принципах ціліс;
ності, структурності, ієрархічності, взаємоза;
лежності системи та середовища [6, с. 464].
Розглянемо дані принципи стосовно системи
цінних паперів.

Принцип цілісності системи цінних па;
перів означає принципову несумісність влас;
тивостей системи до суми властивостей еле;
ментів, які її становлять. Іншими словами, з
індивідуальних властивостей цінних паперів
як елементів системи не виводяться загальні
властивості системи, як це робиться у разі із
класифікацією цінних паперів. Принцип ці;
лісності характерний тільки для системи і 
тим відрізняє систему від класифікації. Прин;
цип цілісності системи цінних паперів, на 
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нашу думку, вказує також на неприпусти;
мість відокремлення однорідних та об’єднан;
ня неоднорідних елементів системи за різ;
номанітними критеріями, як то: за емітен;
том, за забезпеченістю втіленого у папері пра;
ва тощо.

Принцип структурності системи цінних
паперів вказує на можливість опису системи
через визначення її структури, а саме: через
виявлення тих взаємозв’язків, які об’єдну;
ють елементи системи у види, поділяють їх
на типи й об’єднують у групи, утворюючи
при цьому єдину одноманітну структуру сис;
теми цінних паперів. Елементами структури
системи цінних паперів нами пропонується
вважати: поділ цінних паперів на види, типи,
класи, виділення категорій та об’єднання
видів у групи. 

Принцип взаємозалежності системи і се�
редовища відносно системи цінних паперів
означає, що система цінних паперів формує і
виявляє свої властивості у процесі взаємодії
із середовищем, яким для системи цінних па;
перів є ринок цінних паперів, де здійснюєть;
ся їх обіг. При цьому саме система цінних па;
перів є провідним активним компонентом
взаємодії із ринком цінних паперів. Це мож;
на пояснити тим, що саме функціональні
можливості системи та її елементів визнача;
ють ті чи інші можливості ринку, не зважаю;
чи на наявний на останньому попит. Напри;
клад, свого часу, відповідно до рішення Дер;
жавної комісії із цінних паперів та фондово;
го ринку від 18.03.2002 р., яке на сьогод;
нішній день скасовано [8, с. 34], відбулися
зміни щодо системи цінних паперів у частині
заборони обігу векселів на організованому
ринку. Такі зміни призвели до втрати ор;
ганізованою частиною ринку цінних паперів
відповідного інструменту та спричинили до
пошуку учасниками ринку інших компенсу;
ючих попит інструментів у межах тієї самої
системи цінних паперів. 

Принцип ієрархічності у системі цінних
паперів означає, що на відміну від класи;
фікації цінних паперів, їх система складаєть;
ся з елементів, кожний з яких може роз;
глядатись як підсистема і водночас сама сис;
тема цінних паперів є елементом більш ши;

рокої системи. Так, система цінних паперів є
елементом системи об’єктів права. А група
боргових цінних паперів як елемент самої
системи цінних паперів має у своїй підсис;
темі такі види цінних паперів, як вексель,
казначейські зобов’язання, облігації, ощадні
(депозитні) сертифікати, кожен з яких у свою
чергу поділяється на типи, зокрема, векселі
поділяються на прості і переказні. Облігації
поділяються на державні облігації України,
облігації підприємств, облігації місцевих позик.

З урахуванням викладеного можемо ви;
значити систему цінних паперів як цілісне,
структурне, ієрархічне об’єднання всіх перед;
бачених законом видів цінних паперів, що
вказує на місце, роль, значення, функції, вза;
ємозв’язки й особливості правового регулю;
вання кожного із них у такому об’єднанні гру;
пуванням однорідних видів цінних паперів у
групи та індивідуалізації конкретних видів
за типами з одночасним визначенням кате;
горій. Наприклад, акції й інвестиційні сер;
тифікати, з огляду на їх основні функції за;
свідчувати пайову участь у власному капі;
талі емітента, мають бути об’єднані в групу
пайових цінних паперів, що визначає їх ін;
дивідуальне місце у системі цінних паперів.
Значення такого об’єднання розуміється на;
ми як можливість застосовувати у деяких 
випадках єдині правила та норми до видів
цінних паперів, об’єднаних у групу. 
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Вюридичній науці зламано вже чимало
списів у спробах дати універсальне
визначення речовому праву. Цього пи;

тання у своїх дослідженнях торкалося багато
видатних учених і правознавців (Ю. Гамба;
ров, Є. Васьковський, Д. Маліновський, Ю. Тол;
стой та ін.). Завдання саме собою не із прос;
тих, адже кожен дослідник, хто візьметься за
його вирішення, безумовно, надто ризикує. 
У наданій дефініції як у дзеркалі віддзерка;
люватиметься вся повнота знань про об’єкт,
який визначається. 

Складність помітно зростає, якщо йдеть;
ся про загальне визначення родового понят;
тя, яким речове право є щодо кожного його
різновиду. Тому не дивно, що у цій ситуації
правознавці досить стримано, а подекуди і
скептично, відносяться до різних авторських
інтерпретацій речового права, схиляючись
більше до підтримання певного статусу;кво
у правовій науці – коли загального уявлен;
ня про речове право через панування над
об’єктом нібито цілком достатньо для пра;
вильного розуміння правової природи цього
явища. Як наслідок, практичної деталізації
цього поняття в достатній мірі не відбуваєть;
ся. У багатьох підручниках із цивільного пра;
ва розділу про загальні положення про речо;
ве право взагалі немає, а у тих посібниках, де
тематика речових прав висвітлюється, речо;
ве право часто надається в описовій формі,
без зайвої конкретизації. Ті незначні, порівня;
но із загальним обсягом висвітлення, спроби
визначення речового права досить часто су;
проводжуються авторськими посиланнями
на традиційність такого розуміння або під;
кріплюються словами «прийнято вважати…»
[1, с. 326].

Мета цієї статті – аналіз правової природи
речового права та його авторських дефі;
ніцій, визначення суб’єктивного речового
права у його суб’єктивному значенні.

Нині правова наука по суті опинилась у
ситуації, коли виведення математично точ;

ного поняття речового права здається нібито
неможливим, а практичний вимір самого
права зумовлює визначення цієї правової ка;
тегорії у законодавстві. Однак сам процес
інтерпретації досить складний, на чому у свій
час наголошувало багато правників, застері;
гаючи від дефініцій у законодавстві. Німець;
кий філософ Г. В. Ф. Гегель, скажімо, взагалі
вважав, що науці про позитивне право не ду;
же і треба перейматися питанням пошуку
дефініцій, оскільки її основною метою є по;
бачити те, що є правомірним, тобто якими є
особливі законодавчі дефініції. Що більш не;
зв’язні й антагоністичні визначення права, то
менш можливими у ньому є дефініції, оскіль;
ки останні мають мати спільні визначення, а
у спільних визначеннях безпосередньо вияв;
ляється протилежне [2, с. 60]. 

Це своєрідне замкнуте коло американсь;
кий юрист Ф. Коген розірвав по;своєму. Пра;
вові дефініції, на його думку, не слід оціню;
вати як правильні чи неправильні – вони мо;
жуть бути тільки корисними або некорисни;
ми [3, с. 429]. Акцент на практичності права є
слушним аргументом для подолання консер;
ватизму правової думки, зашореної багато у
чому традиційними догматичними уявлен;
нями. Практика й є тим інструментом, який
спроможний відкоригувати будь;яку сміли;
ву новаторську ідею, навіть якщо вона і вихо;
дить за межі усталеного розуміння об’єкта.

Визначення поняття «речове право» у су;
б’єктивному сенсі обов’язково потребує до;
тримання певних вимог. Достовірність вис;
новків має бути обґрунтована застосуванням
правильних, методологічно вивірених уста;
новок. Дефініція речового права, по�перше,
має бути лаконічною. Такий підхід виправ;
даний передусім з точки зору юридичної тех;
ніки. За його наявності є можливість убезпе;
читися від значної кількості можливих кри;
тичних оцінок сформульованого визначення,
принаймні дати для цього менше об’єктив;
них підстав. З іншого боку, завдяки такому
підходу можна уникнути й іншої небезпеки:
що більш громіздким є визначення поняття,
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то більше вірогідності його різного тлумачен;
ня та правозастосування. Як свідчить прак;
тика, при такій дефініції є ризик, що правова
категорія завдяки різному розумінню визна;
чення насправді застосовуватиметься у більш
широкому сенсі, ніж той, що був закладений
у неї від самого початку, або на практиці поч;
не застосовуватися звичайна маніпуляція
словами із пристосуванням поняття до кон;
кретної ситуації у більш вигідній для когось
інтерпретації.

По�друге, дефініція речового права має бу;
ти ємною, тобто широкою за своїм змістом. Як
родове поняття визначення речового права
має включати у себе всі можливі випадки ви;
яву речових прав на практиці. По�третє, у
дефініції має бути визначений кваліфікуючий
критерій речового права, за яким може відбу;
ватися ідентифікація права як речового та йо;
го відмінність від усіх інших, неречових прав.

Аналіз авторських дефініцій речового пра;
ва дає можливість зробити декілька аналітич;
них викладок із приводу наявних у цьому пи;
танні наукових тенденцій. Так, при визна;
ченні дефініції речового права у правовій на;
уці зазвичай згадуються два основні підходи:
розуміння суб’єктивного речового права як
взаємозв’язку між носієм права й об’єктом
або між носієм права й іншими учасниками
цивільних правовідносин. Залежно від того
на чий бік стати у цій полеміці великою мі;
рою залежатиме зміст, покладений у дефіні;
цію правової категорії речового права. 

Деякі правники, не заперечуючи по суті,
що речові права як такі виникають стосовно
певних об’єктів, разом із тим намагалися у
праві сфокусувати увагу на його соціальному
аспекті, а тому і розглядали суб’єктивне ре;
чове право передусім як відносини між осо;
бами, а не особою та річчю. Так, французь;
кий правник М. Ортолан вважав, що будь;
яке право не може існувати інакше як стосов;
но осіб, хоча саме право, зазначав він далі, і
виникає щодо речі [4, с. 89]. Вторував йому 
у цьому і німецький правознавець З. Шлос;
сман. На його думку, юридичне відношен;
ня особи до речі неможливе і речове право 
є уявним загальним джерелом усіх мисли;
мих можливих вимог проти третіх осіб щодо
речі [5, с. 60]. Ізольована людина, писав у
свою чергу К. Маркс, подібна до Робінзона,
який живе самотньо на острові, ще не є влас;
ником, тому власність – це є не відношення
людини до речі, а суспільне відношення людей
[6, с. 23]. Коли ми і можемо говорити про пра;
во Робінзона, продовжував аналогію Є. Тру;
бецькой, то тільки у припущенні можливого
товариства інших осіб, які колись порушать
його самотність [7, с. 15].

Насправді, право завжди має соціальний
підтекст. Необхідність у ньому як у правово;

му інструментарії виникає лише у відносинах
між особами. Натомість не можна забувати,
що саме право має принаймні дворівневу сис;
тему. На першому рівні (загальному) предме;
том правового регулювання права, зокрема
цивільного, є певні відносини між особами.
Право тут розглядаємо в об’єктивному сенсі.
На низовому рівні (рівні суб’єктивного речо;
вого права) завдання права як правового
інструментарію змінюється. Щоб досягти за;
гальної мети правового регулювання – упо;
рядкування суспільних відносин, потрібно ви;
рішити інше, не менш важливе завдання – на;
дати цим відносинам статичного характеру.
Як відомо, будь;які відносини між особами
так чи інакше прагнуть до якогось кінцевого
результату. Досягти ж останнього неможливо
без прив’язки об’єкта до особи; саме з цим зав;
данням і має впоратися речове право на су;
б’єктивному рівні. Для Робінзона, який са;
мотньо живе на безлюдному острові, відсут;
ня будь;яка потреба у праві і в об’єктивному, 
і суб’єктивному сенсі. Однак, коли на острові
з’являться люди, перше питання, яке постане
перед ними: кому і що належить? А вже потім,
які відносини між сторонами із цього приводу
виникають і як вони регулюватимуться? 

Суб’єктивне право та правовідносини –
це споріднені між собою поняття та правові
елементи. Окремо вони не можуть існувати
один без одного. Для суб’єктивного права
правовідношення – це те правове середови;
ще, де суб’єктивне право може реалізовува;
тися та без якого його існування стає немож;
ливим і втрачає будь;який практичний сенс.
З іншого боку, спробуйте прибрати із пра;
вовідношення його складовий елемент – су;
б’єктивне право, то це зруйнує саму конструк;
цію правовідношення. Така взаємозумов;
леність не є ототожнювальною для цих пра;
вових категорій, обидві породжені правом і
кожна має своє самостійне призначення. Ко;
ли спробувати повністю встати на позицію
суб’єктно;суб’єктного підходу при визна;
ченні поняття суб’єктивного права, тобто ба;
чити у суб’єктивному праві відносини між
особами, то неминуче постанемо перед вибо;
ром – прибрати із права правовідносини чи
суб’єктивні права, адже елементом право;
відносин не можуть бути ті самі відносини.

Будь;яка правова категорія має бути са;
модостатньою у своєму визначенні, а тому не
бажано визначати одне поняття через інше, що
потребуватиме як мінімум додаткових роз’яс;
нень наданої дефініції. Так, Д. Маліновський
вважає, що під суб’єктивним речовим правом
треба розуміти елемент абсолютного правовід;
ношення, що його матеріальним об’єктом 
є індивідуально;визначена матеріальна річ
[8, с. 12]. Для родової категорії така дефініція
є вузькою за змістом. По�перше, прив’язка
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суб’єктивного речового права до абсолютно;
го правовідношення насправді не стільки
підкреслює абсолютний характер такого пра;
ва, скільки відсікає можливість побачити та
визнати наявність речових прав у відносних
правовідносинах, скажімо право володіння
орендаря стосовно права власності власника.
Останні, відносні правовідносини, не вплива;
тимуть на абсолютну природу речових прав,
тому прирівнювання абсолютної природи
речових прав лише до абсолютних правовід;
носин не коректне. По�друге, у своєму визна;
ченні автор дефініції називає тільки дві ква;
ліфікаційні ознаки речового права: його аб;
солютну природу та специфіку об’єкта речо;
вих прав. Не зосереджуючись на питанні об’єк;
та, де автор є прихильником його широкого,
філософського, розуміння, спробуємо краще
зрозуміти причину абсолютної природи ре;
чового права. Звичайно, це панування особи
над об’єктом. Така ознака речового права і
зумовлює всім відомий характер речового
права, а тому, на нашу думку, саме вона і має
лягти в основу правового визначення дефініції
речового права у суб’єктивному сенсі. Втім,
деякі правознавці вважають, що панування
над об’єктом характерне не лише речовому
праву. Воно відбувається також і над об’єк;
том зобов’язального права – поведінкою зо;
бов’язаної особи. Тому надалі задля уник;
нення зайвої полеміки, мабуть, бажано поба;
чити іншу особливу ознаку панування – йо;
го особистий характер. 

І справді, поведінка у зобов’язальних
правовідносинах прив’язана безпосередньо
до особистості зобов’язаної особи. Носій зо;
бов’язального права коли і може здійснювати
так би мовити панування над поведінкою зо;
бов’язаної особи, проте таке панування не
можна розглядати як особисте через немож;
ливість прив’язки поведінки однієї особи до
особистостей двох чи більше осіб, які беруть
участь у відносних правовідносинах.

По�третє, важливо для себе чітко уявити
фактор визначення речового права у суб’єк;
тивному сенсі – факт панування чи право на
панування, а відтак захист панування має
здійснюватися за фактом чи за суб’єктивним
правом. Якщо речове право розглядати тіль;
ки у рамках чинних цивільних правовідно;
син, як зазначає у своєму визначенні Д. Ма;
ліновський, то акцент начебто має ставитися
на суб’єктивному речовому праві як на праві,
а не на факті. З іншого боку, у цьому разі з;
під захисту закону виводиться фактичне па;
нування, що може здійснюватися особами,
які перебувають у фактичних відносинах. 

Узагалі, вся проблематика речового пра;
ва щодо співвідношення факту та суб’єктив;
ного права у науці цивільного права пов’яза;
на передусім з інститутом володіння. Річ, як

зазначав І. Покровський, юридично може на;
лежати одній особі, а фактично перебувати
під владою іншої. Таке фактичне знаходжен;
ня речі в іншої особи може мати певну юри;
дичну підставу, а може її не мати. Завдяки
самим різним причинам фактичне знахо;
дження речей може далеко у чому розійтися
з їх юридичним розподілом [9, с. 212]. Як би
там не було, однак у науці ідея можливості
захисту володіння за фактом володіння на;
справді знайшла собі багато прихильників.
Можливість здійснення захисту фактичного
володіння передбачалась на рівні як суб’єк;
тивної (Ф. Савіньї), так і об’єктивної (Р. Іє;
ринг) теорій володіння. Інша річ, під яким ра;
курсом кожна із цих теорій розглядала мож;
ливість здійснення захисту володіння як
фактичного стану. Для суб’єктивної теорії, де
володіння;право протиставлялося володін;
ню;факту, захист фактичного володіння від;
бувався автоматично як наслідок захисту
права особи на особисту недоторканність. Не;
припустимість насилля над особистістю зу;
мовлювало повернення фактичного власника
у первісний стан щодо майна, на яке право
володіння він не мав. Для об’єктивної теорії
необхідність захисту володіння;факту пояс;
нювалася його прив’язкою до права власнос;
ті. Довести факт володіння значно простіше
ніж саме право власності, тому, захищаючи
своє володіння майном по факту, власник міг
однозначно й ефективніше захистити своє
право власності. Той, хто має намір витребу;
вати річ, зазначав Гай, має подумати, чи мо;
же він отримати річ у володіння через якийсь
інтердикт, оскільки значно зручніше володі;
ти самому і заставити іншу сторону нести весь
тягар позивача, ніж самому пред’являти по;
зов про власність, коли річчю володіє інша
особа [10, с. 37].

Безперечно, описана проблематика не мо;
же залишитися поза увагою при визначенні
правової дефініції речового права у суб’єк;
тивному сенсі. Речове право як родова кате;
горія по відношенню до кожного свого різно;
виду у своєму визначенні має включати всі
можливі вияви його видів на практиці, тих йо;
го різновидів, які за законом мають підляга;
ти захисту. Прив’язка речового права не ли;
ше до права, а й до факту логічно вписується
у загальний контекст презумпції дійсності
речового права, тобто припущення наявності у
особи суб’єктивного речового права на об’єкт
на законних підставах. Пам’ятаючи, що будь;
яке суб’єктивне право виникає на підставі
юридичного факту, цілком логічно припуска;
ти, що самого факту панування особи над
об’єктом буде достатньо, щоб правомірно
ставити питання про захист такого пануван;
ня, розглядаючи останнє як суб’єктивне ре;
чове право. Законність первісного фактично;
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The problem of definition of property rights in the subjective sense is researched in this article. The
author gave his own definition of this term.

В статье рассматривается проблематика определения вещного права в субъективном
смысле, предлагается авторская дефиниция этого понятия. 

го панування у судовому процесі має визна;
чатися вимогами чинного законодавства та
непорушенням можливого суб’єктивного ре;
чового права на цей об’єкт іншої сторони су;
дового спору. У разі, коли під час захисту бу;
дуть виявлені факти, що підтверджують не;
правомірність здійснення панування, можна
буде ставити питання про відсутність у особи
суб’єктивного речового права. Такий підхід
забезпечує добросовісному набувачу суб’єк;
тивного речового права гарантований захист
його прав без зайвої правової тяганини. 

Можлива кваліфікація речового права че;
рез факт панування над об’єктом не має озна;
чати виведення суб’єктивного речового права
як права поза лаштунки визначення правової
дефініції речового права. Річ, зокрема, у тому,
що фактичне панування може бути лише без;
посереднім, а на практиці трапляється чимало
випадків, коли панування має опосередкова;
ний характер, тобто особа приміром, з одного
боку, має право володіння, однак за фактом
таке володіння здійснює інша особа (відноси;
ни власник;орендар). Отже, категорії «факт» і
«суб’єктивне право» взаємодоповнюють одна
одну і мають бути відображені у загальному
визначенні речового права як родової кате;
горії у її суб’єктивному значенні.

Висновки

Речове право у суб’єктивному сенсі – це
особисте панування особи над об’єктом за
фактом чи належним їй праву в порядку та в
межах, установлених законом. Введення у
правову дефініцію слів «в порядку та у межах,
установлених законом» зумовлене і об’єктив;
ним, і суб’єктивним факторами. Об’єктивно
кожне речове право, скажімо, має здійснюва;
тися на визначених законом принципах ре;
чового права, у томі числі на загальноправо;
вому принципі законності. Не треба забува;

ти, що суб’єктивне право – це лише міра до;
зволеної поведінки. З іншого боку, саме зако;
нодавство завжди має суб’єктивне начало –
відтворює волю та суб’єктивну думку зако;
нодавця, зокрема в питаннях об’єкта речових
прав, межах їх здійснення тощо. Неврахуван;
ня цих факторів означало б ідеалізування ре;
альної дійсності та людської природи, здат;
ної викривити будь;яку ідеальну правову нор;
му, зробити її нежиттєздатною. А тому, на
жаль, неможливо повністю виключити із пра;
вової практики оперативне реагування зако;
нодавця на поточну ситуацію у вигляді, ска;
жімо, введення певних обмежень, доповнень
до законодавства тощо.
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Складність судових спорів щодо захис;
ту прав на торговельні марки та недо;
сконалість законодавства у сфері ін;

телектуальної власності іноді призводить до
прийняття судовими інстанціями різних рі;
шень з однієї й тієї ж справи. Україна не на;
лежить до країн із прецедентним правом,
проте певна судова практика вирішення
спорів щодо торговельних марок все ж існує.
Так, Вищий господарський суд України
прийняв Рекомендації «Про деякі питання
практики вирішення спорів, пов’язаних із за;
хистом прав інтелектуальної власності» від
10.06.2004 р. № 04;5/1107, зокрема про торго;
вельні марки. Однак поза увагою залишило;
ся питання застосування норм, що містять
поняття «введення в оману споживача щодо
особи, яка виробляє товар чи надає послугу».

Ми проаналізували 48 цивільних справ
щодо захисту прав на торговельні марки, які
розглядалися судами загальної юрисдикції 
з 2007 р. по липень 2010 р. У процесі аналізу
виявлено, що під час розгляду справ, як у
спорах про визнання свідоцтва на знак для
товарів і послуг недійсним, так і спорах щодо
порушення прав власника свідоцтва, виника;
ло питання: «Чи є позначення таким, що мо;
же ввести в оману щодо особи, яка виробляє
товари або надає послуги?». Наведене питан;
ня виносилося на розгляд судової експерти;
зи разом із питанням щодо схожості позна;
чень або зареєстрованих знаків настільки,
що їх можна сплутати. Однак при розгляді
різних категорій справ виникають однакові
питання. Чому? 

Звернімося до Закону України «Про охо;
рону прав на знаки для товарів і послуг»
(далі – Закон) від 15.12.1993 р. № 3689;XII, в
якому поняття «введення в оману щодо осо;
би, яка виробляє товари чи надає послуги»
згадується у таких нормах:

стаття 6 Закону – визначені підстави для
відмови у наданні правової охорони позна;
ченню, що заявляється як знак:

п. 2 «Згідно з цим Законом не можуть одержа;
ти правову охорону також позначення, які (…)

є оманливими або такими, що можуть
ввести в оману щодо товару, послуги або осо�
би, яка виробляє товар або надає послугу»;

стаття 16 Закону – містить способи вико;
ристання знака для товарів і послуг та випад;
ки, коли власник свідоцтва має право заборо;
няти іншим особам використовувати за;
реєстрований знак:

п. 5 ст. 16 «Свідоцтво надає його власни;
ку виключне право забороняти іншим осо;
бам використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено цим Законом: (…)

зареєстрований знак стосовно товарів і
послуг, споріднених з наведеними у свідоц;
тві, якщо внаслідок такого використання
можна ввести в оману щодо особи, яка ви;
робляє товари чи надає послуги; (…)

позначення, схоже із зареєстрованим зна;
ком, стосовно товарів і послуг, споріднених з
наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок та;
кого використання можна ввести в оману що;
до особи, яка виробляє товари чи надає послу;
ги, або ці позначення і знак можна сплутати».

Використання у нормах Закону однако;
вого поняття «введення в оману щодо особи,
яка виробляє товари або надає послуги» для
врегулювання різних за своєю суттю відно;
син призвело до плутанини та неправильно;
го застосування норм законодавства.

Розглянемо спори щодо захисту прав на
торговельні марки, у процесі яких виникає
питання про віднесення позначення до та;
ких, що можуть ввести в оману споживача що;
до виробника або особи, яка надає послуги.

По�перше, це спори про визнання сві;
доцтва на знак для товарів і послуг недійс;
ним на підставі тотожності або схожості за;
реєстрованих знаків для таких самих або
споріднених товарів і послуг, тобто коли за;
реєстрований знак не відповідає абзацу 2 п. 3
ст. 6 Закону, відповідно до якого: «Не можуть
бути зареєстровані як знаки позначення, які
є тотожними або схожими настільки, що їх
можна сплутати зі знаками, раніше заре;
єстрованими чи заявленими на реєстрацію в
Україні на ім’я іншої особи для таких самих
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або споріднених з ними товарів і послуг». По;
ряд вказують і підставу, передбачену абза;
цом 5 п. 2 ст. 6 Закону з посиланням на те, що
пізніше зареєстрований знак є таким, що
вводить в оману щодо особи, яка виробляє
товар або надає послугу (а саме щодо власни;
ка раніше зареєстрованого знака). 

По�друге, це спори щодо порушення прав
власника свідоцтва та заборону використання
позначення. Позивачі у даній категорії спорів
посилаються на п. 1 ст. 201 де визначено, які дії
визнаються порушенням прав власника свідоц;
тва та п. 5 ст. 162 Закону (право забороняти
третім особам використовувати тотожне або
схоже зареєстрованому знаку позначення).

Отже, ситуація, коли споживач буде введе;
ний в оману, за українським законодавством
може виникати принаймні у двох випадках:

•• унаслідок реєстрації позначення, яке є
оманливим або таким, що може ввести в оману;

•• унаслідок використання на ринку то;
тожного або схожого із зареєстрованим зна;
ком позначення.

У першому випадку, тобто у спорах про
визнання свідоцтва на торговельну марку
недійсним, критерій «здатність вводити в
оману споживача» є властивістю позначення,
коли власне позначення в цілому чи будь;
який з його елементів є оманливим або таким,
що може ввести в оману, щодо особи, яка ви;
робляє товари або надає послуги.

У другому випадку, а саме у спорах про
порушення прав власника свідоцтва, вини;
кає ситуація, коли внаслідок використання
іншою особою схожого із зареєстрованим
знаком позначення для споріднених товарів і
послуг споживач буде введений в оману що;
до особи, яка виробляє товар або надає по;
слугу. Іншими словами, використання схожо;
го позначення із зареєстрованим знаком мо;

же призвести до сплутування позначень і то;
варів різних виробників та, як наслідок, спо;
живач вважатиме, що товар з використанням
схожого позначення є товаром власника за;
реєстрованого знака (який вже відомий спо;
живачу та з яким він був знайомий раніше),
тобто буде введений в оману щодо виробника.

Для встановлення того, чи є позначення
оманливим або таким, що вводить в оману
щодо особи, яка виробляє товар або надає
послугу відповідно до абзацу 5 п. 2 ст. 6 Зако;
ну, експерт проводить дослідження семанти;
ки позначення відносно товарів і послуг, для
яких він заявлений чи зареєстрований, і заяв;
ника (власника), вказаного у заявці або вида;
ному свідоцтві3. 

Відповідно до Рекомендацій проведення
експертизи заявлених на реєстрацію позначень
[1] «для визначення того, чи є заявлене позна;
чення оманливим або таким, що може ввести в
оману, експерт повинен проаналізувати смис;
лове значення кожного елемента, що входить
до складу позначення». Отже, аналіз заявлено;
го позначення чи торговельної марки, охорона
якого оспорюється, з точки зору їх здатності вво;
дити в оману споживача відносно товару чи
виробника, здійснюється без співставлення з
правами третіх осіб, зокрема з торговельними
марками, які вже набули правової охорони. 

Можливість введення споживача в оману
щодо особи, яка виробляє товар чи надає
послугу, при використанні позначення по;
винна визначатися на основі аналізу смисло;
вого значення позначення чи сутності окре;
мих його елементів, якщо вони породжують
у свідомості споживача асоціації, пов’язані з
певним виробником, які насправді не відпо;
відають дійсності. Іншими словами, підстава,
передбачена абзацом 5 п. 2 ст. 6 Закону, нале;
жить до так званих абсолютних підстав для
відмови у наданні правової охорони4. 1«Будь;яке посягання на права власника сві;

доцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому
числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що
потребують його згоди, та готування до вчинення та;
ких дій, вважається порушенням прав власника
свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно
з чинним законодавством України».

2«Свідоцтво надає його власнику виключне пра;
во забороняти іншим особам використовувати без
його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у
свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслі;
док такого використання можна ввести в оману що;
до особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком,
стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, як;
що внаслідок такого використання ці позначення і
знак можна сплутати; 

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, сто;
совно товарів і послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна
ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи на;
дає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати».

3При встановленні невідповідності позначення
абзацу 5 п. 2 ст. 6 Закону, його дослідження прова;
диться із урахуванням п. 4.3.1.9 Правил складання,
подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва Ук;
раїни на знак для товарів і послуг, затверджених на;
казом Державного патентного відомства України
від 28.07.1995 р. № 116, де зазначено, що: «до позна;
чень, що є оманливими або такими, що можуть ввес;
ти в оману щодо товару, послуги або особи, яка ви;
робляє товар або надає послугу, відносяться позна;
чення, які породжують у свідомості споживача
асоціації, пов’язані з певною якістю, географічним
походженням товарів або послуг або з певним ви;
робником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим
або таким, що здатне вводити в оману, коли є оче;
видним, що воно в процесі використання як знака не
виключає небезпеку введення в оману споживача».

4Абсолютні підстави для відмови в наданні
правової охорони дозволяють без зіставлення з
іншими об’єктами прав третіх осіб оцінити сутність
заявленого на реєстрацію позначення, його здат;
ність виконувати функції торговельної марки, зо;
крема основну функцію – індивідуалізуючу [2].
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Навіть при встановленні схожості заре;
єстрованих знаків, тобто невідповідності од;
ного з них абзацу 2 п. 3 ст. 6 Закону, пізніше
зареєстрований знак не може бути визнаний
таким, що вводить в оману щодо особи, яка
виробляє товар або надає послугу, лише на
підставі встановленої схожості та за умови,
що він не містить вказівки на будь;якого
відомого на ринку виробника товарів чи осо;
би, яка надає послуги. Однак, як свідчить су;
дова практика, абзац 5 п. 2 ст. 6 Закону сьо;
годні застосовується і як відносна підстава
для відмови у реєстрації позначення, з огля;
ду на відсутність у Законі норм про недопу;
щення реєстрації позначень недобросовісни;
ми особами, які реєструють на своє ім’я поз;
начення, що використовуються іншими осо;
бами без реєстрації. 

Зазначені ситуації вже аналізувалися на;
ми [3], тому не будемо їх розглядати у рам;
ках даного дослідження.

У спорах щодо порушення прав власника
свідоцтва небезпека введення в оману спо;
живача щодо особи, яка виробляє товари або
надає послуги, може виникнути внаслідок
сплутування позначень споживачем. Однак
у таких спорах визначається не властивість
позначення, а виникнення ймовірної ситу;
ації, коли споживач не здатен відрізнити то;
вари різних виробників, марковані тотожни;
ми або схожими позначеннями. При цьому
залишається відкритим закономірне питан;
ня: чому Законом передбачена ситуація, коли
споживач може бути введений в оману при
використанні схожого із зареєстрованим зна;
ком позначення, а при використанні зареєст;
рованих знаків подібна норма відсутня?

Для правильного розуміння, тлумачення
та застосування законодавства щодо торго;
вельних марок необхідно розмежувати два
поняття «введення в оману споживача через
використання позначення» та «змішування
позначень».

Законодавство щодо торговельних марок
зарубіжних країн виділяє такі терміни: по�
значення, яке може ввести в оману споживача,
та схожість позначень, що може призвести до
змішування при їх використанні. Перше понят;
тя означає «негативну» властивість позначен;
ня, що перешкоджає його реєстрації, а друге –
змішування позначень відноситься до негатив;
ного наслідку, коли споживач не може відрізни;
ти тотожні або схожі позначення на однакових
чи однорідних товарах або послугах.

Застосування зазначеної термінології є
доречною, оскільки для встановлення змішу;
вання (сплутування) позначень достатньо
визначити їх схожість та однорідність то;
варів і послуг для яких вони зареєстровані. 

Однак для встановлення ймовірності вве;
дення споживача в оману при використанні
схожих позначень, необхідно не лише встано;
вити схожість позначень, а й довести відомість
(популярність) одного з них серед споживачів,
що призводить до виникнення стійкої асоціації
між позначенням і конкретним виробником. 

При цьому Закон не передбачає, що підста;
ва «введення в оману щодо особи, яка вироб;
ляє товар або надає послугу» повинна застосо;
вуватися, зважаючи на першість у реєстрації
чи подачі заявки. Отже, будь;яке із схожих за;
реєстрованих знаків, незважаючи на першість
у реєстрації, може бути визнане таким, що вво;
дить в оману. 

Для унеможливлення неправильного за;
стосування норм, що містять поняття «вве;
дення в оману споживача щодо особи, яка
виробляє товари або надає послуги» та з ура;
хуванням законодавства щодо торговельних
марок зарубіжних країн, пропонується внес;
ти зміни у п. 5 ст. 15 Закону і викласти її у
такій редакції:

«Свідоцтво надає його власнику виключне
право забороняти іншим особам використо�
вувати без його згоди, якщо інше не передба�
чено цим Законом: (…)

зареєстрований знак стосовно товарів і
послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві,
якщо внаслідок такого використання знаки
можна сплутати (або «виникає ймовірність
їх змішування»); (…)

позначення, схоже із зареєстрованим зна�
ком, стосовно товарів і послуг, споріднених із
наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок тако�
го використання ці позначення та знак мож�
на сплутати (або «виникає ймовірність їх
змішування»)». 

До внесення у Закон запропонованих змін
пропонуємо під поняттям «можливість введен�
ня в оману щодо особи, яка виробляє товари чи
надає послуги» у п. 5 ст. 15 Закону розуміти
«змішування (сплутування) позначень». 
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tain a concept «deceiving the consumer in relation to a person which produces goods or gives services».

В статье анализируются нормы законодательства о торговых марках, которые содержат
понятие «введение в заблуждение потребителя относительно лица, которое производит това�
ры или предоставляет услуги».
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Становлення вітчизняної правової сис;
теми супроводжується зміною як за;
конодавчої бази, так і правозастосов;

чої практики, при цьому багато із правових
інститутів зазнають істотної трансформації.
Значною мірою наведене стосується поло;
жень, що регулюють порядок укладення до;
говорів. 

Так, поширеною є практика укладення до;
говорів на торгах. Наприклад, введення зем;
лі в цивільно;правовий оборот зумовило за;
родження інституту земельних торгів. Актив;
но проводяться торги із продажу природних
ресурсів, ліцензій на здійснення деяких ви;
дів діяльності. Набувають поширення так звані
«благодійні» аукціони. Торги широко вико;
ристовуються у виконавчому провадженні
при відчуженні майна боржника, а також віді;
грають важливе значення під час приватиза;
ції державного майна.

Водночас подальше розширення сфери за;
стосування торгів багато у чому стримується
наявністю численних прогалин і неузгодже;
ностей у чинному законодавстві України.
Так, у Цивільному кодексі України містить;
ся лише згадування про можливість укладен;
ня договорів на торгах (ст. 650 і ч. 4 ст. 656).
У загальних рисах торкаються порядку про;
ведення торгів положення деяких інших за;
конів, наприклад, «Про заставу», «Про іпотеку»,
«Про виконавче провадження». У зв’язку з
цим порядок проведення торгів регулюється
численними нормативними актами, які за;
кріплюють різні організаційно;правові меха;
нізми та містять різний понятійний апарат.
Саме тому проведення торгів щодо різного
виду майна або за участю різних за статусом
учасників (наприклад, власник майна;борж;
ник, з одного боку, і виконавча служба – з ін;
шого) характеризується своїми, притаманни;
ми лише йому особливостями, що негативно
впливає на практику їх застосування.

Слід зазначити, що у цивілістичній докт;
рині також відсутній єдиний погляд на пра;
вову природу торгів, їх роль і місце під час
укладення договорів. Відсутні спеціальні мо;
нографічні роботи з цієї тематики, а наявні в
літературі праці стосуються або особливос;
тей окремих видів торгів, або лише у загаль;
них рисах констатують можливість прове;
дення торгів у процесі укладення договорів.
Деяких аспектів зазначеної тематики у своїх
роботах торкалися такі вітчизняні та зару;
біжні науковці, як О. Беляневич, С. Бервено, 
О. Дзера, А. Довгерт, М. Брагінський, В. Віт;
рянський, О. Кохановська, І. Кучеренко, В. Луць,
В. Коссак, Н. Кузнецова, Р. Майданик, Л. Но;
восьолова, І. Спасибо;Фатєєва, Я. Шевченко,
Р. Шишка та ін. 

Наведене обґрунтовує необхідність ви;
роблення уніфікованого наукового підходу
до розуміння категорії торгів у цивільному
праві.

Із погляду цивільного законодавства торги
є способом укладення договору. Договір ук;
ладається з особою, що за результатами тор;
гів стала переможцем. 

Деякі вчені вважають, що торги є одно;
стороннім правочином. Наприклад, на думку
Т. Левшиної, «конкурс і аукціон по продажу
рухомих та нерухомих речей і майнових прав
є одностороннім правочином» [1, с. 431].

Інші автори заперечують наявність до;
говірних відносин між сторонами, не даючи
при цьому правової характеристики відповід;
ним відносинам. Так, Б. Гонгало вважає, що
між організатором і учасниками торгів до;
говірних відносин не існує [2, с. 126].

Третя точка зору є діаметрально проти;
лежною. Ключове значення для встановлення
правових відносин між організатором торгів
і їх учасниками має підстава їх виникнення.
На думку Н. Єгорова, «зобов’язання з пере;
давання майна, виконання робіт чи надання
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послуг виникає із юридичного складу: прове;
дення торгів і укладення на основі їх резуль;
татів договору» [3, с. 499]. Автор виділяє
проведення торгів як самостійний юридич;
ний факт у системі юридичних фактів, проте
не визначає його правової природи. Поділя;
ючи наведену думку, М. Брагінський розви;
ває її далі, зазначаючи, що «перший з наведе;
них юридичних фактів – договір про прове;
дення торгів, за яким організатор зобов’язу;
ється провести торги, визначити переможця,
підписати протокол» [4, с. 184].

Проте більш ґрунтовною є концепція, за;
пропонована М. Єгоровим. Справді, зобо;
в’язання учасників торгів виникають із юри;
дичного складу, що включає два юридичні
факти: проведення торгів і договору. Це оз;
начає, що для виникнення правовідносин між
учасниками й організатором торгів потрібне
настання сукупності фактів, що мають юри;
дичне значення. Останнє випливає з того, що
настання фактів, які входять до юридичного
складу, тягне «відомі, хоч і незакінчені пра;
вові наслідки», тобто наявність факту юри;
дичного складу, що є передумовою виник;
нення прав та обов’язків суб’єктів. 

Перший юридичний факт – проведення
торгів безпосередньо спрямоване на встанов;
лення, зміну та припинення цивільних прав та
обов’язків. У такому разі права та обов’язки
організатора і учасників правочину будуть
спрямовані на досягнення кінцевої мети про;
ведення торгів – укладення цивільно;право;
вого договору.

Водночас торги не є одностороннім пра;
вочином чи сукупністю взаємно спрямова;
них односторонніх правочинів, адже для про;
ведення торгів недостатньо волевиявлення
тільки однієї особи – організатора торгів, по;
трібна наявність узгодженої волі і організа;
тора, і учасників торгів.

Другий юридичний факт – безпосередньо
договір, що укладається за результатами
торгів і має всі ознаки, притаманні цивільно;
правовим договорам. Під час проведення
торгів може бути укладено будь;який договір,
коли відповідний порядок не суперечить його
змісту. Наприклад, не може бути укладений
таким чином договір дарування, адже хоча він
і спрямований на безповоротне припинення
права власності в однієї особи і виникнення
права власності в іншої, дарувальник не набу;
ває права вимагати від обдаровуваної особи ви;
конання будь;яких зустрічних дій на власну 
користь, тобто діє без отримання майнової вза;
ємності. Зрозуміло, що така природа договору
суперечить основним принципам і меті прове;
дення торгів – отримання прибутку.

Зазначимо, що незважаючи на наявність
взаємоузгодженої волі учасників торгів, саму
процедуру їх проведення не можна відноси;
ти до договорів. Відповідний висновок мож;
на зробити на підставі наступних аргументів:
на відміну від односторонніх правочинів і до;
говорів, які є одноактовими діями, торги ха;
рактеризуються тривалістю відносин, що
складаються із декількох стадій, здійснення
яких є протяжним у часі. Проведення торгів
не може бути віднесено до договорів, адже не;
можливо визначити момент укладення тако;
го договору. Віднесення торгів до договорів
безпідставно ускладнить процедуру їх прове;
дення, тим більш що остання характеризу;
ється специфічними особливостями на кож;
ній стадії.

Вважаємо, що у системі цивільного права
торги є певним видом юридичних фактів, 
адже структурно відповідні правовідносини
складаються із двох елементів – повідомлен;
ня про проведення торгів і фіксації резуль;
татів торгів. 

Повідомлення про проведення торгів є
підставою виникнення обов’язків організато;
ра торгів провести торги (тобто вчинити всі
необхідні дії для виявлення переможця) і 
виявити переможця. За своєю юридичною
природою такий вид відносин матиме органі;
заційний характер, адже дії учасників торгів
спрямовані на організацію й упорядкування
відносин на стадії укладення договору. Від;
повідно до запропонованої О. Красавчико;
вим класифікації організаційно;правових
відносин зазначені можна віднести до органі;
заційно;передумовних; у результаті реалі;
зації таких відносин відбувається становлен;
ня і наступний розвиток майнових відносин
[5, с. 55].

Відповідний елемент торгів породжує в
учасників торгів право на подання заявок на
участь у торгах і відповідно наступне внесен;
ня завдатка, який забезпечує зобов’язання
учасників торгів на укладення договору. Слід
зазначити, що внесення завдатка не впливає на
організаційний характер правовідносин, адже
ним забезпечуються зобов’язання, що виника;
ють унаслідок фіксації результатів торгів.

Фіксація результатів торгів породжує
обов’язки організатора й учасника торгів, яко;
го буде оголошено переможцем, оформити
протокол про результати торгів та укласти до;
говір. Відповідний вид правовідносин матиме
майновий характер, оскільки забезпечений
завдатком. Отже, торги є підставою виникнен;
ня правовідносин між організатором і учас;
никами торгів, що характеризуються такими
ознаками.
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По�перше, торги є різновидом юридичних
фактів. Причому правовідносини, які виника;
ють у процесі організації та проведення торгів
є цивільно;правовими, адже учасники торгів
перебувають у стані юридичної рівності, не;
підпорядкованості, діють за власною волею
(крім випадків, передбачених у законі).

По�друге, відповідні цивільно;правові
відносини за своїм змістом є і майновими, і
організаційно;правовими.

По�третє, на підставі договору про про;
ведення торгів виникають відносні цивільні
правовідносини, адже конкретному уповно;
важеному суб’єктові (учасник торгів) про;
тистоїть конкретний зобов’язаний суб’єкт
(організатор торгів). Причому задоволення
інтересів учасника торгів відбувається перш
за все за рахунок дій організатора. Звідси у
процесі організації та проведення торгів ви;
никають цивільні відносні правовідносини,
що характеризуються множинністю осіб на
боці суб’єктів, які беруть участь у торгах. Біль;
ше того, як слушно зауважує М. Брагінсь;

кий, зобов’язання учасників можна віднести
до ряду умовних. Із чого виходить, що при
настанні відповідної умови і як наслідок ви;
знання учасника переможцем він зобов’яза;
ний підписати протокол про завершення тор;
гів, який має силу договору.

Отже, процедура проведення торгів є своє;
рідним видом юридичних фактів, що струк;
турно складається із двох елементів і перебу;
ває у площині підстав виникнення правовід;
носин.
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Правовідносини батьків і дітей ґрун;
туються на походженні дитини від
батьків, засвідченому державним ор;

ганом реєстрації актів цивільного стану (да;
лі – РАЦС) у порядку, встановленому Сі;
мейним кодексом (далі – СК) України. На
перший погляд цей порядок мав би закріп;
лювати процедуру підтвердження генетич;
ного зв’язку новонародженої дитини й її
батьків, отже, слугувати свідченням реаліза;
ції природного бажання та права кожної лю;
дини – залишити за собою потомство. Проте
у сучасних умовах людство зіткнулося з
проблемою безпліддя, наслідки боротьби з
якою вимагають нового погляду на питання
походження дітей. Згідно з даними, наведе;
ними у розпорядженні Кабінету Міністрів
України «Про схвалення Концепції Держав;
ної програми «Репродуктивне здоров’я нації
на 2006–2015 роки» від 27.04.2006 р. № 244;р,
10–15 % українських сімей страждають від
безпліддя. Кількість безплідних подружніх
пар досягає близько 1 млн. 

Аналіз питання, що розглядається крізь
призму історії, свідчить про зміну тенденцій у
пошуках шляхів для подолання безплідності
[1, с. 11–15]. Якщо раніше проблема безпліддя
розглядалася лише як проблема залишення на;
щадків, то сьогодні йдеться про пошуки мож;
ливостей народження генетично рідної дитини
для обох з подружжя, бажання зачати дитину
саме із конкретним партнером, що свідчить про
акцент на відносинах любові та взаємоповаги, 
а не лише на потребі в задоволенні інстинкту
продовження роду. Такі можливості знайшли
своє відображення у штучному заплідненні –
новітніх технологіях медицини, що отримали
назву допоміжних репродуктивних.

Застосування допоміжних репродуктив;
них технологій (далі – ДРТ) зумовлює бага;
то етичних та юридичних проблем. Значна
частина їх уже досліджувалась у роботах та;
ких науковців, як Л. Красицька, З. Ромовсь;
ка, О. Михальчук, В. Ватрас, В. Москалюк та
ін., проте питання суб’єктного складу учас;
ників цих відносин лише частково розкри;
вається в наукових працях.

Крім положень СК України та окремих
норм Цивільного кодексу (далі – ЦК) Укра;
їни, основним нормативним актом, що регу;
лює питання застосування ДРТ, є Інструкція
про порядок застосування допоміжних ре;
продуктивних технологій, затверджена нака;
зом МОЗ України у 2008 р. № 771 (далі –
Інструкція). Слід зазначити, що законодавчі
положення національного законодавства
нечітко та спірно вирішують питання з при;
воду того, хто може виступати в ролі батьків
дитини, народженої із застосуванням ДРТ,
як правильно визначати походження таких
дітей. У зв’язку з цим виникає низка проб;
лем, пов’язаних із порушенням права на ма;
теринство/батьківство, гендерною рівністю,
порушенням прав дитини, зумовлених неви;
конанням батьківських обов’язків тощо.

Метою цієї статті є обмеження кола по;
тенційних батьків для дітей, які можуть
бути народжені за допомогою допоміжних
репродуктивних технологій.

Законодавство різних держав світу по;
різному підходить до вирішення питання за;
стосування ДРТ, зокрема сурогатного мате;
ринства. Так, сурогатне материнство заборо;
нене законом Австрії, Норвегії, Швеції, Фран;
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ції, деяких штатів Америки, Італії, Швей;
царії та Німеччини. Наприклад, у Німеччині
спроба імплантувати ембріон жінці, яка у
наступному має намір відмовитися від своєї
дитини, є злочином, відповідальність за який
несе лікар, який здійснив операцію з пересад;
ки ембріона. У Бельгії, Іспанії, Греції, Фін;
ляндії сурогатне материнство законом не ре;
гламентується, але існує. В таких країнах, як
Австралія, Великобританія, Данія, Ізраїль, Іс;
панія, Канада та Нідерланди, дозволяється на;
родити дитину безплідній парі безкоштовно
[2, с. 192–193]. У Канаді договір про сурогат;
не материнство не має юридичної сили, хоча
воно не заборонене законом і здійснюється
приватними агентствами. При цьому судові
позови, пов’язані з такими питаннями, у Ка;
наді не розглядаються, як і у Великобританії
[1, с. 31]. Лише невелика кількість держав, у
тому числі Україна (а також Грузія, Росія,
більшість штатів США та деякі інші) не за;
бороняють жодні види ДРТ. Але досліджен;
ня наукової літератури та законодавства де;
яких із них свідчить про значну кількість
прогалин у правовому регулюванні, які дають
величезні можливості для розсуду та дуже
вузькі можливості для використання своїх
прав у сфері репродуктивного здоров’я.

Аналіз досить нечіткого змісту ст. 123 СК
України, дозволяє виокремити два випадки
визначення походження дитини від подружжя:

•• дитина народжена дружиною в резуль;
таті застосування ДРТ за згодою чоловіка;

•• дитина народжена сурогатною матір’ю в
результаті імплантації в її організм ембріона,
зачатого подружжям.

Правильність побудови ст. 123 СК Ук;
раїни викликає сумніви, адже її третя части;
на цілком включається в зміст частини пер;
шої, а тому немає потреби для її виокремлен;
ня. Питання визначення кола можливого
суб’єктного складу зазначених відносин від;
повідно до даної статті наштовхує на такі мір;
кування: якщо заміжня жінка народжує ди;
тину із використанням ДРТ за згодою свого
чоловіка, то немає значення, хто є біологічни;
ми батьками цієї дитини – обоє з подружжя,
один або й жоден; батьками дитини визна;
ватиметься подружжя. Проте, якщо чоловік і
дружина хочуть скористатися саме такою
репродуктивною технологією, як сурогатне
материнство, то походження від них дитина
матиме лише за умови її генетичної спорід;
неності з обома з подружжя. Така ситуація не
свідчить про послідовність законодавчих по;
ложень і значною мірою погіршує становище
тих, хто бажає народити дитину за допомо;
гою застосування ДРТ.

Європейський суд з прав людини в справі
«S.H. та інші проти Австрії» визнав анало;
гічний випадок порушенням прав людини. 
У цій справі фігурували четверо заявників –
дві подружні пари, в кожної з яких виник;
ли проблеми щодо штучного запліднення. Ці
проблеми полягали в тому, що законодав;
ством Австрії не передбачалися методи ДРТ,
які давали б можливість народити цим сі;
м’ям дітей, генетично рідних хоча б одному з
подружжя, а тому були для цих пар більш
прийнятними. На думку заявників, система,
визначена законодавством, була непослідов;
ною та нелогічною, оскільки штучне заплід;
нення не було заборонене загалом, але були
зроблені винятки щодо деяких його специфіч;
них способів. В одному випадку, через захво;
рювання жінки можна було провести лише
in;vitro;запліднення (в пробірці), проте чин;
не законодавство не дозволяло таке заплід;
нення донорською спермою. У другої пари
була протилежна ситуація: організм жінки не
виробляв яйцеклітин і потрібно було прово;
дити імплантацію ембріона, зачатого від спер;
ми її чоловіка та донорської яйцеклітини.
Однак згідно із законодавством Австрії здій;
снити таку процедуру неможливо. Суд зазна;
чив, що порушення ст. 14 Конвенції про за;
хист прав людини та основоположних сво;
бод означає різне ставлення до осіб у схожих
ситуаціях. Таке різне ставлення є дискриміна;
ційним, якщо воно не є об’єктивно виправда;
ним, тобто не має законної мети чи коли іс;
нує непропорційність застосованих заходів і
мети, що переслідується. Суд вважає, що в та;
кій ситуації наявне порушення ст. 14 у зв’яз;
ку із ст. 8, оскільки різниця у правовому ре;
гулюванні була необґрунтованою та непро;
порційною [3]. Як бачимо, в описаному ви;
падку питання полягало не у можливості за;
стосування певного виду ДРТ із точки зору
медичних характеристик, а у суб’єктному скла;
ді учасників відносин зачаття та подальшого
батьківства щодо дитини.

В Україні не існує заборон на конкретні
способи штучного запліднення, проте й їх за;
конодавчого врегулювання також немає. То;
му, як вже зазначалося, навіть якщо вони і
застосовуються, то виникає ситуація дифе;
ренціації дітей, народжених за допомогою за;
конодавчо передбачених або не передбаче;
них варіантів штучного запліднення, на дітей
із походженням і без нього. Як зазначає Е. Ва;
вілін, у законі мають бути чітко вказані 
межі суб’єктивного права, тобто умови, яки;
ми суб’єкт наділяється відповідним правом,
рамки, в яких суб’єкт визначає межі його ре;
алізації. Якщо межі суб’єктивного права не
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визначені законодавцем, то в більшості ви;
падків його неможливо здійснити. В таких
випадках прийнято говорити про деклара;
тивність права та відсутність механізму його
реалізації [4, с. 95].

Правила обмеження суб’єктного складу
учасників відносин штучного запліднення,
встановлені ст. 123 СК України, носять ха;
рактер дискримінації також і за ознакою ста;
ті. Із змісту цієї статті вбачається певна ген;
дерна нерівність чоловіка та дружини. Як вка;
зується у зазначеній статті, чоловік, який на;
дав згоду на зачаття дитини його дружиною
й іншим чоловіком, визнається батьком цієї
дитини. Аналогічне правило щодо дружини
діяло за ч. 4 ст. 56 Кодексу про шлюб та сім’ю
України 1969 р. (далі – КпШС), де зазнача;
лося, що дружина, яка дала письмову згоду
своєму чоловіку на запліднення та народжен;
ня дитини іншою жінкою (донором), запису;
ється матір’ю дитини і не має права оспорю;
вати цей запис. Проте нині такого положен;
ня у законодавстві немає, що дозволяє розмір;
ковувати про прояви дискримінації у двох
аспектах: як обмеження можливостей чо;
ловіка вимагати від дружини виконання ма;
теринських обов’язків по відношенню до ди;
тини; як обмеження можливостей дружини
здійснювати по відношенню до дитини права
матері.

Таким чином, до випадків можливої ре;
продуктивної діяльності, що можуть застосо;
вуватися для подружжя та залишилися поза
полем правового регулювання СК України,
слід відносити ситуації народження дитини
сурогатною матір’ю за будь;якої комбінації
біологічних батьків.

Частина 2 ст. 122 СК України містить по;
ложення: «Дитина, яка народжена до спливу
десяти місяців після припинення шлюбу або
визнання його недійсним, походить від под;
ружжя». Однак, момент зачаття дитини мо;
же бути віддалений у часі від моменту надан;
ня згоди на застосування ДРТ і дитина може
народитися значно пізніше, ніж через десять
місяців після припинення шлюбу чи визнан;
ня його недійсним. Необхідно вирішити пи;
тання, як визначати походження дитини у та;
кому випадку. Дедалі частіше зустрічається
інформація про випадки народження дітей із
використанням сперми, що понад десять, а то
і двадцять років пролежала у морозильнику.
Такі відомості вже не шокують громадську
свідомість. Виникає ситуація, за якої (навіть
якщо надавалася згода партнерів на застосу;
вання ДРТ) закон не передбачає підстави для
визначення походження такої дитини, адже
десять місяців давно минули. Саме тому по;

трібно передбачити право особи відкликати
свою згоду на застосування ДРТ, зокрема, 
у випадку розірвання чи визнання шлюбу
недійсним. Безумовно, це можливо лише до
моменту зачаття дитини. Якщо ж після при;
пинення шлюбу чи визнання його недійсним
особа свою згоду не відкликає, то народжена
дитина походитиме від осіб, які раніше були
подружжям. Можливість відкликати таку зго;
ду повинна бути і під час подружнього жит;
тя, бо ж волевиявлення особи може змінюва;
тися залежно від багатьох факторів. Пропо;
нуємо доповнити ч. 2 ст. 122 СК України ще
одним абзацом і сформулювати його у такій
редакції: «У разі народження дитини, зачатої
в результаті застосування допоміжних ре;
продуктивних технологій, після спливу деся;
ти місяців з моменту припинення шлюбу або
анулювання актового запису про реєстрацію
недійсного шлюбу органом РАЦСу чи на;
брання законної сили рішенням суду про виз;
нання шлюбу недійсним, за умови, що згода
подружжя або одного із них не була відклика;
на, батьками дитини записується подружжя».

У результаті аналізу попередньо окресле;
них положень СК України можна дійти хиб;
ного висновку про те, що ДРТ можуть засто;
совуватися лише до осіб, які перебувають у
зареєстрованому шлюбі, або про те, що спо;
соби ДРТ, передбачені СК України, дозво;
лені тільки для подружжя, а інші (теж мож;
ливі) стосуються і неодружених осіб, або, 
що СК України визначає походження дітей,
зачатих за допомогою ДРТ, лише від под;
ружжя. Однак детальний аналіз законодав;
ства, що регулює зазначені відносини, не дає
підстав для застосування таких обмежень. 
У частині 7 ст. 281 ЦК України зазначається:
«Повнолітні жінка або чоловік мають право
за медичними показаннями на проведення
щодо них лікувальних програм допоміжних
репродуктивних технологій згідно з поряд;
ком та умовами, встановленими законодав;
ством». Основним законодавчим актом, який
регулює цей порядок та умови, є згадувана
Інструкція. Положення цього нормативного
акта не передбачають вимоги перебування в
зареєстрованому шлюбі щодо осіб, які мають
на меті народити дитину за допомогою ДРТ.
Інструкція, зокрема, передбачає можливість
інсемінації та донації ембріонів жінкам;реці;
пієнтам, які не перебувають у шлюбі, тобто за;
конодавчо передбачається право самотньої
жінки народити дитину з використанням ДРТ,
маючи гарантію того, що донори гамет та ем;
бріонів не висуватимуть претензій на права
щодо дитини. Але чомусь про аналогічне
право чоловіка не зазначається. Це свідчить
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про нерівність можливостей чоловіка та жін;
ки реалізувати право особи на сім’ю, перед;
бачене ст. 4 СК України. Частина 2 цієї стат;
ті проголошує: «Сім’ю може створити особа,
яка народила дитину, незалежно від віку».
Очевидно тут не йдеться про буквальне зна;
чення слова «народити», оскільки батько та
дитина також визнаються сім’єю, хоча фак;
тично народжувати чоловік не може. Наро;
дження дітей шляхом використання ДРТ 
також повинно підпадати під дію цієї статті,
але їх походження не визначається нормами
СК України. Єдине положення, яке певною
мірою рятує становище чоловіка, міститься у
п. 11 Інструкції. У ньому зазначається, що
реєстрація дитини, народженої методом су;
рогатного материнства, здійснюється в уста;
новленому законодавством України порядку
за наявності довідки про генетичну спорід;
неність батьків (матері чи батька) з плодом.
Як бачимо, йдеться про можливість генетич;
ного зв’язку лише одного з батьків та дитини,
що ще раз свідчить про можливість застосу;
вання методик лікування безпліддя до са;
мотніх осіб – як жінки, так і чоловіка. Заслу;
говують на увагу ще деякі можливі випадки
народження дітей за допомогою застосування
ДРТ. Це, зокрема: народження дитини жін;
кою;замовником при використанні щодо неї
будь;яких методик ДРТ незалежно від того,
буде вона генетичною матір’ю чи ні; народжен;
ня сурогатною матір’ю дитини для замовни;
ка (жінки або чоловіка) з використанням
будь;яких комбінацій біологічних батьків.

Слід зазначити, що часом бажання наро;
дити дитину виявляють пари, які не перебу;
вають у зареєстрованому шлюбі. Згідно із 
ч. 4 ст. 3 СК України сім’я створюється на під;
ставі шлюбу, кровного споріднення, усинов;
лення, а також на інших підставах, не заборо;
нених законом і таких, що не суперечать мо;
ральним засадам суспільства. Такою іншою
підставою слід вважати конкубінат. Тому за;
слуговує на увагу питання, про визначення
походження дитини, народженої за допомо;
гою застосування ДРТ від осіб, які прожива;
ють без офіційної реєстрації їх відносин. Ма;
буть для таких пар повинні діяти ті самі пра;
вила, що й для тих, які перебувають у шлюбі.
Цивільний кодекс Франції містить таке по;
ложення: «Подружжя або співмешканці, які,
бажаючи зачати дитину, звертаються до ме;
дичної допомоги, що передбачає участь тре;
тьої особи;донора, повинні попередньо, з ви;
конанням вимог, які гарантують таємницю,
заявити про свою згоду судді або нотаріусу,
який попереджає їх про наслідки їх дій від;
носно походження дитини» [5, с. 147]. 

У Російській Федерації нещодавно мав
місце такий випадок. 16 травня 2010 р. Твер;
ський суд м. Москви визнав відмову Тверсь;
кого РАЦСу в реєстрації «сурогатного» не;
мовляти, народженого у подружжя, які не
перебували у зареєстрованому шлюбі на мо;
мент початку програми сурогатного мате;
ринства, незаконним і змусив орган РАЦСу
зареєструвати дитину на ім’я законних бать;
ків. Вказане судове рішення ще раз підтверджує,
що при реалізації програм сурогатного мате;
ринства на території РФ перебування у за;
реєстрованому шлюбі не є обов’язковою умо;
вою; послугами сурогатних матерів можуть
скористатись як подружжя, так і громадяни,
які не перебувають у шлюбі, або самотні гро;
мадяни [6]. В законодавстві України немає од;
нозначної відповіді на ці питання. Якщо люди,
які не перебувають у шлюбі, приймуть рішен;
ня про народження дитини, а законодав;
чого забезпечення цього механізму не буде,
то, цілком можливо, це призводитиме до та;
кого: жінка проходитиме відповідні процеду;
ри застосування методик ДРТ, як така, що не
перебуває у шлюбі; це не відповідатиме дійс;
ному стану речей, адже вона погоджується на
народження дитини за умови підтримки парт;
нера й, очевидно, з надією на подальше ви;
значення походження дитини від нього; для
цього необхідно буде подати їх спільну заяву
до органу РАЦСу; натомість чоловік у будь;
який момент може відмовитися від свого 
наміру та не матиме жодних офіційних зобо;
в’язань перед цією жінкою та дитиною. Наве;
дене яскраво ілюструє потребу врегулюван;
ня відносин застосування методик ДРТ для
неподружніх пар. Надання згоди (як і для
другого з подружжя) на застосування ме;
тодик ДРТ вбачається виходом і спростить
процедуру визначення походження дитини
від осіб, які виявили бажання стати батька;
ми. На підставі цього документа слід вноси;
ти відомості про батьків до актового запису
про народження. В разі припинення фактич;
них відносин між такими особами і невід;
кликання згоди на застосування ДРТ, дитина
(у разі народження) матиме походження від
обох батьків. Це видається логічним і забезпе;
чує, перш за все, інтереси дитини.

Слід визнати, що деякі із зазначених
видів застосування ДРТ можуть видаватися
спірними щодо моральності їх застосування.
Зокрема ті, де йдеться про часткове сурогат;
не материнство (сурогатна мама одночасно є
генетичною мамою дитини), або коли в орга;
нізм жінки імплантують зародок чужих лю;
дей, аби потім віддати взагалі третій особі.
Це дійсно може виглядати занадто комерцій;
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но. Проте такі випадки випливають із поло;
жень законодавства, що не мають однознач;
ного трактування та дають широке коло для
варіацій, яке, на жаль, не має належного нор;
мативного закріплення та врегулювання. Так,
положення п. 13 Інструкції передбачає, що
донорами ембріонів можуть бути пацієнти
програми ЗІВ (запліднення in vitro), у яких
після народження дитини залишаються у
кріобанку невикористані кріоконсервовані
ембріони. За добровільною усвідомленою пись;
мово оформленою згодою пацієнтів;донорів
ці ембріони можуть бути використані для до;
нації безплідній пацієнтці/подружній парі –
реціпієнту, а також жінкам;реціпієнтам, які
не перебувають у шлюбі. Якщо існує законо;
давчо передбачена можливість пари донорів
віддати свій ембріон третій особі (подружній
парі або самотній жінці), то, очевидно, зако;
нодавець не піддає сумніву моральність та;
ких дій, тим самим акцентуючи їх гуманність
і альтруїстичність. Отже, й інші, вже запро;
поновані, варіанти репродуктивної діяль;
ності мають право на існування з точки зору
етичного та духовного мірила законом. На;
приклад, у випадку використання ембріона за;
мовниками – не подружньою парою, єдиною
відмінністю із використанням його замовни;
ком – самотньою жінкою, буде лише наперед
визначене походження від батька (що лише
поліпшує становище дитини). У випадку йо;
го використання для самотнього чоловіка від;
мінності взагалі немає. Оскільки дотриман;
ня вимог етики та моралі не підлягає сумніву
в певних, передбачених законом, випадках,
то воно повинно презюмуватися і для інших,
аналогічних варіантів штучного запліднення,
адже в протилежному випадку виникає ситу;
ація подвійних стандартів і саме вона є свід;
ченням порушення вже згадуваної ст. 14 Кон;
венції про захист прав людини та основопо;
ложних свобод.

Коли йдеться про таких учасників відно;
син застосування ДРТ, як майбутні батьки
дитини, не можна не згадати про те, що у 
деяких країнах світу ними офіційно можуть
виступати також і гомосексуальні пари. Безу;
мовно, ментальність нашого суспільства най;
ближчим часом не визнає за ними такого пра;
ва. Проте слід мати на увазі всі можливі пер;
спективи майбутнього у цій сфері з чітко ок;
ресленими ознаками як негативу, так і пози;
тиву. Так, в Ізраїлі Міністерство охорони здо;
ров’я планує дозволити чоловічим односта;
тевим парам користуватися послугами суро;
гатних матерів, адже для жіночих пар уже діє
дозвіл використовувати яйцеклітини парт;
нерші для процедури екстракорпорального

запліднення. Оскільки уряд розуміє, що чоло;
віки змушені виїжджати в інші держави, аби
«народжувати» дітей там, де законодавство їм
це дозволяє, було вирішено піти їм на по;
ступки та зрівняти у можливостях із жінка;
ми. Чоловік, репродуктивний матеріал якого
використовується для зачаття, записується
батьком дитини, а другий партнер стає бать;
ком після процедури усиновлення. У таких
штатах США, як Іллінойс і Каліфорнія теж
діють закони, відповідно до яких гомосексу;
альні пари можуть скористатися послугами
сурогатних матерів. Американська спільнота
репродуктивної медицини видала документ,
в якому вказано, що одностатеві пари повин;
ні також мати доступ до всіх методів бороть;
би з безпліддям [7]. 

Наведемо приклад ситуації, де такий доступ
перекритий: член палати представників штату
Юта 41;річна Крістін Джонсон стала сурогатною
мамою для пари своїх друзів гомосексуалістів.
Оскільки легальним шляхом усиновити дитину во;
ни не можуть, жінка вирішила надати їм дружні бе;
зоплатні послуги сурогатної матері. Офіційно вона
вважатиметься матір’ю дитини, а батьком – той з
пари, хто надав свій генетичний матеріал. Фактич;
но ж дитина проживатиме та виховуватиметься
чоловіками, а її біологічна та законна мама планує
виконувати роль «доброї тітоньки» [8]. Можемо
зробити висновок, що «за;плющені очі» закону на
конкретні питання не вирішують їх, а спонукають
його обійти. Для України наведені приклади поки
що не є актуальними, проте слугують прикладом то;
го, що офіційна заборона на застосування ДРТ
там, де їх дозволила застосувати наука, нічого не
змінює, просто приховує реальну картину того, що
відбувається насправді.

Багато питань, пов’язаних із походжен;
ням дітей, народжених у результаті застосу;
вання ДРТ, не визначені законом або допус;
кають неоднозначне тлумачення. Серед них і
питання окреслення кола потенційних бать;
ків для дітей, які можуть народитися за допо;
могою їх використання. Складно вести мову
про визначення походження від когось кон;
кретного, коли немає однозначного уявлення
про те, від кого його можна визначати в прин;
ципі. Досліджуючи проблемні питання дано;
го інституту, Л. Красицька зазначає, що пра;
вові аспекти здійснення репродуктивної ме;
дицини повинні бути більш детально вре;
гульовані, наприклад, в Основах законодав;
ства України про охорону здоров’я чи в ін;
шому кодифікованому акті, навіть в окремо;
му законі щодо репродуктивної медицини, а
не в наказах Міністерства охорони здоров’я,
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бо ці питання безпосередньо стосуються ос;
новних прав людини, у тому числі забезпе;
чення прав дитини [9, с. 33]. Усі можливі
варіанти репродуктивної діяльності повинні
бути виписані у такому спеціалізованому
нормативному акті.

СК України може містити лише загальну
норму, яка б відсилала до цього переліку, а
тому пропонується ч. 1 ст. 123 СК України
сформулювати у такій редакції: «У разі на;
родження дитини, зачатої у результаті засто;
сування допоміжних репродуктивних техно;
логій, походження цієї дитини визначається
від особи, яка виявила бажання їх застосу;
вання щодо себе, або надала згоду на таке
застосування щодо інших осіб з майбутнім
набуттям батьківських прав та обов’язків
щодо цієї дитини, та не відкликала цієї згоди
до моменту зачаття дитини». 
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In this article, on the grounds of the national laws’ analysis, there are some problematic aspects of
the application of subsidiary reproductive technologies represented, namely the questions of partici�
pants of these relations. Basing on the identified problems in this area the reasoning of artificial regu�
latory restrictions of potential parents while using the subsidiary reproductive technologies is made. 

В статье раскрываются отдельные проблемные аспекты применения вспомогательных
репродуктивных технологий, обосновывается искусственность нормативного ограничения
круга потенциальных родителей для детей, которые могут быть рождены с помощью вспомо�
гательных репродуктивных технологий. 
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Проголошення Україною після вста;
новлення незалежності курсу на побу;
дову демократичної, соціальної, пра;

вової держави вимагає цілеспрямованої
трансформації як державних інститутів, так і
методів здійснення правового регулювання
відносин у певних сферах. Передусім це сто;
сується фінансової сфери та бюджетної зок;
рема. Проведення економічних, політичних,
правових реформ у державі стикається з ве;
ликими труднощами. Перш за все це стосу;
ється застосування нових нетрадиційних
форм регулювання відносин між суб’єктами
бюджетної системи.

Введення на законодавчому рівні можли;
вості застосування договірних відносин не
знаходить підтримки у суб’єктів бюджетних
відносин. Аналіз законодавчих і норматив;
них актів чинного законодавства виявив низ;
ку обставин, які свідчать про наявність проб;
лем у застосуванні договорів у бюджетній
сфері. Основною проблемою є нерозвине;
ність правового механізму державного впли;
ву у бюджетній сфері, що ставить під загрозу
життєво важливі інтереси держави та су;
спільства. Неготовність учасників управлін;
ських бюджетних відносин до застосування
договорів зумовлюється відсутністю юри;
дичних гарантій, що дає можливість сторо;
нам у будь;який момент відмовитися від їх
виконання. 

Ці фактори і спричинили необхідність по;
глиблення наукових досліджень із даного пи;
тання. Основою для дослідження є наукові
доробки українських і зарубіжних науковців
із фінансових питань, у тому числі бюджет;
них відносин, серед яких праці Л. Воронової,
Е. Грачової, М. Карасьової, Ю. Крохіної, 
О. Орлюк, І. Рукавішнікової, Е. Соколової,
Н. Хімічєвої, В. Чернадчука, С. Шохіна та ін.
Також досліджувалися роботи науковців, які
займалися розробленням договорів у публіч;
ній сфері: К. Афанасьєва, Е. Бабалюка, Е. Гри;
щенко, А. Дьоміна, А. Колокольцева, Е. Куб;
ка, Н. Пархоменко, І. Маскаєвої, І. Сіндеєвої,
Ю. Тіхомірова та ін. Але, незважаючи на до;
сить пильну увагу науковців до цього питання,

договори як регулятори відносин у бюджет;
ній сфері залишаються ще малодослідженими. 

Метою цієї статті є загальна характеристи;
ка договорів, які використовуються у бю;
джетній сфері й аналіз положень юридич;
ної доктрини та нормативних актів, що ре;
гулюють дане питання.

Під час визначення фінансових відносин
як українські, так і зарубіжні науковці мають
єдину точку зору, називаючи основною озна;
кою їх владно;майновий характер; при цьому
уточнюють, що вони також визначаються як
врегульовані нормами права суспільні відно;
сини з мобілізації (утворення), розподілу та
використання грошових коштів держави та її
місцевих утворень [1, с. 47]. У даному визначен;
ні заслуговують на увагу два моменти. По;
перше, владний характер відносин; по;друге –
підстави виникнення даних відносин для роз;
поділу та використання грошових коштів дер;
жави та її місцевих утворень. Оскільки фі;
нансові відносини заслуговують на увагу як
відносини адміністративної управлінської
природи, то слід зазначити, що бюджетні
відносини ми сприймаємо як частину фінан;
сових відносин і вважаємо, що на них поши;
рюються всі ознаки та вимоги останніх [2, 
с. 49]. Це означає, що бюджетні відносини та;
кож мають владний характер і виникають із
приводу розподілу та використання держав;
них грошових фондів, тобто у процесі фінан;
сової діяльності держави.

На думку переважної більшості вчених,
однією із особливих ознак фінансових відно;
син, яка відрізняє їх від інших, є те, що вони
виникають, змінюються та припиняються
тільки на основі фінансово;правових актів
[3, с. 85]. Але наявність різних методів право;
вого регулювання управлінської діяльності у
фінансовій сфері не дає можливості абсолют;
но однозначно позиціонувати відносини на
цивільно;правові, адміністративно;правові
чи фінансово;правові виходячи тільки із
видів правових підстав (юридичних фактів)
їх виникнення. Також це судження буде спра;
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ведливим і для інших галузевих відносин,
які виникають на їх основі. І правові акти, і
договори є універсальними підставами ви;
никнення відносин та правового впливу на
них, використання яких допускається неза;
лежно від їх галузевої належності, оскільки
важливості під час надання характеристики
відносин набуває функціональна рівність
суб’єктів та мета їх діяльності. 

Універсальність договорів як регуляторів
відносин підтверджується тим, що застосу;
вання договорів на сьогоднішній день поши;
рилося навіть на відносини, які до останньо;
го часу не застосовували договірне регулю;
вання [4, с. 120–126]. Законодавчо закріпле;
на можливість договірного регулювання бю;
джетних відносин потребує глибокого теоре;
тичного наукового переосмислення, оскільки
нині дана сфера сприймається науковцями
як така, що відкрита для регулювання тіль;
ки імперативними методами. Такий стан ре;
чей склався через те, що під час характерис;
тики бюджетних відносин зазвичай зазна;
чається їх владний вплив, який здійснюєть;
ся одним із суб’єктів (керуючим суб’єктом)
на інших суб’єктів чи учасників відносин
(керованого об’єкта) і останні мають йому
підпорядковуватись. У такому разі потрібно
розширити уявлення про бюджетні відноси;
ни, говорити про них не тільки як про уп;
равлінські, але про такі, що мають адмініст;
ративний характер.

Слід погодитися, що зазвичай бюджетні
відносини є відносинами влади та підпоряд;
кування, оскільки у правосуб’єктність цих
суб’єктів законодавчо закладена функціо;
нальна різниця щодо здійснення діяльності 
в чужих (суспільних, публічних, державних)
інтересах. Також про це свідчать такі ознаки: 
вони виникають у сфері управлінської фінан;
сової діяльності держави із планомірного ут;
ворення та використання державних і місце;
вих грошових фондів і доходів; вони виника;
ють із приводу фінансових ресурсів, що ви;
користовуються на загальнозначимі потреби;
із участю держави в особі державних органів
чи органів влади на місцях [5, с. 46–57]. Ос;
кільки наведена характеристика відповідає
такому виду управлінських відносин, як су;
бординаційні, то адекватною формою регу;
лювання таких відносин є недоговірна фор;
ма – вказівка, наказ тощо. Але коли йдеться
про міжбюджетні трансфери між місцевими
бюджетами одного рівня, у таких відносинах
беруть участь формально рівні за правосу;
б’єктністю суб’єкти, а значить в наявності уп;
равлінські відносини координаційного виду.
Тому взаємовідносини між ними можливі
також і у договірній формі. 

Це дає підстави стверджувати, що бю;
джетні відносини можуть виникати, зміню;
ватися та припинятися не тільки на основі
фінансово;правових актів [3, с. 85]. Але це не
змінює владного характеру бюджетних від;

носин. У такому разі змінюється тип струк;
турних зв’язків, які підпадають за ознаками
під координаційний вид управлінських від;
носин. Б. Курашвілі розглядав координацію
як взаємозв’язок, який ґрунтується на вза;
ємній заінтересованості різних ланок апара;
ту щодо погодження свого владного впливу
на один і той самий об’єкт. Як зазначає вче;
ний, виявом координаційних відносин серед
інших може бути як прийняття спільних
рішень, так і договір [6, с. 231–233].

Аналіз положень чинного бюджетного за;
конодавства дає підстави для констатації на;
явності закріпленої можливості виникнення
бюджетних відносин на договірній основі.
Статті 92, 93 Бюджетного кодексу (далі –
БК) України встановлюють можливість на
договірних засадах передавати видатки на
виконання власних повноважень між місце;
вими бюджетами та на виконання делегова;
них державних повноважень. 

Давати характеристику договорів у бю;
джетній сфері потрібно із їх правової приро;
ди, яку визначають, виходячи із двох по;
зицій: мети договорів та правосуб’єктності сто;
рін. Метою договорів у бюджетній сфері є пе;
редача правомочності на здійснення видат;
ків, яке включає в себе фінансування здійс;
нення своїх і делегованих державою повно;
важень. Дана правомочність є частиною зміс;
ту повноважень відповідних державних і
місцевих органів, а видатки здійснюються із
відповідних бюджетів. Провівши порівняль;
ний аналіз із договорами інших галузей пра;
ва доходимо висновку, що метою є досягнен;
ня позитивного управлінського ефекту через
поділ та фінансування повноважень може ма;
ти тільки адміністративний договір.

Відповідно до Закону України «Про міс;
цеве самоврядування в Україні» складання 
і виконання районних і обласних бюджетів
здійснюють відповідні органи державної вла;
ди та місцевого самоврядування. А тому
можна припустити, що вони і є потенційни;
ми сторонами даних договорів. Сторони до;
говорів мають бути суб’єктами бюджетних
правовідносин, які беруть участь у розподілі
видатків між різними видами бюджетів чи
отримують грошові кошти, у тому числі у
вигляді трансфертів або субвенцій. Тобто сто;
ронами договорів у бюджетній сфері, причо;
му з обох сторін, можуть бути тільки суб’єк;
ти публічної влади, які є одночасно суб’єкта;
ми бюджетних відносин. Ця умова є обов’яз;
ковою для укладення даних видів договорів,
оскільки інші суб’єкти публічної влади брати
участь у відносинах бюджетної сфери не мо;
жуть, а тим паче їх регулювати.

Адміністративна природа договору зу;
мовлює особливості його застосування. Для
попередження зловживання застосування
договорів у бюджетній сфері законодавчо об;
межується можливість їх застосування вка;
зівкою на цільове використання коштів і ком;
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петенцію сторін. БК України встановлює,
коли із відповідного місцевого бюджету
здійснюються видатки, які мають проводи;
тися згідно із БК України з іншого бюджету,
така дія кваліфікується як нецільове вико;
ристання бюджетних коштів. Статтею 122
БК України встановлюється відповідаль;
ність відповідних органів місцевого самовря;
дування за порушення бюджетного плану;
вання. Під відповідальністю БК України ро;
зуміє зупинення рішення про бюджет із 
одночасним зверненням до суду. В такому
разі радше йдеться про наслідки виходу ор;
ганів місцевого саморядування за межі своїх
повноважень. Так само, як ставиться питан;
ня про призупинення дії неправомірного ак;
ту (рішення про бюджет), так само має ста;
витися питання про наслідки невідповіднос;
ті договору (коли він застосовувався під час
планування даного місцевого бюджету). Ко;
ли рішення про бюджет зупиняється, це оз;
начає, що не тільки дане рішення може не
відповідати законодавству, а й договір за зміс;
том не відповідає  законодавству. Ця умова ві;
дома цивільному законодавству як умова
недійсності договорів у цивільному праві.
Для договорів у бюджетній сфері також мож;
на було б ставити питання про визнання їх
недійсними, оскільки зміст договору не відпо;
відає закону. Тобто для чинності договорів у
бюджетній сфері є передусім необхідним не
просто відповідність змісту договору закону,
а здійснення суб’єктами своїх повноважень у
межах, передбачених законом, що не пору;
шує загальноприйнятого порядку притягнен;
ня до відповідальності за порушення у бю;
джетній сфері, але уточнює статус учасників
відносин. 

БК України, не визначаючи загального
поняття договору у бюджетній сфері, вказує
на загальну можливість такого укладення та
закріплює два види договорів: на передачу ви;
датків на виконання своїх та переданих дер;
жавою повноважень (на міжбюджетний
трансфер) та про надання субвенції. Остан;
ній має два підвиди: виконання інвестицій;
них проектів із місцевих бюджетів; утриман;
ня об’єктів спільного користування чи лікві;
дацію негативних наслідків діяльності об’єк;
тів спільного користування.

Першим видом договору є договір на пе;
редачу видатків на виконання своїх і переда;
них державою повноважень (на міжбюджет;
ний трансфер). Відповідно до БК України
(ст. 2 п. 25) міжбюджетними трансфертами є
кошти, які безоплатно і безповоротно переда;
ються з одного бюджету до іншого. Частина 4
ст. 8 БК України визначає джерела надход;
ження трансфертів. Так, трансферти – це кош;
ти, отримані від інших органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування, інших дер;
жав або міжнародних організацій на без;
оплатній та безповоротній основі. Підставою

здійснення міжбюджетних трансфертів є
спільні рішення відповідних рад і укладення
договору. Видатки передаються за спільним
рішенням відповідних рад на договірних за;
садах. Відповідно всі договори про передачу
видатків на виконання делегованих держав;
них повноважень укладаються до 1 серпня ро;
ку, що передує плановому. У такому разі зна;
ходимо ще одне підтвердження адміністра;
тивної природи даних договорів – їх плано;
вість.

Відповідно до ст. 63 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» до;
ходи місцевих бюджетів районних у містах
рад (у разі їх створення) формуються відпо;
відно до обсягу повноважень, що визнача;
ються відповідними міськими радами. У до;
ходній частині місцевого бюджету окремо
виділяються доходи для виконання власних
повноважень і доходи для забезпечення ви;
конання делегованих законом повноважень
органів виконавчої влади. Держава забезпе;
чує збалансування місцевих бюджетів пере;
дачею потрібних коштів до відповідних міс;
цевих бюджетів у вигляді дотацій, субвенцій,
субсидій відповідно до закону. 

Згідно із ст. 67 Закону України «Про міс;
цеве самоврядування в Україні» держава
фінансує у повному обсязі здійснення орга;
нами місцевого самоврядування наданих за;
коном повноважень органів виконавчої вла;
ди. Кошти, необхідні для здійснення органа;
ми місцевого самоврядування цих повнова;
жень, щороку передбачаються у Законі Ук;
раїни «Про державний бюджет України».
Рішення органів державної влади, які при;
зводять до додаткових видатків органів міс;
цевого самоврядування, обов’язково супро;
воджуються передачею їм необхідних фінан;
сових ресурсів. Такі рішення виконуються
органами місцевого самоврядування в межах
переданих їм фінансових ресурсів. Витрати
органів місцевого самоврядування, що виник;
ли внаслідок рішень органів державної вла;
ди і попередньо не забезпечені відповідни;
ми фінансовими ресурсами, компенсуються
державою. 

Відповідно до ст. 102 БК України кошти
на виконання переданих повноважень пере;
даються на договірних засадах. Але при ана;
лізі законодавства про місцеве самовряду;
вання звертає на себе увагу односторонність
та імперативність рішення держави (виділе;
но нами. – Ж. З.) у наданні субвенцій без уз;
годження із суб’єктами місцевих бюджетів та
без укладення договорів як зазначено у Бю;
джетному кодексі України.

Виходячи із аналізу законодавства сторо;
нами договору на передачу видатків на вико;
нання своїх і переданих державою повнова;
жень (на міжбюджетний трансферт) можуть
бути територіальні громади сіл, селищ і міст,
міські (міст республіканського Автономної
Республіки Крим та міст обласного значення)
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ради та районні ради Верховній Раді Авто;
номної Республіки Крим чи обласній раді,
сільські, селищні ради.

Предметом договору на передачу видат;
ків на виконання своїх і переданих держа;
вою повноважень, на наш погляд, можна ви;
значити правомочність на фінансування ді;
яльності органів місцевої влади та самовря;
дування (об’єднання коштів відповідних
бюджетів, передача видатків для виконання
власних повноважень), а об’єктом – кошти
відповідного бюджету, що передаються у по;
рядку міжбюджетного трансферту. Змістом
договору на передачу видатків на виконання
своїх і переданих державою повноважень,
коли інше не визначено договором, розмір
переданих коштів на виконання делегованих
державних повноважень має бути пропор;
ційний частці користувачів зазначеними по;
слугами у повній вартості цих послуг, розра;
хованих за фінансовими нормативами бю;
джетної забезпеченості для органу влади Ав;
тономної Республіки Крим чи органу місце;
вого самоврядування, який передає ці повно;
важення.

Але можливість використання у регулю;
ванні трансферних міжбюджетних відносин
зазначеного у законі договору на передачу ви;
датків на виконання своїх і переданих дер;
жавою повноважень виключається на підза;
конному рівні Наказом Державного казна;
чейства України «Про затвердження Поряд;
ку обслуговування державного бюджету за
видатками» від 25.05.2004 р. № 89. Даним
нормативним актом передбачено порядок
розподілу, доведення, здійснення трансферів
та субвенцій, але без зазначення на можли;
вість договірного регулювання відносин між
місцевими суб’єктами одного рівня, між яки;
ми проводитиметься цей трансфер. 

Іншим видом договірних форм регулю;
вання у бюджетній сфері є договір про на;
дання субвенції. Бюджетний кодекс України
ст. 2 п. 37 визначає субвенції як міжбюджетні
трансферти для використання на певну мету
у порядку, визначеному тим органом, який
прийняв рішення про надання субвенції. Ви;
дами таких субвенцій є кошти на: виконання
інвестиційних проектів із місцевих бюдже;
тів; утримання об’єктів спільного користуван;
ня чи ліквідацію негативних наслідків діяль;
ності об’єктів спільного користування. Різ;

ниця даних видів договорів у цілях викорис;
тання коштів. Законодавство не визначає пред;
мет даних договорів, але виходячи із аналізу
чинного законодавства предметом цих дого;
ворів можна визначити правомочність на
фінансування спільної діяльності органів міс;
цевої влади та самоврядування виконання
інвестиційних проектів, утримання об’єктів
спільного користування, ліквідацію негатив;
них наслідків діяльності об’єктів спільного
користування. Відповідно об’єктом – кошти
місцевих бюджетів у розмірі, встановленому
державою. Підставою використання мають
бути спільні рішення, оскільки об’єкти є у
спільному користуванні, хоча у законодавст;
ві про це не сказано. Метою договору є ефек;
тивна управлінська діяльність для розвитку
соціальної сфери окремої території чи регіо;
ну у цілому.

Висновки

Застосування договірних форм регулю;
вання адміністративних відносин, які вини;
кають при здійсненні діяльності органами
виконавчої влади та органів місцевого самов;
рядування, їх посадовими особами щодо ви;
конання покладених на них законом обов’яз;
ків у бюджетній сфері, є можливим і має за;
конні підстави. Передусім ідеться про вико;
нання положень БК України у частині регу;
лювання бюджетних відносин укладенням до;
говорів на передання трансферів і субвенцій.
Отримані висновки можуть бути покладені в
основу подальших досліджень у даному на;
прямі, а також бути використані для вдоско;
налення чинного законодавства.

Література

1. Карасева М. В., Крохина Ю. А. Финансовое
право. – М., 2001. 

2. Грачева Е. Ю., Соколова Э. Д. Финансовое
право. – М., 2000. – 304 с.

3. Нагребельний В. П., Чернадчук В. Д., Сухо�
нос В. В. Фінансове право України. – Суми, 2004. –
321 с.

4. Рукавишникова И. В. Метод финансового
права. – М., 2006. – 285 с.

5. Дерець В. А. Органи виконавчої влади Ук;
раїни та управлінські відносини. – К., 2007. – 180 с. 

6. Курашвили Б. П. Очерк теории государ;
ственного управления. – М., 1987. – 328 с.

The emergence and regulation of relations in the budget sector is explored in this article. The current
Ukrainian legislation has the permission of using contracts in the fiscal relationship. It provides an opportu�
nity to emphasize their common characteristics and to provide certain types of such contracts. 

В статье исследуется возникновение и регулирование отношений в бюджетной сфере. Наличие в
действующем законодательстве Украины разрешения на использование договоров к бюджетным от�
ношениям позволяет осуществить их общую характеристику и выделить отдельные виды таких 
договоров. 



Ф І Н А Н С О В Е П РА В О

78

серпень  2011

Держава є одним із основних суб’єктів
здійснення контролю в системі адміні;
стративно;правового регулювання ринків

фінансових послуг. Саме держава за допомогою
реальних владних повноважень, що опосеред;
ковані функціонуванням системи уповноваже;
них органів державної влади, здатна впливати
на суспільні відносини, які виникають на рин;
ках фінансових послуг. Крім того, державний
контроль постає як невід’ємний елемент систе;
ми державного регулювання в цілому. Саме він
дає змогу суттєво впливати на зміст і результа;
ти регуляторної діяльності. 

Роль і значення системи державного конт;
ролю, передусім щодо учасників ринків фінан;
сових послуг, досить актуальні за сучасних умов
послаблення адміністративно;виконавчої дисцип;
ліни, зниження ефективності прийняття та засто;
сування управлінських рішень, недотримання ви;
мог чинного національного законодавства та кри;
зових явищ в економічній і фінансовій системах.

Вважаємо, що значний вплив на формуван;
ня вітчизняної наукової доктрини у сфері до;
слідження проблем державного контролю в Ук;
раїні, зокрема щодо ринків фінансових послуг,
справляють теоретичні розробки провідних фа;
хівців у галузі права, серед яких В. Авер’янов, 
О. Андрійко, С. Алексеєв, В. Афанасьєв, А. Бар;
нашов, М. Вітрук, В. Копєйчиков, П. Рабінович,
О. Скакун, А. Харитонов, В. Шаповалов, Ю. Шем;
шученко та ін.

В юридичній літературі контроль, як прави;
ло, розглядають як одну із функцій органів дер;
жавної влади. Так, на думку В. Авер’янова, «зав;
дання контролю як функції держави полягає у
спостереженні та перевірці розвитку системи і
всіх її елементів відповідно до визначених на;
прямів, а також у попередженні можливих по;
милок і суб’єктивних неправомірних дій, що су;
перечать чи слугують стримуючими факторами
такого розвитку» [1, с. 429]. Спираючись на да;
не твердження, при визначенні поняття дер;
жавного контролю, слід насамперед врахувати,

що це функція, яка реалізується державою з ме;
тою перевірки додержання та виконання існу;
ючих завдань і прийнятих рішень. З огляду на
це, правомірною є дефініція, згідно з якою дер;
жавний контроль – це діяльність державних ор;
ганів щодо запобігання, виявлення та припи;
нення дій, що суперечать встановленим держа;
вою нормам і правилам [2, с. 138]. Саме на рівні
органів виконавчої влади контроль трансфор;
мується у функцію, що може бути основною ді;
яльністю чи виступає лише елементом більш
широкої діяльності.

У контексті наведеної тези характерними
ознаками державного контролю постають сис;
тематичність, цілеспрямованість, всебічний ана;
ліз фактичного стану справ, перевірка відповід;
ності державно;владних дій прийнятим рішен;
ням, вияв результатів впливу на хід регулятор;
ної діяльності. Також є підстави стверджувати,
що невід’ємною ознакою державного контролю
є те, що він здійснюється у чітко встановлених
правових межах, визначених правовими норма;
ми, та породжує певні юридичні наслідки.

Державний контроль є інтегруючим засобом
перевірки загальної спрямованості адміністра;
тивно;правового регулювання та перевірки до;
сягнення кінцевого результату здійснення дер;
жавно;владної діяльності на певних її етапах.
Органам, що здійснюють державний контроль,
притаманне застосування владно;примусових
заходів, спрямованих на приведення контрольо;
ваної функції у відповідність із прийнятими
рішеннями та чинними нормами і правилами.

Зазначимо, що органи, для яких контроль є
основним видом діяльності, становлять систе;
му органів державного контролю. По відношен;
ню до системи державного контролю, система
органів державного контролю є поняттям більш
деталізованим. Крім того, контроль як елемент
основної діяльності державного органу обме;
жується колом повноважень такого органу. На
відміну від органу, для якого контроль є одним
з елементів владної діяльності, органи держав;
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ного контролю наділяються контрольними пов;
новаженнями, що поширюються на відповідну
сферу їх впливу чи галузь. Таким чином, для
органів адміністративно;правового регулюван;
ня ринків фінансових послуг України контроль
є одним із повноважень і має допоміжне зна;
чення, тобто не є основним видом їх діяльності.

Разом із тим слід зазначити, що, незалежно
від того, які органи здійснюють контрольну функ;
цію та в якому обсязі, контрольна діяльність за;
снована на єдиних принципах і в її основу по;
кладені завдання щодо підвищення ефектив;
ності державного регулювання та виконання по;
ставлених перед ними завдань.

Правова природа державного контролю по;
лягає в тому, що він провадиться органами дер;
жавної влади й їх посадовими особами у межах,
визначених правовими нормами, на підставі норм
права та відповідно до них.

Вважаємо, що здійснення державного конт;
ролю у різних сферах і щодо різних об’єктів ви;
магає застосування різних видів і форм такого
контролю. Так, суттєве значення для теоретич;
ного визначення та практичного застосування
державного контролю має класифікація його
видів. Всі види державного контролю тісно по;
в’язані між собою. Разом із тим вони базуються
на загальних принципах, зберігають основні оз;
наки єдиного родового поняття контролю.

Різноманітні види контролю, що сьогодні
існують на практиці, у тому числі притаманні
ринкам фінансових послуг, можна виокремити
за такими критеріями:

•• залежно від обсягу контролю та характеру
контрольних повноважень – загальний і спе�
ціальний;

•• залежно від часу проведення державного
контролю – попередній, поточний і наступний.
Попередній контроль має на меті як виявлення
існування необхідних умов, так і обґрунтова;
ність підстав для прийняття державно;владних
рішень. Поточний контроль здійснюється в про;
цесі виконання таких рішень, поставлених зав;
дань, взятих зобов’язань. Завдання такого кон;
тролю полягає в перевірці дотримання умов на
конкретних стадіях виконання. Наступний кон;
троль, на відміну від попередніх видів, має на
меті з’ясувати відповідність результату до за;
початкованого рішення. Основною метою та;
кого контролю є оцінка досягнутого та розроб;
лення стратегії на майбутнє;

•• залежно від організаційного взаємозв’язку
контролюючого суб’єкта та підконтрольного об’єк;
та – зовнішній і внутрішній контроль. Внутріш;
ній контроль та його різновиди здійснюються в
межах організаційної підпорядкованості того,
хто контролює, тому, кого контролюють. При
зовнішньому контролі така організаційна підпо;
рядкованість відсутня;

•• залежно від контролюючих суб’єктів – пар�
ламентський, президентський, адміністратив�
ний, судовий контроль. 

Аналізуючи сутність і призначення держав;
ного контролю, не можна залишити поза ува;

гою співвідношення таких понять, як «кон;
троль» і «нагляд», а тепер до них додається по;
няття «моніторинг». Слід зазначити, що дис;
кусія довкола понять «контроль» і «нагляд» роз;
почата достатньо давно і триває досі, чого не
можна сказати про моніторинг. 

Правовий аналіз згаданих термінів, на нашу
думку, слід розпочати з розкриття їх етимоло;
гічного змісту. Так, тлумачення термінів «конт;
роль» і «нагляд» міститься в «Етимологічному
словнику української мови», згідно з яким, де
контроль, контролер, контролювати – це запо;
зичення з французької мови; франц. controle 
є результатом спрощення давнішнього contre�
role, букв. «зворотний, протилежний, подвійний
рахунок» утвореного з префікса contre – «про;
ти» та іменника role «список, перелік, реєстр»
[3, с. 558]. У свою чергу, це усуває прогалину
відсутності зазначених термінів в «Етимологічно;
му словнику російської мови» Г. Циганенка, на;
писаному на матеріалах існуючих етимологіч;
них словників російської мови [4, с. 3]. Зазна;
чимо, що на відміну від терміна «нагляд», який
досить часто відсутній у тлумачних словниках
[5, с. 910], термін «контроль» в етимологічних
словниках як російської, так і української мови
завжди присутній і має аналогічну за змістом
інтерпретацію [6, с. 318].

Застосування порівняльно;узагальнюючо;
го методу дослідження у розкритті змістової
сутності зазначених тлумачень дає підстави по;
годитися з думкою О. Лебедєва, який вважає,
що «контроль» – це перевірка, облік діяльності
кого;, чого;небудь, нагляд за кимось, чимось;
установа або організація, що здійснює нагляд 
за ким;, чим;небудь або перевіряє його; люди,
які здійснюють перевірку; контролери [7].

Зазначимо, що, як правило, в українсько;
російському слововжитку термін «контроль» ви;
користовується у значенні не лише «перевірка», а
й «управління», адже саме такі значення має й
англійське слово «control» [8, с. 80], тобто «контро;
лювати» – це «перевіряти» чи «управляти».

У контексті розгляду питання співвідношен;
ня термінів «контроль» і «нагляд» заслуговує на
увагу те, що зміст терміна «контроль» у загально;
мовних тлумачних словниках розкривається са;
ме за допомогою терміна «нагляд», і навпаки.

Крім того, наближення за своїм значенням
термінів, що розглядаються, відображає інтер;
претація їх змісту. Так, С. Ожегов визначає на;
гляд як спостерігання з метою догляду, пере;
вірки, або як групу осіб, орган для спостеріган;
ня за ким, чим;небудь [9, с. 331]. Таким чином,
терміни «контроль» і «нагляд» мають певну сут;
нісну рівнозначність, семантичну ідентичність;
спільним для них є те, що це і відповідна діяль;
ність, і певні суб’єкти, що здійснюють таку ді;
яльність. 

Проведений аналіз загальнолітературного
слововживання термінів «контроль» і «нагляд»
дозволяє зробити такі висновки: 

•• зміст терміна «контроль» розкривається
за допомогою терміна «нагляд», і навпаки; 
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This scientific article analyzes the content of the category of state control on financial services mar�
kets, the problems of the relation definitions of control and supervision of participants on financial ser�
vices markets.

В статье анализируется содержание государственного контроля на рынках финансовых ус�
луг, проблемы соотношения понятий контроля и надзора за деятельностью участников рынков
финансовых услуг. 

•• обидва терміни можуть використовува;
тись і використовуються як синонімічні поняття; 

••значення терміна «контроль», як і «нагляд»,
передбачає здійснення певної діяльності та ді;
яльність суб’єктів. Саме тому, враховуючи особ;
ливості державно;правової дійсності, можна
припустити, що загальнолітературні категорії
«контроль» і «нагляд» у тлумаченні категорії
«держава» – це вид державної діяльності та су;
б’єкти державного контролю (нагляду).

Аналіз чинного національного законодав;
ства свідчить про формальні розбіжності тлума;
чення термінів «контроль» і «нагляд», а не про
сутністно;принциповий їх характер. 

Існує точка зору, згідно з якою «поняття
контролю і нагляду в сучасній теорії, законо;
давстві та практиці не розділені» [7]. У той са;
мий час в юридичній літературі іноді наголо;
шується на відмінності термінів «контроль» і
«нагляд», проте спостерігається факт наявнос;
ті внутрішнього протиріччя у коментарях на;
уковців, які вказують на відмінність зазначе;
них термінів [7].

Крім того, у правовому колі є думка, що за;
лежно від обсягу контролю розрізняють власне
контроль, у процесі якого перевіряється закон;
ність і доцільність діяльності, і нагляд, який 
обмежується перевіркою законності; при цьому
втручання в оперативно;господарську діяль;
ність піднаглядного об’єкта не є допустимим
[10, с. 482], тобто нагляд – це діяльність лише із
«забезпечення законності» [11, с. 385].

Враховуючи різноманітність наукових по;
глядів на правову проблему співвідношення по;
нять, які розглядаються, ми поділяємо думку
дослідників, які вважають, що родовим понят;
тям є контроль. Нагляд є похідним від нього та
має свої характерні ознаки, до яких, насампе;
ред, належать [1, с. 432]: 

•• перевірка дотримання правових норм, спе;
ціальних правил, встановлених на об’єктах, що
перебувають під наглядом;

•• організаційна не підпорядкованість об’єк;
тів органам, що здійснюють нагляд;

•• при виявленні порушень встановлених
правил у процесі нагляду органи, що його здійс;
нюють, застосовують визначені законом заходи
відповідальності за допущені порушення.

При здійсненні контролю аналізується та пе;
ревіряється не лише дотримання правових норм
і спеціальних правил, а й діяльність відповід;
них органів, посадових осіб у межах їх компе;
тенції, доцільність та ефективність такої діяль;

ності. Цей контроль може здійснюватись орга;
нами загальної компетенції, їх посадовими осо;
бами у межах визначених повноважень, а також
спеціальними органами за об’єктами як підпо;
рядкованими, так і не підпорядкованими цим
органам.

Висновки

На нашу думку, нагляд слід розглядати як
певну форму вияву контролю, застосування
якої при виявленні порушень може супрово;
джуватися заходами впливу державно;владно;
го характеру. Враховуючи наведені тези щодо
співвідношення юридичного змісту термінів
«контроль» і «нагляд», маємо підстави сформу;
лювати визначення поняття державного кон;
тролю на ринках фінансових послуг: державний
контроль на ринках фінансових послуг – це ді�
яльність уповноважених державних органів, спря�
мована на запобігання, виявлення та припинення
дій учасників ринків фінансових послуг, що супере�
чать встановленим державою нормам і правилам
надання послуг, пов’язаних із обігом фінансових
активів, а також застосування до правопоруш�
ників заходів адміністративного примусу.

Література

1. Виконавча влада і адміністративне право / За
ред. В. Б. Авер’янова. – К., 2002. – 668 с.

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

3. Етимологічний словник української мови: 
У 7 т. – К., 1985. – Т. 2. – 570 с.

4. Цыганенко Г. П. Этимологический словарь
русского языка. – К., 1989. – 511 с.

5. Новий тлумачний словник з української мо;
ви: У 4 т. – К., 1998. – Т. 2. – 910 с.

6. Короткий тлумачний словник української
мови. – К., 1988. – 320 с.

7. Лебедєв О. П. Організаційно;правові засади
державної контрольної діяльності учасників фі;
нансового ринку України: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. – К., 2008. – 20 с.

8. Новый англо;русский, русско;английский
словарь. – К., 2000. – 480 с.

9. Ожегов С. А. Словарь русского языка. – М.,
1984. – 816 с. 

10. Государственное управление: основы те;
ории и организации / Под ред. В. А. Козбаненко. –
М., 2000. – 912 с.

11. Большой юридический словарь. – М., 1998. –
576 с.



Ф І Н А Н С О В Е П РА В О№ 8

81

Стан дотримання законності у сфері
публічної фінансової діяльності дер;
жави на сучасному етапі не можна ви;

знати задовільним. Назріла необхідність у
серйозних економічних, організаційних, пра;
вових заходах, які підвищили б ефективність
усієї фінансової діяльності держави. Значна
роль у цьому повинна бути відведена особли;
востям застосування фінансових санкцій.

Метою цієї статті є дослідження правової
природи фінансових санкцій.

Серед юристів;фінансистів, які займають;
ся дослідженням питань фінансово;правової
відповідальності, особливостей застосуван;
ня фінансових санкцій, слід назвати Є. Алі;
сова, Л. Воронову, І. Заверуху, А. Іванського,
Є. Карманова, С. Кадькаленка, М. Кучеря;
венка, Т. Латковську, А. Монаєнка, О. Музи;
ку, А. Нечай, О. Орлюк, Н. Пришву, Р. Усен;
ка, О. Щербанюк та ін.

Фінансові санкції є явищем, яке належить
до юридичної відповідальності та виступає
як примусовий захід впливу держави, який
викликає у суб’єкта, до якого вони застосо;
вані, позбавлення майнового характеру у гро;
шовій формі. У зв’язку з цим наступним пи;
танням, яке потребує вирішення, є те, до 
якого виду юридичної відповідальності слід
відносити фінансові санкції [1, c. 45]. Загаль;
новизнаний видовий поділ юридичної відпо;
відальності традиційно виділяє такі види
юридичної відповідальності, як кримінальна,
адміністративна, цивільно;правова, дисци;
плінарна та матеріальна [1, c. 49].

А. Монаєнко вважає, що основним кри;
терієм розмежування фінансово;правової
відповідальності й інших видів відповідаль;
ності є предмет правового регулювання. Фі;
нансово;правова відповідальність має специ;
фіку, зумовлену особливостями фінансово;
правового регулювання. 

По�перше, фінансово;правова відпові;
дальність настає за фінансове правопорушен;

ня. Єдиного поняття «фінансове правопору;
шення» у фінансовому законодавстві немає.
Проте відповідно до ст. 116 Бюджетного ко;
дексу (далі – БК) України бюджетним пра;
вопорушенням визнається недотримання
учасником бюджетного процесу встановле;
ного цим Кодексом та іншими нормативно;
правовими актами порядку складання, роз;
гляду, затвердження, внесення змін, вико;
нання бюджету чи звіту про виконання бю;
джету [2, c. 120].

По�друге, фінансово;правова відповідаль;
ність встановлена державою у фінансово;пра;
вових нормах, які є охоронними та містять 
у своїй структурі фінансово;правові санкції
[2, c. 120].

По�третє, фінансово;правова відповідаль;
ність передбачає для правопорушника певні
негативні наслідки, зокрема майнового ха;
рактеру. Формально це зумовлено специфі;
кою фінансово;правових санкцій, що мають
майновий характер. По суті, це визначено
прагненням держави, насамперед, отримати
відшкодування фінансового збитку, заподі;
яного йому фінансовим правопорушенням, 
а також покарати правопорушника, але у
формі, властивій сфері фінансово;правового
регулювання, тобто в грошовій [2, c. 121].

По�четверте, фінансово;правова відпові;
дальність реалізується в специфічній проце;
суальній формі. Так, застосування до органі;
зацій правопоновлюваних фінансово;право;
вих санкцій у вигляді пені за несвоєчасну
сплату податку або збору здійснюється в рам;
ках податково;процесуального провадження.

Специфіка фінансово;правової відпові;
дальності й її відмінність від адміністратив;
ної відповідальності полягає в особливостях
фінансового правопорушення та фінансово;
правових санкцій. Виділення фінансово;пра;
вової відповідальності як самостійного виду
відповідальності зумовлено особливістю пра;
вової природи відповідного правопорушен;
ня, що відрізняється від природи адміністра;
тивного, кримінального або цивільно;право;
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вого порушення. Це означає, що фінансово;
му правопорушенню властиві ознаки, які в
сукупності дозволяють стверджувати, що
здійснення такого правопорушення спричи;
нить не адміністративну, не кримінальну і не
цивільно;правову, а саме фінансово;правову
відповідальність як різновид юридичної від;
повідальності [2, c. 120].

У чинному законодавстві України закріп;
лено визначення поняття «фінансова санк;
ція». Так, відповідно до ст. 14 Податкового
кодексу (далі – ПК) України від 02.12.2010 р.
№ 2755;VI штрафна санкція (фінансова сан;
кція, штраф) – це плата у вигляді фіксованої
суми та/або відсотків, що справляється з
платника податків у зв’язку з порушенням
ним вимог податкового законодавства й ін;
шого законодавства, контроль за дотриман;
ням яких покладено на контролюючі органи,
а також штрафні санкції за порушення у сфе;
рі зовнішньоекономічної діяльності.

Одним із аспектів проблеми визначення
правової природи фінансових санкцій є від;
несення їх, переважно представниками на;
уки фінансового права, до особливого ви;
ду юридичної відповідальності – фінансової.
Так, на думку М. Кучерявенка, фінансова
відповідальність за порушення податкового
законодавства виступає у формі: стягнення
всієї суми прихованого або заниженого пла;
тежу в бюджет у формі податку; штрафу (що
накладається податковим органом); пені, що
стягується з платника за затримку сплати
податку [3, c. 52].

На підтримку самостійності фінансової
відповідальності у виділенні її ознак прово;
дили порівняння з адміністративно;правовою
відповідальністю. М. Кучерявенко виділяє
особливості фінансово;правових санкцій, що
не дозволяють ототожнювати їх із санкціями
адміністративними [3, c. 53]. По�перше, на
думку М. Кучерявенка, вони відрізняються
за суб’єктом (якщо при адміністративних це
тільки фізичні особи, то при фінансових – і
юридичні, і фізичні особи). По�друге, адмі;
ністративні санкції реалізуються у грошовій
формі; саме цей термін є для них більш слуш;
ним, а фінансово;правові санкції є значно шир;
шими за грошові. По�третє, фінансово;пра;
вові санкції за податкові правопорушення за
основу мають податковий примус, що харак;
теризується специфічними ознаками, особ;
ливістю яких є застосування фінансово;пра;
вових санкцій без урахування вини правопо;
рушника (про цю ознаку ряд авторів зазнача;
ли як про особливість державного податко;
вого примусу [3, c. 204]).

М. Кучерявенко посилається на Ю. Ста;
рілова, який визначає такі ознаки заходів по;
даткового примусу, що встановлюються нор;
мами різних галузей права та застосовуються

у сфері оподаткування. Можна навести лише
деякі з них [3, c. 16–17]: механізм правового
регулювання податкового примусу визна;
чається адміністративним, фінансовим і кри;
мінальним законодавством; позасудове за;
стосування заходів податкового примусу, що
здійснюється у сфері неслужбових адмініст;
ративних відносин; порядок застосування
податкового примусу визначений більшою мі;
рою нормами фінансового права й адмініст;
ративно;процесуальними нормами; специ;
фічний (спрощений) порядок застосування
заходів податкового примусу – це порядок
оперативного впливу (реагування).

Разом із тим важко уявити як правові
норми однієї галузі права регулюють право;
відносини іншої. Також слід зазначити, що
застосування адміністративних санкцій не
завжди призводить до настання наслідків фі;
нансового характеру і свідчить про те, що во;
ни є явищами різної правової природи.

Ю. Старілов дає такі ознаки заходів по;
даткового примусу, що встановлюються нор;
мами різних галузей права та застосовуються
у сфері оподаткування [4, c. 109]:

•• застосовуються як до фізичних, так і до
юридичних осіб;

•• здійснюються для забезпечення режиму
законності у сфері оподаткування та дотри;
мання правил сплати податкових платежів,
що регулюються, як правило, нормами фі;
нансового й адміністративного права;

•• механізм правового регулювання подат;
кового примусу, що встановлює підстави та
порядок застосування фінансових санкцій,
адміністративно;примусових заходів впли;
ву, заходів кримінального покарання, визна;
чається адміністративним, фінансовим і
кримінальним законодавством;

•• не судове застосування заходів податко;
вого примусу, який здійснюється у сфері не;
службових адміністративних відносинах;

•• система заходів податкового примусу
визначається різносторонністю свого харак;
теру: вони можуть бути різноманітними за
своєю значимістю, за силою впливу, масшта;
бом застосування;

•• податковий примус має основною ме;
тою спонукати до виконання встановлених
правовими нормами юридичних обов’язків у
сфері оподаткування, сплати податкових та
інших обов’язкових платежів;

•• порядок застосування податкового при;
мусу визначений більшою мірою нормами
фінансового права й адміністративно;про;
цесуальними нормами, тобто частіше за все
застосування фінансових санкцій проходить
у межах адміністративного процесу;

•• специфічний (спрощений) порядок за;
стосування заходів податкового примусу – це
порядок оперативного впливу (реагування),
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тобто процесуальний порядок оформлення
факту застосування заходів примусу в подат;
ковій сфері, за загальним правилом, пов’яза;
ний з провадженням меншого кола процесу;
альних дій, ніж, наприклад, здійснення захо;
дів примусового впливу, передбаченого кри;
мінально;процесуальним законодавством;

•• заходи податкового примусу можуть за;
стосовуватись як до осіб, які вчинили подат;
кове правопорушення, так і до осіб, які не
вчинили його з метою превенції;

••при застосуванні заходів податкового при;
мусу має забезпечуватися режим законності,
що гарантується встановленням систематич;
ного контролю за реалізацією заходів фінан;
сового, адміністративного та кримінального
впливу, можливістю оскарження, а також ін;
шими способами, закріпленими в чинному за;
конодавстві.

Слід також згадати про такі відмінності,
пов’язані із застосуванням фінансово;право;
вих санкцій, як [5, c. 89]:

••застосування фінансово;правових санкцій
можливе за рішенням самого правопорушни;
ка, а також за рішенням органів судової та
виконавчої влади (наприклад, податківців), а
кримінальне й адміністративне законодавство
передбачають лише судовий розгляд для при;
значення санкцій;

••при накладенні фінансово;правових санк;
цій за сукупністю правопорушень остаточ;
ний його розмір визначається за принципом
повного складання стягнень;

•• відсутні обмеження щодо загального роз;
міру санкцій (в адміністративному та кримі;
нальному праві складання стягнень обмежено
максимумом санкції, передбаченої за більш
суворе правопорушення);

•• виплати за фінансово;правовими санкці;
ями здійснюються за рахунок безпосередньо
прибутку, що залишається після сплати всіх
податків, зборів, за рахунок майна тощо;

•• фінансово;правові санкції не можуть
бути замінені іншим стягненням;

•• існує можливість повного або часткового
звільнення від застосування фінансово;пра;
вових санкцій, а також звільнення від при;
значення покарання та його відбуття;

•• законодавець передбачив можливість
застосування компромісу й амністії при при;
значенні фінансово;правових санкцій.

Фінансово;правові санкції, встановлені
нормами фінансового законодавства, мають
чітко визначений характер, застосовуються
за правопорушення у галузі фінансово;право;
вої діяльності, звертаються на колективний
прибуток (майно) порушника фінансової дис;
ципліни, не виключають можливості та за;
стосовуються нарівні із заходами адмініст;
ративної, кримінальної й іншої відповідаль;
ності залежно від суспільно небезпечного ха;

рактеру вчиненого. Крім того, на відміну від
санкцій інших видів юридичної відповідаль;
ності, фінансово;правові санкції встановлю;
ються лише законом (а не за домовленістю
сторін, хоча кримінальне право передбачає
можливість, наприклад, їх примирення). Від
інших санкцій їх також відрізняє характер
суспільної небезпеки, що має грошове вира;
ження [5, c. 91]. 

В юридичній літературі мала місце аргу;
ментація на користь адміністративно;право;
вої природи фінансових санкцій з посилан;
ням на конституційні норми, тобто на те, що
Конституція України не передбачає інших
видів юридичної відповідальності та в п. 22
ст. 92 дає їх вичерпний перелік. Але подібне
трактування цього положення Конституції є
її розширеним тлумаченням, оскільки з ньо;
го зовсім не випливає, що перелік існуючих
видів юридичної відповідальності є вичерп;
ним. Це зрештою і підтвердив у своєму рішен;
ні Конституційний Суд України [1, c. 51].

Д. Лилак вважає, що ознаки адміністра;
тивної відповідальності при застосуванні
фінансових санкцій є в характері правового
регулювання відносин держави з юридични;
ми особами в податкових, митних, валютних
правовідносинах, оскільки предметом такого
регулювання є реалізація державної виконав;
чої влади щодо забезпечення податкових і
митних надходжень до державного бюджету,
дотримання суб’єктами підприємництва ва;
лютного й антимонопольного законодавства,
правил бухгалтерського обліку та звітності
тощо. Для досягнення поставлених перед ним
завдань закон наділяє органи виконавчої вла;
ди контрольними повноваженнями і правом
притягнення порушників до відповідаль;
ності. Рішення юрисдикційних органів про такі
стягнення за метою, процедурою та наслідками
є адміністративними актами [6, c. 25]. 

Д. Лилак по суті поділяє позицію С. Брату;
ся про те, що не в судовій або адміністративній
процедурі (процесі) слід шукати відповіді на
питання про те, яка саме санкція (адміністра;
тивна або інша) мається на увазі, а в аналізі
сутності матеріальних правовідносин. При цьо;
му, безумовно, процесуальні форми встанов;
лення істини у справі та застосування заходів
відповідальності, насамперед, визначаються
природою матеріального права. Але законода;
вець, виходячи з тих чи інших практичних мір;
кувань (швидкість, оперативність застосуван;
ня заходів примусу тощо), може у винятково;
му порядку вдатися до інших процесуальних
заходів [7, c. 111]. На наш погляд, не можна
повною мірою погодитися з такою думкою.

А. Іванський визначає фінансово;право;
ву відповідальність як державний осуд, що має
прояв з точки зору суб’єктивного права як
нормативний, формально визначений у фінан;
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совому праві, гарантований і забезпечений фі;
нансово;правовим примусом юридичний обо;
в’язок правопорушника зазнавати заходів
державного примусу у вигляді фінансових
санкцій (штраф, пеня) за вчинене ним право;
порушення у сфері фінансової діяльності [5,
c. 36]. 

А. Монаєнко вважає, що фінансово;пра;
вову відповідальність можна визначити як
форму державного примусу у сфері фінансо;
вої діяльності держави й органів місцевого
самоврядування, яка полягає в застосуванні
компетентними органами державної влади до
правопорушника фінансово;правових норм
обтяжень майнового характеру у вигляді
штрафу та/чи пені. Фінансово;правова відпо;
відальність є юридичною відповідальністю і
володіє всіма ознаками останньої [2, c. 121].
Проте деякі науковці вважають, що віднесен;
ня фінансових санкцій до особливого різно;
виду відповідальності (фінансової) є помил;
ковим, оскільки, виходячи із п. 22 ст. 92 та ст. 8
Конституції України, законодавством не мо;
жуть передбачатись інші види відповідаль;
ності, крім цивільно;правової, кримінальної,
адміністративної та дисциплінарної [8, c. 69].

Радянський юрист І. Розанов зазначав, що
віднесення санкцій до тієї або іншої галузі
права залежить не від їх назви або порядку
(способу) застосування, а від того, виконан;
ня норми якої галузі права (кримінального,
цивільного, адміністративного, фінансового)
вони безпосередньо забезпечують [9, c. 117].
Тому ми не поділяємо думку про віднесення
ряду фінансово;правових санкцій до адмініст;
ративно;правових.

Фінансово;правові санкції застосовують;
ся у сфері фінансово;правового регулюван;
ня, тобто в рамках фінансових правовідно;
син. Характерною ознакою цих відносин є їх
публічна природа (відмінність від цивільно;
правових санкцій) і виключно майновий ха;
рактер (відмінність від кримінально;правових,
адміністративно;правових санкцій) [10, c. 24].

На нашу думку, основною ознакою фінан;
сових санкцій є їх галузева належність. Фі;
нансова санкція є обов’язковим структурним
елементом фінансово;правової норми. Без фі;
нансових санкцій, які покликані забезпечити
дотримання вимог, викладених у диспозиції
фінансово;правової норми, а у випадку її по;
рушення покарати правопорушника й відно;
вити правопорядок, неможливим є існування

інституту фінансово;правової відповідаль;
ності. Фінансові санкції мають каральний
характер, застосовуються у сфері фінансової
діяльності держави й органів місцевого са;
моврядування за порушення фінансової дис;
ципліни, є мірою фінансово;правової відпові;
дальності та мають майновий (грошовий) ха;
рактер. Фінансові санкції застосовуються у
вигляді штрафу та/чи пені.

Викладене дозволяє зробити висновок, що
фінансово;правовими санкціями є обов’язко;
ві структурні елементи фінансово;правової
норми, що мають майновий характер, забез;
печені примусовою силою держави, застосо;
вуються у спеціальному процесуальному по;
рядку уповноваженими на це органами пуб;
лічної влади й їх посадовими особами у випад;
ку здійснення фінансового правопорушення
суб’єктом фінансово;правових відносин з
метою відшкодування збитків бюджету і поза;
бюджетних фондів, а також покарання пра;
вопорушників.
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Вумовах стрімкого зростання кількості
порушень чинного законодавства у
сфері земельних відносин постає не;

обхідність підвищення ефективності органі;
зації діяльності органів виконавчої влади у
сфері державного контролю за використан;
ням та охороною земель. Своєчасне та в пов;
ному обсязі вирішення завдань державного
контролю у цій сфері безпосередньо зале;
жить від якості адміністративно;юрисдик;
ційної діяльності, зміст якої полягає у здійс;
ненні комплексу процесуальних дій, що охоп;
люються межами провадження у справах 
про адміністративні правопорушення, про;
вадження з публічно;правових спорів, дис;
циплінарних проваджень щодо державних
службовців [1, с. 20]. 

Питання загальних проблем адміністра;
тивної юрисдикції, характеристики адмініст;
ративних правопорушень і провадження у
справах про адміністративні правопорушен;
ня досліджувались у працях таких науковців,
як В. Авер’янов, О. Бандурка, Ю. Битяк, 
І. Голосніченко, Є. Додін, В. Зуй, Т. Кичи;
люк, Л. Коваль, В. Колпаков, Т. Коломоєць, 
А. Комзюк, О. Кузьменко, В. Курило, О. Мірош;
ниченко, О. Остапенко, М. Тищенко, В. Шка;
рупа та ін. Однак більшість досліджень пов;
ною мірою не зачіпають проблем адміністра;
тивно;юрисдикційної діяльності органів дер;
жавного контролю за використанням та 
охороною земель, зокрема особливостей про;
вадження у справах про адміністративні 
правопорушення, підвідомчих зазначеним
органам.

Метою цієї статті є дослідження особли;
востей провадження у справах про адміні;
стративні правопорушення, підвідомчих
спеціально уповноваженим органам вико;
навчої влади у сфері державного контролю
за використанням та охороною земель.

Аналіз Кодексу України про адмініст;
ративні правопорушення (далі – КУпАП)
свідчить, що діяльність спеціально уповнова;
жених органів виконавчої влади у сфері дер;
жавного контролю за використанням та охо;
роною земель щодо провадження у справах
про адміністративні правопорушення регла;
ментується нормами, які визначають: завдан;
ня і принципи провадження (статті 7, 245,
249), процесуальний стан його суб’єктів, їх
права й обов’язки (статті 268–275), підвідом;
чість і строки розгляду справ про адміністра;
тивне правопорушення (статті 2381, 2421,
277), докази в провадженні (статті 251–252),
порядок порушення адміністративної справи
(статті 254–257, 259), порядок розгляду
справи про адміністративне правопорушення
та винесення по ній постанови (статті 276–
285), порядок оскарження й опротестування
постанови по справі про адміністративне
правопорушення (статті 287–293, 295–297)
та виконання цієї постанови (статті 298–305,
307–308, 310).

Із набранням чинності Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення відповідаль;
ності за порушення вимог земельного законо;
давства» від 15.04.2008 р. № 271;VI, ст. 2381

ОСОБЛИВОСТІ  ПРОВАДЖЕННЯ  У  СПРАВАХ 
ПРО  АДМІНІСТРАТИВНІ  ПРАВОПОРУШЕННЯ,
ПІДВІДОМЧИХ  СПЕЦІАЛЬНО  УПОВНОВАЖЕНИМ  
ОРГАНАМ  ВИКОНАВЧОЇ  ВЛАДИ  У  СФЕРІ  
ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ  ЗА  ВИКОРИСТАННЯМ  
ТА  ОХОРОНОЮ  ЗЕМЕЛЬ

Ірина Городецька,
канд. юрид. наук,

доцент кафедри права та методики 
викладання історико�правознавчих дисциплін

Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя

У статті досліджуються особливості провадження у справах про адміністративні право�
порушення, підвідомчих спеціально уповноваженим органам виконавчої влади у сфері державно�
го контролю за використанням та охороною земель.

Ключові слова: провадження у справах про адміністративні правопорушення, спеціально
уповноважені органи виконавчої влади, державний контроль за використанням та охороною
земель.

© І. Городецька,  2011



А Д М І Н І С Т РАТ И В Н Е П РА В Осерпень  2011

86

КУпАП викладена у новій редакції, згідно з
якою посадові особи органів державного
контролю за використанням та охороною зе;
мель отримали право розглядати справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з
порушенням законодавства у сфері викорис;
тання й охорони земель, та накладати на по;
рушників вимог земельного законодавства
адміністративні стягнення. У зв’язку з цим,
прийнято наказ Державного комітету Укра;
їни із земельних ресурсів «Про затверджен;
ня Інструкції з оформлення державними інс;
пекторами з контролю за використанням і
охороною земель Держземінспекції та її тери;
торіальних органів матеріалів про адмініст;
ративні правопорушення і внесення змін до
наказу Держкомзему від 12.12.2003 р. № 312»
від 28.04.2009 р. № 205. Принциповими по;
ложеннями цього акта є визначення про;
цедури: оформлення протоколів про адміні;
стративні правопорушення; розгляду справ
про адміністративні правопорушення; оскар;
ження й опротестування постанов по спра;
вах про адміністративні правопорушення;
здійснення контролю за виконанням поста;
нов про накладення адміністративних стяг;
нень; ведення діловодства у справах про
адміністративні правопорушення. Таким чи;
ном, механізм правового регулювання про;
вадження у справах про адміністративні пра;
вопорушення, пов’язаних із порушенням за;
конодавства у сфері використання й охорони
земель, окрім КУпАП, охоплює і відомчі нор;
мативні акти.

Адміністративно;процесуальне законо;
давство України прямо не називає та не ви;
значає стадії провадження у справах про
адміністративні правопорушення, хоча фак;
тично їх регулює. Це, у свою чергу, зумовило
дискусії з приводу визначення стадій про;
вадження у справах про адміністративні пра;
вопорушення. 

У більшості юридичних джерел останніх
років [1, с. 47; 2, с. 121; 3, с. 46; 4, с. 223–224;
5, с. 143; 6, с. 104] називаються чотири стадії
провадження: порушення справи про адміні�
стративне правопорушення; розгляд справи з
винесенням по ній постанови (рішення); ос�
карження чи опротестування постанови та
перегляд справи; виконання постанови про
накладення адміністративного стягнення. 
В. Колпаков та О. Кузьменко виділяють та;
кож стадію адміністративного розслідування
[7, с. 196; 8, с. 301]. Проте у нашому випадку
стадію розслідування виділяти недоцільно,
адже всі етапи цієї стадії посадові особи 
інспекторського складу органів у сфері дер;
жавного контролю за використанням та 
охороною земель здійснюють у ході прове;
дення перевірок (планових, позапланових,
оперативних). Таким чином, провадження у

справах про адміністративні правопорушен;
ня, підвідомчих спеціально уповноваженим
органам виконавчої влади у сфері державно;
го контролю за використанням та охороною
земель, передбачає чотири стадії: порушення
справи про адміністративне правопорушен;
ня; розгляд справи з винесенням по ній по;
станови; оскарження чи опротестування по;
станови по справі про адміністративне пра;
вопорушення; виконання постанови про нак;
ладення адміністративного стягнення. 

Стадія порушення справи про адмініB
стративне правопорушення є початковою
стадією провадження у справах про адміні;
стративні правопорушення, у ході якої здійс;
нюється комплекс процесуальних і процедур;
них дій, спрямованих на встановлення факту
протиправного діяння, його фіксацію, прий;
няття заходів, спрямованих на припинення
протиправних дій, визначення необхідних
доказів по справі, вирішення питання про
направлення справи на розгляд органу (по;
садовій особі), уповноваженого розглядати
справу про адміністративне правопорушен;
ня. Від того наскільки повно й об’єктивно
здійснено зазначений комплекс дій, залежить
правильна кваліфікація протиправної пове;
дінки правопорушника та, врешті;решт, об;
ґрунтованість і справедливість прийнятого
рішення по справі [6, с. 106].

Перша стадія закінчується у момент над;
силання протоколу про скоєне адміністра;
тивне правопорушення органу або службо;
вій особі, вповноваженій розглядати справу
[1, с. 48], що передбачено ст. 257 КУпАП. Етап
надіслання протоколу не є обов’язковим у
рамках провадження у справах про адміні;
стративні правопорушення, підвідомчих спе;
ціально уповноваженим органам виконавчої
влади у сфері державного контролю за вико;
ристанням та охороною земель, оскільки по;
садові особи інспекторського складу цих ор;
ганів, зазначені у статтях 2381, 2421 КУпАП
можуть самостійно накласти на правопоруш;
ника адміністративне стягнення, виступа;
ючи одночасно як суб’єкт порушення справи
про адміністративне правопорушення, роз;
гляду справи про адміністративне правопо;
рушення та виконання постанови по справі.

Центральною стадією провадження є
стадія розгляду справи про адміністраB
тивне правопорушення та винесення посB
танови у справі, в ході якої компетентний
орган або посадова особа здійснює остаточне
розслідування у справі, дає правову оцінку
діям особи, яку вказують у протоколі як пра;
вопорушника [9, с. 701]. Згідно з відповідни;
ми положеннями КУпАП зазначена стадія
передбачає три етапи: підготовка справи до
розгляду; розгляд справи по суті; прийняття
по ній постанови.
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На етапі підготовки справи до розгляду,
відповідно до вимог ст. 278 КУпАП, уповно;
важена посадова особа вирішує такі питання:
чи належить до її компетенції розгляд даної
справи; чи правильно складені протокол та
інші матеріали справи про адміністративне
правопорушення; чи повідомлені особи, які
беруть участь у розгляді справи, про час і міс;
це її розгляду; чи витребувані необхідні до;
даткові матеріали; чи підлягають задоволен;
ню клопотання особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, потерпі;
лого, їх законних представників і адвоката.
При підготовці справи до розгляду важливе
значення має термін її розгляду. Відповідно
до ст. 277 КУпАП справа розглядається у
п’ятнадцятиденний строк з дня одержання ор;
ганом (посадовою особою) протоколу й ін;
ших матеріалів справи. Якщо справу розгля;
датиме державний інспектор, який склав про;
токол, п’ятнадцятиденний строк, упродовж
якого розглядатиметься справа, відлічується
з дня складання протоколу.

Наступний етап – безпосередній розгляд
справи про адміністративне правопорушен;
ня. Процедура розгляду справи детально
врегульована ст. 279 КУпАП. Відповідно до
цієї статті розгляд справи починається з
представлення посадової особи, яка розгля;
дає справу. Після цього посадова особа, яка роз;
глядає справу, оголошує справу, що підлягає
розгляду, хто притягається до адміністратив;
ної відповідальності, роз’яснює особам, які бе;
руть участь у розгляді справи, їх права й обо;
в’язки. Далі оголошується протокол про адміні;
стративне правопорушення. На засіданні
заслуховуються особи, які беруть участь у роз;
гляді справи, досліджуються докази та вирі;
шуються клопотання.

У розгляді справи мають право брати
участь: потерпілі; законні представники; за;
хисник; свідки; експерт; перекладач. Перелік
процесуальних прав та обов’язків цих учас;
ників провадження вичерпно визначено у
статтях 269–274 КУпАП. 

Дослідження доказів у справі здійсню;
ється відповідно до вимог ст. 280 КУпАП, в
якій визначаються обставини, що підляга;
ють з’ясуванню при розгляді справи: чи бу;
ло вчинене адміністративне правопорушен;
ня; чи винна дана особа в його вчиненні; чи
підлягає вона адміністративній відповідаль;
ності; чи є обставини, що пом’якшують і об;
тяжують адміністративну відповідальність
(статті 34–35 КУпАП); чи завдана майнова
шкода; інші обставини, що мають значення
для правильного вирішення справи. Дока;
зами у справі про адміністративне правопо;
рушення є будь;які фактичні дані, на осно;
ві яких у визначеному законом порядку ор;
ган (посадова особа) встановлює наявність

або відсутність адміністративного право;
порушення, винність особи в його вчиненні
й інші обставини, що мають значення для
правильного вирішення справи (ст. 251 
КУпАП).

Під час провадження у справах про ад;
міністративні проступки у сфері контролю за
використанням та охороною земель предме;
том доказування є факт: псування і забруд;
нення сільськогосподарських та інших земель;
порушення правил використання земель; са;
мовільного зайняття земельної ділянки; пе;
рекручення або приховування даних держав;
ного земельного кадастру; зняття та перене;
сення ґрунтового покриву земельних діля;
нок без спеціального дозволу; незаконного
заволодіння ґрунтовим покривом (поверхне;
вим шаром) земель; порушення строків по;
вернення тимчасово зайнятих земель або
неприведення їх у стан, придатний для вико;
ристання за призначенням; самовільного
відхилення від проектів землеустрою; зни;
щення межових знаків. 

Доказами є відомості про факти, а джере;
лами доказів – матеріальні носії певної ін;
формації. Аналіз ст. 251 КУпАП дозволяє ви;
ділити основні види джерел доказів: прото;
кол про адміністративне правопорушення; по;
яснення особи, яка притягається до адміні;
стративної відповідальності, потерпілих, свід;
ків; висновки експертів; речові докази; інші
документи. Відповідно до ст. 252 КУпАП 
орган (посадова особа) оцінює докази за сво;
їм внутрішнім переконанням, що ґрунту;
ється на всебічному, повному й об’єктивно;
му дослідженні всіх обставин справи в їх су;
купності, керуючись законом і правосвідо;
містю.

Розглянувши справу про адміністратив;
не правопорушення, посадова особа вино;
сить одну з таких постанов: про накладення
адміністративного стягнення; про закриття
справи. 

Важливою гарантією законності, захисту
прав людини та обґрунтованості застосуван;
ня адміністративних стягнень є наявність стаB
дії оскарження чи опротестування постаB
нови по справі про адміністративне праB
вопорушення, яка слугує підставою для пе;
ревірки обґрунтованості прийнятих у справі
рішень. Ця стадія виникає не в кожному про;
вадженні у справах про адміністративні пра;
вопорушення, тобто є факультативною.

Завершальною стадією провадження у
справах про адміністративні правопорушен;
ня є стадія виконання постанови про накB
ладення адміністративного стягнення, в
межах якої реалізуються застосовані органом
(посадовою особою) адміністративної юрис;
дикції адміністративні стягнення, що в кін;
цевому підсумку є показником ефективності
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процесу провадження по справі [6, с. 160] та
всього інституту адміністративної відпові;
дальності.

Висновки

Для провадження у справах про адміні;
стративні правопорушення, підвідомчих спе;
ціально уповноваженим органам виконавчої
влади у сфері державного контролю за вико;
ристанням та охороною земель, характерні
особливості, які виявляються у специфіці:
нормативного регулювання провадження у
справах про адміністративні правопорушен;
ня, що пов’язані з порушенням законодав;
ства у сфері використання й охорони земель;
предмета доказування під час провадження 
у справах про адміністративні проступки у
сфері контролю за використанням та охоро;
ною земель; суб’єкта здійснення адміністра;
тивно;юрисдикційної діяльності (посадові
особи інспекторського складу органів вико;
навчої влади у сфері державного контролю
за використанням та охороною земель, за;
значені у статтях 2381, 2421 КУпАП, можуть
самостійно накласти на правопорушника
адміністративне стягнення, виступаючи од;
ночасно як суб’єкт порушення справи про

адміністративне правопорушення, розгляду
справи про адміністративне правопорушен;
ня та виконання постанови по справі).
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Питання вдосконалення форм роботи
колегій органів виконавчої влади не;
залежної України тісно пов’язане з

проблемами вдосконалення діяльності всієї
системи органів виконавчої влади, оскільки
на сьогодні ще й досі не прийняті закони Ук;
раїни про міністерства та державні комітети,
а їх діяльність в основному регламентується
підзаконними нормативно;правовими акта;
ми. Відповідно залишається неврегульова;
ною на належному рівні робота структурних
підрозділів і консультативно;дорадчих ор;
ганів центральних органів виконавчої влади
України.

Аналіз вітчизняної наукової літератури
свідчить, що проблеми діяльності консульта;
тивно;дорадчих органів центральних орга;
нів виконавчої влади (далі – ЦОВВ) недо;
статньо досліджувані. Окремі аспекти цього
питання розглядалися в працях В. Авер’яно;
ва, В. Дерець, В. Калиновського, А. Ковален;
ка, А. Колодія, В. Колпакова, В. Копєйчико;
ва, О. Крупчана, О. Кузьменко, А. Макарен;
ко, Н. Нижник, С. Серьогіної та ін. Більшість
із цих авторів зосереджують увагу на норма;
тивному аспекті зазначеної проблеми, вказу;
ючи на потреби вдосконалення правового ре;
гулювання діяльності консультативно;до;
радчих органів ЦОВВ.

Мета цієї статті полягає в аналізі форм 
роботи консультативно;дорадчих органів
ЦОВВ України. 

До консультативно;дорадчих органів ЦОВВ
належать колегії, громадські ради, громад;
ські колегії тощо. На прикладі діяльності ко;
легій ЦОВВ ми проаналізуємо форми робо;
ти консультативно;дорадчих органів ЦОВВ
України. Відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження За;
гального положення про колегію центрально;
го органу виконавчої влади та місцевої дер;
жавної адміністрації» від 02.10.2003 р. (да;

лі – Положення від 2003 р.) колегія є постій;
ним консультативно;дорадчим органом і ут;
ворюється для погодженого вирішення пи;
тань, що належать до їх компетенції, та для
колективного і вільного обговорення най;
важливіших напрямів діяльності.

Під формами роботи колегій органів ви;
конавчої влади України слід розуміти певні
однорідні види дій членів колегії, що здійс;
нюються в певних, передбачених законодав;
ством, організаційних формах із метою пого;
дженого вирішення питань, що належать до
компетенції відповідних органів виконавчої
влади. У вітчизняній юридичній науці фор;
ми роботи органів державного управління
поділяються, зокрема, на правові, організацій;
ні й організаційно;правові [1, с. 200]. Цю кла;
сифікацію ми можемо застосувати й до форм
роботи колегій органів виконавчої влади Ук;
раїни.

В. Демиденко під правовою формою ро;
зуміє види дій, які передбачають правові на;
слідки [1, с. 200]. У свою чергу, правова фор;
ма може бути нормотворчою, установчою,
контрольною та правозастосовчою. Якщо на
початку ХХ ст. нормотворча форма діяль�
ності колегій наркоматів УСРР реалізувала;
ся шляхом прийняття колегією загально;
обов’язкових рішень, то наприкінці ХХ ст. –
на початку ХХІ ст. зазначена форма діяль;
ності колегій ЦОВВ України проявляється
шляхом обговорення та прийняття рішень,
які втілюються в життя наказами керівників
ЦОВВ. Так, із метою забезпечення підви;
щення ефективності діяльності Української
державної корпорації з виконання монтаж;
них і спеціальних будівельних робіт «Укр;
монтажспецбуд» видано наказ Міністерства
будівництва, архітектури та житлово;кому;
нального господарства «Про виконання рі;
шення колегії Мінбуду «Про роботу Україн;
ської державної корпорації по виконанню
монтажних і спеціальних будівельних робіт
«Укрмонтажспецбуд» від 28.12.2006 р. № 438.

КЛАСИФІКАЦІЯ  ФОРМ  РОБОТИ  
КОНСУЛЬТАТИВНО8ДОРАДЧИХ  ОРГАНІВ  
ЦЕНТРАЛЬНИХ  ОРГАНІВ  ВИКОНАВЧОЇ  
ВЛАДИ  УКРАЇНИ

Оксана Дудченко,
канд. юрид. наук,

старший викладач кафедри права та методики викладання історико�правознавчих дисциплін
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виконавчої влади України, а також класифіковані та охарактеризовані форми роботи колегій
центральних органів виконавчої влади.

Ключові слова: колегія, консультативно;дорадчі органи, центральні органи виконавчої влади.

© О. Дудченко,  2011



А Д М І Н І С Т РАТ И В Н Е  П РА В Осерпень  2011

90

Рішення колегії Міністерства транспорту та
зв’язку України «Про підсумки роботи транс;
портно;дорожнього комплексу та галузі
зв’язку за 2007 рік» від 26.02.2008 р. № 4 за;
тверджене наказом Міністерства транспор;
ту та зв’язку України «Про введення в дію
рішення Колегії від 26.02.2008 р. № 4» від
04.03.2008 р. № 249. Відповідно до Положен;
ня про колегію Міністерства промислової
політики України, затвердженого наказом
Міністерства промислової політики України
від 30.06.2006 р. № 237, із метою забезпечен;
ня належного та своєчасного виконання прий;
нятих колегією рішень, наказом Міністерства
промислової політики України «Про затвер;
дження рішення колегії Мінпромполітики
від 19.12.2006 р. та забезпечення його вико;
нання» від 18.01.2007 р. № 21 було затвер;
джено рішення колегії Мінпромполітики Ук;
раїни «Про стан проведення роботи по ство;
ренню нормативної бази для підтвердження
відповідності промислової продукції відпо;
відно до норм та правил Європейських стан;
дартів» від 19.12.2006 р. № 14/4.

Установча правова форма діяльності ко�
легій органів виконавчої влади України ре;
алізується шляхом внесення на розгляд ко;
легії й обговорення на її засіданні кандидатур
на посади підзвітних і підконтрольних органів,
установ, організацій (наприклад, обговорення
на засіданнях колегії Міністерства освіти і на;
уки, молоді та спорту України кандидатур на
посади ректорів вищих навчальних закладів),
обговорення кандидатур членів колегії. Аналіз
діяльності колегій органів виконавчої влади
України свідчить, що установча форма діяль;
ності колегій перебуває на етапі свого форму;
вання, зокрема потребує вдосконалення про;
цедура проведення обговорення кандидатури
на відповідну посаду та затвердження чітких
критеріїв при прийнятті рішення.

Контрольна форма діяльності колегій ор;
ганів виконавчої влади полягає в контролі за
відповідністю Конституції законам України,
указам Президента України, постановам і роз;
порядженням уряду рішень колегії та конт;
ролі за виконанням їх на практиці. Зокрема,
у Міністерстві культури і мистецтв України
у 2004 р. на засіданні колегії поширеною бу;
ла практика обговорювати питання, що роз;
глядалися в порядку контролю за виконан;
ням раніше прийнятих рішень. Так, на за;
сіданні колегії Міністерства культури і мис;
тецтв України 17.02.2004 р. розглядалося пи;
тання про стан реалізації виконання поста;
нови колегії від 28.05.2003 р. № 5/1 «Про хід
виконання програми діяльності Кабінету Мі;
ністрів України» та наказу Міністерства від
24.10.2003 р. № 675 «Про подальше виконан;
ня Програми діяльності Кабінету Міністрів
України».

Правозастосовча форма діяльності ко�
легій реалізується шляхом прийняття право;
застосовчих актів, зокрема рішень колегії, що
носять індивідуальний характер або спрямо;
вані на врегулювання питань організаційної
та поточної роботи колегії [2].

Організаційні форми – це види дій, що не
передбачають правових наслідків. Це здійс;
нення членами колегії робочих поїздок по
країні, робочих та офіційних закордонних ві;
зитів, проведення міжнародних зустрічей, осо;
бистих телефонних переговорів, запрошення
на засідання колегії представників засобів ма;
сової інформації, надання членами колегії ін;
терв’ю, здійснення інших зв’язків із громад;
ськістю тощо. В організаційній формі може;
мо виділити матеріально�технічну форму ді;
яльності – це матеріально;технічна підготов;
ка проведення засідання колегії (викорис;
тання комп’ютерних технологій, інтернет;ре;
сурсів, аудіо; та відеозапису для підготовки
та проведення засідання колегії, підготовка
приміщення для проведення засідання, за;
безпечення відправки запрошень на засідан;
ня колегії та реєстрація запрошених, інші пи;
тання. Слід зазначити, що використання
комп’ютерних технологій, інтернет;ресурсів,
аудіо; та відеозапису значно підвищує рівень
управління в органах виконавчої влади. Про;
те аналіз практичної діяльності колегій доз;
воляє констатувати, що матеріально;техніч;
на форма діяльності колегій потребує техніч;
ного та матеріального поліпшення.

ОрганізаційноBправова форма діяльності
колегій органів виконавчої влади України –
це такі види дій, які поєднують у собі ознаки
як правових, так і організаційних форм ді;
яльності. Зокрема, відповідно до Положен;
ня від 2003 р. організаційно;правовою фор;
мою діяльності колегії ЦОВВ є її засідання.
А. Колодій визначає засідання як зібрання
членів колегіального органу для спільного ви;
рішення питань, що належать до їх компе;
тенції [3, с. 40]. Отже, організаційно;правова
форма діяльності колегії – це спільні засі;
дання членів колегії й осіб, запрошених для
участі в обговоренні питань порядку денного
засідання, для колегіального обговорення та
вирішення питань, що належать до її повно;
важень.

Аналіз нормативно;правових актів і про;
токолів засідання колегій дозволяє вперше в
юридичній науці виділити види засідань ко;
легій органів виконавчої влади України. За
періодичністю проведення засідання бувають
планові та позапланові (позачергові). За
місцем проведення ми можемо виділити виїзні
(наприклад, виїзд і проведення засідання ко;
легії держадміністрації у виконкомах місь;
ких селищних і сільських рад) та стаціонарні
(проведення засідання колегій у приміщенні
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відповідного органу виконавчої влади) за�
сідання колегій.

Відповідно до Положення від 2003 р.
періодичність проведення засідань колегії ви;
значається її головою. Положення про коле;
гію відповідного ЦОВВ визначають різні
терміни проведення засідань колегій. Як пра;
вило, засідання колегій міністерств, держав;
них комітетів і центральних органів із спе;
ціальним статусом проводиться не рідше од;
ного разу на місяць. Позачергові (позапла;
нові) засідання колегій ЦОВВ скликаються
керівником відповідного ЦОВВ або особою,
яка виконує його обов’язки, як за власною
ініціативою, так і за пропозицією інших чле;
нів колегії. Але члени колегії можуть лише
запропонувати голові провести позачергове
засідання, а остаточне рішення про скликан;
ня колегії приймає її голова. Позачергові (по;
запланові) засідання колегії, як правило,
проводяться у зв’язку з надзвичайною ситу;
ацією в країні. Наприклад, на виконання Ука;
зу Президента України «Про оголошення ок;
ремих територій Вінницької, Івано;Франків;
ської, Закарпатської, Львівської, Тернопіль;
ської та Чернівецької областей зонами над;
звичайної екологічної ситуації» від 28.07.2008 р.
№ 682/2008 проведено позачергове засідання
колегії Державної санітарно;епідеміологічної
служби України, на якому прийнято рішен;
ня про здійснення державного санітарно;епі;
деміологічного нагляду на територіях, що
постраждали від стихійного лиха (рішення
введено в дію наказом МОЗ України від 
11.08.2008 р. № 444). Зокрема, рішення пе;
редбачало затвердити наказом Міністерства
охорони здоров’я України графік роботи ви;
конуючого обов’язки головного державного
санітарного лікаря України та його заступ;
ників у регіонах, що постраждали від повені;
відрядити в постраждалі від повені регіони
групи фахівців санітарно;протиепідемічних
закладів України, території яких обійшла по;
вінь, для надання практичної допомоги на
місцях; звернутися до Кабінету Міністрів
України з клопотанням щодо можливості ви;
ділення з мобільного резерву дезінфекційної
апаратури та пересувних дезінфекційних ка;
мер для проведення дезінфекційних робіт у
регіонах, постраждалих від паводку, вжити
ряд інших заходів.

Виїзні засідання колегій – це порівняно
нова форма роботи колегії, яка набула свого
поширення на початку 2000;х років. В УРСР
і перші роки незалежності України виїзні за;
сідання колегії відповідного міністерства про;
водилися дуже рідко та лише у випадах, коли
проблема потребувала свого вирішення на
місці. Із початку ХХІ ст. виїзні засідання ко;
легій ЦОВВ увійшли в практику діяльності
цих органів. По�перше, проведення виїзних

засідань підвищує інформованість колегії
про стан справ в установі, організації, на під;
приємстві, діяльність яких обговорюється 
на засіданні, сприяє більш оперативному й
об’єктивному вирішенню нагальних проб;
лем. По�друге, проведення таких колегій до;
зволяє розширити гласність і прозорість у ді;
яльності органів виконавчої влади, посилює
контроль суспільства за їх роботою. Наприк;
лад, 31.10.2001 р. відбулося виїзне засідання
колегії Міністерства культури і мистецтв 
України  у приміщенні театру ім. І. Франка,
на якому було обговорено стан сучасної ре;
жисури в театрах України, результати прийо;
му до вищих навчальних закладів мистецтв і
культури України та прийняті відповідні
рішення. Виїзне підсумкове засідання колегії
Міністерства освіти і науки України у студії
«Укртелекому», яке проходило у селектор;
ному режимі 18.08.2005 р., було присвячене
розгляду ходу виконання Програми діяль;
ності Кабінету Міністрів України «Назустріч
людям» у галузі освіти, підсумкам 2003– 2004
навчального року та завданням галузі на 2004–
2005 навчальний рік.

Отже, виїзні засідання колегій органів ви;
конавчої влади України – це порівняно нова
форма роботи колегій у незалежній Україні,
яка потребує законодавчого унормування
своєї діяльності, регламентації процедури їх
підготовки та проведення. Практика прове;
дення таких засідань свідчить про їх доціль;
ність та ефективність. Проте виїзні засідання
не можуть переважати в діяльності колегій
ЦОВВ, основним завданням яких є розгляд і
вирішення найбільш важливих, комплексних
питань відповідної галузі загалом.

За складом учасників засідання колегій
органів виконавчої влади можна поділити на
прості, розширені та спільні. На жаль, на сьо;
годні залишається неврегульованим питання
розмежування компетенції цих видів засі;
дань. На практиці трапляються випадки про;
ведення об’єднаних засідань, наприклад спіль;
ного розширеного засідання колегії відповід;
ного органу виконавчої влади. Перелік пи;
тань, які виносяться на обговорення таких
засідань колегій, визначається в кожному кон;
кретному випадку головою колегії. Загалом,
при обговоренні важливих питань діяльності
відповідного органу виконавчої влади прово;
дяться розширені засідання його колегії, на
які за рішенням голови для участі в розроб;
ленні відповідних рекомендацій та експерти;
зи запропонованих членами колегії проектів
наказів (розпоряджень) запрошуються окремі
керівники, фахівці, експерти. У більшості міні;
стерств України ввійшло в практику прове;
дення розширених засідань колегій, на яких
обговорюються підсумки роботи міністерства
та відповідної галузі за певний період часу
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(наприклад, за квартал, півріччя, десять мі;
сяців, рік), визначаються перспективи по;
дальшого розвитку. Такі засідання у прак;
тичній діяльності називають підсумковими.
На підсумкових засіданнях присутня велика
кількість запрошених. Так, 14.04.2006 р. на
засіданні колегії Міністерства охорони здо;
ров’я України за участю Прем’єр;міністра Ук;
раїни Ю. Єханурова, членів колегії та близь;
ко 340 запрошених осіб були обговорені
підсумки діяльності галузі охорони здоров’я
за 2005 р. та І квартал 2006 р. На розширено;
му засіданні Міністерства культури і мис;
тецтв України 13.02.2003 р. розглядалися
підсумки діяльності закладів, установ, підпри;
ємств та організацій галузі у 2002 р. і завдан;
ня на 2003 р. Слід зазначити, що запрошення
на розширені засідання колегій повинні бути
доцільними та виправданими, оскільки інко;
ли велика кількість осіб, запрошених на засі;
дання колегії, не є доречною, знижує діловий
характер засідання. Разом із тим залучення
до засідання великої кількості запрошених
відриває їх від своїх основних функціональ;
них обов’язків і пов’язане з додатковими ма;
теріальними витратами на їх відрядження.

Спільні засідання колегії – це засідання
колегій кількох органів виконавчої влади для
обговорення та вирішення спільних питань.
Зокрема, на спільному засіданні колегій Мі;
ністерства оборони України, Міністерства
культури України, Міністерства України у
справах молоді і спорту та Головного управ;
ління культури Київської міської державної
адміністрації 18.07.1995 р. було обговорено
та прийнято постанову колегій зазначених
органів «Про фестиваль ансамблів пісні і тан;
цю та оркестрів Збройних сил України на
честь 400;річчя з дня народження Б. Хмель;
ницького й 41;річниці Збройних сил України
в межах фестивалю української військово;
патріотичної і маршової пісні «Червона ка;
лина». У Міністерстві культури і туризму тра;
диційними є проведення спільних засідань
колегії міністерства з Центральним коміте;
том профспілки працівників культури, сек;
ретаріатом Національної спілки письменників

України, правлінням Національної спілки
композиторів України, правлінням Націо;
нальної всеукраїнської музичної спілки. Зо;
крема, на спільних засіданнях колегії зазначе;
ного міністерства та Центрального комітету
профспілки працівників культури обговорю;
ються кандидатури на нагородження Почес;
ними грамотами Міністерства культури і ту;
ризму України, Центрального комітету проф;
спілки працівників культури.

За способом проведення засідання коле�
гії поділяються на відкриті та закриті. Як 
правило, більшість засідань колегій ЦОВВ
України є відкритими. Так, 26.03.2009 р. на
відкритому засіданні Міністерства праці та
соціальної політики України обговорювали;
ся підсумки роботи міністерства у 2008 р.,
визначені пріоритетні напрями його діяль;
ності на 2009 р. в умовах світової економіч;
ної кризи (зокрема, забезпечення зайнятості
населення, збереження досягнутого рівня
соціальних стандартів і погашення заборго;
ваності із заробітної плати) [4, с. 1–2].

Закриті засідання колегії ЦОВВ України
проводяться за рішенням голови колегії.

Викладене дозволяє зробити висновки,
що організаційно;правовою формою діяль;
ності консультативно;дорадчих органів цент;
ральних органів виконавчої влади є їх засі;
дання. Та форма, у якій функціонують сьо;
годні консультативно;дорадчі органи, дозво;
ляє здійснювати управління, але деякі пи;
тання потребують нормативного закріплен;
ня та вдосконалення.
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Інститут державного реєстратора виник із
прийняттям Верховною Радою України
Закону України «Про державну реєстра;

цію юридичних осіб та фізичних осіб;під;
приємців» від 15.05.2003 р. Проте функції ос;
таннього покладалися на певні органи реєст;
рації або посадових осіб цих органів. Слід 
зазначити, що коли історію розвитку інститу;
ту державної реєстрації досліджували окремі
науковці, то інститут державного реєстратора
залишався поза увагою. Зазначена обставина
актуалізує необхідність поглиблення науко;
вих досліджень з появою і розвитком інститу;
ту державного реєстратора. 

Дослідженню даного питання приділяли
певну увагу такі вчені;юристи: Ж. Іонова, 
О. Квасніцька, Т. Кравцова, О. Лазариді, С. Па;
нютин та ін.

Метою цієї статті є огляд наукових думок
щодо виникнення інституту державного
реєстратора, їх узагальнення й окреслення
всього історичного процесу появи остан;
нього. 

Не можна не погодитися, що появу інс;
титуту державного реєстратора необхідно
пов’язувати із розвитком інституту юридич;
ної особи. Коли звернути увагу на Давньо;
римський період, то потрібно зазначити, що
взагалі було дві думки: одна стосовно того,
що римській науці не був відомий інститут
юридичної особи, а друга – що все;таки відо;
мий, але більшість джерел, що стосуються
тогочасних юридичних осіб, були втрачені.
Це саме можна сказати також про процес ле;
галізації останніх. 

Окремі автори вважають, що перші спро;
би встановити державний контроль у вигляді
державної реєстрації відбуваються у І тися;

чолітті до нашої ери через те, що в даний пе;
ріод у Римі виникла політична і соціальна
криза, яка докорінно змінила відношення дер;
жави до інституту юридичної особи та мо;
менту її виникнення [1, c. 117].

Треба зазначити, що процедури держав;
ної реєстрації у Римі як такої не було, однак
для створення юридичної особи у певний
період розвитку вимагалося: а) дозвіл влас;
тей; б) виділення самостійного майна; в) на;
явність установчого акта із зазначенням ме;
ти діяльності [2, c. 68]. Це своєю чергою від;
далено нагадує певний перелік дій, які необ;
хідні для створення юридичної особи. 

Слід погодитися з тим, що римське зако;
нодавство заклало основу для подальшого
розвитку інституту державної реєстрації, але
рядом із тим багато правових позицій не бу;
ли використані і не отримали належного по;
дальшого розвитку та закріплення.

Коли брати до уваги середні віки, то мож;
на навести дві позиції стосовно існування ін;
ституту реєстрації. Перша з них – реєстрація
юридичної особи була відома у середні віки,
але не отримала свого широкого теоретично;
го або практичного застосування. Друга – у
той період процедура утворення юридичної
особи не потребувала дозволу держави.

Реєстрація бере свій початок ще у ХVІІ ст.;
вона спочатку виникла заради цілей полі;
цейсько;фіскальних [3, c. 343], а вже в ХVІІІ–
ХІХ ст. у Англії та Іспанії дані про торго;
вельні та промислові підприємства реєстру;
вали особливі реєстратори. 

Важко визначити момент, із якого треба
розглядати дане питання, проте Ж. Іонова
визначає, що основи державної реєстрації бу;
ли закладені у період Нової економічної по;
літики (1921 р.) [4, c. 74]. Немає підстав не;
погодитись, адже до 1921 р. і ще кілька років
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потому процедура державної реєстрації була
врегульована значною кількістю нормативних
актів, не узгоджених між собою, а саме: Декрет
Ради Народних Комісарів «Про реєстрацію
торговельних і промислових підприємств» від
27.07.1918 р., Декрет Ради Народних Коміса;
рів Про приватні видавництва» від 12.12.1921 р.,
Постанова Ради Праці і Оборони «Про то;
варні біржі» від 20.08.1922 р., Декрет Всеро;
сійського Центрального Виконавчого Коміте;
ту і Ради Народних Комісарів «Про кредитну
кооперацію» від 24.01.1922 р., Цивільний ко;
декс РРФСР 1922 р. тощо.

Необхідно зазначити, що лише із прий;
няттям Положення про торговельну реєст;
рацію 20.10.1925 р. були конкретно визначе;
ні органи, на які покладалося проведення
торговельної реєстрації. У Положенні зазна;
чалося, що органами торговельної реєстрації є:

Народний Комісаріат із Внутрішньої
Торгівлі Союзу РСР; 

народні комісаріати із внутрішньої торгів;
лі союзних республік; 

місцеві органи регулювання внутрішньої
торгівлі – народні комісаріати із внутрішньої
торгівлі автономних республік, які не мають
губернського поділу; губернські й обласні (в
автономних областях і областях не поділе;
них на райони) відділи внутрішньої торгівлі;
окружні, крім округів Якутської Автономної
Радянської Соціалістичної Республіки, Кир;
гизької і Черкеської (Адигейської) автоном;
них областей, відділи внутрішньої торгівлі;
уповноважені Народного Комісаріату із Внут;
рішньої Торгівлі Закавказької Соціалістич;
ної Федеративної Радянської Республіки по
Азербайджану, Вірменії та Грузії.

Пізніше до числа органів торговельної ре;
єстрації були включені також Народний Ко;
місаріат Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі
Союзу РСР, народні комісаріати торгівлі со;
юзних республік, місцеві органи народних
комісаріатів торгівлі союзних республік.

Із прийняттям Положення про державну
реєстрацію підприємств, організацій і осіб,
які беруть участь у господарському обороті у
1931 р. виникло таке поняття, як державна
реєстрація. Цим Положенням функціями
державної реєстрації наділялися: Народний
Комісаріат фінансів СРСР; народні комісарі;
ати фінансів союзних і автономних респуб;
лік; крайові, обласні, міські, окружні та рай;
онні фінансові відділи.

20 жовтня 1956 р. Рада Міністрів СРСР
прийняла Постанову «Про відміну держав;
ної реєстрації державних, кооперативних і гро;
мадських господарських організацій і підпри;
ємств», чим засвідчила факт відміни держав;
ної реєстрації названих вище суб’єктів. Під;
твердженням такої відміни також є Положен;
ня про соціалістичне державне виробниче

підприємство від 04.10.1965 р., де зазначе;
но, що дане підприємство утворюється із на;
казом вищого органу відповідно до законодав;
ства Союзу РСР чи союзної республіки. 
Також Положення про порядок створення,
реорганізації і ліквідації підприємств, об’єд;
нань, організацій і установ від 02.09.1982 р.
підтвердило розпорядчий порядок створення
підприємств, організацій, установ і об’єднань. 

Відповідно до Закону «Про кооперацію в
СРСР» від 26.05.1988 р. кооператив підлягає
реєстрації у виконавчому комітеті районної,
міської, районної у місті Ради народних де;
путатів за місцем його знаходження. 

Отже, аналізуючи зазначені акти, можна
простежити, на кого саме й у який період 
були покладені функції державного реєст;
ратора. 

У свою чергу, на території УРСР також
приймали певні законодавчі акти щодо пи;
тання державної реєстрації. Так, Постанова
Ради Міністрів УРСР «Про порядок держав;
ної реєстрації кооперативів (філіалів, відді;
лень) та їх спілок (об’єднань) в Українській
РСР» від 11.11.1990 р. визначає, що вико;
навчі комітети районних, міських, районних
у місті Рад народних депутатів мають вести
державну реєстрацію кооперативів (філіалів,
відділень), створених після 01.10.1990 р., в
порядку і строки, передбачені Законом
СРСР «Про кооперацію в СРСР». Тобто по;
рядок реєстрації визначається Законом
СРСР, а реєстраційні органи та перелік до;
кументів, які необхідно надати до виконав;
чого комітету, передбачені зазначеною по;
становою.

Закон України «Про підприємництво» від
07.02.1991 р., зокрема ст. 8, передбачає, що
державна реєстрація суб’єктів підприємни;
цької діяльності, крім об’єднань юридичних
осіб, що здійснюють свою діяльність в Укра;
їні на умовах угод про розподіл продукції,
проводиться у виконавчому комітеті міської,
районної у місті ради або у районній, район;
ній міст Києва і Севастополя державній адмі;
ністрації за місцезнаходженням або місцем
проживання даного суб’єкта, коли інше не
передбачено законом. 

Із набуттям Україною незалежності пи;
тання інституту державної реєстрації вирі;
шувалося на підставі національного законо;
давства. Так, Кабінет Міністрів України при;
йняв Постанову «Про затвердження Поло;
ження про порядок державної реєстрації ко;
лективного сільськогосподарського підпри;
ємства» 18.06.1992 р., якою визначив строки,
порядок, органи державної реєстрації кол;
госпу. Державна реєстрація колективного
сільськогосподарського підприємства – кол;
госпу, а також сільськогосподарського коопе;
ративу, спілки селян та іншого агроформу;
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вання, створених на базі колгоспів, предме;
том діяльності якого є виробництво товарної
сільськогосподарської продукції, її перероб;
ка, розвиток інших підсобних виробництв і
промислів (далі – підприємство), проводиться
у районній державній адміністрації або вико;
навчому комітеті міської Ради народних де;
путатів за місцезнаходженням підприємства.

Але пізніше було прийнято Положення
«Про державну реєстрацію суб’єктів підпри;
ємницької діяльності», затверджене поста;
новою Кабінету Міністрів України (далі –
КМУ) від 29.04.1994 р. Згідно з цим Поло;
женням державна реєстрація суб’єктів під;
приємницької діяльності проводиться у ви;
конавчому комітеті міської, районної у місті
Ради або у районній, районній міст Києва і
Севастополя державній адміністрації за їх
місцезнаходженням (місцем проживання).

На виконання ст. 8 Закону України «Про
підприємництво» було прийнято Постанову
КМУ «Про порядок державної реєстрації
суб’єктів підприємницької діяльності» від
25.05.1998 р., яка у свою чергу найбільш точ;
но за останні роки визначила і регламентува;
ла процедуру державної реєстрації суб’єктів
підприємницької діяльності. Згідно із цією
постановою державна реєстрація суб’єктів
підприємницької діяльності проводиться у
виконавчому комітеті міської, районної у міс;
ті ради або у районній, районній міст Києва і
Севастополя державній адміністрації (далі –
органи державної реєстрації) за місцезнаход;
женням або місцем проживання суб’єкта, ко;
ли інше не передбачено законом.

Але, на жаль, чинні на той час норматив;
но;правові акти не надавали належної регла;
ментації процедурі державної реєстрації. Не;
обхідно було прийняти такий законодавчий
акт, який би на належному рівні визначив усі
аспекти засвідчення факту появи нового
суб’єкта права. 

Державний комітет України із питань ре;
гуляторної політики та підприємництва роз;
робив проект Закону України «Про систему
державної реєстрації суб’єктів господарю;
вання» на виконання Указу Президента Ук;
раїни «Про запровадження єдиної державної
регуляторної політики у сфері підприєм;
ництва» від 22.01.2000 р. № 89. У свою чергу,
Ю. Єхануровим та В. Хомутинником був
внесений на розгляд проект Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб – суб’єктів підприємниць;
кої діяльності». 

На той час система органів державної ре;
єстрації, до того ж належно впорядкована,
була відсутня. Питаннями державної реєст;
рації займалися 242 виконавчі комітети ор;
ганів місцевого самоврядування міських рад
(для них – це делеговані повноваження) та

519 районних державних адміністрацій. Крім
того, у самих органах реєстрації ці функції
покладені на різні підрозділи.

У вересні 2002 р. відбулося засідання
Комітету Верховної Ради України із питань
промислової політики та підприємництва,
Державного комітету України із питань регу;
ляторної політики та підприємництва, Інсти;
туту конкурентного суспільства за підтримки
Агентства США із міжнародного розвитку, за
участю народних депутатів України, пред;
ставників органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, міжнародних і вітчизняних
організацій, підприємців, на якому розгляда;
лися питання про те, хто і яким чином здійс;
нюватиме реєстрацію, хто вестиме державний
реєстр. Між тим, за загальним визнанням
учасників обговорення, законопроект може
пропонуватися для прийняття у першому чи;
танні, але має бути створена робоча група, яка
працюватиме над удосконаленням його зміс;
ту для другого і наступних читань [5, c. 3].

Можна сказати, що прийняття Верхов;
ною Радою України Закону України «Про дер;
жавну реєстрацію юридичних осіб та фізич;
них осіб;підприємців» від 15.05.2003 р. стало
вирішальним кроком у процесі становлення
інституту державного реєстратора. 

Справді, важко визначити момент, від
якого з’явився даний інститут. Усе;таки за;
родки його походження належать ще до Ста;
родавнього Риму. Тому з урахуванням всього
висловленого потрібно сформулювати певні
етапи становлення інституту державного
реєстратора.

Перший етап – давньоримський період,
під час якого було закладено основу для по;
дальшого розвитку інституту державного
реєстратора.

Другий  етап – середні віки, коли не оспо;
рювалось існування інституту державної
реєстрації, але наголошувалося на відсут;
ності впливу з боку держави.

Третій етап – новий період, поява такого
поняття, як «особливі реєстратори». 

Четвертий етап (1917–1990 рр.) – коли
Україна перебувала у складі СРСР. Даний
етап характеризується великою кількістю
нормативних актів, створюється інститут тор;
гової реєстрації, вводиться державна реєстра;
ція, скасовується державна реєстрація. У йо;
го складі можна виділити чотири підетапи:

1917–1923 рр. характеризувався наяв;
ністю великої кількості розрізнених норма;
тивно;правових актів, які регулюють поря;
док створення та діяльності комерційних ор;
ганізацій, які не встановлювали єдиної, цент;
ралізованої, впорядкованої системи їх ство;
рення;

1923–1931 рр. – створення інституту тор;
гової реєстрації;
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1931–1956 рр. – скасування інституту
торгової реєстрації і введення державної
реєстрації;

1956–1990 рр. – скасування державної
реєстрації, підприємства створювалися за їх
відомчою належністю [6, c. 86–87]. На цьому
етапі державна реєстрація здійснювалася
виключно на підставі законодавчих актів
СРСР. Через відсутність власної незалеж;
ності Україна змушена була підпорядковува;
тися даному порядку.

П’ятий етап (1990 – до сьогодні) – ха;
рактеризується врегулюванням питання дер;
жавної реєстрації на основі національного
законодавства. Приймаються перші поло;
ження, які визначають порядок легалізації
діяльності підприємств, аналізується чинне
законодавство, виявляються недоліки наяв;
них процедур реєстрації. На основі цього
вдосконалюється чинне на певному етапі за;
конодавство розробленням нових пропо;
зицій подолання прогалин. 

Висновки

Підбиваючи підсумки, потрібно зазначи;
ти, що вся законодавча діяльність призво;
дить до прийняття у 2003 р. Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб

та фізичних осіб;підприємців», який уперше
визначає таке поняття, як «державний ре;
єстратор» і регламентує новий удосконале;
ний порядок державної реєстрації. Після цьо;
го до Закону періодично вносяться певні
зміни, які доповнюють, уточнюють, розши;
рюють чи звужують повноваження держав;
ного реєстратора, що в повному обсязі роз;
криває правовий статус останнього.
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Thе article tells us about the historical aspects of development of institute of state recorder are cer�
tain on the different stages of development of society. Determined the moment of appearance of insti�
tute of state recorder and outlined concrete stages of his becoming.

В статье раскрываются отдельные исторические аспекты развития института государ�
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Уперіод активного розвитку, що супро;
воджується постійною зміною діяльнос;
ті та спрямованості держави на основі

демократичної конституції «захист інформації
про особу – захист персональних даних», одним
із важливих правових питань постає питання
про захист інформації про особу (персональних
даних). Оскільки з технологічним розвитком
збільшується кількість протиправних посягань
на носії інформації й інформацію про особу, то
такі посягання становлять загрозу не лише дер;
жавним і колективним інтересам, а й інтересам
окремих осіб. Стрімкий розвиток новітніх тех;
нологій, їх упровадження в життя зумовлюють
появу нових видів злочинності, наштовхують
на думку про постійну еволюцію законодавства
у напрямі формування захисних механізмів що;
до незаконних посягань не тільки на особу, її
майно, життя та здоров’я, а й на інформативну
базу про особу. 

Метою цієї статті є дослідження стану право;
вого регулювання інформації про особу (пер;
сональних даних). 

І. Арістова, О. Баранов, В. Брижко, В. Гав;
ловський, О. Задорожний, Е. Захаров, Р. Ка;
люжний, Ю. Максименко, О. Фролова, В. Цим;
балюк – українські науковці, які досліджують
питання захисту інформації про особу (персо;
нальних даних). Активно розвивається питан;
ня захисту персональних даних у міжнародній
практиці такими науковцями, як Ф. Агре, К. Бен;
нетт, Л. Брейдейс, Д. Беркін, С. Воррен, І. Гос;
тев, С. Дейвіс, В. Іванський, Ю. Колосов, В. Ко;
пилов, Б. Кристальний, І. Мелюхін, М. Петро;
сян та ін.

У науці тривалий час дискутувалося питання
щодо визначення дефініцій «інформація про осо;
бу» та «персональні дані», оскільки семантичні
структури цих понять мають такі значення:

•• інформація – відомості про які;небудь
події, чиюсь діяльність, повідомлення про щось;

••особа – окрема людина, індивід, індивідуум;
•• персона – особа, людина як окрема осо;

бистість.

Таким чином, з’являється можливість «пер;
соніфікувати особистість», тобто особа може
мати персональну інформацію, а в цю «пер;
соніфікацію» включають персональні дані про
особу як окрему біологічну істоту та соціаль;
ний індивід. Звідси можна визначити, що персо�
нальні дані – це дані чи сукупність даних інфор�
мативного змісту про особу.

У статті 1 Закону України «Про захист пер;
сональних даних» персональні дані визнача;
ються як відомості чи сукупність відомостей
про фізичну особу, яка ідентифікована або мо;
же бути конкретно ідентифікована.

У Законі РФ «Про персональні дані» від
27.07.2006 р. персональні дані визначаються як
будь;яка інформація, що стосується певної або
визначеної особи (суб’єкта персональних да;
них), у тому числі її прізвище, ім’я, по батькові,
рік, місяць, дата та місце народження, адреса,
сімейний стан, соціальне, майнове становище,
освіта, професія, доходи, інша інформація.

У польському нормативно;правовому акті
дані особистого характеру означають будь;яку
інформацію, що стосується ідентифікованої або
такої, що може бути ідентифікованою, особи.
Інформація не вважається ідентифікуючою осо;
бу, якщо така ідентифікація пов’язана з надмір;
ними витратами часу та зусиль.

У європейській Конвенції «Про захист осіб
у зв’язку з автоматизованою обробкою персо;
нальних даних» від 28.01.1981 р. персональні
дані – це інформація, що стосується конкретної
або такої, яка може бути ідентифікована, особи.

Український законодавець використав євро;
пейське розуміння поняття «персональні дані».
Разом із тим відповідно до європейських стан;
дартів персональні дані поділяються на дані за�
гального характеру (прізвище, ім’я, по батькові,
дата та місце народження, громадянство, місце
проживання) та вразливі персональні дані (про
стан здоров’я – історія хвороби, діагнози тощо;
етнічна належність; ставлення до релігії; іден;
тифікаційні коди чи номери; персональні сим;
воли; підпис; відбитки пальців, записи голосу,
фотографії; про розмір зарплати й інші законні
доходи, про вклади та рахунки в банках, неру;
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хомість, податковий статус; кредитна історія;
дані про судимість та інші форми притягнення
особи до кримінальної, адміністративної чи ди;
сциплінарної відповідальності; результати іс;
питів, професійного й іншого тестування тощо).
Європейськими нормативними актами заборо;
няється збирання, зберігання, використання та
поширення без згоди суб’єкта саме вразливих
персональних даних, а не взагалі всіх персо;
нальних даних, як це зроблено у вітчизняному
законі.

Отже, невідповідність вітчизняного законо;
давства у цій галузі міжнародно;правовим
стандартам загрожує застосуванням обмежень
на передачу персоніфікованої інформації гро;
мадян інших країн до України, що створювати;
ме перешкоди для міжнародної співпраці у ба;
гатьох сферах, де відбувається міжнародний об;
мін персоніфікованою інформацією.

Розвиток сучасного суспільства передбачає
створення, зберігання та передачу інформації про
окрему особу, тому, розглядаючи поняття «за;
хист персональних даних», слід пам’ятати про
кожну окрему особу, яка має право на захист
інформації про особу. Питання захисту персо;
нальних даних є важливою складовою не тільки
юридичної науки, а й побудови суспільства у
соціальному, політичному, економічному зрі;
зах. Однією з умов досягнення високого рівня
захисту персональних даних особи є дотриман;
ня всіма суб’єктами права, що пов’язані з пер;
сональними даними, закріплених правових ре;
жимів, під яким розуміють встановлений і за;
безпечений нормами різних галузей права по;
рядок регулювання захисту персональних да;
них про особу, що визначає, перш за все, забез;
печення інформаційної безпеки з метою ство;
рення та підтримання необхідного безпечного
стану відповідних інформаційних баз. 

Законодавство України про захист персо;
нальних даних складають Конституція Укра;
їни, Закон України «Про захист персональних
даних», інші закони та підзаконні нормативно;
правові акти, міжнародні договори України, зго;
да на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України. Таким чином, можна вести мо;
ву про конституційно;правовий, адміністратив;
но;правовий, кримінально;правовий, цивільно;
правовий тощо правові режими захисту персо;
нальних даних. Так, Конституція України га;
рантує кожній фізичній особі широкий спектр
суб’єктивних прав і юридичних гарантій, що спря;
мовуються на забезпечення недоторканності осо;
бистого та сімейного життя, житла, таємниці
листування, телефонних розмов, телеграфної й
іншої кореспонденції. Зазначені права є невід;
чужуваними та непорушними, а також захища;
ються судом чи іншими правовими способами.
Разом із тим Основний Закон передбачає деякі
випадки обмеження діяльності, що пов’язана з
інформаційними даними про особу та конфіден;
ційною інформацією щодо особистого життя лю;
дини. Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції Ук;
раїни не допускається збирання, зберігання, ви;

користання та поширення конфіденційної ін;
формації про особу без її згоди, крім випадків,
визначених законом, і лише в інтересах націо;
нальної безпеки, економічного добробуту та
прав людини. У той самий час в основополож;
ному нормативно;правовому акті, що визначає
основні засади державної політики, спрямова;
ної на захист національних інтересів і гаранту;
вання в Україні безпеки особи, суспільства та
держави від зовнішніх і внутрішніх загроз у
всіх сферах життєдіяльності (у Законі України
«Про основи національної безпеки України»),
відсутнє розуміння інтересів національної без;
пеки, у тому числі відсутній перелік випадків
збирання, зберігання, використання та поши;
рення конфіденційної інформації про особу без
її згоди. Натомість згаданий Закон оперує ін;
шими поняттями: «життєво важливі інтереси»,
«національні інтереси», «пріоритети національ;
них інтересів».

Якщо проаналізувати дефініції «національ;
ні інтереси», «національна безпека», а також пе;
релік пріоритетів національних інтересів, за;
гроз національним інтересам і національній
безпеці України, основних напрямів державної
політики з питань національної безпеки Укра;
їни, то можна дійти висновку, що винятки з пра;
вила, закріпленого п. 2 ст. 32, переважають саме
правило. Конституцією України також встанов;
люються деякі обмеження щодо таких прав в
умовах воєнного або надзвичайного стану.

Права, проголошені в Конституції, носять
дещо декларативний характер, тому в умовах
стрімкого розвитку інформаційного простору
з’явилася гостра необхідність конкретизації ок;
ремих конституційних положень у галузях за;
конодавства. Це насамперед стосується адміні;
стративного, цивільного, трудового та криміналь;
ного законодавства.

Закон України «Про захист персональних
даних» містить основоположні засади захисту
інформації про особу. Суб’єктами відносин, що
пов’язані з персональними даними, відповідно
до згаданого нормативно;правового акта є:
суб’єкт персональних даних – фізична особа,
стосовно якої відповідно до закону здійснюєть;
ся обробка її персональних даних; володілець
бази персональних даних – фізична або юри;
дична особа, якій законом або за згодою су;
б’єкта персональних даних надано право на об;
робку цих даних, яка затверджує мету обробки
персональних даних, встановлює склад цих да;
них і процедури їх обробки, якщо інше не ви;
значене законом; розпорядник бази персональ�
них даних – фізична чи юридична особа, якій
володільцем бази персональних даних або зако;
ном надано право обробляти ці дані; третя осо�
ба – будь;яка особа, за винятком суб’єкта пер;
сональних даних, володільця чи розпорядника
персональних даних та уповноваженого дер;
жавного органу з питань захисту персональних
даних, якій володільцем чи розпорядником ба;
зи персональних даних здійснюється передача
персональних даних відповідно до закону; упов�
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новажений державний орган з питань захисту
персональних даних; інші органи державної вла�
ди й органи місцевого самоврядування, до повно;
важень яких належить здійснення захисту пер;
сональних даних.

Аналіз зазначених положень свідчить, що
людина не має права власності на свої персо;
нальні дані. Це суперечить іншому правовому
документу, а саме – Закону України «Про дос;
туп до публічної інформації», у ст. 7 якого зазна;
чено, що конфіденційна інформація – це інфор;
мація, доступ до якої обмежений фізичною або
юридичною особою, крім суб’єктів владних пов;
новажень, та яка може поширюватись у визна;
ченому ними порядку за їх бажанням відповід;
но до передбачених ними умов.

Зрозуміло, що у даному трактуванні понят;
тя «захист персональних даних» стосується ін;
формації про фізичну особу. Звідси постає важ;
ливе питання про адміністративно;правовий
статус особи, оскільки чітке визначення цієї ка;
тегорії дає можливість довести необхідність та;
кого поняття, як «право власності особи на свої
(власні) персональні дані».

Статус громадянина як суб’єкта адміністра;
тивного права вивчав і детально досліджував 
Д. Бахрах, який визначив трискладову основу
прав громадян: на участь у державному, муні;
ципальному управлінні, соціально;політичну
активність; на державну участь, допомогу, під;
тримку компетентних організацій; на захист1. 

Що стосується вирішення питання захисту
персональних даних, то заслуговує на увагу кате;
горія захисту окремого громадянина, адже кожен
громадянин є носієм і одночасно власником
інформативної бази персональних даних, тому
розкриваються нові шляхи поєднання й удоско;
налення системи захисту прав кожної людини.
Необхідно створити адміністративну опіку над
громадянами, які не можуть самостійно передава;
ти свої персональні дані. До таких осіб належать
особи, над якими оформлене опікунство, інваліди
й інші особи, які потребують такого захисту.

Визначення правових чинників щодо змісту
поняття «персональні дані» має декілька скла;
дових, зумовлених різними повноваженнями
щодо права власності.

Що стосується поняття «конфіденційна ін;
формація» (якщо йдеться про персональні дані
окремої особи), то передбачається необхідність
наявності права власності особи на свої персо;
нальні дані. Тому слід ввести до Закону Ук;
раїни «Про захист персональних даних» понят;
тя «право власності особи на свої (власні) пер;
сональні дані». Відсутність такого поняття мо;
же призвести до порушень, пов’язаних із вико;
ристанням персональних даних особи, й уне;
можливлює право контролю використання пер;
сональних даних кожної окремої персони, ос;
кільки особа повинна мати право власності на
свої персональні дані.

Слід також зазначити, що паралельно існує
заборона збирання, зберігання, оброблення, поши;
рення інформації, пов’язаної з персональними
даними, і відповідальність за це зафіксована в
інших законодавчих актах України. Наприклад,
у ст. 5 Закону України «Про Службу безпеки
України» від 25.03.1992 р. передбачено додер;
жання прав і свобод громадян органами Служби
безпеки України. Так, органи та співробітники
Служби безпеки України мають поважати гід;
ність людини, виявляти до неї гуманне ставлен;
ня, не допускати розголошення відомостей про
особисте життя громадян. Неправомірні обме;
ження законних прав і свобод людини є не;
припустимими і тягнуть за собою відповідаль;
ність згідно із законодавством. Орган Служби
безпеки України у разі порушення його співро;
бітниками при виконанні службових обов’язків
прав чи свобод людини має вжити заходів щодо
поновлення цих прав і свобод, відшкодування за;
подіяної моральної та матеріальної шкоди, при;
тягнення винних до відповідальності. Що стосу;
ється письмових пояснень з приводу обмеження
прав і свобод особи, то Служба безпеки України
зобов’язана протягом місяця дати письмові по;
яснення щодо порушення прав і свобод особи.

Вимоги щодо додержання прав і свобод гро;
мадянина при здійсненні оперативно;розшуко;
вої діяльності визначені у ст. 9 Закону України
«Про оперативно;розшукову діяльність» від
18.02.1992 р. Відповідно до цього Закону у разі
порушення його вимог, а також, якщо причет;
ність особи у ході оперативно;розшукової ді;
яльності не підтвердилася, Служба безпеки Ук;
раїни, Міністерство внутрішніх справ України
зобов’язані повністю відновити права особи і
відшкодувати заподіяні матеріальні та мо;
ральні збитки у повному обсязі. Слід зазначити,
що правопорушення може бути вчинене й у
процесі виконання службових обов’язків. Не
підлягають передачі та розголошенню резуль;
тати оперативно;розшукової діяльності, що
відповідно до законодавства України є держав;
ною таємницею, а також відомості, які стосу;
ються особистого життя, честі, гідності людини.
Саме в такому ракурсі цей Закон захищає ін;
формацію про особу (персональні дані), хоча
дещо у латентній формі: за розголошення та пе;
редачу таких відомостей працівники оператив;
них підрозділів, а також особи, яким ці відо;
мості були довірені при здійсненні оперативно;
розшукової діяльності чи стали відомі по роботі
або по службі, підлягають відповідальності згід;
но з чинним законодавством, окрім випадків
розголошення інформації про незаконні дії, що
порушують права людини.

Згідно із ст. 28 Закону України «Про захист
персональних даних» порушення законодав;
ства про захист персональних даних тягне за 
собою відповідальність, встановлену законом.
Але цей Закон не передбачає внесення змін чи
доповнень до Кримінального кодексу України,
Кодексу України про адміністративні право;
порушення, тобто не встановлює відповідаль;

1Бахрах Д. Н. Административное право Рос;
сии. – М., 2000. – С. 37.
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ності за порушення законодавства про захист пер;
сональних даних. У зв’язку з цим втрачається
сенс існування цього Закону.

Вступ до Ради Європи відкрив перед Ук;
раїною нові реалії щодо формування нових си;
стем цінностей. Відповідні органи країн;учас;
ниць співпрацюють між собою в межах, що не;
обхідні для визначення та забезпечення більш;
менш вільного обміну інформативними даними.
Обмін такою інформацією забезпечує та гаран;
тує ефективний захист прав людини, свобод,
зокрема право на недоторканність особистого
життя при обміні інформацією про особу.

Особливості національних правових тра;
дицій, а також особливості правового регулю;
вання зумовили виникнення різних моделей за;
хисту приватної власності та відповідальності
за порушення цих положень. Досить пошире;
ною є модель базового регулювання, відповідно
до якої в країні приймається один або декілька
основних нормативних актів, що регулюють ме;
ханізм захисту інформації про особу (персо;
нальних даних). Основою регуляторної моделі
країн Західної та Центральної Європи, Австра;
лії, Нової Зеландії, Канади є спеціальний на;
глядовий орган, який відповідає за захист пер;
сональних даних, на який покладається низка
повноважень щодо виконання наглядової, охо;
ронної та регулятивної функцій у цій сфері.

Наглядова інстанція з питань захисту пер;
сональних даних є у національних правових
системах більшості розвинутих країн світу. Бе;
зумовно, створення такого органу стало необ;
хідністю на теренах незалежної України. Так, у
ст. 22 Закону України «Про захист публічної
інформації» закріплено, що контроль за додер;
жанням законодавства про захист персональ;
них даних у межах повноважень, передбачених
законом, здійснюють такі органи: 

•• уповноважений державний орган з питань
захисту персональних даних; 

•• інші органи державної влади й органи
місцевого самоврядування.

Парламентський контроль за додержанням
прав людини на захист персональних даних
здійснює Уповноважений Верховної Ради Ук;
раїни з прав людини відповідно до закону. Ін;
шими словами, юридичні особи, які мають базу
даних своїх клієнтів, отримають нову категорію
державних перевіряючих із майже необмеже;
ними повноваженнями. 

З моменту набрання чинності Законом Ук;
раїни «Про захист персональних даних» досі
невідомо чи буде створено окрему інституцію,
чи відповідні повноваження буде покладено на
вже існуючий орган виконавчої влади. Додатко;
вий протокол до Конвенції Ради Європи № 108
вимагає, щоб цей орган мав гарантії незалеж;
ності, оскільки має надавати обов’язкові до ви;
конання приписи будь;яким іншим суб’єктам
державної влади (Президенту України, Кабіне;
ту Міністрів України, Верховній Раді України
тощо) в разі порушення відповідного законо;
давства (хоч орган виконавчої влади апріорі не
може надавати обов’язкові вказівки Президен;
ту, парламенту, суддям чи правоохоронним ор;
ганам). Отже, контроль за дотриманням закону
щодо захисту персональних даних в органах
влади буде практично відсутнім.

В умовах беззахисності приватної інфор;
мації та постійних витоків із баз даних позитив;
ним фактом є прийняття Закону України «Про
захист персональних даних». Ураховуючи за;
значені нами недоліки та зауваження щодо зміс;
ту цього нормативно;правового акта, виникає
питання: чи будуть реалізовані передбачені
приписи на практиці? 

Викладене дозволяє зробити висновок про
необхідність створення адекватної правової ба;
зи у сфері захисту персональних даних, внесен;
ня змін до чинних деліктних кодексів України,
де б передбачалася відповідальність за пору;
шення законодавства, а також чітко визначали;
ся повноваження спеціальних інституцій, які
виконуватимуть наглядову, охоронну та регу;
лятивну функції у цій галузі.
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На сучасному етапі розвитку в Україні
реалізується курс на вдосконалення
державної політики у сфері діяль;

ності правоохоронних органів, орієнтації її
на забезпечення прав громадян, дотримання
вимог міжнародних стандартів з прав люди;
ни. Особливого звучання ця проблема набу;
ває для діяльності підрозділів системи Міні;
стерства внутрішніх справ (далі – МВС), ме;
та застосування яких може бути досягнута
лише за наявності ефективно діючої системи
та персоналу, який забезпечує її функціону;
вання. 

Адміністративна реформа в Україні пе;
редбачає перебудову організаційно;правових
засад діяльності державного апарату, що, у
свою чергу, зумовлює необхідність забезпе;
чення органів внутрішніх справ висококва;
ліфікованими кадрами, здатними ефективно
працювати в сучасних умовах, забезпечува;
ти досягнення основної мети діяльності ор;
ганів внутрішніх справ – забезпечення гро;
мадського порядку на всій території держави.

Наукове дослідження результатів сучас;
ного функціонування системи органів внут;
рішніх справ України свідчить про необхід;
ність удосконалення її організаційно;управ;
лінського та правового забезпечення, зумов;
лену, серед іншого, недостатнім розробленням
окремих питань діяльності підрозділів МВС
із позицій теорії адміністративного права. 

Дослідженнями окремих проблем функ;
ціонування персоналу державних органів зай;
малися науковці різних галузей. У контексті
створення концептуального уявлення про
роль і місце персоналу у діяльності органів
внутрішніх справ на особливу увагу заслу;
говують праці відомих учених: В. Авер’яно;
ва, О. Андрійко, А. Аксенова, М. Ануфрі;

єва, Г. Атаманчука, О. Бандурки, Ю. Битяка,
В. Бризгалова, В. Васильєва, І. Голосніченка,
Т. Гончарука, Г. Горшкова, Є. Додіна, Ю. Іщен;
ка, Г. Забарного, А. Зубкова, Р. Калюжного,
Л. Кисіля, І. Коліушко, В. Колпакова, А. Кос;
тецького, В. Кравчука, В. Кузнецової, Г. Лелі;
кова, Р. Марра, Н. Матюхіної, Н. Нижник, 
В. Пєткова, С. Петрова, Т. Сараскіної, М. Сест;
рова, П. Смоловика, В. Столбового, Ф. Сун;
дурова, Г. Туманова, О. Фролова, В. Фефе;
лова, В. Цвєткова, В. Шамрая, В. Шкарупи, 
І. Шмарова, Г. Шмідта, Г. Щокіна та ін. 

У той самий час аналіз наукової літератури
дозволяє констатувати зниження інтересу до
проблем удосконалення функціональної струк;
тури органів внутрішніх справ України в ос;
танні роки. Низка питань із даного напряму
наразі залишається поза увагою дослідників.

Мета цієї статті – дослідити наукову
сутність діяльності з удосконалення функ;
ціональної структури органів внутрішніх
справ України, проаналізувати основні
складові процесів удосконалення функціо;
нальної структури органів внутрішніх справ
України.

Сучасні науковці функціональну структу�
ру органу внутрішніх справ, як правило, ро;
зуміють як сукупність різних видів, напрямів
діяльності, що зумовлені його метою й істот;
ними завданнями, як сукупність функцій під;
розділів, які його складають, і функціональ;
них обов’язків їх працівників [1, с. 8].

Своє закріплення функціональна струк;
тура органів внутрішніх справ отримує в уп;
равлінських регламентах – положеннях, пере;
ліках функціональних обов’язків тощо. Аналіз
співвідношення категорій «мета» та «функ;

ОРГАНІЗАЦІЙНО8ПРАВОВІ  ЗАСАДИ  
ВДОСКОНАЛЕННЯ  ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ  
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ції» органів внутрішніх справ, свідчить, що
основна мета діяльності органів внутрішніх
справ полягає у забезпеченні громадського
порядку на всій території держави. У подаль;
шому визначена мета деталізується норма;
тивними документами до рівня окремих зав;
дань: охорона громадського порядку, бороть;
ба із злочинністю, розслідування злочинів,
забезпечення безпеки дорожнього руху. На;
решті, мета управління та завдання, які не;
обхідно виконати для її досягнення, визнача;
ють функції органів внутрішніх справ [1, с. 9].

Кожна із функцій, покладених на орган
внутрішніх справ, конкретизується у функ;
ціях його структурних підрозділів, а функції
структурних підрозділів розподіляються за
функціональними обов’язками кожного ок;
ремого працівника підрозділу, які він вико;
нує постійно [1, с. 9]. Іншими словами, функ;
ції органів внутрішніх справ реалізуються 
у повсякденній діяльності органу в цілому,
окремих його підрозділів і працівників при
виконанні поставлених перед ними завдань.

Застосування системного підходу дозво;
ляє розділити функції органів внутрішніх
справ на основні, ресурсні й управлінські 
[1, с. 10].

Основними функціями органів внутрішніх
справ є:

•• забезпечення особистої безпеки громадян,
захист їх прав і свобод, законних інтересів;

•• забезпечення охорони громадського по;
рядку;

•• попередження, припинення злочинів та
інших правопорушень;

•• своєчасне виявлення, розкриття та роз;
слідування злочинів, розшук осіб, які їх скоїли;

•• забезпечення безпеки дорожнього руху;
••захист власності від злочинних посягань;
•• забезпечення пожежної безпеки тощо.
Ресурсними функціями органів внутріш;

ніх справ є:
•• кадрове забезпечення;
•• інформаційне забезпечення;
•• документаційне забезпечення;
•• фінансове забезпечення;
•• матеріально;господарське забезпечен;

ня тощо.
До групи управлінських функцій можуть

бути включені:
•• аналіз;
•• прогнозування;
•• планування;
•• організація;
•• регулювання;
•• контроль.
У ході наукового аналізу проблем удос;

коналення функціональної структури ор;
ганів внутрішніх справ України слід врахо;
вувати, що така структура, незважаючи на
об’єктивні потреби, змінюється досить рідко.

Разом із тим проведення відповідних змін без
належного наукового обґрунтування та ви;
користання глибокої теоретичної основи не
дозволить ефективно вирішити завдання, які
визначені метою процесів удосконалення. Вдо;
сконалення будь;якої існуючої управлінсь;
кої структури (у тому числі системи органів
внутрішніх справ) нині набуває характеру на;
уково;аналітичної діяльності [2, с. 119–120].

Принципове призначення діяльності з
удосконалення функціональної структури
органів внутрішніх справ України полягає у
досягненні високої ефективності їх функ;
ціонування. Саме цій меті мають бути підпо;
рядковані всі напрями вказаної діяльності, у
тому числі комплексне вдосконалення та ра;
ціоналізація існуючих у МВС України управ;
лінських структур.

Важливу роль у процесах удосконалення
функціональної структури органів внутріш;
ніх справ відіграє робота з удосконалення
чинного нормативного підґрунтя діяльності
МВС України. Правові засади діяльності ор;
ганів внутрішніх справ, які містяться у Кон;
ституції України, знаходять свій розвиток у
законах і підзаконних нормативних актах.
Значна частина основних функцій органів
внутрішніх справ урегульована положення;
ми Конституції України та відповідного за;
конодавства (зокрема – законами України
«Про міліцію» від 20.12.1990 р. № 565;XII,
«Про оперативно;розшукову діяльність» від
18.02.1992 р. № 2135;XII, «Про організацій;
но;правові основи боротьби з організованою
злочинністю» від 30.06.1993 р. № 3341;XII
тощо), а ресурсні й управлінські функції, як
правило, врегульовані підзаконними норма;
тивними документами (наприклад – питан;
ня кадрового, інформаційного та документа;
ційного забезпечення діяльності підрозділів
Державної служби боротьби з економічною
злочинністю врегульовані постановою Кабі;
нету Міністрів України «Про утворення Дер;
жавної служби боротьби з економічною зло;
чинністю» від 05.07.1993 р. № 510 та відпо;
відними відомчими наказами). Використан;
ня у відповідних правових актах тих чи інших
теоретичних узагальнень, практичних реко;
мендацій надає їм обов’язкового значення.

Творчий потенціал різних правових актів
не є рівнозначним. Зрозуміло, що централь;
не місце в даному випадку займає Консти;
туція України. Саме в Основному Законі за;
кріплені найважливіші досягнення вітчизня;
ної науки з питань діяльності органів внут;
рішніх справ. Разом із тим кожен із рівнів
масиву нормативних документів, має на меті
врегулювання певного кола відносин. Тому
досягнення мети вдосконалення функціо;
нальної структури органів внутрішніх справ
можливе лише за умови комплексного під;
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ходу до процесів підвищення ефективності
нормативного регулювання діяльності МВС
України.

Удосконалення функціональної структу;
ри передбачає належне організаційне забез;
печення такої діяльності. У тому числі йдеть;
ся про організацію роботи суб’єктів удоско�
налення, тобто окремих одиниць у системі
МВС України, які мають виконувати завдан;
ня з удосконалення функціональної структу;
ри. Основне навантаження покладається на
Міністерство внутрішніх справ України, яке,
безпосередньо очолюючи апарат управління
в органах внутрішніх справ, вирішує карди;
нальні проблеми вдосконалення функціо;
нальної структури органів внутрішніх справ.
Що стосується регіональних структурних
підрозділів МВС України обласного та район;
ного рівнів, то слід враховувати, що, коли
йдеться про підрозділи обласного рівня (уп;
равління МВС України в областях), роботи з
удосконалення функціональної структури
покладаються зазвичай на певний визначе;
ний підрозділ. У той самий час на районному
рівні (районні управління) питаннями роз;
витку функціональної структури, як прави;
ло, опікуються певні конкретизовані відпові;
дальні особи.

Досягнення визначених цілей удоскона;
лення функціональної структури органів
внутрішніх справ значною мірою залежить
від глибини використання наукових знань у
практичній раціоналізаторській роботі. Впро;
вадження наукової технології у процеси фор;
мування й удосконалення конкретних струк;
тур системи МВС України здійснюється шля;
хом застосування науково;прикладної кон;
цепції, яку зазвичай називають організацій�
ним проектуванням [2, с. 133]. У розрізі обра;
ної теми дослідження, організаційне проекту;
вання охоплює і діяльність із структурного бу;
дівництва підрозділів МВС. Не заперечуючи
функціональної зумовленості структури ор;
ганів внутрішніх справ, слід враховувати, що

загальна мета вдосконалення їх функціональ;
ної структури має бути підпорядкована за;
гальній меті діяльності відповідного держав;
ного органу. Таким чином, виділення функцій
не повинно бути початковим етапом струк;
туризації системи органів внутрішніх справ,
оскільки такі функції зумовлюються певни;
ми цілями та завданнями, що визначені для
них. Натомість серед загальних принципів
удосконалення функціональної структури на
першому місці має бути принцип виявлення
й обґрунтування кінцевих цілей і відповідних
проміжних завдань для того чи іншого
підрозділу системи МВС. При цьому окремо
слід наголосити на важливості впорядкова;
ності процедур визначення цілей – їх пріори;
тетів і взаємопідлеглості, взаємного зв’язку
або суперечливості [2, с. 136].

Висновки

Удосконалення функціональної структу;
ри органів внутрішніх справ України є комп;
лексним явищем, що передбачає вдосконален;
ня чинного нормативного підґрунтя діяльнос;
ті МВС України, належне організаційне за;
безпечення заходів з удосконалення та вико;
ристання передових досягнень сучасної на;
укової думки у процесах формування кон;
кретних структур системи МВС України.

Основними напрямами розвитку поло;
жень нашого дослідження ми вважаємо до;
слідження системи правових та організацій;
них методів формування і підвищення ефек;
тивності функціонування персоналу органів
внутрішніх справ України.
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Сільське господарство є системоутворю;
ючою галуззю економіки України, у сфері
якого формується значна кількість сус;

пільних відносин, що виникають за участю аг;
рарних товаровиробників, переробників сільсь;
когосподарської продукції тощо. Сучасні проб;
леми функціонування сільського господарства
зумовлені багатьма чинниками, серед них ви;
значальне місце посідає недосконале правове
регулювання аграрних відносин. Адже до сьогод;
ні в Україні не існує нормативного акта, що в
комплексі регулював би всю сукупність аграр;
них відносин – земельних, майнових, трудових,
управлінських та інших, які виникають при ви;
робництві харчових продуктів і сільськогоспо;
дарської сировини.

Малоефективність функціонування сучас;
ного аграрного законодавства України, на дум;
ку В. Семчика, зумовлюється: кризовими яви;
щами в економіці України; недостатньою ефек;
тивністю законів, якими регламентуються від;
носини в галузях аграрного виробництва; не;
досконалістю державного управління еконо;
мічними процесами в країні через декларатив;
ність і фінансову незабезпеченість правових
приписів; наявністю колізій і неузгодженістю,
нестабільністю, надто частими змінами та до;
повненнями, розробленням проектів аграрних
законів без участі юристів тощо [1, c. 4]. Тому
вивчення проблем підвищення ефективності
аграрного законодавства України, його система;
тизації має важливе як теоретичне, так і прак;
тичне значення. Оскільки виділяють декілька
напрямів систематизації аграрного законодав;
ства, у тому числі шляхом прийняття спеціаль;
ного комплексного нормативного акта – закону
України про сільське господарство, то тема за;
пропонованої статті має значну актуальність.

Питанням удосконалення та систематизації
аграрного законодавства присвячували свої на;
укові праці Н. Титова, В. Семчик, В. Янчук, 
О. Погрібний, В. Носік та ін. Незважаючи на це,
проблеми систематизації сучасного аграрного
законодавства України не лише не втратили
своєї актуальності, а й потребують подальшого
вивчення.

Мета цієї статті – аналіз проблем системати;
зації аграрного законодавства України та
пропонування проекту закону України «Про
сільське господарство України».

Перспективним шляхом систематизації аг;
рарного законодавства України є його кодифі;
кація, яка має бути здійснена у майбутньому
шляхом розроблення та прийняття Аграрного
кодексу України. Проте очевидно, що до прий;
няття такого Кодексу слід провести роботу з
інкорпорації аграрного законодавства [2, c. 205].
Як зазначається в аграрно;правовій літературі,
прийняттю Аграрного кодексу має передувати
розроблення законів про сільське господарство
України, про її аграрну політику тощо. Цим за;
конам належить бути визначальними; саме їх
введення в дію дозволить прийняти такий коди;
фікований акт, яким є Кодекс. Перш за все необ;
хідно надати чинність окремим ко дифікаційним
актам аграрного законодавства [3, c. 9; 4, c. 42].

Ідея щодо необхідності розроблення та
прийняття на даному етапі розвитку аграрних
відносин комплексного нормативно;правового
акта на рівні закону щодо розвитку сільського
господарства України витає вже тривалий час.
Проте саме зараз потреба у прийнятті такого нор;
мативного акта щодо функціонування сільського
господарства й аграрних відносин викликана
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також загостренням економічної конкуренції на
національному аграрному ринку у зв’язку із
вступом України до Світової організації тор;
гівлі (далі – СОТ), необхідністю протидії сві;
товій продовольчій кризі, підвищенням вимог
до екологічної безпеки національного аграрно;
го виробництва тощо.

Зазначимо, що необхідність прийняття за;
значеного закону зумовлюється не лише по;
требою регламентування суспільних аграрних
відносин, а й прикладами існування законів про
функціонування інших галузей національної еко;
номіки (закони України «Про автомобільний
транспорт» від 05.04.2001 р. № 2344;III; «Про
трубопровідний транспорт» від 15.05.1996 р. 
№ 192/96;ВР; «Про залізничний транспорт» 
від 04.07.1996 р. № 273/96;ВР; «Про телеко;
мунікації» від 18.11.2003 р. № 1280;IV; «Про елект;
роенергетику» від 16.10.1997 р. № 575/97;ВР та ін.

Більше того, у сфері суспільних відносин, що
розглядається, діють закони України «Про пріо;
ритетність соціального розвитку села та агропро;
мислового комплексу в народному господарстві»
від 17.10.1990 р. № 400;XII; «Про сільськогосподар;
ську кооперацію» від 17.07.1997 р. № 469/97;ВР;
«Про фермерське господарство» від 19.06.2003 р.
№ 973;IV; «Про особисте селянське господар;
ство» від 15.05.2003 р. № 742;IV; «Про державну
підтримку сільського господарства України»
від 24.06.2004 р. № 1877;IV та ін., що регламен;
тують лише окремі види, сфери сільськогоспо;
дарської діяльності, чого явно недостатньо.

Необхідність розроблення законопроекту
про сільське господарство усвідомлюється не
лише науковцями, а й органами державної вла;
ди. Свідченням цього є наказ Міністерства аг;
рарної політики та продовольства України
«Про створення робочих груп з розробки зако;
нопроектів» від 13.05.2011 р. № 177, яким пе;
редбачено створення робочих груп із розроб;
лення проектів нормативно;правових актів що;
до сільського господарства та земельної рефор;
ми. Зокрема, створені робочі групи з розроб;
лення таких законів України, як «Про сільське
господарство України», «Про продовольчу без;
пеку України», «Про професійні та міжпро;
фесійні об’єднання в АПК», «Про ціни і ціноут;
ворення», «Про затвердження тимчасового збо;
ру для створення Фонду підтримки українсько;
го села (в розмірі 1 % від обігу всіх товарів,
робіт і послуг)» і робочу групу з розроблення
законопроектів, спрямованих на реформування
земельних відносин в Україні.

До робочої групи з розроблення проекту 
закону України «Про сільське господарство
України» чомусь включені лише відомі вчені –
представники економічної науки. З таким під;
ходом Міністерства аграрної політики та про;
довольства України навряд чи можна погоди;
тись. Адже, незважаючи на те, що будь;які нор;
мативно;правові акти мають враховувати пере;
дусім матеріальні умови життя суспільства, особ;
ливості відповідних суспільних відносин, до їх
опрацювання слід залучати й представників

юридичної спільноти, вчених;правників, які
мають запропонувати найоптимальніші правові
форми впорядкування відповідних відносин.

Результатом нашого опрацювання питань
систематизації аграрного законодавства Ук;
раїни стало розроблення власного проекту за;
кону України «Про сільське господарство Ук;
раїни». Цей законопроект передбачає комплекс;
не регулювання аграрних відносин. Він містить
такі основні визначення, як аграрні відносини,
сільське господарство, сільськогосподарська
продукція, сільськогосподарський товарови;
робник, сільськогосподарське підприємство, а
також передбачає особливості державно;право;
вого регулювання сільського господарства, ста;
тусу аграрних товаровиробників, формування
майнової бази аграрного господарювання, ви;
користання земель та інших природних ресур;
сів при здійсненні сільськогосподарської діяль;
ності, регламентує здійснення виробничо;госпо;
дарської діяльності аграрних товаровиробників
та її окремих видів, особливості оподаткування
сільськогосподарських товаровиробників і стра;
хування ризиків сільськогосподарського ви;
робництва, безпечність та якість харчових про;
дуктів і сільськогосподарської сировини, особ;
ливості регулювання трудових відносин у сільсь;
когосподарських підприємствах, договірних від;
носин аграрних товаровиробників, забезпечення
сталого розвитку аграрного виробництва та сіль;
ських територій, відповідальність за порушення
норм закону, тощо.

Ми запропонуємо як один із варіантів та;
кий проект закону «Про сільське господарство
України»:

П Р О Е К Т

ЗАКОН   УКРАЇНИ
«Про сільське господарство України»

Цей закон визначає правові, економічні та со;
ціальні засади функціонування сільського госпо;
дарства України як сфери економіки, що виробляє
винятково значущу, незамінну сільськогосподар;
ську продукцію в життєдіяльності людини та сус;
пільства.

Закон спрямований на створення умов для ви;
робництва високоякісної сільськогосподарської про;
дукції, її переробки та реалізації на внутрішньому і
зовнішньому ринках, а також для забезпечення
раціонального використання й охорони земель сіль;
ськогосподарського призначення, сталого розвитку
аграрного виробництва та сільських територій.

Розділ І . ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому

значенні:
аграрні відносини – сукупність суспільних

відносин з виробництва сільськогосподарської
продукції, її переробки та реалізації;

державна аграрна політика – комплекс право;
вих, організаційних і економічних заходів, спрямо;
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ваних на підвищення ефективності функціонуван;
ня сільського господарства України, розв’язання
соціальних проблем сільського населення та забез;
печення комплексного і сталого розвитку аграрно;
го виробництва та сільських територій;

сільське господарство (сільськогосподарське
виробництво) – вид господарської діяльності з ви;
робництва продукції, що пов’язана з біологічними
процесами її вирощування, призначеної для спо;
живання в сирому та переробленому вигляді, для
використання на нехарчові цілі;

сільськогосподарська діяльність – виробни;ц;
тво сільськогосподарської продукції, її переробка
та реалізація, а також надання послуг, пов’язаних
із обслуговуванням сільськогосподарського ви;
робництва;

сільськогосподарська продукція (продукція
сільського господарства) – продукція, що вироб;
ляється в сільському господарстві та відповідає
кодам 01.11–01.42 та 05.00.1–05.00.42 Державного
класифікатора продукції та послуг ДК 016;97;

сільськогосподарське підприємство – юридич;
на особа незалежно від форми власності та госпо;
дарювання, основним видом діяльності якої є ви;
рощування (виробництво) сільськогосподарської
продукції та в якої валовий доход, отриманий від
операцій з реалізації сільськогосподарської про;
дукції власного виробництва та продуктів її пере;
робки, за наявності сільськогосподарських угідь
(ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насад;
жень тощо) та/або поголів’я сільськогосподарсь;
ких тварин у власності, користуванні, у тому числі
на умовах оренди, за попередній звітний (податко;
вий) рік перевищує 75 відсотків загальної суми ва;
лового доходу;

сільськогосподарський (аграрний) товарови;
робник – фізична або юридична особа, яка зай;
мається виробництвом товарної сільськогосподарсь;
кої продукції, переробкою власновиробленої сіль;
ськогосподарської продукції й її реалізацією.

Стаття 2. Законодавство про сільське 
господарство

Відносини, пов’язані з функціонуванням сіль;
ського господарства України, регулюються Консти;
туцією України, Цивільним, Господарським та Зе;
мельним кодексами України, цим Законом та інши;
ми нормативно;правовими актами України.

Розділ ІІ . ДЕРЖАВНО8ПРАВОВЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ  СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА

Стаття 3. Державна аграрна політика й її 
принципи

1. Державна аграрна політика спрямована на
забезпечення виробництва високоякісної сільсь;
когосподарської продукції, її переробки та ре;
алізації на внутрішньому і зовнішньому ринках, а
також на забезпечення раціонального використан;
ня й охорони земель сільськогосподарського при;
значення, сталого розвитку аграрного виробниц;
тва і сільських територій.

Основні засади державної аграрної політики,
що поширюються на сільське господарство, визна;
чаються законом.

2. Принципи державної аграрної політики у
сфері сільського господарства:

пріоритетність розвитку сільського господар;
ства України серед інших галузей економіки;

невтручання держави у виробничо;госпо;
дарську діяльність аграрних товаровиробників;

гарантування рівності прав учасників аграр;
них відносин;

аграрний протекціонізм;
гарантування продовольчої безпеки держави;
забезпечення комплексного та сталого розвит;

ку аграрного виробництва і сільських територій;
поєднання галузевого та територіального роз;

витку.

Стаття 4. Органи державного регулювання
сільського господарства

1. Державне регулювання сільського господар;
ства України здійснюється системою органів дер;
жавної влади, що очолюється центральним орга;
ном виконавчої влади з питань аграрної політики,
діяльність якого спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України.

До системи органів державного регулювання
сільського господарства України входять обласні,
м. Севастополь та районні органи виконавчої вла;
ди з питань аграрної політики.

Стаття 5. Методи та форми державного 
регулювання аграрних відносин

1. Державне регулювання аграрних відносин
здійснюється за допомогою поєднання методів доз;
волу, прямих приписів, заборони, рекомендацій.

2. Державне регулювання аграрних відносин
здійснюється у правотворчій, правозастосовчій,
правоохоронній та організаційній формах.

Стаття 6. Державна підтримка аграрних 
товаровиробників

1. Держава надає бюджетну, кредитну, цінову,
страхову й іншу підтримку для стимулювання ви;
робництва сільськогосподарської продукції, роз;
витку аграрного ринку, забезпечення продоволь;
чої безпеки населення.

2. Заходи державної підтримки аграрних това;
ровиробників:

регулювання цін окремих видів сільськогоспо;
дарської продукції;

регулювання ринку сільськогосподарського
страхування;

державні заставні закупівлі зерна й іншої
сільськогосподарської продукції;

кредитна підтримка виробників сільськогос;
подарської продукції;

дерегуляція українського ринку сільськогос;
подарської продукції та заборона дискримінації
прав її власників;

підтримка виробників продукції тваринництва.
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Порядок та умови надання державної підтримки
аграрним товаровиробникам визначаються законом.

Розділ ІІІ . СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 
ТОВАРОВИРОБНИКИ

Стаття 7. Сільськогосподарські підприємства
й особливості їх правового становища

1. Основними виробниками сільськогоспо;
дарської продукції є сільськогосподарські підпри;
ємства.

Сільськогосподарські підприємства можуть
створюватися та функціонувати у будь;яких ор;
ганізаційно;правових формах, передбачених зако;
нодавством України, зокрема як фермерські 
господарства, сільськогосподарські кооперати;
ви, аграрні господарські товариства, приватні,
державні та комунальні сільськогосподарські під;
приємства.

2. Порядок створення та функціонування,
особливості здійснення виробничо;господарської
діяльності сільськогосподарських підприємств
визначаються законом.

Стаття 8. Фізичні особи як учасники
аграрних відносин

1. Фізичні особи можуть бути учасниками аг;
рарних відносин і виступати як аграрні товарови;
робники – громадяни, які ведуть особисте се;
лянське господарство, члени та наймані працівни;
ки сільськогосподарських підприємств, аграрні під;
приємці.

2. Особливості статусу фізичних осіб як учасни;
ків аграрних правовідносин визначаються законом.

Розділ ІV. МАЙНО 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Стаття 9. Склад майна сільськогосподарських 
товаровиробників

До майна сільськогосподарських товаровироб;
ників можуть належати будівлі, споруди, облаштуван;
ня, матеріальні цінності, цінні папери, продукція, ви;
роблена підприємством у результаті господарської ді;
яльності, отримані доходи, сільськогосподарські тва;
рини, бджолосім’ї, інше майно, набуте на підставах, що
не заборонені законом, право користування землею,
водою й іншими природними ресурсами, будівлями,
спорудами, обладнанням, а також інші майнові права
(у тому числі на інтелектуальну власність).

До складу майна сільськогосподарських підпри;
ємств включається також майно, що передано їх чле;
нами як пайові внески, внески (вклади) до статут;
ного (складеного) капіталу.

Стаття 10. Особливості правового режиму     
майна сільськогосподарського 
призначення

Законом можуть визначатися особливості вико;
ристання окремих видів майна (рухомого та нерухо;
мого) сільськогосподарських товаровиробників.

Розділ V. ВИКОРИСТАННЯ  ЗЕМЕЛЬ 
ТА  ІНШИХ  ПРИРОДНИХ 
РЕСУРСІВ  ПРИ  ЗДІЙСНЕННІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 11. Особливості використання й 
охорони земельних ділянок 
у сільському господарстві

1. Землі сільськогосподарського призначення
є основним засобом виробництва у сільському гос;
подарстві.

Підстави виникнення і припинення права влас;
ності та користування земельними ділянками сіль;
ськогосподарського призначення, права й обов’яз;
ки їх власників та користувачів визначаються Зе;
мельним кодексом України.

2. Земельні ділянки сільськогосподарського при;
значення для ведення товарного сільськогосподарсь;
кого виробництва використовуються відповідно до
розроблених і затверджених у встановленому поряд;
ку проектів землеустрою, що забезпечують еколого;
економічне обґрунтування сівозміни та впорядку;
вання угідь, передбачаютьзаходи з охорони земель.

Стаття 12. Використання природних 
ресурсів при здійсненні 
сільськогосподарської 
діяльності

1. Власники та користувачі земель сільськогос;
подарського призначення мають право використо;
вувати в установленому порядку для власних по;
треб наявні на земельній ділянці загальнопоширені
корисні копалини, торф, лісові насадження, водні
об’єкти, а також інші корисні властивості землі.

Порядок використання загальнопоширених
корисних копалин, торфу, лісових насаджень, вод;
них об’єктів, інших корисних властивостей землі
при здійсненні сільськогосподарської діяльності
визначається законодавством.

Розділ VІ. ВИРОБНИЧО8ГОСПОДАРСЬКА      
ДІЯЛЬНІСТЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Стаття 13. Загальні засади здійснення 
аграрної виробничо8господарської 
діяльності

1. Сільськогосподарські товаровиробники са;
мостійно визначають напрями своєї виробничо;
господарської діяльності та спеціалізацію сільсь;
когосподарського виробництва.

2. Планування сільськогосподарськими това;
ровиробниками виробничо;господарської діяль;
ності здійснюється на основі укладених із контр;
агентами правочинів (договорів, угод, контрактів).

3. Окремі види виробничо;господарської діяль;
ності можуть здійснюватися аграрними товарови;
робниками лише на підставі отриманого спеціаль;
ного дозволу (ліцензії, сертифіката).

4. Сільськогосподарські підприємства з метою
більш повного використання матеріальних і тру;
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дових ресурсів мають право створювати підсобні
виробництва та промисли.

Обсяг доходів від діяльності підсобних вироб;
ництв і промислів не повинен перевищувати 25 від;
сотків від загального обсягу доходів сільськогос;
подарського підприємства.

Підсобні виробництва та промисли сільсько;
господарських підприємств можуть створювати;
ся та функціонувати як структурні підрозділи під;
приємств або ж як міжгосподарські утворення.

Примірне положення про підсобні виробництва
та промисли сільськогосподарських підприємств
затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Здійснення виробничо8
господарської діяльності в 
окремих галузях 
сільського господарства

1. Порядок і правила здійснення окремих ви;
дів виробничо;господарської діяльності в рослин;
ництві, тваринництві, бджільництві, рибництві,
виробництві продукції лісового господарства, ін;
ших галузях сільського господарства визначають;
ся законодавством України.

2. Забороняється використання для вирощу;
вання біомаси для біопалива земельних ділянок,
що згідно з проектами землеустрою мають вико;
ристовуватися для вирощування зернових куль;
тур і цукрових буряків.

3. Сільськогосподарська діяльність, що зумов;
лює забруднення земель і ґрунтів понад встанов;
лені гранично допустимі концентрації небезпеч;
них речовин, забороняється.

Розділ VІІ . ОПОДАТКУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Стаття 15. Особливості оподаткування 
діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників

1. Сільськогосподарські товаровиробники мо;
жуть за власним бажанням перейти на сплату фіксо;
ваного сільськогосподарського податку, який на;
раховується виходячи з площі сільськогосподарсь;
ких угідь, переданих сільськогосподарському то;
варовиробнику у власність або наданих йому у ко;
ристування, у тому числі на умовах оренди, а та;
кож земель водного фонду, що використовуються
рибницькими, рибальськими і риболовецькими
господарствами для розведення, вирощування та
вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, став;
ках і водосховищах).

Порядок нарахування та сплати фіксованого сіль;
ськогосподарського податку визначається законом.

2. Сільськогосподарські підприємства можуть
обрати спеціальний режим оподаткування подат;
ком на додану вартість.

Порядок застосування спеціального режиму
оподаткування податком на додану вартість визна;
чається законом.

3. Особливості нарахування та сплати сільсь;
когосподарськими товаровиробниками плати за

землі сільськогосподарського призначення, а 
також сплати сільськогосподарськими підпри;
ємствами податку на прибуток визначаються за;
коном.

Розділ VІІІ . СТРАХУВАННЯ  РИЗИКІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА

Стаття 16. Види страхування ризиків 
у сільському господарстві

1. З метою мінімізації ризиків втрати врожаю
(його частини), інших майнових втрат аграрні то;
варовиробники можуть застрахувати ризики своєї
діяльності.

2. Страхування ризиків у сільському госпо;
дарстві здійснюється на добровільних засадах.

Обов’язковому страхуванню підлягають уро;
жай зернових культур і цукрових буряків, багато;
річні насадження, сільськогосподарські тварини на
випадок загибелі, знищення, вимушеного забою,
від хвороб, стихійних лих і нещасних випадків.

Стаття 17. Договір страхування 
сільськогосподарських ризиків

1. Договір страхування ризиків сільськогоспо;
дарського виробництва укладається сільськогос;
подарським товаровиробником із страховиком
відповідно до законодавства України.

2. Правила й умови обов’язкового страхування
врожаю сільськогосподарських культур, сільсько;
господарських тварин затверджуються Кабінетом
Міністрів України.

Розділ ІХ. БЕЗПЕЧНІСТЬ  ТА  ЯКІСТЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ  ТА  ПРОДУКТІВ 
ХАРЧУВАННЯ

Стаття 18. Виробництво безпечних та 
якісних харчових продуктів 
і сільськогосподарської 
сировини

1. При виробництві харчових продуктів і сіль;
ськогосподарської сировини сільськогосподарські
товаровиробники зобов’язані дотримуватися ви;
мог законодавства щодо безпечності й якості такої
продукції.

2. Харчові продукти повинні бути безпечними,
придатними до споживання, правильно маркова;
ними та відповідати санітарним заходам і техніч;
ним регламентам.

Стаття 19. Використання генетично8
модифікованих організмів при 
виробництві харчових продуктів 
і сільськогосподарської 
сировини

Порядок та умови використання генетично;
модифікованих організмів при виробництві харчо;
вих продуктів і сільськогосподарської сировини ви;
значаються законом.
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Розділ Х. ОСОБЛИВОСТІ  РЕГУЛЮВАННЯ      
ТРУДОВИХ  ВІДНОСИН 
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ

Стаття 20. Трудові відносини 
у сільськогосподарських 
підприємствах

1. Трудові відносини у сільськогосподарських
підприємствах (за винятком трудових відносин їх
членів) регламентуються законодавством про працю.

2. Особливості праці членів сільськогоспо;
дарських підприємств, у тому числі фермерських
господарств, визначаються їх статутами й іншими
локальними нормативними актами. При цьому га;
рантії щодо зайнятості, охорони праці, праці
жінок, молоді, інвалідів надаються членам сільсь;
когосподарських підприємств у порядку, передба;
ченому законодавством про працю.

Стаття 21. Робочий час, час відпочинку, 
оплата праці 
у сільськогосподарських 
підприємствах

1. Статути й інші локальні нормативні акти сіль;
ськогосподарських підприємств можуть передбача;
ти особливості регулювання робочого часу та часу
відпочинку працівників (членів і найманих праців;
ників) відповідного підприємства.

2. Виконавчий орган управління сільськогос;
подарського підприємства, за попереднім погод;
женням з виборним органом первинної проф;
спілкової організації підприємства, у випадку ви;
робничої необхідності може збільшувати тривалість
робочого дня для працівників підприємства, зайня;
тих у рослинництві, до 10 годин на добу. У менш
напружені періоди польових робіт тривалість ро;
бочого дня для зазначених працівників може змен;
шуватися до 5 годин (а за бажанням працівників –
і більше).

У випадку виробничої необхідності робітники
можуть залучатися до роботи у вихідні, святкові та
неробочі дні, з наданням інших днів відпочинку.

3. Оплата праці у сільськогосподарських під;
приємствах може проводитися, нарівні з грошовою,
у натуральній формі.

Порядок та умови застосування оплати праці у
натуральній формі визначаються законодавством і
колективним договором. 

Розділ ХІ. ДОГОВІРНІ  ВІДНОСИНИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Стаття 22. Договори за участю 
сільськогосподарських 
товаровиробників

1. Аграрно;правовий договір – це угода сільсь;
когосподарських товаровиробників, яка встанов;
лює, змінює чи припиняє зобов’язання сторін 
у сфері сільськогосподарської діяльності при ви;
робництві сільськогосподарської продукції, її пере;
робці та реалізації, виконанні робіт, наданні послуг.

2. Аграрно;правові договори укладаються сіль;
ськогосподарськими товаровиробниками на доб;
ровільних засадах.

Укладення договору є обов’язковим для сіль;
ськогосподарського товаровиробника, якщо він
заснований на державному замовленні, виконання
якого  обов’язкове для названого суб’єкта.

Стаття 23. Види договорів за участю 
аграрних товаровиробників

1. Сільськогосподарські товаровиробники мо;
жуть укладати аграрно;правові договори, що опо;
середковують:

реалізацію сільськогосподарської продукції
(договори контрактації сільськогосподарської про;
дукції, купівлі;продажу, у тому числі біржові угоди
на реалізацію сільськогосподарської продукції,
міни, інші види договорів);

матеріально;технічне забезпечення (догово;
ри поставки, міни, оренди, лізингу, інші види дого;
ворів);

обслуговування, надання послуг (договори на
агрохімічне, авіахімічне, гідромеліоративне й інше
обслуговування, на виконання ремонтних і техно;
логічних робіт, інші види договорів).

Сільськогосподарські товаровиробники можуть
укладати й інші види договорів.

2. У порядку та випадках, визначених законо;
давством, уповноваженими органами державної
влади можуть затверджуватися орієнтовні умови
договорів (примірні договори), а у визначених за;
коном випадках – типові договори, що є обов’язко;
вими до використання сільськогосподарськими
товаровиробниками.

3. Особливості виконання договорів контрак;
тації сільськогосподарської продукції встановлю;
ються Положенням про контрактацію сільськогос;
подарської продукції, яке затверджується Кабіне;
том Міністрів України.

Розділ ХІІ . ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ  СІЛЬСЬКИХ 
ТЕРИТОРІЙ

Стаття 26. Сільські території та їх 
соціальна сфера

1. Держава забезпечує пріоритетний розвиток
сільських територій, що знаходяться за межами міст
і є переважно зонами сільськогосподарського ви;
робництва та сільської забудови.

2. Визначальною складовою сільських тери;
торій є їх соціальна сфера як сукупність структур;
них елементів сільського поселення, спрямованих
на забезпечення сільського населення належними
умовами праці та відпочинку, створення сприят;
ливого, комфортного та гармонійного життєвого
середовища.

Соціальна сфера села включає до свого складу,
крім іншого, об’єкти житлово;комунального гос;
подарства, зв’язку, транспортної інфраструктури,
дорожнього сполучення, побутового обслуговуван;
ня населення, об’єкти охорони здоров’я, освіти, куль;
тури, мистецтва, фізичної культури, спорту.
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Стаття 27. Забезпечення сталого розвитку
сільських територій

1. Держава забезпечує сталий розвиток сільсь;
ких територій шляхом:

створення сприятливих умов для проживання
населення на сільських територіях;

забезпечення охорони навколишнього природ;
ного середовища й екологічної безпеки;

оптимізації землекористування, формування
ринкових земельних відносин; 

підвищення конкурентоспроможності всіх га;
лузей сільського господарства;

удосконалення системи управління розвитком
сільських територій.

2. Умови та напрями реалізації заходів сталого
розвитку сільських територій визначаються зако;
нодавством.

Розділ ХІІІ .  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Стаття 28. Відповідальність за порушення    

вимог цього Закону

За порушення вимог цього Закону винні особи
несуть цивільно;правову, адміністративну й інші
види відповідальності, передбачені законом.

Розділ ХІV. ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:
1) внести до Верховної Ради України у тримі;

сячний строк із дня опублікування цього Закону пе;
релік законодавчих актів (їх окремих положень), які
мають бути визнані такими, що втратили чинність, і
перелік законодавчих актів, до яких слід внести
зміни у зв’язку з набранням чинності цим Законом;

2) затвердити нормативно;правові акти, пе;
редбачені цим Законом;

3) забезпечити перегляд, приведення у відпо;
відність із цим Законом або визнання такими, що
втратили чинність, нормативно;правових актів

Кабінету Міністрів України та нормативно;право;
вих актів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади.

Висновки

Питання систематизації аграрного законо;
давства України мають значну актуальність. У
статті запропоновано власне бачення щодо
комплексного нормативно;правового акта з
урегулювання аграрних відносин, а також влас;
ну редакцію проекту закону України «Про
сільське господарство України». Безумовно,
цей законопроект є лише авторським поглядом
на правову регламентацію аграрних суспільних
відносин, він не позбавлений окремих вад, од;
нак цілком може бути використаний при роз;
робленні державними органами закону Ук;
раїни «Про сільське господарство України».

Перспективою подальших наукових дослі;
джень порушених проблем може бути викорис;
тання отриманих результатів у наступних нау;
кових розробках, а також доопрацювання зап;
ропонованого законопроекту за результатами
його обговорення.
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The article is devoted to clarifying the content of capability as part of the labour judicial subjecti�
vity of physical person. Labour capability – characteristic, that inherent a person and contains the indi�
vidual lines of subject, which are a determining value at entering into labour legal relationships.

В статье выясняется содержание дееспособности как элемента трудовой правосубъект�
ности физического лица. Трудовая дееспособность – качество, присущее лицу и содержит в се�
бе индивидуальные черты субъекта, которые имеют ключевое значение при вступлении в тру�
довые правоотношения.
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Стабілізація економічної ситуації в Ук;
раїні, зміна форм власності та соціаль;
но;економічна ситуація спонукають

суб’єктів господарської діяльності в аграрно;
му секторі до захисту своїх майнових інтере;
сів від непередбачених сільськогосподарсь;
ких ризиків, які створюють вкрай несприят;
ливі умови для сільськогосподарського вироб;
ництва та майже щорічно завдають збитків
сільськогосподарським товаровиробникам.
Компенсувати понесені втрати можна шля;
хом страхування [1]. Страхування сільсько;
господарських тварин є одним із видів стра;
хування, що характерні для суб’єктів аграр;
ного права [2, с. 465], вдосконалення право;
вого регулювання якого підвищить ефектив;
ність сільськогосподарського виробництва.
Якщо питанню страхування як виду цивіль;
но;правового договору приділяли увагу бага;
то науковців, зокрема А. Александров, В. Ба;
зилевич, К. Базилевич, Д. Біленчук, П. Білен;
чук, М. Клименко, Є. Білоусов, Р. Сабодаш,
П. Захватихата, роботи яких не стосувалися
страхування у сільському господарстві, то
правовому регулюванню страхування сільсь;
когосподарських тварин присвячено недос;
татньо наукових праць.

Теоретичною основою нашого досліджен;
ня є праці таких відомих вітчизняних уче;
них;правознавців у галузі аграрного права,
як Н. Багай, В. Єрмоленко, В. Жушман, І. Ка;
ракаш, Т. Ковальчук, В. Мунтян, В. Семчик,
А. Статівка, В. Уркевич, Н. Титова, Ю. Шем;
шученко, В. Янчук та ін.

Метою цієї статті є дослідження колізій
правового регулювання страхування сільсь;
когосподарських тварин.

Сьогодні основними нормативно;право;
вими актами, що регулюють питання страху;

вання племінних тварин, є Закон України
«Про страхування» вiд 07.03.1996 р. № 85/96;ВР,
Закон України «Про державну підтримку
сільського господарства України» (далі – За;
кон) вiд 24.06.2004 р. № 1877;IV, Закон Ук;
раїни «Про племінну справу у тваринництві»
вiд 15.12.1993 р. № 3691;XII, а також поста;
нова Кабінету Міністрів України «Про затвер;
дження Порядку і правил проведення обо;
в’язкового страхування тварин на випадок за;
гибелі, знищення, вимушеного забою, від хво;
роб, стихійних лих та нещасних випадків»
від 23.04.2003 р. № 590. 

Закон України «Про страхування» регу;
лює відносини у сфері страхування та спря;
мований на створення ринку страхових пос;
луг, посилення страхового захисту майнових
інтересів підприємств, установ, організацій і
фізичних осіб. Він визначає, що страхування –
це вид цивільно;правових відносин щодо за;
хисту майнових інтересів фізичних та юри;
дичних осіб у разі настання певних подій
(страхових випадків), визначених договором
страхування або чинним законодавством, за
рахунок грошових фондів, що формуються шля;
хом сплати фізичними і юридичними особа;
ми страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій) і доходів від розміщення
коштів цих фондів. 

Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку і правил прове;
дення обов’язкового страхування тварин на
випадок загибелі, знищення, вимушеного за;
бою, від хвороб, стихійних лих та нещасних
випадків» (далі – Порядок) встановлює, що
обов’язкове страхування тварин на випадок
загибелі, знищення, вимушеного забою, від
хвороб, стихійних лих і нещасних випадків
(далі – обов’язкове страхування) провадить;
ся з метою забезпечення економічної та про;
довольчої безпеки держави, створення спри;
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ятливих умов для розвитку племінної справи
в аграрному секторі економіки, захисту еко;
номічних інтересів сільськогосподарських
товаровиробників. До таких тварин ця поста;
нова відносить:

•• племінних тварин: велика рогата худо;
ба, свині, вівці, кози, коні (чистопорідні або
одержані за затвердженою програмою по;
родного вдосконалення тварини, що мають
племінну (генетичну) цінність і можуть ви;
користовуватися в селекційному процесі)
віком від 1 року;

•• зоопаркові тварини віком від 1 року; 
•• циркові тварини віком від 1 року. 
Тлумачення терміна «племінні тварини»

передбачає Закон України «Про племінну
справу у тваринництві», згідно з яким племін;
на тварина – це чистопородна або одержана за
затвердженою програмою породного вдоско;
налення тварина, що зареєстрована в держав;
них книгах племінних тварин, має племінну
(генетичну) цінність і може використовуватись
у селекційному процесі відповідно до програм
селекції.

Суб’єктами обов’язкового страхування пле;
мінних тварин Порядок визначає: страхуваль;
ника (власники тварин, які підлягають обо;
в’язковому страхуванню) і страховика (особи,
які отримали в установленому порядку ліцен;
зію на проведення обов’язкового страхуван;
ня). Об’єктом обов’язкового страхування є май;
нові інтереси, що не суперечать законодавст;
ву, пов’язані із загибеллю, знищенням, виму;
шеним забоєм тварин, які належать на правах
державної, комунальної або приватної влас;
ності страхувальнику, внаслідок хвороб, сти;
хійного лиха та нещасних випадків.

Слід зазначити, що Закон передбачає
можливість, а не обов’язковість, здійснення
комплексного страхування на випадок зни;
щення або пошкодження об’єкта внаслідок
певного переліку (комплексу) несприятли;
вих подій. При страхуванні тварин до такого
переліку належать: 

•• інфекційні хвороби, пожежі, стихійне лихо;
•• нещасний випадок; 
•• вимушений забій (знищення) за розпо;

рядженням спеціалістів ветеринарної меди;
цини у зв’язку із заходами боротьби з інфек;
ційними хворобами; 

•• неможливість використання тварин за
призначенням (для племінних тварин).

Види страхових ризиків, на випадок яких
здійснюється обов’язкове страхування тва;
рин, встановлює і Перелік. До таких ризиків він

відносить: загибель, знищення, вимушений
забій тварин унаслідок інфекційних хвороб,
пожежі, вибуху, урагану, блискавки, дії елек;
тричного струму, сонячного або теплового
удару, землетрусу, повені, обвалу, бурі, бура;
ну, граду, замерзання, задушення, отруєння
травами або речовинами, укусу змії або от;
руйних комах, утоплення, падіння в ущели;
ну, потрапляння під транспортні засоби й
інших травматичних ушкоджень. Обов’яз;
ковому страхуванню не підлягають тварини:
що перебувають у місцевості, в якій введено
карантинні обмеження, за винятком видів
тварин, не схильних до хвороби, щодо якої
введено зазначені обмеження; хворі, висна;
жені та ті, що перебувають у стані дородово;
го чи післяродового залежування; у яких за
результатами останніх досліджень установ;
лено позитивну реакцію на бруцельоз, лей;
коз або туберкульоз. 

Проведений аналіз дозволяє зробити такі
висновки: очевидною є неузгодженість нор;
мативно;правових актів, що регулюють стра;
хування тварин. При цьому Закон урегульо;
вує питання добровільного комплексного
страхування саме сільськогосподарських тва;
рин, на відміну від постанови Кабінету Міні;
стрів України «Про затвердження Порядку і
правил проведення обов’язкового страхуван;
ня тварин на випадок загибелі, знищення, ви;
мушеного забою, від хвороб, стихійних лих та
нещасних випадків», яка передбачає обов’яз;
кове страхування не для всіх сільськогоспо;
дарських тварин, а лише для племінних, а та;
кож зоопаркових і циркових.

На нашу думку, необхідно внести зміни
до Закону, а саме – запровадити обов’язкове
страхування як племінних тварин, так і
інших сільськогосподарських тварин. Щодо
зоопаркових і циркових тварин, то обов’яз;
кове страхування останніх має врегульовува;
тися підзаконним нормативним актом, який
би враховував специфіку умов використання
таких тварин. 
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Відповідно до положень ст. 69 Консти;
туції України референдум є формою
здійснення народного волевиявлення.

Згідно із ст. 1 Закону України «Про всеукра;
їнський та місцеві референдуми» референ;
дум – це спосіб прийняття громадянами Ук;
раїни шляхом голосування законів України,
інших рішень з важливих питань загально;
державного та місцевого значення.

Референдуми провадяться з метою забез;
печення народовладдя і безпосередньої учас;
ті громадян в управлінні державними та
місцевими справами в Україні. 

Питання вдосконалення законодавства
України про референдуми, а також ініціюван;
ня, організації та проведення референдумів
не втрачають своєї актуальності. Прискіпли;
ва увага до референдумів зумовлена не лише
численними науковими доробками відомих ук;
раїнських правознавців Л. Кривенко, М. Оні;
щука, В. Погорілка, А. Таранова, Ю. Тодики,
В. Федоренка, О. Фрицького та ін. Ведеться
й активна законопроектна робота. При цьому
за період незалежності розроблено значну кіль;
кість офіційних і неофіційних проектів за;
конів про референдуми, частина з яких обго;
ворювалася в парламенті, а деякі навіть прий;
малися за основу та проходили перше читан;
ня, а новий закон про референдум так і не
прийнятий.

Численні ініціативи громадян щодо про;
ведення всеукраїнського референдуму за на;
родною ініціативою отримували офіційну об;
ґрунтовану відмову у зв’язку з тим, що про;
поновані на розгляд питання не можуть бути
предметом всеукраїнського референдуму.
Так, протягом усього періоду існування неза;
лежної України (у 1992, 1993, 1998, 1999– 2001
і 2010 рр.) громадяни намагались ініціювати

проведення референдуму за народною ініці;
ативою щодо дострокового припинення повно;
важень парламенту або Президента України.
Та жодного такого голосування так і не про;
водилося. В чому ж справа? Ініціатива є, пра;
во є, закон є, а його реалізація неможлива.

Мета цієї статті – з’ясування позиції ор;
ганів державної влади (вираженої у від;
повідних нормативно;правових актах) що;
до можливості віднесення питання достро;
кового припинення повноважень пред;
ставницьких органів державної влади до
предмета всеукраїнського референдуму.

Конституція України прямо не закріплює
можливість проведення референдумів щодо
дострокового припинення повноважень Вер;
ховної Ради України або Президента України.

Статтею 3 і ч. 1 ст. 5 Закону України
«Про всеукраїнський та місцеві референдуми»
визначено, що предметом всеукраїнського ре;
ферендуму може бути: затвердження Конс;
титуції України, її окремих положень, вне;
сення до Конституції України змін і допов;
нень; прийняття, зміна або скасування зако;
нів України або їх окремих положень; прий;
няття рішень, які визначають основний зміст
Конституції України, законів України й ін;
ших правових актів; питання, віднесені Конс;
титуцією України до відання України.

Не можуть бути предметом всеукраїнсь;
кого референдуму відповідно до положень
ст. 74 Конституції України і ч. 3 ст. 5 Закону
України «Про всеукраїнський та місцеві ре;
ферендуми» питання щодо законопроектів із
питань податків, бюджету й амністії; питан;
ня, віднесені законодавством України до ві;
дання органів суду і прокуратури; питання
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амністії та помилування; питання про вжиття
державними органами України надзвичай;
них і невідкладних заходів щодо охорони гро;
мадського порядку, захисту здоров’я та без;
пеки громадян; питання, пов’язані з обран;
ням, призначенням і звільненням посадових
осіб, що належать до компетенції Верховної
Ради України, Президента України та Кабі;
нету Міністрів України.

У правовій позиції Конституційного Су;
ду України, сформульованій у рішенні від
27.03.2000 р. № 3;рп/2000 у справі про всеук;
раїнський референдум за народною ініціати;
вою, зазначено, що «чинна Конституція Ук;
раїни не передбачає інституту висловлення
недовіри на всеукраїнському референдумі, в
тому числі проголошеному за народною іні;
ціативою, Верховній Раді України чи будь;
яким іншим конституційним органам дер;
жавної влади як можливої підстави достро;
кового припинення їх повноважень. Тому ви;
несення на всеукраїнський референдум пи;
тання щодо недовіри Верховній Раді України
за відсутності названого інституту в Основ;
ному Законі України було б порушенням та;
кого конституційного принципу, як здійснен;
ня органами державної влади своїх повнова;
жень у межах, встановлених Конституцією Ук;
раїни, та принципів правової держави, якою
проголошено Україну».

Базуючись на зазначеному порядку нор;
мативно;правового регулювання численні
спроби громадян ініціювати для розгляду на
референдумі питання щодо дострокового при;
пинення повноважень представницьких ор;
ганів державної влади отримували відмову в
реалізації з боку органів державної влади.
Так, постановою від 18.01.2011 р. № 11 Цент;
ральна виборча комісія (далі – ЦВК) відмови;
ла в реєстрації ініціативної групи з проведення
всеукраїнського референдуму за народною іні;
ціативою щодо питань дострокового припинен;
ня повноважень парламенту та Президента
України, зазначивши, що Конституцією вста;
новлено вичерпний перелік підстав достроко;
вого припинення повноважень парламенту і
глави держави, серед яких дострокове припи;
нення повноважень через проведення всеук;
раїнського референдуму не значиться [1].

Наступною постановою від 04.02.2011 р.
ЦВК також відмовила в реєстрації ініціатив;
ної групи всеукраїнського референдуму за на;
родною ініціативою [2]. Учасниками зборів
була схвалена пропозиція щодо проведення
всеукраїнського референдуму за народною іні;
ціативою з трьох питань: 

1. Чи підтримуєте ви дострокове припи;
нення повноважень Верховної Ради України
VI скликання?

2. Чи підтримуєте ви проведення достро;
кових виборів до Верховної Ради України в

період 60 днів з дня оголошення результатів
волевиявлення громадян на Всеукраїнсько;
му референдумі за народною ініціативою?

3. Чи підтримуєте ви пенсійну реформу, а
саме збільшення пенсійного віку для жінок
до 60 років, для чоловіків до 65 років?

Підставою для відмови в реєстрації ініці;
ативної групи стали такі позиції ЦВК: 

внесена громадянами пропозиція для
розгляду на референдумі питань не є предме;
том всеукраїнського референдуму, що визна;
чений ст. 3 Закону України «Про всеукраїн;
ський та місцеві референдуми»;

мали місце організаційні порушення з бо;
ку членів ініціативної групи, що призвело до
невідповідності поданих документів щодо іні;
ціативної групи вимогам Закону.

Пояснюючи свою позицію щодо відмови
в реєстрації ініціативної групи у зв’язку з
тим, що питання не є предметом всеукраїнсь;
кого референдуму, зокрема щодо питання про
дострокове припинення повноважень Вер;
ховної Ради України, ЦВК зазначила: 

«1. Правовий статус Верховної Ради Ук;
раїни, її повноваження, порядок та підстави
дострокового припинення її повноважень
встановлено Конституцією України. 

2. Згідно з частиною другою статті 90, пунк;
том 8 частини першої статті 106 Конституції
України Президент України може достроко�
во припинити повноваження Верховної Ради
України, якщо протягом тридцяти днів од�
нієї чергової сесії пленарні засідання не мо�
жуть розпочатися. 

Таким чином, Конституцією України
встановлено єдину підставу для дострокового
припинення повноважень парламенту. 

3. Питання «Чи підтримуєте ви достроко;
ве припинення повноважень Верховної Ради
України VI скликання?», яке пропонуються
винести на всеукраїнський референдум за
народною ініціативою, за своїм змістом не;
розривно пов’язане з пропозицією щодо вне;
сення змін до вищезазначених статей Конс;
титуції України. Проте відповідна пропози;
ція учасниками зборів не виноситься. 

4. Крім того, згідно зі статтею 3 Закону
предметом всеукраїнського референдуму мо;
же бути, зокрема, прийняття рішень, які ви;
значають основний зміст Конституції України.

Натомість зазначене питання, яке пропо;
нується винести на всеукраїнський референ;
дум за народною ініціативною, не може вва;
жатися таким, що може визначити основний
зміст Конституції України, оскільки стосуєть;
ся дострокового припинення повноважень
Верховної Ради України VI скликання. 

5. Також необхідно зазначити, що внесен;
ня до Конституції України змін щодо дост;
рокового припинення повноважень Вер;
ховної Ради України певного скликання, у
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тому числі VI скликання, є неможливим. Такі
зміни у разі їх підтримання громадянами Ук;
раїни на всеукраїнському референдумі поз;
бавляють можливості врахувати результати
такого референдуму при прийнятті рішень від;
повідними державними органами, що є не;
припустимим з урахуванням Рішення Консти;
туційного Суду України від 5 жовтня 2005 ро;
ку у справі № 6;рп/2005 (справа про здійснен;
ня влади народом). 

Отже, вказане питання не може бути ви;
несене на всеукраїнський референдум за на;
родною ініціативою як таке, що не відповідає
Конституції України, та не є предметом все;
українського референдуму, який визначений
статтею 3 Закону» [2]. 

Наведені як приклад відмови ЦВК щодо
неможливості реєстрації ініціативних груп є
обґрунтованими та такими, що прийняті на
виконання положень Конституції, законів Ук;
раїни, рішень Конституційного Суду України.
Бо якщо підходити до вирішення зазначеної
ситуації у справі щодо реєстрації ініціатив;
ної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою з боку держави, а в да;
ному випадку з боку її постійно діючого ко;
легіального державного органу – ЦВК, слід
виходити з положень ч. 2 ст. 19 Конституції
України, відповідно до яких органи держав;
ної влади та їх посадові особи зобов’язані
діяти лише на підставі, в межах повноважень
та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України. Крім того, слід пригадати
положення ст. 92 Конституції Україні, яким
передбачається, що права і свободи людини
та громадянина визначаються виключно за�
конами України. Іншими словами, якщо певне
право прямо не визначено законом – його 
реалізація неможлива. Базуючись на цих
конституційних положеннях, позиція ЦВК
щодо визначення питання про дострокове
припинення повноважень Верховної Ради
України певного скликання як такого, що не
може бути предметом всеукраїнського рефе;
рендуму, цілком відповідає положенням ста;
тей 19 і 92 Конституції України, бо таке пра;
во прямо не передбачено нормами чинного
законодавства. 

З іншого боку, є норми Конституції Ук;
раїни і Закону України «Про всеукраїнський
та місцеві референдуми», які суперечать за;
значеним нормативно;правовим позиціям.
По;перше, положеннями ст. 22 Конституції
України встановлено, що права і свободи лю�
дини та громадянина, закріплені Консти�
туцією, не є вичерпними. По;друге, положен;
нями ст. 3 і ч. 1 ст. 5 Закону України «Про
всеукраїнський та місцеві референдуми» ви;
значено, що предметом референдуму можуть
бути: прийняття рішень, які визначають ос;
новний зміст Конституції України, законів

України й інших правових актів; питання,
віднесені Конституцією України до відання
України. Таким чином, можна стверджувати,
що законодавчо визначено, що будь�яке пи�
тання, віднесене Конституцією до відання
України, може бути предметом референдуму
за винятком тих, щодо розгляду яких є пряма
заборона, встановлена положеннями ст. 74
Конституції України та ч. 3 ст. 5 Закону 
України «Про всеукраїнський та місцеві рефе�
рендуми». Крім того, предметом референду;
му може бути прийняття, внесення змін і до;
повнень до Конституції або законів України
та скасування законів, а також питання щодо
прийняття рішень, які визначають основний
зміст Конституції або законів.

Заслуговує на увагу ситуація, коли по;
зиція держави щодо неможливості визнання
питання дострокового припинення повнова;
жень представницьких органів державної
влади предметом всеукраїнського референ;
думу є цілком обґрунтованою, але і позиція
громадян – ініціаторів зазначеного питання
також базується на нормативно;правових
положеннях. Така колізія норм має бути усу;
нена. На сьогодні в рамках активізації конс;
титуційного процесу в Україні та намагання
з боку влади, поки;що лише у формі закли;
ків, демократизувати процеси державного
управління та широко залучати народ до ви;
рішення державних справ слід переглянути
державну концепцію нормативно;правового
регулювання порядку здійснення установчої
влади, зокрема через участь народу у всеук;
раїнському референдумі. Основою такого ре;
гулювання має бути інтерес і воля народу. Не
слід забувати положення ст. 5 Конституції
України, якими визначено, що єдиним дже�
релом влади в Україні є народ. А влада, як відо;
мо, – це не лише можливість, а й здатність ре;
алізувати свою волю [3, с. 489].

Ж. Ж. Руссо обґрунтував необхідність
проведення референдумів із питань довіри
органам влади та діючого режиму управлін;
ня [4, с. 285–287]. Зокрема він зазначав, що
голосування народу по цих питаннях є єди;
ним способом попередити захоплення влади.
Ж. Ж. Руссо вважав, що представники вико;
навчої влади служать народу, що народ може
призначати та припиняти їх повноваження.
Але він передбачав і те, що такі зміни можуть
містити в собі елемент загрози. Бо дуже важ;
ко відрізнити акт правильний і законний (та;
кий, що містить у собі загальне благо) від
бунтівного хвилювання, волю народу від прим;
хів політичної фракції. Саме на таких побо;
юваннях ґрунтуються переваги чинної влади
залишити за собою правління. Роблячи ви;
гляд, що правляча влада користується лише
своїми правами, ці права можуть бути цією ж
владою розширені; влада також може зава;
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жати скликанню загальних зборів, поясню;
ючи це необхідністю збереження загального
спокою. У такий спосіб, зазначав Ж. Ж. Руссо,
чинна влада користується мовчанням, пору;
шенню якого заважає, та безладом, який сама
створює, щоб тлумачити на свою користь
думки тих, кого страх змушує мовчати, і щоб
покарати тих, хто намагається казати. Саме
так усі уряди світу, одного разу наділені пуб;
лічною владою, рано чи пізно присвоюють
собі верховну владу.

Попередженням цієї проблеми, на думку
Ж. Ж. Руссо, мають бути періодичні зібран;
ня, на яких обов’язковими питаннями для го;
лосування мають бути такі «чи вигідно суве;
рену зберегти чинну форму Правління? Чи
хоче народ залишити управління в руках тих,
на кого воно в даний час покладено [4, с. 287].

Ми повністю підтримуємо позицію, ви;
словлену Ж. Ж. Руссо. Разом із тим слід за;
значити, що референдуми в системі здійснен;
ня влади виступають способами контролю за
діяльністю органів державної влади та місце;
вого самоврядування. Референдум є єдиним
способом перевірки легітимності органів
влади в державі, притягнення органів або по;
садових осіб до конституційної відповідаль;
ності у вигляді висловлення недовіри та при;
пинення повноважень певного органу влади
або посадової особи.

Лише загальнонародний, загальнодер;
жавний, а в Україні – Всеукраїнський рефе;
рендум є засобом перевірки дійсності уста;
новчого договору між громадянами, належної
реалізації установчої влади в суспільстві, єди;
ним способом попередити захоплення влади.
Але реалії життя такі, що чинне законодав;
ство України та позиція органів державної
влади щодо визначення предмета всеукраїн;
ського референдуму, сформована в рамках
вимог ст. 19 Конституції України, зумовлю;
ють формалізацію деяких положень Консти;
туції України. Так, у межах предмета нашого

дослідження у визначеній чинними норма;
тивно;правовими актами позиції держави що;
до предмета всеукраїнського референдуму
формальними стають положення частин 2, 4
ст. 5, ст. 22 і ст. 69 Конституції України. 
Виходить, що в нормах Основного Закону за;
кладена колізія правових норм, коли органи
державної влади, приймаючи свої рішення
на підставі одних положень Конституції, по;
рушують інші положення Конституції. Отже,
робота над удосконаленням чинного законо;
давства має вестись у напрямі, насамперед,
вирішення колізій конституційних норм, а
питання дострокового припинення повнова;
жень представницьких органів влади як
предмет всеукраїнського референдуму буде
вирішено остаточно лише за умови чіткого
визначення в тексті Основного Закону пере;
ліку питань, які не можуть бути предметом
всеукраїнського референдуму. І цей перелік
має бути вичерпним.
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Практично всі держави світу, вирішу;
ючи політичні, економічні й інші зав;
дання свого розвитку, вступають у

відповідні відносини з іншими державами та
міжнародними організаціями. В умовах гло;
балізації спостерігається значне розширення
міждержавного співробітництва. Однак серед
багатьох інших факторів зазначеному проце;
су суттєво заважає відмінність національних
правових систем. У зв’язку з цим наукові до;
слідження організаційно;правових засад їх
зближення є актуальними. Такі дослідження
мають сприяти вирішенню комплексу проб;
лем ефективної співпраці держав із різними
економічними та правовими системами.

Проблеми гармонізації законодавства Ук;
раїни з вимогами міжнародного права знай;
шли своє відображення у вітчизняних науко;
вих дослідженнях з порівняльного права та
дослідженнях щодо окремих питань збли;
ження законодавства України із іншими пра;
вовими системами [1–11]. Однак комплексне
науково;теоретичне дослідження гармоні;
зації законодавства України про зовнішньо;
економічну діяльність із міжнародним та 
європейським правом як складової зовніш;
ньої політики держави у процесі її міжнарод;
ної інтеграції на сьогодні в Україні відсутнє. 

Метою цієї статті є дослідження організа;
ційно;правових засад гармонізації зовніш;
ньоекономічного законодавства України з
міжнародним та європейським правом.

У науковій літературі вживаються такі
суміжні поняття, як «адаптація законодав;
ства», «гармонізація законодавства», «імпле;
ментація законодавства», «уніфікація зако;
нодавства» [12, с. 215, 524, 553, 554, 667, 668],

«зближення законодавства» [13, с. 83]. Од;
нак, як зазначає більшість дослідників, єди;
ного їх розуміння не існує [14, с. 215–216; 15,
с. 112, 118, 119]. 

Аналіз зазначених понять свідчить, що най;
більш загальним є поняття «зближення зако;
нодавства», яке за своїм філософсько;логіч;
ним змістом охоплює всі інші поняття. Понят;
тя «гармонізація законодавства» більш конк;
ретно виражає процеси взаємного зближення
й узгодження нормативних актів різних пра;
вових систем і є важливим способом правової
інтеграції. Воно охоплює такі поняття, як адап;
тація (приведення національних нормативно;
правових актів у відповідність із міжнародним
правом), імплементація (включення норм між;
народного права до національних нормативно;
правових актів), уніфікація (створення нових
правових систем на основі зближення декіль;
кох вже існуючих правових систем).

Дослідження співвідношення зазначених
понять дозволяє стверджувати, що вони ві;
дображають по;суті одне і те саме явище, про;
те використовуються для визначення різних
механізмів і різних рівнів (ступенів) збли;
ження окремих правових систем. Зважаючи
на викладене та на особливості зовнішньо;
економічної інтеграції України до світового
економічного простору, з метою розкриття
співвідношення та взаємного розвитку зако;
нодавства України про зовнішньоекономіч;
ну діяльність і міжнародного права, на нашу
думку, доцільно використовувати поняття
«гармонізація законодавства». 

Важливою методологічною основою гар;
монізації законодавства України із нормами
міжнародного права є положення ст. 9 Кон;
ституції України про те, що чинні міжнародні
договори, згода на обов’язковість яких нада;
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на Верховною Радою України, є частиною
національного законодавства України. У цій
статті також зазначається, що укладення
міжнародних договорів, які суперечать Кон;
ституції України, можливе лише після вне;
сення відповідних змін до Конституції Ук;
раїни. Отже, зміст ст. 9 Конституції України
дає підстави вважати міжнародні договори
джерелом не лише міжнародного права, а й
права України. При цьому основну роль у
вирішенні завдання узгодження міжнарод;
них договорів із національною системою за;
конодавства відіграє Закон України «Про
міжнародні договори України» вiд 29.06.2004 р.
№ 1906;IV. Відповідно до ст. 8 зазначеного
Закону згода України на обов’язковість для
неї міжнародного договору може надавати;
ся шляхом підписання, ратифікації, затвер;
дження, прийняття договору, приєднання 
до договору. Крім зазначених способів, згода
України на обов’язковість для неї міжнарод;
ного договору може надаватися й іншим шля;
хом, про який домовилися сторони. Міжна;
родні договори набирають чинності для Ук;
раїни після надання нею згоди на обов’яз;
ковість міжнародного договору відповідно
до зазначеного Закону в порядку та строки,
передбачені договором, або в інший узгодже;
ний сторонами спосіб (ст. 14 Закону України
«Про міжнародні договори України»).

Кількісний аналіз ратифікованих Вер;
ховною Радою міжнародних договорів Укра;
їни у сфері зовнішньоекономічної діяль;
ності, укладених з початку 90;х років XX ст.
за станом на початок 2011 р., свідчить, що у
сфері міжнародної торгівлі укладено 98 дого;
ворів, у сфері міжнародного інвестиційного
співробітництва – 76, у сфері уникнення по;
двійного оподаткування – 63, у сфері міжна;
родних фінансових відносин – 34, у сфері
міжнародного науково;технічного співробіт;
ництва – 34, у сфері врегулювання трудових
відносин – 31, у сфері міжнародного транс;
порту – 13 договорів. 

Питання гармонізації законодавства Ук;
раїни із міжнародним правом відіграють
важливу роль у процесі реалізації зовнішньої
політики України, що знайшло своє відобра;
ження у Законі України «Про засади внутріш;
ньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 р.
№ 2411;VI. Так, одним із принципів зовніш;
ньої політики у цьому Законі визначається
пріоритет загальновизнаних норм і прин;
ципів міжнародного права перед нормами та
принципами національного права (ч. 3 ст. 2),
а до основних засад зовнішньої політики від;
носиться підтримка зміцнення ролі міжнарод;
ного права у міжнародних відносинах, забез;
печення дотримання та виконання чинних,
вироблення нових принципів і норм міжна;
родного права (ст. 11).

Аналіз практики державного управління
зовнішньоекономічною інтеграцією України
(отже, і гармонізацією законодавства Укра;
їни із відповідними правовими системами)
та відповідних нормативно;правових актів
свідчить, що функції державного управління
у зазначеній сфері входять до компетенції Вер;
ховної Ради України, Президента України,
Кабінету Міністрів України, ряду централь;
них органів виконавчої влади функціональ;
ної, галузевої та міжгалузевої компетенції.
При цьому спостерігається певна розпороше;
ність і диспропорція у розподілі таких функ;
цій. Так, Міністерство економічного розвит;
ку і торгівлі України виконує відповідні функ;
ції щодо співробітництва України з ЄС, СОТ,
ЮНКТАД, СНД, ЄЕП тощо; Міністерство
фінансів координує взаємовідносини із ЄС,
СОТ, СНД, ГУАМ тощо; Міністерство юс;
тиції – з ЄС, Радою Європи й іншими су;
б’єктами міжнародних відносин. Одним із при;
кладів такої розпорошеності функцій, крім
зазначеного, є те, що функції щодо адаптації
законодавства України до права ЄС покладе;
но на Державний департамент з питань адап;
тації законодавства, який діє у складі Мініс;
терства юстиції України, а функції із гармо;
нізації законодавства України із вимогами
СОТ виконує Центр обробки запитів країн –
членів Світової організації торгівлі, який діє
у складі Міністерства економічного розвит;
ку і торгівлі. 

Враховуючи множинність напрямів гар;
монізації законодавства України із вимогами
міжнародного права відповідно до кількості
напрямів міжнародної інтеграції України та
множинність суб’єктів, які забезпечують та;
ку інтеграцію та гармонізацію, пропонується
розширити повноваження Державного де;
партаменту з питань адаптації законодавства
Міністерства юстиції України, додавши до
його існуючої компетенції у сфері адаптації
законодавства України до права ЄС також
повноваження щодо гармонізації законодав;
ства України із вимогами міжнародного пра;
ва в усіх інших (крім ЄС) напрямах міжна;
родної інтеграції України. 

Науково;теоретичне дослідження прак;
тики державного управління гармонізацією
законодавства України із вимогами міжна;
родного й європейського права дає можли;
вість стверджувати про наявність двох основ;
них її етапів. Перший етап – це гармонізація
законодавства України із нормами відповід;
них договорів із державами (міжнародними
організаціями), до яких здійснюється інте;
грація України, в яких (в договорах) визна;
чаються порядок та умови такої інтеграції.
Другим етапом є гармонізація законодавства
України вже безпосередньо із нормативно;
правовими актами тих суб’єктів міжнарод;
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них (у тому числі економічних) відносин, до
яких вона інтегрується. 

У процесі гармонізації законодавства Ук;
раїни із міжнародним та європейським правом
важливу роль відіграють положення Закону
України «Про міжнародні договори України».
В юридичній літературі вже зазначалося, що
цей Закон потребує вдосконалення [13, с. 77,
79, 80]. Однак актуальним є продовження та
розширення аналізу недоліків і протиріч вка;
заного Закону, які негативно впливають на
процеси гармонізації законодавства України із
міжнародним та європейським правом. Так,
відповідно до ч. 2 ст. 19 цього Закону, якщо
міжнародним договором України, який на;
брав чинності в установленому порядку, вста;
новлені інші правила, ніж ті, що передбачені у
відповідному акті законодавства України, то
застосовуються правила міжнародного дого;
вору. Проте зазначені положення не знайшли
свого відображення у ст. 9 або інших статтях
Конституції України. Враховуючи зміст п. 1
Перехідних положень Конституції України
(згідно з яким закони й інші нормативні акти є
чинними у частині, що не суперечить її поло;
женням), необхідно узгодити відповідні поло;
ження Закону України «Про міжнародні дого;
вори України» із Конституцією України або
внести відповідні зміни до неї (тим більше, що
в багатьох законодавчих актах відтворюється
названа норма зазначеного Закону). Так, від;
повідно до ч. 2 ст. 7 Митного кодексу України,
якщо міжнародним договором України, укла;
деним в установленому законом порядку,
встановлені інші правила, ніж ті, що передба;
чені цим Кодексом, то застосовуються прави;
ла міжнародного договору. 

Наступною проблемою гармонізації зако;
нодавства України до вимог міжнародного
права є протиріччя між положеннями ч. 1 та
ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні
договори України». Так, відповідно до ч. 1 
ст. 19 цього Закону чинні міжнародні договори
України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, є частиною націо;
нального законодавства і застосовуються у
порядку, передбаченому для норм національ;
ного законодавства. Згідно з ч. 1 ст. 9 Кон;
ституції України чинні міжнародні договори,
згода на обов’язковість яких надана Верхов;
ною Радою України, є частиною національ;
ного законодавства України. Як видно, поло;
ження про те, що міжнародні договори, ра;
тифіковані Верховною Радою України, «за;
стосовуються у порядку, передбаченому для
норм національного законодавства» в Кон;
ституції відсутнє. Відповідно до ст. 8 зазначе;
ного Закону згода України на обов’язковість
для неї міжнародного договору може надава;
тися шляхом підписання, ратифікації, затвер;
дження, прийняття договору, приєднання до

договору або іншим шляхом, про який домо;
вилися сторони. Порівняння ч. 1 ст. 19 та ст. 8
досліджуваного Закону викликає питання:
чи є частиною національного законодавства
міжнародні договори, згода на обов’язковість
яких дана у формі «затвердження» або іншим
шляхом? Яким є правовий статус міжнародних
договорів, що не підлягають ратифікації Вер;
ховною Радою України? Адже «затверджен;
ня» міжнародних договорів відбувається у
формі указу Президента України або поста;
нови Кабінету Міністрів України (ст. 12 За;
кону). Рішення про «приєднання» до міжна;
родних договорів або їх «прийняття» прий;
маються у формі «ратифікації» відповідно за;
конів про приєднання або прийняття, а та;
кож у формі «затвердження» відповідно ука;
зом Президента України або постановою Ка;
бінету Міністрів України (ст. 13 Закону). 

Таким чином, можна було б зробити вис;
новок, що міжнародні договори, затверджені
указами Президента України або постанова;
ми Кабінету Міністрів України не є частиною
національного законодавства України, ос;
кільки вони не підлягають ратифікації, тобто
Верховна Рада не дає дозвіл на їх обов’язко;
вість. Однак такий висновок суперечитиме 
ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні
договори України», відповідно до якої, якщо
міжнародним договором України, який на;
брав чинності «в установленому порядку»,
встановлені інші правила, ніж ті, що передба;
чені у відповідному акті законодавства Укра;
їни, то застосовуються правила міжнародно;
го договору. Іншими словами, з одного боку,
міжнародний договір, затверджений указом
Президента України або постановою Кабіне;
ту Міністрів України, не є частиною націо;
нального законодавства України (згідно з ч. 1
ст. 19), а з іншого – його положення мають
вищу юридичну силу у випадку колізії з по;
ложеннями актів законодавства України (ч. 2
ст. 19). Ще одне протиріччя полягає в тому,
що, виходячи із тлумачення ст. 19 зазначено;
го Закону, чинні міжнародні договори Ук;
раїни, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, як частина націо;
нального законодавства, не мають вищої
юридичної сили у випадку колізії з положен;
нями актів законодавства України, оскільки
згідно з ч. 1 ці статті «застосовуються у по;
рядку, передбаченому для норм національно;
го законодавства». А, як відомо, закони Ук;
раїни мають однакову юридичну силу. 

Зазначені протиріччя ускладнюють про;
цеси гармонізації України із вимогами між;
народного й європейського права та потребу;
ють врегулювання шляхом узгодження між
собою згаданих положень Закону України
«Про міжнародні договори України» та їх уз;
годження із нормами Конституції України. 
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Відповідно до ст. 9 Конституції України
та ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжна;
родні договори України» міжнародні дого;
вори, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, є частиною на;
ціонального законодавства України. З цього
випливає, що на них повинен поширювати;
ся такий самий порядок набуття чинності, як
і на закони й інші нормативно;правові акти
України. Отже, виходячи із положень ст. 57
Конституції України та ст. 21 Закону Ук;
раїни «Про міжнародні договори України»,
оприлюднення відповідних міжнародних до;
говорів України є обов’язковою умовою на;
буття ними чинності. 

Ще одним проблемним питанням гар;
монізації законодавства України із нормами
міжнародного й європейського права є те, що
при поданні до Верховної Ради проектів за;
конів про ратифікацію міжнародних дого;
ворів не завжди подаються одночасно, як 
цього вимагають положення ч. 7 ст. 9 Зако;
ну України «Про міжнародні договори Укра;
їни», відповідні проекти нових законів або
проекти законів про внесення змін до чин;
них законів України, які повинні забезпечу;
вати таку гармонізацію. Практика свідчить,
що засобом реальної імплементації норм між;
народного права у національне законодав;
ство має бути одночасне із ратифікацією
міжнародних договорів прийняття відпо;
відних законів, спрямованих на виконання
зазначених міжнародних договорів. 

Викладене дозволяє зробити висновок про
актуальність і необхідність подальших на;
укових досліджень із метою вироблення єди;
них теоретико;методологічних засад гармо;
нізації законодавства України із вимогами
міжнародного й європейського права. Орга;
нізаційно;правові засади гармонізації зовніш;
ньоекономічного законодавства України з
міжнародним та європейським правом по;
требують свого вдосконалення шляхом вне;
сення відповідних змін до законодавства, ви;

користання системного підходу до визначен;
ня компетенції суб’єктів, які забезпечують
таку гармонізацію, неухильного дотримання
ними вимог національного та міжнародного
права у сфері зближення різних правових
систем. 
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Екстрадиція є завершальним етапом
комплексу заходів з пошуку злочинців,
що переховуються від правосуддя, і в

міжнародному сенсі є одним із індикаторів
успішності розшукової роботи правоохо;
ронців. Певною мірою можна стверджувати,
що чим більше здійснено екстрадицій, тим
результативнішою є співпраця органів право;
порядку різних країн у протидії злочинності.
На сьогодні існує два рівня такої співпраці:
багатосторонні угоди й угоди з окремими
країнами. Це, передусім, Європейська кон;
венція про видачу правопорушників, відпо;
відна Мінська конвенція країн СНД і Кон;
венція про правову допомогу та правові від;
носини у цивільних, сімейних і кримінальних
справах. Також Україна ратифікувала низку
багатосторонніх спеціалізованих договорів
щодо протидії окремим видам злочинів, які
передбачають можливість видачі; з окремими
країнами діють прямі угоди про видачу пра;
вопорушників.

У випадку, коли з тією чи іншою держа;
вою відсутня угода про видачу, у дію вступає
правило взаємності: якщо правоохоронні ор;
гани України звертаються до такої країни з
проханням видати ту чи іншу особу, іншій сто;
роні надаються певні гарантії того, що у разі
позитивного вирішення запиту, надалі, якщо у
закордонних колег виникне таке ж прохання
до української сторони, вона обов’язково йо;
го виконає.

Враховуючи значний обсяг нормативних
актів, якими на цей час врегульовані питання
екстрадиції в Україні, вважаємо, що першим
кроком на шляху підвищення ефективності
нормативно;правового регулювання екстра;
диційних правовідносин має стати досліджен;
ня та класифікація системи нормативних
актів, які регулюють екстрадицію в Україні.

Питання, пов’язані із співпрацею країн у
боротьбі із злочинністю, й окремі аспекти
екстрадиційних правовідносин неодноразо;

во були предметом наукових досліджень.
Вказані наукові проблеми у тому чи іншому
розрізі розглядались у працях вітчизняних
(О. Виноградової, С. Вихриста, В. Гребеню;
ка, Н. Дрьоміної, С. Кравчука) та російських
учених (С. Беляєва, О. Бойцова, Ю. Васіль;
єва, В. Волженкіної, І. Лукашука, А. Наумо;
ва) учених. Заслуговують також на увагу ро;
боти інших зарубіжних учених – Е. Ваттеля,
К. Вінгерт, А. Гефтера, Г. Гроція, Дж. Дугар;
да, Ф. Ліста, Ч. Маклафліна, А. Ш. Махмуда,
А. Х. Олакі, Л. Оппенгейма, А. Рівьє.

Разом із тим проведений нами аналіз до;
сліджень зазначених науковців свідчить, що
питання класифікації нормативних докумен;
тів у сфері екстрадиції в Україні потребує
подальшого вивчення. 

Мета цієї статті – дослідити сучасний стан
розвитку системи нормативного регулю;
вання екстрадиції в Україні; розробити кла;
сифікацію нормативних документів, яки;
ми врегульовується екстрадиція в Україні;
визначити перспективні напрями подаль;
ших розвідок з досліджуваних питань.

Нормативна база екстрадиції є організа;
ційно;функціональною базою останньої, що
виражена юридичною мовою та відповідає її
цільовому призначенню. Основним завданням
правових норм при цьому є моделювання сис;
теми відносин, що виникають у ході екстра;
диції, нормування та формалізації її функ;
ціональних, організаційних та інформаційних
структур. Крім того, такі норми самі викону;
ють інформаційну функцію.

Найвищу юридичну силу в системі нор;
мативно;правових актів країни має закон 
[1, с. 88]. Саме закони є основним джерелом і
формою права, а законодавство – пріоритет;
ною формою здійснення державної влади та
правотворчості [2, с. 20]. Будь;який інший
правовий акт приймається на основі, на ви;
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конання та відповідно до закону [3, с. 43]. За;
кони, у свою чергу, мають бути спрямовані
на реалізацію основних положень Консти;
туції України [4, с. 24].

Викладене свідчить, що правові основи
екстрадиції, які містяться у Конституції Ук;
раїни, знаходять свій розвиток у законах і
підзаконних нормативних актах, що визнача;
ють функції та завдання суб’єктів екстрадиції,
конкретизують конкретні напрями діяльності
у досліджуваній сфері тощо. Разом із тим су;
б’єкти екстрадиції, відповідно до своєї компе;
тенції, також створюють нормативні акти на
основі та на виконання чинних законів і під;
законних нормативних документів.

Основним завданням, яке вирішується
шляхом нормотворчої діяльності суб’єктів
екстрадиції, є заповнення прогалин правово;
го забезпечення, що виникають у результаті
недостатньої реалізації правотворчої спро;
можності.

Слід зазначити, що питання видачі пра;
во;порушників регламентовані не лише на;
ціональним законодавством України, а й між;
народними актами, зокрема Загальною де;
кларацією прав людини 1948 р., Конвенці;
єю про захист прав та основних свобод люди;
ни 1950 р., а також іншими документами, 
серед яких важливе місце посідають двосто;
ронні угоди України про видачу правопо;
рушників.

Нормативну базу екстрадиції в Україні
слід класифікувати за двома групами:

••міжнародні акти;
••нормативні акти України.
Міжнародні акти. До цього «масиву» до;

кументів входять: Загальна декларація прав
людини 1948 р., Конвенція про захист прав
та основних свобод людини 1950 р., Міжна;
родний пакт про громадянські і політичні
права 1966 р., Європейська конвенція про за;
побігання тортурам та нелюдському або та;
кому, що принижує гідність, поводженню чи
покаранню 1987 р., Декларація ООН про за;
хист всіх осіб від катувань та інших жорсто;
ких, нелюдських або таких, що принижують
гідність видів поводження і покарання 1975 р.,
аналогічна Конвенція ООН 1984 р., Євро;
пейська конвенція про видачу правопоруш;
ників 1957 р., двосторонні угоди України з
іншими державами про видачу правопоруш;
ників, інші міжнародні договори.

Імплементація міжнародних норм у націо;
нальне законодавство реалізується через
прийняття Верховною Радою України відпо;
відних законів про ратифікацію тих чи інших
міжнародних документів. Разом із тим ми вва;
жаємо за доцільне виокремлювати міжнарод;
ні акти як окремий вид документів, які здійс;
нюють нормативне регулювання екстрадиції
в Україні. Наша позиція зумовлена тим, що

процедура ратифікації не змінює сутності ос;
новного міжнародного документа, а лише по;
ширює його дію (в цілому чи певних поло;
жень) на територію України.

Нормативні акти України. Основою
системи нормативно;правових документів з
екстрадиції є Конституція України. На нас;
тупному рівні розташовані Закони України:
«Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус
суддів», «Про міжнародні договори України»,
«Про попереднє ув’язнення», «Про біженців»,
Кримінальний і Кримінально;процесуаль;
ний кодекси України, а також ряд законів,
якими ратифіковані міжнародні акти. Серед
останніх, насамперед, слід назвати Закон Ук;
раїни «Про ратифікацію Європейської кон;
венції про видачу правопорушників, 1957 р.,
Додаткового протоколу 1975 р. та Другого
додаткового протоколу 1978 р. до Конвенції»,
Закон України «Про ратифікацію Конвенції
про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 р., Першого протоколу та прото;
колів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», Закон Ук;
раїни «Про ратифікацію Європейської кон;
венції про запобігання тортурам та нелюдсь;
кому або такому, що принижує гідність, по;
водженню чи покаранню» тощо. У вказаних
документах закріплені основні засади реалі;
зації процедур екстрадиції в Україні.

У свою чергу, положення чинного зако;
нодавства знаходять свій розвиток у системі
підзаконних нормативно�правових актів дер�
жавних органів, що видаються відповідно до їх
компетенції, функцій, прав і обов’язків. Ці до;
кументи можуть бути як загальнообов’язко;
вими (у тому числі такими, що пройшли про;
цедуру реєстрації у Міністерстві юстиції Ук;
раїни), так і внутрішньовідомчими.

До загальнообов’язкових підзаконних ак�
тів ми включили такі:

••укази Президента України. Важливе міс;
це серед цих документів посідає Указ «Про
Експертну комісію з підготовки проектів
міжнародних договорів України про правові
відносини та правову допомогу у цивільних,
кримінальних справах» від 24.06.2010 р. 
№ 724/2010, яким затверджені персональний
склад Експертної комісії та Положення про
Експертну комісію з підготовки проектів
міжнародних договорів України про правові
відносини та правову допомогу у цивільних,
кримінальних справах, визначений порядок
подання та розгляду пропозицій щодо укладен;
ня міжнародних договорів України про правові
відносини та правову допомогу у цивільних,
кримінальних справах, про видачу правопо;
рушників, про передачу засуджених осіб і 
виконання вироків за кордоном, проведення
переговорів, а також пропозицій щодо скла;
ду делегацій України на переговори з цих пи;
тань. До зазначеної групи входять докумен;
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ти, що врегульовують порядок реалізації
повноважень окремих суб’єктів екстрадиції
(наприклад, укази Президента «Про затвер;
дження Положення про Міністерство юс;
тиції України» від 06.04.2011 р. № 395/2011,
«Про затвердження Положення про Державну
пенітенціарну службу України» від 06.04.2011 р.
№ 394/2011 тощо);

••нормативні документи органів виконав;
чої влади, що видаються останніми відповідно
до їх компетенції, функцій, прав і обов’язків та
є загальнообов’язковими для виконання. Та;
ким документом, зокрема, є спільний наказ
«Про затвердження Інструкції про порядок
виконання європейських конвенцій з питань
кримінального судочинства» від 29.06.1999 р.
№ 34/5/22/103/512/326/73, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 07.07.1999 р. 
за № 446/3739. У відповідній інструкції, се;
ред іншого, визначений механізм виконан;
ня Європейської конвенції про видачу право;
порушників. Також до досліджуваної групи
входить наказ Міністерства внутрішніх справ
України «Про затвердження Положення про
основи організації розкриття органами внут;
рішніх справ України злочинів загально;
кримінальної спрямованості» від 30.04.2004 р.
№ 458, зареєстрований в Міністерстві юс;
тиції України 02.07.2004 р. за № 814/9413. 
У додатку до цього наказу, серед іншого, ви;
значені окремі питання участі Національно;
го центрального бюро Інтерполу у заходах з
екстрадиції.

Внутрішніми наказами, розпорядження�
ми та вказівками, що врегульовують на ві�
домчому рівні окремі питання, пов’язані з
екстрадицією (внутрішньовідомчими доку�
ментами), є:

постанови Пленуму Верховного Суду
України (далі – ВСУ). Зокрема, йдеться про
Постанову Пленуму ВСУ «Про деякі питан;
ня застосування законодавства, яке регулює
порядок і строки затримання (арешту) осіб
при вирішенні питань, пов’язаних з їх екс;
традицією» від 08.10.2004 р. № 16, у якій з ме;
тою забезпечення однакового застосування
законодавства, що регулює питання про ви;
дачу осіб іншим державам, і захисту прав та
основних свобод людини було надано ряд ро;
з’яснень з означених питань. Окремі аспекти
застосування законодавства, пов’язані з екс;
традицією, роз’яснені також у постанові Пле;
нуму ВСУ «Про практику застосування су;
дами запобіжного заходу у вигляді взяття під
варту та продовження строків тримання під
вартою на стадіях дізнання і досудового
слідства» від 25.04.2003 р. № 4;

накази Генеральної прокуратури України.
Насамперед заслуговує на увагу наказ «Про
організацію роботи органів прокуратури Ук;
раїни у галузі міжнародного співробітництва

і правової допомоги» від 26.12.2005 р. № 8гн
(із змінами), яким закріплено ряд положень,
спрямованих на забезпечення належної ор;
ганізації роботи органів прокуратури у галузі
міжнародного співробітництва та правової
допомоги, підвищення ефективності їх робо;
ти, додержання прав і законних інтересів гро;
мадян та юридичних осіб при вирішенні пи;
тань, що регулюються нормами міжнародного
права, а саме:

••визначені принципи міжнародного спів;
робітництва органів прокуратури України;

••окреслені основні напрями взаємодії ор;
ганів прокуратури України з компетентними
установами іноземних держав і міжнародни;
ми організаціями;

••закріплені основні обов’язки підрозділу,
відповідального за міжнародне співробіт;
ництво (у тому числі з питань екстрадиції);

•• встановлені обов’язки інших органів
прокуратури України та порядок їх участі у
процедурах екстрадиції.

Питання розгляду в органах прокуратури
України запитів про видачу правопоруш;
ників урегульовані наказом від 23.05.2007 р.
№ 8гн;1. Цим документом затверджена від;
повідна інструкція, у якій містяться положен;
ня щодо розгляду запитів слідчих і судових
органів України про видачу правопорушни;
ків, а також стосовно розгляду запитів іно;
земних держав із цих питань.

Ми пропонуємо класифікувати норма;
тивні документи, якими врегульовується
екстрадиція в Україні, за такими рівнями:

перший рівень: Конституція України –
Основний Закон, якому мають відповідати, в
тому числі, міжнародні угоди, ратифіковані
Верховною Радою України;

другий рівень – міжнародні акти з питань
екстрадиції, ратифіковані Верховною Радою
України, а також закони України. При цьому
положення, закріплені в міжнародних актах,
знаходять свій розвиток у відповідній зако;
нодавчій базі, оскільки, як правило, такі акти
носять узагальнений характер і вимагають
певної деталізації;

третій рівень – загальнообов’язкові підза;
конні акти (укази Президента України та нор;
мативні документи органів виконавчої вла;
ди, що видаються останніми відповідно до 
їх компетенції, функцій, прав і обов’язків та 
є загальнообов’язковими для виконання). 
У цих нормативних актах отримують розви;
ток положення Конституції України, міжна;
родних угод і законів України. Основне їх
призначення – чітке регулювання відносин,
що виникають у сфері екстрадиції;

четвертий рівень – внутрішні накази, роз;
порядження та вказівки, що врегульовують
на відомчому рівні окремі питання, пов’язані
з екстрадицією (внутрішньовідомчі докумен;
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ти). У даному випадку положення з питань
екстрадиції, що не знайшли свого відобра;
ження в актах вищого рівня, врегульовують;
ся для окремих державних організацій та 
установ відповідними відомчими наказами,
розпорядженнями та вказівками, що допома;
гають вирішувати певні більш конкретизо;
вані завдання.

Висновки

Розвиток правових норм, які врегульову;
ють суспільні відносини щодо екстрадиції 
в Україні, має таку динаміку: концептуальні
положення з екстрадиції, які містяться у
Конституції України, з урахуванням міжна;
родних актів, знаходять свій розвиток у зако;
нодавстві України, актах Президента України
та інших уповноважених державних органів.
Окремі положення щодо екстрадиції, які не
знайшли свого відображення в актах вищого
рівня, врегульовуються відповідними внутріш;
ньовідомчими.

Основними напрямами розвитку поло;
жень нашого дослідження ми вважаємо до;
слідження окремих складових системи нор;
мативного регулювання екстрадиції в Україні
для встановлення основних шляхів удоско;
налення вітчизняної нормативної бази з пи;
тань екстрадиції.
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We have studied the problem of regulating matters of extradition to Ukraine, the relevant regula�
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В статье исследуется проблема регулирования вопросов экстрадиции в Украине соответ�
ствующими нормативными документами как национального, так и международного уровня,
анализируется современное состояние системы нормативного регулирования экстрадиции в
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экстрадиция в Украине.
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Чорноморський регіон є вразливим до
конфліктів центром стику цивіліза;
цій, де здавна сходилися різні куль;

тури, які створювали вибухонебезпечне се;
редовище. Регіон викликає інтерес різних
сторін через можливості використання пере;
ваг чорноморського басейну у значенні транс;
портного коридору, видобутку і транспортуван;
ня нафти і газу, риболовлі, встановленні гео;
політичного контролю та захисту територі;
альної цілісності держав [1]. Територіальні
питання є актуальними і для України. При;
наймні з Румунією Україна має розглянутий
міжнародно;правовий спір із приводу розме;
жування морських просторів у Чорному морі,
тому це викликало необхідність у дослідженні
правових позицій сторін спору в даній статті.

Питання, пов’язані із проблематикою де;
лімітації морських акваторій в Чорному морі
неодноразово висвітлювалися українськими,
російськими та зарубіжними дослідниками.
Так, серед вітчизняних авторів ці питання
розглядались у працях Г. Анцелевича, М. Бай;
муратова, І. Білорус, О. Богдан, В. Василен;
ко, О. Висоцького, С. Головатого, І. Дмитри;
ченка, В. Цемко, О. Шемякіна, О. Щипцова.
У дослідженнях російських науковців С. Глан;
діна, А. Ковальова, В. Котляра, А. Суржина
також висвітлювалися ці питання. Серед іно;
земних авторів, які досліджували правовий
статус островів і, зокрема, острова Зміїний у
Чорному морі, слід згадати А. Теодореску,
Ван Дік Джона, Річардсона Вільяма. 

Метою цієї статті є дослідження правових
позицій України та Румунії у міжнародному
морському спорі, вирішеному Міжнародним
Судом ООН 03.02.2009 р. у справі щодо
морської делімітації в Чорному морі, що
була ініційована Румунією проти України
16.09.2004 р. [2]. 

Після появи на теренах колишнього
СРСР нових суверенних держав, у тому

числі України, остання успадкувала невирі;
шені проблеми, зокрема із Румунією щодо
визнання демаркаційної лінії українсько;ру;
мунського кордону, що є джерелом постійно;
го напруження у відносинах двох держав. Те;
риторіальні претензії Румунії зводилися до
спроб піддати сумніву наслідки історичних
подій після Другої світової війни і зводилися
до з’ясування належності Північної Буковини,
Південної Бессарабії, деяких острівних фор;
мувань, наприклад острова Зміїний у Чорно;
му морі. 

Паризький мирний договір із Румунією
від 10.02.1947 р., що набув чинності 15.09.1947 р.,
підбив підсумки Другої світової війни та вста;
новив основи повоєнного територіального роз;
межування в Європі. Цей Договір підтвердив
легітимність включення до складу Українсь;
кої РСР українських етнічних земель –
Північної Буковини і Південної Бессарабії,
окупованих Румунією у 1918 р. [3, с. 110–
112]. У статті 1 цього Договору зазначалося,
що кордони Румунії, показані на доданій до
Договору карті, будуть такими, як вони існу;
вали на 01.01.1941 р. [4]. Українська РСР ра;
тифікувала мирний договір із Румунією 
13.09.1947 р. [5].

Паризький мирний договір окреслював
кордон із Румунією доволі загально, посила;
ючися на карти малого масштабу, що прак;
тично унеможливлювало його точну іден;
тифікацію. Тому 04.02.1948 р. між урядами
СРСР і Румунії укладено Протокол про уточ;
нення проходження радянсько;румунського
державного кордону [6].

Румунський парламент 24.06.1991 р. ух;
валив Декларацію щодо пакту Молотова;
Ріббентропа та його наслідків для країни із
закликом до президента, уряду та всіх полі;
тичних сил країни повернути румунські зем;
лі, анексовані внаслідок пакту Молотова;Ріб;
бентропа [6], а румунський президент І. Ілі;
єску продовжував наполягати на перегово;
рах щодо належності «етнічних» румунських
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земель, зокрема Північної Буковини, що
відійшла до України за радянсько;німець;
ким пактом 1940 р. [7]. Верховна Рада УРСР
у заяві від 05.07.1991 р. розцінила такі дії ру;
мунської сторони як висування територіаль;
них претензій до України, наголосивши, що
це суперечить загальновизнаним принципам
міжнародного права [8].

Румунія визнала незалежність України і
1 лютого 1992 р. у Давосі (Швейцарія) відбу;
лася зустріч президентів і міністрів закор;
донних справ України і Румунії, під час якої
було підписано Спільне комюніке про вста;
новлення дипломатичних відносин. Надалі
румунська дипломатія вибрала тактику по;
стійного нагадування про територіальні проб;
леми, надіславши протягом 1993–1995 рр. до
МЗС України кілька нот, оголосивши в од;
носторонньому порядку Договір про режим
радянсько;румунського державного кордону
1961 р. та Протокол про уточнення лінії про;
ходження радянсько;румунського державно;
го кордону від 1948 р. такими, що втратили
чинність [8]. Звичайно, що Україна з цим не
погодилася [9]. 

У листопаді;грудні 1995 р. українсько;
румунські відносини загострилися через
нові заяви з румунського боку щодо належ;
ності острова Зміїний. Зокрема, румунська
сторона заявила 6 грудня 1995 р., що вона
протестує проти претензій України надати
статусу територіальних вод 12;мильній зоні
навколо острова Зміїний [10; 11; 12; 13].

Від середини 1990;х років спостерігаєть;
ся зміна акцентів румунської позиції: країна
зробила зустрічні кроки до пожвавлення ук;
раїнсько;румунської співпраці, що пояс;
нюється бажанням до вступу у європейські
структури, зокрема до НАТО [14]. 

22 жовтня 1997 р. Договір про відносини
добросусідства та співробітництва між Ук;
раїною та Румунією було підписано. У ньому
сторони зобов’язалися розв’язати питання
режиму кордонів до 2000 р. Проте питання
щодо демаркації кордонів так і не було вирі;
шено у 2000 р.: не підписано Договір про ре;
жим державного кордону й Угоду про делі;
мітацію континентального шельфу і виключ;
них економічних зон, хоча станом на той час
тільки з 1997 р. держави провели вже три;
надцять консультацій із зазначених питань.
Позиція української сторони у цьому перего;
ворному процесі ґрунтувалася на радянсько;
румунському Договорі 1961 р., де фактично
йдеться про українсько;румунський кордон
у нинішньому стані. Але румунська сторона
наполягала на тезі незаконності договору
1961 р., який було укладено Радянським Со;

юзом і Румунією з позиції сили, та пропону;
вала внести до проекту договору доповнен;
ня, що змінять лінію проходження кордону
по Дунаю (до Румунії відійдуть українські
острови) і не на користь України змінювати;
меться морська лінія розмежування [8]. 

Разом із Договором 1997 р. про відносини
добросусідства та співробітництва між Ук;
раїною та Румунією обидві сторони уклали
додаткову угоду від 02.06.1997 р. шляхом
обміну листами. Ця додаткова угода призна;
чалася для закріплення принципів про
делімітацію континентального шельфу і ви;
ключних економічних зон у Чорному морі
обох сторін, яка також передбачала, що у разі
безрезультатного завершення дворічних пе;
реговорів щодо прийняття документа про
делімітацію континентального шельфу і еко;
номічної зони кожна сторона мала мож;
ливість звернутися до Міжнародного Суду
ООН [15]. 

Договір про режим українсько;румунсь;
кого державного кордону, співробітництво та
взаємну допомогу із прикордонних питань
державами укладено 17.06.2003 р., а вступив
він у силу 27.05.2004 р. [2, п. 21]. Проте цим
Договором сторони так і не змогли вирішити
питання про делімітацію своїх континенталь;
ного шельфу та виключних економічних зон.

Уже 16.09.2004 р. була зареєстрована в
Міжнародному Суді ООН відповідна заява
(позов) Румунії до України стосовно делі;
мітації континентального шельфу та вик;
лючних економічних зон Румунії й України
у Чорному морі. Рішення Міжнародним Су;
дом у цій справі було прийняте 03.02.2009 р.

Міжнародний Суд складається із 15 суд;
дів, але оскільки Україна та Румунія не ма;
ють у складі Суду своїх громадян, то обидві
сторони скористалися правом призначити
спеціально для слухань цієї справи по одно;
му судді ad hoc. Однак у слуханнях не брав
участі німецький суддя Б. Сімма, який за;
явив самовідвід [16]. Отже, рішення Суду
було ухвалене 16 суддями.

Позиція Румунії. Після подання до Суду
у 2005 р. Румунією меморандуму, Україною у
2006 р. – контрмеморандуму, потім Румунією
у 2006 р. – репліки і Україною у 2007 р. –
відповіді на репліку, 02.09.2008 р. у Міжна;
родному суді ООН у Гаазі розпочалися усні
слухання даної справи [2, п. 5–6; 9].

На першому засіданні слово було надане
румунській стороні. Представник закордон;
ного відомства Румунії Богдан Ауреску зая;
вив, що Україна намагається розширити свої
кордони у Чорному морі усупереч міжнарод;
ним нормам. За його словами, для обґрунту;
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вання своїх претензій Україна використовує
острів Зміїний, який був незаконно відібра;
ний у Румунії Радянським Союзом і розта;
шований лише за кілька кілометрів від сухо;
путної румунської території. Одним із цент;
ральних аргументів румунської сторони бу;
ло твердження про те, що нібито ще з 1949 р.
між СРСР і Румунією існувала домовленість
про обмеження належних Україні морських
просторів лише 12;ма милями територіальних
вод навколо острова Зміїний. Не на користь
України свідчить і той факт, що на Зміїному
немає джерел прісної води. А саме ця особ;
ливість часто використовується як основна
відмінність скелі від острова. Майже полови;
ну своїх аргументів румунська делегація при;
святила питанню острова Зміїний, хоча воно
не є предметом судового розгляду [17].

Основний елемент позиції румунської
сторони – довести, що острів Зміїний є ске;
лею і його треба ігнорувати при проведенні
лінії, яка розмежовуватиме виключні еконо;
мічні зони та континентальний шельф сто;
рін. Крім того, вона наполягає на тому, що
при делімітації Суд не повинен враховувати
значну частину узбережжя України від Оде;
си до мису Тарханкут (Крим) завдовжки
майже 630 км. Уповноважений України в
Міжнародному Суді ООН, Надзвичайний та
Повноважний Посол України, професор В. Ва;
силенко стверджував, що без урахування
острова Зміїний при штучній «ампутації»
українського узбережжя лінія розмежування
континентального шельфу і виключної еко;
номічної зони зміщується таким чином, що
до Румунії має відійти кілька тисяч квадрат;
них кілометрів шельфу [17]. 

Румунія визначала спірний район делі;
мітації в розмірі 86,095.3 км2, що охоплював
північно;східну частину Чорного моря між
румунськими та українськими берегами (за
виключенням морського простору на північ
від умовної лінії, проведеної від Одеси до
мису Тарханкут у Криму), уздовж західного
берега Криму до мису Сарич, а від нього по
лінії меридіани на південь до лінії розмежу;
вання континентального шельфу і виключ;
ної економічної зони, що була обумовлена
між колишнім СРСР, а тепер, відповідно,
Україною та Туреччиною. Далі на захід, пів;
нічний;захід до лінії можливого перетину, де
можуть зачіпатися права й інтереси Болгарії
та Туреччини [18, с. 139].

У районі делімітації при побудові свого
варіанта лінії розмежування Румунія викорис;
тала методи, обумовлені в Додатковій угоді у
формі обміну листами від 1997 р., норми Кон;
венції ООН 1982 р. із морського права, судо;

ву практику у подібних спорах, а саме мето;
ди рівновіддаленості між суміжними берега;
ми Румунії й України та метод медіани (се;
рединної лінії) між протилежними берегами
Румунії та України [18, с. 128–129].

Застосований Румунією тест на про;
порційність спричинив до таких результа;
тів: на користь Румунії відходила площа в
31542,5 км2, а на користь України – відпо;
відно 54552,5 км2, або у відповідній пропорції
1:1,729 у районі делімітації [18, с. 233], бо він
був визначений румунською стороною.

Співвідношення довжини узбережжя сто;
рін при цьому варіанті розмежування було
наступним: румунське релевантне узбереж;
жя 269,67 км (прямі вихідні лінії 204,90 км),
а відповідно українське релевантне узбереж;
жя 388,14 км (прямі вихідні лінії 292,63 км).
Пропорція довжини релевантних берегів
співвідносилась як 1:1,439 (або 1:1,428 для
прямих вихідних ліній) на користь України
[18, с. 234]. 

Отже, Румунія просила Суд провести
єдину морську лінію для розмежування кон;
тинентального шельфу та виключної еко;
номічної зони між Румунією й Україною у
Чорному морі за координатами, які остаточ;
но були уточнені нею на слуханні 16.09.2008 р.
[2, п. 12–13].

Позиція України. Україна побудувала
свою лінію поведінки у Суді на запереченнях
тих аргументів, які наводила Румунія (вони
були не на користь України), та тих «неточ;
ностей», які дозволяла собі Румунія при
оцінках тих чи інших історичних подій та ук;
ладених документів, що мали місце між сто;
ронами. 

Уповноважений України у Міжнародно;
му Суді В. Василенко зазначив, що «пробле;
ма, яку Сторони погодилися передати на
розгляд Суду, – це проблема делімітації кон;
тинентального шельфу та виключних еконо;
мічних зон. Вона не стосується територіаль;
ного суверенітету над островом Зміїний або
над будь;якою іншою територією» [19]. 

На румунську тезу про існування домов;
леності між колишнім СРСР та Румунією
про обмеження належних СРСР та, відповід;
но, Україні морських просторів лише 12;ма
милями територіальних вод навколо острова
Зміїний українська сторона заперечила, за;
значаючи, що Договір про відносини добро;
сусідства і співробітництва між Україною 
та Румунією та Додаткова угода до нього у
формі обміну нотами, а також інші договори
чітко демонструють розуміння сторонами 
необхідності розмежувати континентальний
шельф і виключні економічні зони між ними.
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Це віддзеркалює той факт, що сторони ніко;
ли попередньо не домовлялися про розмежу;
вання просторів за межами державного кор;
дону, який окреслює і їх територіальні мо;
ря [19].

Так само Україна заявила, що жодної уго;
ди про делімітацію континентального шель;
фу та виключних економічних зон між колиш;
нім СРСР і Румунією не укладалося, зокре;
ма у двосторонніх угодах 1948–1949 р. від;
сутні положення про таку делімітацію, а у ди;
пломатичних документах відсутнє підтвер;
дження тези Румунії щодо існування навко;
ло острова Зміїний попередньо встановленої
лінії розмежування.

Аргументи Румунії, що Договір 1997 р.
являє собою «юридичний компроміс» або
«пакетні домовленості», у силу яких Румунія
визнала суверенітет України над островом
Зміїним, тоді як Україна погодилася «засто;
сувати під час делімітації континентального
шельфу та виключних економічних зон п. 3
ст. 121 Конвенції ООН із морського права як
його було витлумачено Румунією під час її
підписання та ратифікації», – українська
сторона відкинула, зазначивши, що жодних
домовленостей поза рамками цих документів
не існувало. У них абсолютно нічого не гово;
риться про ігнорування острова Зміїний у
ході делімітації. 

Україна також акцентувала увагу на пи;
таннях діяльності сторін у спірному районі
делімітації, зокрема на видачі ліцензій на гео;
лого;розвідувальні роботи й охорону рибних
запасів [17]. 

Український підхід до визначення спір;
ного району делімітації відрізнявся від ру;
мунського тим, що Україна вважала непра;
вильним виключати із нього морський про;
стір на північ від умовної лінії, проведеної
від Одеси до мису Тарханкут у Криму, так
само як не надавати ефекту на делімітацію
від наявності острова Зміїний [20, с. 27–31]. 

При побудові свого варіанта лінії для
розмежування спірних континентального
шельфу та виключних економічних зон Ук;
раїна взяла за початкову точку розмежуван;
ня останню точку державного кордону сто;
рін – точку перетину їх територіальних мо;
рів, зафіксовану Договором 2003 р. про ре;
жим українсько;румунського державного кор;
дону, щодо якої існувала згода сторін.

Україна виходила із фактора домінуван;
ня її узбережжя, що є географічним фактом і,
на її думку, найсуттєвішою обставиною даної
справи. Підхід української сторони до розме;
жування виходив із застосування до фактич;
них обставин справи правила «справедливі

принципи/релевантні обставини», яке сфор;
мувалось у юриспруденції Суду і широко ви;
користовувалося судами й арбітражами при
розгляді низки подібних справ [19].

За метод делімітації Україна використала
лінію рівновіддаленості, відміряну від най;
ближчих точок базових ліній, від яких відра;
ховується ширина територіального моря
сторін. Ця лінія рівновіддаленості скориго;
вана з урахуванням домінування українсь;
кого узбережжя в зоні, у якій Суд має здійс;
нити делімітацію. Географія північно;захід;
ної частини Чорного моря, на думку українсь;
кої сторони, є релевантною обставиною, як і
значна різниця у довжині узбережжя Сторін,
що, на думку України, мало бути обов’язково
враховане для досягнення справедливого ре;
зультату [19; 20, с. 231–239]. Узбережжя
України, за різними підрахунками, у 3,7 та
навіть 4,1 раза довше за узбережжя Руму;
нії [17]. 

Україна також застосувала правило про;
порційності як тест, а не як метод делімітації,
і порівняла співвідношення між площами
континентального шельфу та виключних еко;
номічних зон, що відходять сторонам згідно
із запитаною лінією України, та співвідно;
шення довжин релевантних узбереж сторін. 

Скоригована таким чином лінія була
представлена Суду як запитана лінія Ук;
раїни [20, с. 231–239, 251; 2, п. 12]. 

Висновки

Підсумовуючи наведені позиції сторін у
спорі про морську делімітацію в Чорному
морі, слід зазначити, що румунська сторона
робила акцент на ревізії історичних подій і
міжнародних документів, укладених після
Другої світової війни, а також подавала влас;
ну інтерпретацію того, що було записано у
міжнародних угодах, чинних для України та
Румунії. Натомість українська сторона на;
магалася в основному лише заперечувати ар;
гументи румунської сторони, посилаючись
при цьому на значну історичну та правову
джерельну базу, однак, на нашу думку, Ук;
раїні бракувало більшої рішучості і можливо
навіть відповідної стратегії у викладі та по;
данні своєї позиції перед Міжнародним Су;
дом ООН, наприклад подання власного позо;
ву з приводу предмета спору тощо. Україна
робила ставку на віру у принципи міжнарод;
ного права і «справедливе», хоча звичайно і
компромісне, вирішення справи Судом.

Слід зазначити, що Суд частково враху;
вав аргументи Румунії та України, зокрема
він не надав повноцінного ефекту на делімі;
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The article describes the legal position of both parties – Ukraine and Romania in the international
dispute about the maritime delimitation in the Black Sea. 

В статье рассматриваются правовые позиции Украины и Румынии в международном 
морском споре о делимитации спорных акваторий в Черном море. 

тацію спірних акваторій від наявності остро;
ву Зміїний в районі делімітації, а також Суд
не врахував виключення Румунією більше
630 км узбережжя України, проте він не по;
годився і з усією довжиною узбережжя, яке
українська сторона вважала релевантним.
Суд прийняв 3 лютого 2009 р. одноголосне
рішення по даній справі, що свідчить про од;
наковість розуміння суддями суті спору. 
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Злочинний світ здавна мав свою специфі;
ку. Ще у стародавньому світі доволі часто
були свої кастово;субкультурні системи

та екстракти (Індія, Єгипет тощо). Кастовість
здавна передбачала поділ людей, розпорошення
суспільства, нерівність і нерівноправність. Не
дивно, що в суспільстві, поділеному на касти,
певне місце посідали і представники тогочасної
кримінальної протосубкультури. 

До питань формування вітчизняної кримі;
нальної субкультури побіжно зверталося чи;
мало науковців (Ю. Александров, В. Анісімков,
Ю. Антонян, О. Багреєва, Ю. Блохін, Д. Виговсь;
кий, Д. Донських, В. Дрьомін, Ю. Дубягін, І. Кар;
пець, Д. Корецький, Д. Лі, Д. Лихачов, В. Пи;
рожков, Ж. Россі, О. Старков, Ф. Сундуков, 
В. Тулегенов, Г. Хохряков, В. Чалідзе, В. Южа;
нін та ін.). 

Мета цієї статті – з точки зору криміно;
логічної науки зробити екскурс у первісну
історію України, коли на її землях тільки по;
чинали зароджуватися тоді ще віддалені про;
образи майбутньої вітчизняної кримінальної
субкультури.

Кастовість із давніх;давен багато визначала
у структурі суспільства. Кримінальний світ ще
у давні часи мав чимало специфічно «свого»,
несправедливого, неправдивого, протиправно;
го, протизаконного (виходячи з тогочасних за;
конно;звичаєвих та інших норм). З давніх часів
світ криміналу мав свої злочинні складові, тоб;
то поділяв людей на «своїх» і «чужих», вводив
свої псевдонорми тощо. Безумовно, в різних
країнах і у різні часи це виглядало по;різному
та й субкультури різних верств і страт насе;
лення виглядали занадто неоднорідними, спе;
цифічними. Достатньо придивитися до Малої
(корінної) або Великої (з колоніями, включа;
ючи Причерномор’я) Греції, до розмаїття та
специфіки полісного життя. Ще більше це сто;
сується великого різноманіття стародавнього
світу: великої давньокитайської цивілізації, до;
колумбових культур Америки тощо. При цьо;

му слід врахувати, що кожне суспільство скла;
далося з чималої кількості субкультур. Так,
давньоримське суспільство складалося не лише
з патриціїв чи плебеїв або субкультур гетер,
гладіаторів тощо.

Зародки формування державності на зем;
лях України сягають більш як 1100;літньої дав;
нини; у ті далекі часи сягають і знані прояви як
протиправної поведінки, так і відомі перші еле;
менти злочинної субкультури, протозлочинної
субкультури. Біблійна історія розповідає як в
Едемі людина, порушивши Божу заповідь, ско;
ївши перший гріх;беззаконня, втратила вічне
перебування у Райському саду, потрапивши у
тенета тимчасової мінливості та земних нега;
раздів. Адам і Єва (та змій) можуть розгляда;
тись як перше своєрідне злочинне угруповання.
Ця своєрідна космічно;земна група з трьох осіб
(перша злочинна зграя) отримує й відповідне
покарання. Причому кожен суб’єкт злочину от;
римує власне, індивідуальне покарання відпо;
відно до скоєного, тобто окремі склади злочину
передбачали окремі покарання: відповідно для
змія, Єви та Адама (Буття, гл. 3, вірші 14–19). 

Особливий інтерес викликає краса дерева та
його «корисність» (отримання якихось «знань»)
тощо. Цікаво, що цей перший гріх чітко пов’я;
заний із відношенням до іншого живого творін;
ня, насамперед із протиправною дією – «взяла
плодів цього, і їла» (Буття, гл. 3, вірш 6), а по;
дальша протиправна діяльність (спроба «Адама
та дружини його» (Буття, гл. 3, вірш 8) сховати;
ся від Бога, – все це нагадує про зародження та
початок протиправної поведінки. У цьому біб;
лійному епізоді, на думку В. Шакуна, сутність
саме у тому, що один живий організм завдає
біль іншому, одна жива істота робить шкоду та
нещастя іншій живій істоті: «лише коли люди,
завдали болю іншому живому організму – яблу;
ку, до чого їх спокусив диявол, вони вчинили грі;
хопадіння. Все інше – це боротьба добра зі
злом, яка триває й досі» [1, с. 571]. 

Отже, початком злочину стає те, що одна
жива істота зазіхає на свободу та права іншої,
винно, злочинно та протиправно (відносно За;
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повіді Божої – «від будь якого дерева у саду ти
будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла, не
їж від нього» (Буття, гл. 2, вірші 16–17) – люди;
на робить шкоду іншій живій істоті. Людина як
жива істота робить шкоду плоду з дерева та са;
мому дереву як іншій живій істоті, зірвавши та
скоштувавши іншу живу істоту.

Разом із тим доволі знаковим є те, що най;
більшу шкоду ця протиправна поведінка при;
носить першим людям (Адаму й Єві) та їх на;
щадкам, тобто перший акт протиправної пове;
дінки ніби екстраполюється на все людство. Пер;
шородний гріх, відображений і у протиправній
поведінці, стає початком безлічі важких проб;
лем (вбивства, розбої, війни, хвороби тощо)
всього роду людського. 

Слід зазначити, що протиправна поведінка
перших людей виходила від протиправної (ан;
тикультурної) субкультурної діяльності носія
зла – змія, який лукаво привносить розлад спо;
чатку у думки та пристрасті Єви (Буття, гл. 3,
вірші 4–6), а Єва плодами ураженого живого
організму (плоду дерева) спокушає свого чо;
ловіка (Буття, гл. 3, вірш 6). Цей приклад є чу;
довим наочним прикладом зв’язку окремого 
аспекта кримінології, фітокультурології, юри;
дичної культурології, кримінокультурології [2,
с. 14], педагогіки, психології, філософії, та юрис;
пруденції в цілому.

По суті «шкіряні ризи» (шкіряний покров)
постають елементом своєрідного «падіння» з
Раю на землю та стають частиною космозло;
чинної субкультури. З часом, з появою часово;
просторових меж виникають характеристики й
елементи вже цілком земної злочинної суб;
культури. 

Втрата всесвітньої гармонії підштовхує пер;
ших людей до подальшої протиправної діяль;
ності. Вони продовжують «експлуатувати» дере;
ва, зшивши собі одяг з листя смоківниць (Бут;
тя, гл. 3, вірш 7). Це кримінологічний, духов;
ний, екологічний і глибокий філософський
(глибше – саме аксеологічний) момент, який із
часом постане підвалиною кримінальної суб;
культури, зокрема таким її проявом, як тату;
ювання, пірсінг, специфічні наколки, надрізи 
й інші відзнаки злочинного псевдомистецтва. 

Втрата прекрасного Раю, порушення все;
ленського ладу, порядку та гармонії призводять
до тяжких наслідків. Зокрема з’являється менш
досконале людське право – право не космічне,
не вічне, не універсальне, а земне, тимчасове,
місцеве. Не маючи наміру проводити паралелі
між правом давнім і сучасним, побіжно згаду;
ючи Біблію, доречно пригадати хоча б деякі зна;
кові для історії права та культури події. На дум;
ку християн та відповідної парадигми, яка пану;
вала на українських землях протягом не одного
століття, порушення заповідей Божих призво;
дить до зла, протиправності та злочинності у між;
особистісних стосунках (Каїн та Авель тощо), до
спотворення людської свідомості (історія про
Всесвітній потоп), до збочень, озлоблення й
укорінення ненависті (Содом і Гоморра).

Нестор Літописець – батько української
історії та культурології, а частково і дослідник
права (адже вивчав і описував тогочасні пра;
вові звичаї, звичаєве право, правові ритуали то;
що) та навіть кримінології (опис беззаконня в
окремих племен, протиправної поведінки у ра;
димичів, в’ятичів тощо). 

«Повість минулих літ» чотири рази згадує
отрави. Один раз як трав’яний відвар, що жени
волхвують і «отравою» (1071 р.); тричі ж отрава
постає як отрута – для князя Олега, спроба його
отруїти (907 р.), отруєння «отравою» Андріха
Добрянкова хороброго (1004 р.) [3, с. 355–539], от;
руєння болгарами половців (1177 р.). За святим
Нестором, поляни «бяху мужи мудры и смыс;
ленны» – будували міста, дотримувалися доб;
рих звичаїв (по суті тогочасних законів), мали
«стыденье» [3] до жінок тощо. У дохристиянські
та перші християнські часи (Русь хрещена, про;
те ще не освічена) радимичі, в’ятичі, северяни
один звичай мали: жили вони в лісі, як ото вся;
кий звір і срамослов’я було в них. І сходилися
вони на ігрища, на пляси і на всякі бісівські піс;
ні, і тут умикали жінок собі. Мали ж вони по дві
і по три жони [3]. Практично перед нами не ли;
ше племінна специфіка, а й певні прояви при;
мітивної передкримінальної субкультури окре;
мих слов’янських спільнот на фоні народжува;
ної єдиної східнослов’янської цивілізації, спіль;
ної православної духовності й єдиної давньо;
руської народності.

До східних слов’ян на території України
проживало чимало людських спільнот. Спірно і
сумнівно стверджувати про наявність елементів
протокримінальної протосубкультури у носіїв
різних археологічних культур. Адже брак дже;
рел навіть стосовно шнуровиків суттєво обме;
жують можливості для наукових пошуків. Але
відсутність достатньої кількості речових доказів
і матеріалів у цілому не можуть слугувати пере;
конливим висновком того, що якщо ми чогось
не знайшли і не знаємо, то, відповідно, цього
(зокрема і протокримінальної протосубкульту;
ри або хоча б її елементів на українських землях
у доісторичні часи) не було взагалі. 

Кіммерійці, скіфи, сармати, давньогрецькі
поліси як частина великої грецької колонізації та
деякі інші спільноти в давні часи на території Ук;
раїни мали доволі розвинені уявлення про певні
нормативні акти (своєрідні звичаєві та інші зако;
ни), правові звичаї, звичаєве право, про правду
(як справедливість, право) тощо. Якщо на наших
землях виник (ще задовго до Різдва Христового)
перший у Східній і Центральній Європі театр, то
цілком могла виникнути, принаймні у зародково;
му та первісному стані, й кримінальна субкульту;
ра. Однозначно та впевнено можна стверджува;
ти, що елементи протокримінальної протосуб;
культури існують на наших землях не одне тися;
чоліття та можуть бути віднесені до вітчизняних.

Перші народи, які згадуються у писемних
джерелах, на теренах України (кіммерійці, скі;
фи, сармати, давні греки та ін.) мали сталі уяв;
лення про правду, добро, правову поведінку та
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розвиток правової культури у них був набагато
вищий, ніж у тих давніх лісових мешканців, які
«навіть при зустрічі замість вітання питали: «Ко;
го вбив?» або «Що їв?» [4, с. 62]. Важко спереча;
тися з тезою Д. Дориго, що злочинні банди існу;
вали й у минулому. Були вони й у первісних
племен, і у давньому Римі [5, с. 8]. Якщо за 7 тис.
років населення Землі збільшилося на кілька
порядків, то рівень правової культури лише за
останні три тисячоліття не лише збільшився, а й
суттєво розвинувся (Закони Хаммурапі, Ману,
законотворча діяльність давніх римлян і греків,
спадщина давніх євреїв, китайців, середньовічні
праці книжників тощо). 

Із розвитком правової культури зароджував;
ся та розвивався й її антипод – псевдоправова ан;
тикультура, тобто виникає (а з часом набуває пев;
ного поширення) протиправна поведінка і «кри;
мінальна субкультура». На жаль, термін «кри;
мінальна субкультура» (при всій його некорект;
ності та недолугості) набув поширення та став за;
гальновживаним [2]. Хіба правильно, наприклад,
навіть умовно ставити в один ряд такі поняття, як
«дитяча субкультура», «субкультура підлітків»,
«молодіжна субкультура», «субкультура юристів»,
«субкультура працівників органів внутрішніх
справ» і такі складові кримінальної субкультури,
як злочинно;аморальні «субкультури» розбійни;
ків, наркоманів, грабіжників і «кримінальна суб;
культура» взагалі?

Вивчаючи первісну історію нашої держави та
права, звертаючись до загальновідомої трипіль;
ської культури як своєрідної протоцивілізації
(адже трипільці мали протоміста, своєрідну ор;
наменталістику та символіку, специфічну ар;
хітектуру тощо) [2], ми спостерігаємо сталі 
символи й ознаки, які можуть бути віднесені до
певних субкультурних властивостей, наприклад,
знакове розташування (малювання, вирізання,
наліплення тощо) на фігурах певних символів, у
тому числі знарядь насилля, інструментарію для
війни та праці або злі, непривітні, «напружені»
«обличчя» з каменю, деревини, розташування зо;
бражень тощо. Яскравий хрестоматійний при;
клад: чарівні фігурки первісних Венер з наголо;
сами на їх жіночності та важливих і життєдайних
материнських функціях. Щоправда через їх ви;
разні фігури та досить часто підкреслені суб;
культурні ознаки цих «Афродіт» доцільніше на;
зивати первісними Мадоннами, доісторичними
Рожаницями. 

Символізм, знаковість окремих первісних
ідолів та інших пам’яток, зокрема образотворчого
мистецтва, дає можливість висловити припущен;
ня не лише про наявність протокримінального
протомистецтва, а й про важливу роль аномійної
поведінки та протиправної діяльності в окремі
періоди (свята «злих» богів тощо), серед окремих
суспільних страт. Можна без сумніву констату;
вати, що присутність пам’яток протокриміналь;
ного протосубмистецтва є вказівкою на наявність
елементів не лише протиборства та ворожнечі у
суспільстві у зв’язку, зокрема, з позицією добро;
зло, правда;кривда, а й відносно наявності сталих

прообразів елементів (можливо і не лише еле;
ментів) кримінальної субкультури. Тим більше це
зумовлювалося внутрішніми (соціальні зміни,
майнове розшарування, військова демократія то;
що) та зовнішніми впливами. Ще у «ІV тис. до н. е.
територія України стала порубіжжям між осілими,
миролюбними землеробами Європи та агресивни;
ми номадами євразійського степу» [4, с. 111]. 

Військові сутички сприяли розпорошенню,
стратифікації суспільства: полонені, переможені
та підкорені перетворювалися на рабів, слуг і
підлеглих, їх культурні досягнення не завжди
поглиналися й асимілювалися; іноді нові страж;
дальці ставали носіями своєї субкультури, а по;
дальший розвиток людських спільнот призво;
див до розвитку різних, у тому числі деструктив;
них протосубкультур, протиправних субкуль;
тур. Недарма каста недоторканних (шудр) сфор;
мувалась із завойованих арійцями носіїв ха;
рапського культурного угруповання, причому
«бог аріїв Індра виступає як руйнівник фортець
(пурамдара) місцевого чорношкірого племені
дасбю» [4, с. 131].

О. Микитчик звертає увагу на «образ дружи;
ни Шиви – бога смерті, руйнацій, змін. Його дру;
жина Калі вважається заступницею всіх занятих
нечестивими справами, в т. ч. професійних зло;
чинців, грабіжників, вбивць, не кажучи вже про
членів касти душителів – тхагов, які на честь неї
вбивають людей» [6, с. 17]. У давньому світі у зо;
роастризмі «з Аріманом пов’язане все бридке і
шкідливе для людини… хижі потвори, злі чаклун;
ки;ворожки, плутаність думок та багато іншого.
Головними соратниками злого є брехня (Друдж),
хижацтво та розбій, які втілюються в образі Айш;
ми» [6, с. 19]. Можна згадати даоського діяча
Чжан Цзює та мотиви виступів проти «Синього»
неба як своєрідний символ зла та ханської не;
справедливості та розвивати думку про те, що
«рівність вводить християнство» [6, с. 22].

Коли йдеться про витоки та зародки вітчизня;
ної, європейської та світової протокримінальної
протосубкультури, заслуговує на увагу думка 
С. Іншакова: саме суспільству відомі феномени
свободи від злочинності – в окремих країнах вини;
кали такі зони (в основному – це релігійні центри),
етнографами описані давні соціуми, культура яких
виключала злочинність. Проте повністю позбави;
тися від криміналу не спромоглася жодна держава,
жодна суспільна система [7, с. 22]. В пізнішу добу
система таких антикриміногенних зон поширить;
ся, зокрема, на християнські монастирі.

Морально;ідеологійні та художньо;мис;
тецькі образи в їх спотвореному та деформова;
ному вигляді з часом стали складовою кримі;
нальної субкультури. Має рацію О. Микитчик,
коли зазначає: «Із морально;релігійних, худож;
ньо;образних уявлень про зло як духовну силу і
злочин як його конкретну дію поступово склала;
ся відповідна теоретична система наукознавства,
яку можна умовно назвати кримінологознав;
ство» [6, с. 40]. У ХХІ ст. розвиваються і такі дис;
ципліни, напрями та науки, як «кримінокульту;
рологія» (чиї питання пересікаються з кримі;
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нологознавством), «транзитологія», «криміно;
генія», «альтернативістика», «кремлелогія» та ін.
Молоти, сокири або подібні знаряддя приму;
су приписували багатьом войовничим богам
(Юпітеру, Тору, Перуну та ін.) [4, с. 139], а їх
прихильники мали у своєму житті елементи
протокримінальної протосубкультури, стаючи
підвалиною того суспільного прошарку, на базі
якого з часом виникла страта носіїв криміналь;
ної субкультури. Іншою складовою було зло;
чинне товариство із своєрідним кримінальним
побратимством. 

М. Костомаров вважав побратимство озна;
кою вітчизняної історії від часів Київської Русі,
проте Л. Залізняк відносить побратимство (по
суті елемент, зокрема, войовничої, насильниць;
кої субкультури) до давньої військової традиції,
цитуючи думку Геродота: «До великої посудини
вливають вина і змішують з кров’ю тих, з ким ук;
ладають союз, уколовши шилом або дряпнувши
шкіру ножем. По тому занурюють у посудину
меч, стріли, сокиру і спис. Як це зроблять, про;
мовляють довгу молитву, а потім п’ють з чаші»
[4, с. 139–140]. Субкультурні особливості були 
у середовищі кіммерійців, можливо саме вони
призводили до трагічних протиріч і кривавої во;
рожнечі: «вожді почали битися між собою. Всі
вони загинули… і були поховані у високій могилі
на березі Дністра» [4, с. 151]. 

Відомо, що спільноти, які населяли Україну
ще у давні часи, мали іноді доволі чітку спе;
цифіку. Так, скіфи мали своє різноманіття, яке
не без підстав ототожнюють із їх внутрішньою
субкультурою, а поділ скіфів зумовлений їх
субкультурною своєрідністю (царські скіфи,
скіфи;орачі, скіфи;землероби та ін.), у середині
якої був ще глибший поділ.

Незважаючи на розвиток культури, скіфи
мали чимало дикунських і варварських звичаїв,
які були усталеними й унормованими, проте, на
нашу думку, вони є аморальними та злочинними
за своєю суттю. Так, вражають людські жертвоп;
ринесення, ритуальні вбивства тощо. Геродот
описує поховання скіфського царя, але не може
не вражати те, що навіть через рік після смерті
«влаштовують нове святкування. Вибирають
п’ятдесять найкращих слуг і задушують їх… Ви;
готовивши з 50 задушених юнаків та такої ж
кількості коней чучела, скіфи розставляли…
навкруги царського кургану 50 вершників;охо;
ронців» [4, с. 159]. З часом місце скіфів на Ук;

раїні заняли сармати, які, на думку Геродота, бу;
ли нащадками скіфів та амазонок. Ці войовничі
й агресивні родичі скіфів, за свідченням антич;
них авторів, зокрема Діодора Сицилійського,
«зробившись сильнішими, спустошили значну
частину Скіфії та, до ноги винищуючи перемо;
жених, перетворили більшу частину країни на
пустелю» [4, с. 166]. 

Війни – це традиційне зло, що супроводжує
людство та несе смерті, спустошення, руйнуван;
ня матеріальних і духовних цінностей, сприяє рос;
ту злочинності, криміналізації суспільства, рос;
ту кількості злочинів та правопорушень, призво;
дить все частіше до виникнення нових складів
злочинів. Небезпеку криміналізації суспіль;
них відносин особливо чітко почали усвідомлю;
вати наприкінці існування давнього світу та ще
більшого осмислення ця проблема набула у Се;
редньовіччі. 

Висновки

Із упевненістю можна вести мову про про;
образи існування сучасної кримінальної суб;
культури у Середньовіччі, проте її зародження
та витоки доцільно шукати саме у давньому
світі. Історично;кримінологічні аспекти фор;
мування вітчизняної протокримінальної про;
тосубкультури слід розглядати у всесвітньому,
загальнолюдському контексті; орієнтир – у
спільному (не у вузькотериторіальному чи, тим
більше, національному або класовому), загаль;
ному для людства правовому й історично;кри;
мінологічному аспекті. 
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In the paper some issues of criminal subculture are analyzed in the criminological and historical aspects.
In particular, the problems of criminals’ subculturein the ancient time. 

В статье исследуются вопросы криминальной субкультуры в криминологично�историческом 
аспекте, в часности проблемы субкультуры преступников в древнейшее время.
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Розбудова засад правової, демократичної дер;
жави, формування національної системи
права зумовлюють необхідність поглибле;

ного вивчення теоретичних засад проведення
досліджень у кримінально;правовій сфері. Це
твердження стосується й методології досліджен;
ня інституту покарання. Саме тому зростає зна;
чення дослідження й аналіз тих засобів, форм і
прийомів пізнання, якими має користуватися
вчений під час дослідження інституту покаран;
ня. Правильне розуміння природи та сутності
інституту покарання, його особливостей і харак;
теристик залежить від оволодіння сучасним ме;
тодологічним арсеналом дослідження цього
інституту кримінального права.

На шляху до визначення та відокремлення
методів дослідження інституту покарання є
певні перепони та складнощі. Це, перш за все,
дефіцит нових напрацювань саме з методології
кримінально;правових досліджень.

Зараз використовується вже давно на;
працьований матеріал і фактично відсутні нові
наукові знання. Можна з певним ступенем
імовірності стверджувати, що в кримінально;
правовій науці сформувався свого роду методо;
логічний нігілізм – з одного боку, та методо;
логічний плюралізм – з іншого. Зрозуміло, що
за цих обставин результати і конструктивність
досліджень не можуть повною мірою залежати
від відповідних концептуальних підходів, ме;
тодичних положень, методів і способів методо;
логії цієї науки.

Ще однією проблемою у сучасній науці
кримінального права є пошук шляхів, методів і
засобів, розроблення та використання яких, по;
перше, дозволять подолати труднощі, що виник;
ли на стадії методологічного нігілізму та плю;
ралізму, по;друге, створять надійну наукову ос;
нову розвитку кримінального права. Слід зазна;
чити, що ця проблема має особливу складність у
сучасних умовах, коли у методологічному про;
цесі задіяні різні конкуруючі вчення, що претен;
дують на наукову істину [1, c. 154]. У той самий
час пошук оптимальних пізнавальних засобів –
стратегічний напрям у сучасній методології, по;
кликаний поліпшити науковий рівень криміналь;
но;правових досліджень.

Окремі аспекти методології кримінально;
правових досліджень порушуються у науковій
літературі, про що свідчать праці Д. Азарова, 
П. Андрушка, Ю. Бауліна, П. Берзіна, А. Бойка,
В. Борисова, Н. Гуторової, О. Дудорова, В. Зе;
ленецького, С. Лихової, В. Навроцького, М. Па;
нова, В. Сташиса, В. Тація, В. Тулякова, М. Хав;
ронюка, С. Хилюк та інших учених. Однак, на
жаль, до теперішнього часу не розроблено на;
уково обґрунтованої методології дослідження
інституту покарання, яка б дозволила система;
тизувати різні підходи до поняття «інститут по;
карання», його особливості, взаємодію з суміж;
ними категоріями суспільного буття. 

Метою цієї статті є розв’язання першочерго;
вого завдання – визначення методології й її
рівнів у дослідженні інституту покарання. 

Перш за все необхідно визначитись із зна;
ченнями понять «метод» і «методологія». Під
методом науки прийнято розуміти конкретні
прийоми та способи наукового дослідження [2,
c. 10], сукупність логічних прийомів і конкрет;
них способів пізнання предмета дослідження
[3, c. 13]. Ми поділяємо точку зору А. Шикуна
та Х. Лейбовича, які під науковим методом або
методом наукового пізнання розуміють спосіб
пізнання, який забезпечує отримання нових
знань, нових фактів, відкриття нових законів і
категорій, формулювання нових принципів і
постулатів, удосконалення наукової теорії та ви;
роблення обґрунтованих практичних рекомен;
дацій [4, c. 6]. Інтерпретуючи наведене визна;
чення наукового методу в контексті досліджен;
ня інституту покарання, зазначимо, що метод
дослідження інституту покарання – це спосіб
пізнання інституту покарання, який забезпечує
отримання нових знань, нових фактів, відкрит;
тя нових законів і категорій, формулювання но;
вих принципів і постулатів, удосконалення на;
укової теорії і вироблення обґрунтованих прак;
тичних рекомендацій щодо інституту покарання.

У науковій літературі відсутній єдиний
підхід до визначення змісту поняття «методо;
логія». Термін «методологія» походить від двох
грецьких слів methodos – пізнання і logos – 
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вчення, тобто це вчення про пізнання. З точки
зору свого змістовного навантаження, методо;
логія сьогодні розглядається як вчення про на;
укове пізнання; принципи та способи органі;
зації наукової діяльності; сукупність методів,
які застосовуються у науці чи науковому до;
слідженні [1, c. 154]. Існує багато визначень ме;
тодології. У наукознавстві методологію розумі;
ють як теоретичну основу та способи організа;
ції пізнавального процесу, що характеризують
пізнання з погляду його загальних форм, мож;
ливостей пізнавальних засобів і механізмів, що
зумовлюють логічну послідовність наукового
дослідження [5, c. 25]. У філософії під методо;
логією розуміють систему принципів і засобів
організації та побудови теоретичної і практич;
ної діяльності, а також вчення про цю систему
[6, c. 363]. В теорії держави і права під методо;
логією пропонують розуміти сукупність усіх
методів певної науки [2, c. 10], систему визначе;
них теоретичних принципів, логічних прийо;
мів, конкретних способів дослідження предме;
та науки [3, c. 13].

А. Закалюк вважає, що методологія – це за;
гальний для науки шлях пошуку наукового
знання, який у багатьох напрямах і відношен;
нях багатоваріантний [7, c. 89]. В. Попович ме;
тодологію, у тому числі науку кримінального
права, пропонує розуміти як вчення не лише
про методи пізнання, а й про систему інтерпре;
тації методів, притаманних предмету пізнання
[8, c. 45]. 

М. Панов та Н. Гуторова під методологією
дослідження, у тому числі проблем криміналь;
ного права України, розглядають як систему
методів, прийомів і засобів наукового пізнання,
яка в такій якості є комплексом історично скла;
дених раціональних шляхів, засобів і форм руху
мислення від незнання до знання, від припу;
щення до істини, від одиничного до узагальне;
ного, від явища до сутності [9]. Вважаємо, що
останнє визначення поняття методології най;
більше підходить для методології дослідження
інституту покарання.

Предметом методології є вивчення методів,
засобів і прийомів, за допомогою яких набува;
ються й обґрунтовуються нові знання в науці.
Зазначене надає можливість виокремити в ме;
тодології науки динамічний і статичний аспект
аналізу. Динамічний аспект пов’язаний із ана;
лізом проблем генезису, походження та розвитку
наукового знання, що дозволяє вести мову про
методологію наукового дослідження, зорієнто;
вану на пошук нового знання. Статичний ас�
пект методології зорієнтований на вивчення й
аналіз результатів отриманого знання, його
форм і структур. У даному випадку йдеться про
методологію існуючого знання як результат 
попереднього дослідження [10, c. 7–8].

Як зазначає П. Рабінович, використання кон;
цептуальних підходів, методологічних принци;
пів, норм і методів має відповідати принаймні
таким трьом постулатам: об’єктивна зумовле;
ність обраних методів дослідження його пред;

метом. Саме предмет дослідження (тобто певна
сторона, грань, властивість об’єкта досліджен;
ня) «веде» за собою дослідницький метод, визна;
чає можливі межі його застосування, придат;
ності; необхідність установлення єдиної істини,
вірогідність якої можна довести та перевірити
за допомогою певного об’єктивного критерію;
неодмінним показником прийнятності, еврис;
тичності певного концептуального підходу та
дослідницького методу є їх спроможність на;
ближувати, призводити до розкриття соціальної
сутності явища, що вивчається (а не до прихо;
вування, затушовування її) [11, c. 24–25].

Тривалий час підходи, принципи та методи
дослідження різнопланових явищ не були
об’єднані у певні рівні, форми та види. З роз;
витком наукового знання методологія поступо;
во виокремилась у специфічний предмет пі;
знання та затвердилась як багаторівнева систе;
ма соціально апробованих принципів, правил і
засобів теоретичної та праксеологічної діяль;
ності. Тому у сучасній науці найбільш пошире;
ною є концепція про багаторівневий характер 
методології наукового дослідження. Однак з при;
воду змісту цього багаторівневого характеру
методології в науці існують різні точки зору. 

Методологічні знання можна класифікува;
ти за різними критеріями та, відповідно, об’єд;
нувати у різні форми. Так, методологію часто
поділяють на змістову та формальну. До компе;
тенції змістової входять такі проблеми: струк;
тура наукового знання; закони виникнення,
функціонування та розвитку наукових теорій;
понятійний каркас науки й її окремих дисциплін;
умови та критерії науковості тощо. Формальні
аспекти методології пов’язані з аналізом мови на;
уки, формальною будовою наукових пояснень,
описом, аналізом формальних і формалізованих
методів дослідження. При розв’язанні цих проб;
лем виникає питання про логічну структуру на;
укового знання, що сприяє розвитку методо;
логічної науки як самостійної сфери знання, яка
охоплює всю багатоманітність методологічних і
методичних принципів і засобів, операцій і форм
побудови наукового знання [6, c. 364].

В. Взятишев пропонує розглядати методо;
логію на двох рівнях: теоретичному та практич�
ному. З точки зору дослідника, теоретичний рі;
вень методології зумовлюється таким філо;
софським знанням, як гносеологія. Теоретич;
ний рівень прагне до моделі ідеального знання
(в заданих описом умовах, наприклад швид;
кість світла у вакуумі). Практичний рівень ме;
тодології спрямований на розв’язання практич;
них проблем, цілеспрямоване перетворення
світу. Це – програма (алгоритм), набір прийо;
мів і способів того, як досягти бажаної практич;
ної мети, не схибити проти істини або того, що
ми вважаємо істинним знанням. Якість (ус;
пішність, ефективність) методу перевіряється
практикою, рішенням науково;практичних зав;
дань, тобто пошуком принципів досягнення ме;
ти, що реалізується в комплексі реальних справ
і обставин [12, c. 74].
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Окремі дослідники виділяють такі рівні ме;
тодології: вищий, де виявляється загальна на;
укова методологія, загальна діалектична логіка,
тобто загальна для науки в цілому; другий – за;
гальна методологія для сфери конкретної на;
укової (наприклад, для сфери наук про су;
спільство або суспільних наук); третій – мето;
дологія окремої науки [7, c. 89]. 

Найбільш поширеною є класифікація рів;
нів методології залежно від рівня узагальнення,
абстрагування об’єкта наукового пізнання. П. Ра;
бінович, характеризуючи методологію юридич;
ної науки, зазначає, що це система філософсь�
ко�світоглядних підходів (матеріалістичний,
ідеалістичний, діалектичний, метафізичний),
методів (загальнонаукових, групових, спеціаль;
них) і засобів науково�юридичного дослідження
(емпіричні та теоретичні), а також вчення про їх
використання в пізнанні право�державних зако�
номірностей [13, c. 215].

М. Козюбра звертає увагу на багаторівневий
характер методології, аналізуючи філософську
методологію, як методологію вищого рівня уза;
гальнення, яка складає світоглядну основу всієї
наукової діяльності та конкретні (спеціальні,
приватні) рівні методологічного осмислення да;
них науки і практики, що являє собою систему
дослідницьких принципів та методів спеціальних
наук, а також учення про цю систему [14, c. 7].

Існують й інші погляди. Так, В. Попович за;
значає, що кількість рівнів методології є більшим.
Принаймні можна вести мову про співвідношен;
ня методології загальнотеоретичних галузевих
наук (наприклад теорії держави і права) та наук,
утворених у контексті конкретних галузей права
(кримінальне, цивільне, трудове тощо), а також
методологій дослідження конкретних проблем у
межах того чи іншого інституту різних галузей
права [8, c. 43], тобто, на думку В. Поповича,
можна виділити п’ять рівнів методології. Однак,
ми вважаємо, що методологію дослідження «про;
блем у межах того чи іншого інституту різних га;
лузей права» до окремого рівня методології мож;
на віднести тільки умовно. Це пов’язано з тим,
що безпосереднє дослідження інститутів різних
галузей права зумовлює застосування конкрет;
ної наукової методології, а дослідження окремих
проблем у рамках цих інститутів може здійсню;
ватися на рівні методології окремої науки тобто
на спеціально;теоретичному рівні. 

Беззаперечним є твердження про те, що чим
складніший предмет пізнання, чим багатогран;
ніші форми його прояву у суспільному житті, тим
більшу кількість методів слід застосовувати 
під час його дослідження. Постає питання: яке
коло та яку рівневу структуру методів обрати під
час дослідження інституту покарання? Як зазна;
чає В. Попович, набір методів і, передусім, систе;
ма їх інтерпретації в межах кожного рівня мето;
дології матиме свої особливості, свою специ;
фіку, що залежить від меж, спрямованості та спе;
цифіки предмета дослідження метода, методики
і технічні засоби дослідження (від філософських
методів до методів і методик конкретних наук)

слід підбирати залежно від предмета досліджен;
ня, але система їх інтерпретації при проведенні
досліджень залежить не лише від потреб предме;
та дослідження, а й від вимог і правил, сформо;
ваних у методологіях вищого рівня [8, c. 44].

Вважаємо, що методологія дослідження ін;
ституту покарання повинна мати такі рівні: фі�
лософсько�світоглядний, загальнотеоретичний,
спеціально�теоретичний, конкретно�науковий.
Крім вказаних рівнів дослідження інституту по;
карання, важливе значення для наукового дослі;
дження має також використання загальних прин;
ципів методології наукового дослідження. Це,
передусім, принцип єдності теорії та практики;
принцип об’єктивності; принцип всебічності
дослідження; принцип єдності історичного та ло;
гічного; принцип системності; принцип детермі;
нізму; принцип діалектичного розвитку; прин;
цип до;стовірності [15, c. 97].

На філософсько;світоглядному рівні методо;
логії формується певне синтетичне знання про
інститут покарання, його місце в соціальному
бутті та правовій реальності, яке є синтезом над;
бань філософії та теорії держави та права. На цьо;
му рівні методологія виступає як керівна ідея,
система світоглядних принципів, що виявляють
себе на всьому шляху дослідження інституту по;
карання [16, c. 40].

Специфіка філософсько;світоглядного рів;
ня методології дослідження інституту покаран;
ня полягає у тому, що тут використовуються не
конкретні методи (в класичному їх розумінні),
а цілісні методологічні підходи, які дозволять
пізнати різні аспекти інституту покарання у різ;
нопланових його взаємозв’язках із елементами
суспільного життя, визначають основний шлях,
стратегію вирішення поставленого завдання
[16, c. 40].

Методологічною основою загальнотеоретич;
ного дослідження інституту покарання є загальні
теоретичні принципи наукового пізнання, дослід;
ницькі підходи, система методів, способів. За;
гальнонаукова методологія визначає загальні
методи та засоби пізнання, їх можливості, межі
застосування. Серед загальнонаукових методів
пізнання можна назвати: аналітико;синтетич;
ний метод; методи абстрагування та конкрети;
зації; методи індукції та дедукції; метод моделю;
вання; спостереження; експеримент тощо. Від;
повідно вони поділяються на теоретичні й ем;
піричні [10, c. 41].

Загальнонаукова методологія встановлює
відповідні норми, критерії та форми пізнання,
які покликані виключити упередженість, су;
б’єктивність і логічну непослідовність процесу
пізнання та його результатів. 

Спеціально;теоретичний рівень методології
пізнання інституту покарання (зважаючи на
системно;структурну складність останнього)
охоплює методологію наук кримінально;право;
вого циклу та науки кримінального права. Ме�
тодологія науки кримінального права України –
це система методів і вчення про методи, які ле;
жать в основі досліджень предмета цієї науки.
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Методологія кримінального права, як і будь;
якої іншої науки, не зобов’язує дослідника до
використання суворо визначеного переліку ме;
тодів, оскільки наукове пізнання – процес твор;
чий [17, c. 27]. Тому під час дослідження певної
проблеми кримінального права дослідник ви;
користовує конкретно;наукові методи.

А. Бойко вважає, що конкретно�наукова ме�
тодологія – це сукупність наукових підходів, ме;
тодів і процедур інтерпретації, застосування за;
гальних (філософських) законів і категорій, а та;
кож загальнонаукових методів у певній галузі
знань [1, c. 157]. Іншими словами, конкретно;на;
укова методологія – це комплекс методів, що за;
стосовується у конкретній галузі знань для пі;
знання властивого тільки їй об’єкта дослідження.
Для кримінального права базовими, основними
об’єктами конкретно;наукового дослідження є
злочин і покарання.

У пізнанні категорій кримінальне право ви;
користовує не тільки свої методи, а й методи
інших галузей соціальних знань. Тому категорії
науки кримінального права мають досліджува;
тися на основі загальноприйнятих категорій,
концепцій інших наук. 

Методологія конкретного наукового кримі;
нально;правового дослідження (в нашому ви;
падку – методологія дослідження інституту по;
карання) є елементом дослідження криміналь;
ного права в цілому. Конкретне наукове дослі;
дження починається з вибору та постановки про;
блеми. Коли проблема буде сформульована та
визнана актуальною, починається її логічне й
емпіричне опрацювання через висунення та пе;
ревірку відповідних гіпотез. Завершується на;
укове дослідження формуванням нової теорії
або уточненням і доповненням вже існуючої, або
взагалі її спростуванням [1, c. 158].

Викладене дозволяє зробити висновок, що
на застосування методології дослідження інсти;
туту покарань надасть дослідникові можливість
відповісти на різні питання, пов’язані з його
існуванням і подальшими перспективами роз;
витку. Методологічним завданням пізнання
інституту покарання є науково обґрунтоване 
виявлення та розроблення напрямів і шляхів
удосконалення інституту покарання в контек;
сті мети застосування кримінально;правової
репресії, відображення сутності багатьох пов’я;
заних із ним соціальних процесів і явищ, науко;
ве пояснення взаємозв’язків між ними.
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Однією з умов становлення України як де;
мократичної, правової європейської дер;
жави є необхідність розроблення й удос;

коналення правових засад протидії злочиннос;
ті, насамперед організованій. Захист прав, сво;
бод особи, життєвих інтересів підприємств, ус;
танов, організацій різних форм власності набу;
ває вагомого значення в період становлення та
розвитку в Україні ринкових відносин, зміни
соціально;правової політики держави. Діяльність
організованих злочинних об’єднань завдає іс;
тотної шкоди найважливішим сферам суспіль;
ного життя.

Недооцінювати загрозу сприяння учасни;
кам злочинних організацій та укриття їх зло;
чинної діяльності не слід, зважаючи на високий
ступінь суспільної небезпеки вчинених ними
злочинів, з одного боку, та високий рівень їх ла;
тентності – з іншого. Саме тому питання про;
тидії злочинним організаціям є одним із най;
актуальніших для України. Однією із складових
підвищення ефективності кримінально;право;
вої протидії зазначеному виду злочину є дослі;
дження можливості звільнення від криміналь;
ної відповідальності за його вчинення та роз;
роблення науково обґрунтованих пропозицій
щодо вдосконалення чинного закону про кримі;
нальну відповідальність.

Слід зазначити, що різні аспекти інституту
звільнення від кримінальної відповідальності
досліджували такі вчені, як П. Андрушко, Л. Ба;
грій;Шахматов, М. Бажанов, Ю. Баулін, В. Бо;
рисов, Ф. Бурчак, Ю. Голик, Н. Гуторова, М. Мель;
ник, В. Навроцький, В. Сташис, М. Хавронюк,
С. Яценко та ін. Проте проблематика звільнен;
ня від кримінальної відповідальності за вчинен;
ня злочину, передбаченого ст. 256 Криміналь;
ного кодексу (далі – КК) України, досліджена
недостатньо. 

Аналіз санкцій частин 1 та 2 ст. 256 КК Ук;
раїни дає підстави стверджувати, що за сприяння

учасникам злочинних організацій та укриття їх
злочинної діяльності передбачені досить суворі
покарання. Разом із тим у деяких нормах роз;
ділу ІХ КК України передбачена й можливість
звільнення від кримінальної відповідальності
осіб, які вчинили злочини проти громадської без;
пеки, в разі їх подальшої позитивної посткри;
мінальної поведінки. Саме існування у вітчиз;
няному кримінальному законодавстві таких
правових приписів дає підстави для висновку,
що держава має на меті протидіяти злочинам
проти громадської безпеки шляхом не лише ре;
пресивного впливу на осіб, які його здійснюють,
а й їх кримінально;правового заохочення. При
цьому кримінально;правове заохочення як на;
прям правової політики у сфері протидії злочин;
ності ще не отримало свого належного розвит;
ку. Очевидно, однією з причин такої ситуації є
відсутність науково обґрунтованих висновків і ре;
комендацій щодо застосування відповідних по;
ложень КК України. 

Слід погодитися з О. Житним, який вважає,
що введення в законодавство норм про звіль;
нення від кримінальної відповідальності об;
ґрунтовується такими правовими й соціальни;
ми чинниками: потребою в удосконаленні засо;
бів забезпечення відшкодування шкоди від зло;
чинів і реалізації відновлювальної функції кри;
мінального права; частковою нейтралізацією со;
ціально корисними вчинками шкідливої значу;
щості злочинного діяння й особи, яка його вчи;
нила; необхідністю перегляду цілей застосуван;
ня звільнення від кримінальної відповідально;
сті, врахування позитивної посткримінальної
поведінки та психології розкаяння; позитивним
впливом збільшення кількості випадків дієвого
каяття на поліпшення організації, планування
та стан протидії злочинності; можливістю шля;
хом застосування цієї норми обмежити стигма;
тизацію певної частини громадян, які вперше
вчинили злочин [1, c. 73].
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Спеціальні види звільнення від криміналь;
ної відповідальності, які містить Особлива час;
тина КК України, покликані стимулювати су;
спільно корисну мотивацію осіб у частині доб;
ровільного припинення злочинної діяльності, до;
бровільної видачі небезпечних для суспільства
речовин і предметів, що має на меті досягнення
користі для суспільства в цілому. Проте зазна;
чені види звільнення не отримали свого комп;
лексного вивчення та впровадження у норми
Особливої частини КК України, не досліджені
тенденції щодо можливостей розширення кіль;
кості таких норм, підстави та особливості її за;
стосування. Дослідження, як правило, присвя;
чені окремим аспектам проблеми спеціальних
видів звільнення від кримінальної відповідаль;
ності, що не сприяє виробленню комплексної
концепції стимулювання позитивної посткримі;
нальної поведінки. 

Г. Усатий при розгляді кримінально;право;
вого забезпечення механізму податкової амніс;
тії зазначає, що з метою створення реальних сти;
мулів до співпраці платника податків із держа;
вою та, відповідно, повернення незадекларова;
них доходів до легальної економіки, залучення
додаткових інвестицій, збагачення української
держави автори законопроекту визначають ор;
ганізаційно;правові засади податкової амністії
доходів, одержаних із порушенням визначених
законами України правил оподаткування та ва;
лютного регулювання, а також порядок та умо;
ви звільнення від юридичної (у тому числі кри;
мінальної) відповідальності осіб, які легалізу;
вали такі доходи [2, c. 177]. 

О. Готін для протидії захопленню заручників
(ст. 147 КК України) вважає за доцільне засто;
сування кримінально;правового компромісу,
тобто, замість загрози застосування карально;
репресивних заходів за вчинене, дозволити
особі спокутувати вину без суворого покарання
через посткримінальну поведінку [3, c. 79]. На
думку В. Борисова, за весь час дії нового КК Ук;
раїни до нього була введена лише одна заохочу;
вальна норма – ч. 4 ст. 2121 «Ухилення від спла;
ти страхових внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування». Але, на думку
вченого, необхідно прогнозувати більш інтен;
сивне зростання таких норм, оскільки у зако;
нопроектах, що надходять до Верховної Ради, є
чимало пропозицій щодо необхідності введення
до КК не лише заборонних норм, а й заохочу;
вальних [4, c. 17].

В. Голіна пропонує як компромісний шлях у
боротьбі з бандитизмом використовувати норму
заохочення та доповнити ст. 257 КК України
спеціальною нормою: «Звільняється від кримі�
нальної відповідальності особа за вчинення зло�
чину, якщо вона добровільно заявила про орга�
нізацію банди, участь у такій банді або у вчиню�
ваному нею нападі (нападах) та активно спри�
яла її розкриттю». Запровадження такої норми,
на її думку, викличе напругу та підозру у бан;
дитському середовищі, оскільки існуватиме пра;
вова спокуса – звільнення від покарання та кри;

мінальної відповідальності за вчинені злочини
[5, c. 175].

Сьогодні інститут звільнення від криміналь;
ної відповідальності є досить складним; при цьо;
му існує тенденція до його поступового розши;
рення. Так, однією з характерних ознак чинно;
го КК визнається те, що він передбачає в За;
гальній частині нові (порівняно з попереднім за;
конодавством) види звільнення від криміналь;
ної відповідальності, а в його Особливій час;
тині вдвічі збільшено кількість заохочувальних
норм [6, c. 7]. Норми, що його утворюють, не
лише належать до Загальної й Особливої час;
тин КК, а й безпосередньо інтегровані до норм
конституційного права (амністія та помилування
мають міжгалузеву природу: виходячи з компе;
тенції органів, що їх приймають, вони є предме;
том регулювання конституційного права, але як
юридичні підстави звільнення від кримінальної
відповідальності, що названі в кримінальному
законі, як засоби реалізації кримінальної полі;
тики держави вони, безумовно, входять до сфе;
ри регулювання права кримінального [7, c. 47]). 

Нині КК України передбачає такі види звіль;
нення від кримінальної відповідальності: у зв’яз;
ку з дієвим каяттям (ст. 45); у зв’язку з прими;
ренням винного з потерпілим (ст. 46); у зв’язку з
передачею особи на поруки (ст. 47); у зв’язку із
зміною обстановки (ст. 48); у зв’язку із закінчен;
ням строків давності (ст. 49, частини 1, 2 ст. 106);
у зв’язку з амністією (ч. 1 ст. 44); звільнення від
кримінальної відповідальності із застосуванням
примусових заходів виховного характеру до не;
повнолітнього (ст. 97); спеціальні види, передба;
чені Особливою частиною (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114,
ч. 3 ст. 175, ч. 4 ст. 212, ч. 4 ст. 2121, ч. 2 ст. 255, ч. 2
ст. 2583, ч. 6 ст. 260, ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 289, ч. 4 ст. 307,
ч. 4 ст. 309, ч. 4 ст. 311, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 401).
Інститут звільнення від кримінальної відпові;
дальності органічно поєднується з природою су;
часного права, його гуманістичною та демокра;
тичною сутністю. Вважається, що норми цього
інституту застосовуються тоді, коли ще не визрі;
ли умови для повної декриміналізації тих чи ін;
ших діянь, але вже є підстави не застосовувати
кримінальну відповідальність за такі діяння в ок;
ремих конкретних випадках [8, c. 117]. 

А. Вознюк стверджує, що соціально;правову
зумовленість спеціальних видів звільнення від
кримінальної відповідальності учасників орга;
нізованих груп і злочинних організацій утворю;
ють соціальні (необхідність виявлення, запо;
бігання, розкриття та розслідування злочинів,
учинених учасниками організованих груп і зло;
чинних організацій), кримінально;правові (ви;
сокий ступінь суспільної небезпеки злочинів,
учинених учасниками організованих груп і зло;
чинних організацій, економія кримінальної ре;
пресії), кримінологічні (високий ступінь латент;
ності цих злочинів і складність запобігання їм),
кримінально;процесуальні й оперативно;розшу;
кові (складність виявлення, розкриття та роз;
слідування злочинів, учинених учасниками ор;
ганізованих груп і злочинних організацій),
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міжнародно;правові (вимоги та рекомендації
міжнародних нормативно;правових актів у сфе;
рі протидії злочинам, учиненим учасниками ор;
ганізованих груп і злочинних організацій) чин;
ники [9, c. 8].

Необхідно визначити передумову й умови
звільнення від кримінальної відповідальності
за сприяння учасникам злочинних організацій
та укриття їх злочинної діяльності. Передумова
звільнення від кримінальної відповідальності –
вчинення злочину, передбаченого ст. 256 КК
України. Умовою звільнення від кримінальної
відповідальності має бути добровільне повідом;
лення правоохоронному органу або іншому ор;
гану державної влади та сприяння припиненню
існування або діяльності злочинної організації чи
розкриттю злочинів, учинених у зв’язку із спри;
янням учасникам злочинних організацій та ук;
риттям їх злочинної діяльності, якщо в її діях
немає складу іншого злочину. 

Добровільне повідомлення має місце до по;
рушення проти особи кримінальної справи. Як;
що кримінальну справу вже порушено за наяв;
ністю ознак злочину, таке повідомлення заявни;
ком має бути зроблене до винесення постанови
про притягнення його як обвинуваченого. Ад;
ресатом добровільного повідомлення може бу;
ти орган дізнання, дізнавач, слідчий, прокурор,
суддя або суд, а зміст повідомлення має стано;
вити інформація про злочини, вчинені у зв’язку
із сприянням учасникам злочинних організацій
або укриттям їх злочинної діяльності. Ця озна;
ка полягає в активних фізичних діях особи, яка
вчинила злочин, що становить передумову звіль;
нення від кримінальної відповідальності.

Пленум Верховного Суду України стосовно
ч. 3 ст. 369 КК України роз’яснив, що добро;
вільною слід вважати усну чи письмову заяву в
органи внутрішніх справ, прокуратуру, суд, ін;
ший державний орган, наділений правом пору;
шувати кримінальну справу, зроблену з будь;
яких мотивів, але не у зв’язку з тим, що про даний
хабар стало відомо органам влади чи компетент;
ним службовим особам [10, c. 11].

До правоохоронних органів за законодав;
ством України відносяться органи прокуратури,
внутрішніх справ, служби безпеки, митні орга;
ни, органи охорони державного кордону, органи
державної податкової служби, органи й устано;
ви виконання покарань, державної контрольно;
ревізійної служби, рибоохорони, державної лі;
сової охорони, інші органи, що здійснюють пра;
возастосовні або правоохоронні функції.

Органи влади – широке поняття, що охоп;
лює як правоохоронні органи, так і інші органи
влади. За Конституцією України державна влада
здійснюється на засадах їх поділу на законодав;
чу, виконавчу та судову (ч. 1 ст. 6). Єдиним орга;
ном законодавчої влади є Верховна Рада Ук;
раїни (ст. 72 Конституції України). Вищим орга;
ном у системі органів виконавчої влади є Кабі;
нет Міністрів України (ч. 1 ст. 113). До цієї сис;
теми входять ще центральні та місцеві органи ви;
конавчої влади. Відповідно до Указу Президен;

та України «Про систему центральних органів
виконавчої влади» такими органами, крім Кабі;
нету Міністрів, є міністерства, державні коміте;
ти (державні служби) та центральні органи ви;
конавчої влади із спеціальним статусом (п. 1).
Відповідно до п. 5 цього Указу центральні орга;
ни можуть мати свої територіальні органи (на;
приклад, обласні чи районні управління). Міс;
цевими органами виконавчої влади відповідно
до ч. 1 ст. 118 Конституції є обласні, районні та
міські у містах Києві та Севастополі державні
адміністрації. Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону Ук;
раїни «Про місцеві державні адміністрації» від
09.04.1999 р. вони можуть мати у своєму складі
управління, відділи й інші структурні підроз;
діли, перелік яких визначається Кабінетом Мі;
ністрів України.

Судову владу в Україні здійснюють виключ;
но суди. Відповідно до ч. 3 ст. 124 Конституції
України судочинство здійснюється Конституцій;
ним Судом України та судами загальної юрис;
дикції. До судів загальної юрисдикції відносять;
ся загальні (Верховний Суд України, обласні,
районні та прирівняні до них суди) та спеціалі;
зовані суди. Не можна погодитися з думкою вче;
них, які прирівнюють органи місцевого самовря;
дування до органів державної влади [11, c. 677–
678]. Очевидно, що за змістом Конституції Ук;
раїни органи державної влади й органи місцево;
го самоврядування є окремими владними сис;
темами.

Вважаємо, що у кожному випадку кінцевим
адресатом отримання зданих особою засобів має
стати орган, який повноважний порушити кри;
мінальну справу щодо цієї особи чи звільнити 
її від кримінальної відповідальності. Такими 
органами, відповідно до ст. 4 Кримінально;про;
цесуального кодексу України є суд, прокурор,
слідчий чи орган дізнання. Якщо про вчинений
злочин повідомлено безпосередньо не їм, орган,
який їх прийняв, зобов’язаний повідомити ці
органи про факт отримання заяви або повідом;
лення та попередити про це суд, прокуратуру,
слідчого чи орган дізнання для вирішення пи;
тання про притягнення особи до кримінальної
відповідальності або звільнення її від такої. 

Сприяння розкриттю злочину – це сприян;
ня органам досудового розслідування чи суду в
отриманні фактичних даних про злочин. При
цьому законодавство не встановлює будь;якого
критерію для визначення ступеня сприяння роз;
криттю злочинів, як, наприклад, це має місце у
ч. 2 ст. 255 КК України, відповідно до якої звіль;
няється від кримінальної відповідальності за
створення злочинної організації, керівництво
нею чи участь у ній особа, яка добровільно зая;
вила про створення такої організації й активно
сприяла її розкриттю. Як відомо, закон не вста;
новив, а практика не виробила критерію розме;
жування активного та звичайного сприяння роз;
криттю злочину. Тому слід погодитися з твер;
дженням А. Сафронова про те, що оскільки будь;
яка допомога обвинуваченого в розкритті зло;
чину об’єктивно полегшує його розслідування і
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тим самим зменшує соціально;негативні наслід;
ки скоєного, вона повинна враховуватися при
характеристиці його посткримінальної пове;
дінки [12, c. 16] та передбачити в якості умови
звільнення від кримінальної відповідальності
за вчинення злочину, передбаченого ст. 256 КК
України, саме сприяння у розкритті злочину
(незалежно від того було воно активним чи ні;
основне, щоб воно було ініціативним).

Проведений аналіз дозволяє запропонувати
таку спеціальну норму щодо звільнення особи
від кримінальної відповідальності за вчинення
злочину, передбаченого ст. 256 КК України:
«Звільняється від кримінальної відповідальності
за діяння, передбачене в частині першій цієї
статті, особа, яка добровільно повідомила про 
нього правоохоронний орган або інший орган дер�
жавної влади та сприяла припиненню існування
або діяльності злочинної організації або розкрит�
тю злочинів, учинених учасниками цих органі�
зацій».
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Доказування є стрижнем кримінально;
процесуальної діяльності, воно має в ній
найбільш питому вагу [1, с. 116]. М. Ми;

хеєнко, В. Нор, В. Шибіко зазначають, що як
об’єктивна істина в цілому, так і окремі факти,
обставини справи встановлюються слідчими
органами, прокурором і судом лише шляхом
кримінально;процесуального доказування, під
час якого збираються, перевіряються, оцінюють;
ся докази і на їх підставі приймаються й обґрун;
товуються процесуальні рішення. Цим зумов;
люється те, що доказування має найбільшу пи;
тому вагу в усій діяльності органів і осіб, які ве;
дуть процес [2, с. 115]. Цей висновок є загально;
визнаним. Безперечним є й те, що найпошире;
нішими засобами доказування, засобами одер;
жання доказів є слідчі дії. Від якості та своєчас;
ності їх проведення залежить доля криміналь;
ної справи. До системи пізнавальних процесу;
альних дій належить і експертиза.

Зростаюча увага до охорони навколишньо;
го природного середовища зумовлює необхід;
ність експертного аналізу як окремих об’єктів
живої та неживої природи, так й екологічної
обстановки на окремих територіях, у певних 
регіонах. Однією з форм забезпечення еколо;
гічної безпеки населення, охорони природного
середовища та раціонального використання її
ресурсів є притягнення до кримінальної відпо;
відальності за екологічні правопорушення, що
містять ознаки злочину. В ході досудового роз;
слідування та судового провадження за кримі;
нальними справами даної категорії необхідно
використовувати спеціальні знання в галузі еко;
логії, біології, ґрунтознавства й інших природ;
ничих наук. Для встановлення причинного
зв’язку між екологічним правопорушенням та
негативними наслідками, які настали, потрібне
проведення судових експертиз.

Ефективність розкриття та розслідування
екологічних злочинів і запобігання їм залежить
від своєчасного та правильного використання
досягнень науки і техніки, можливостей су;
дових експертиз. Як зазначає Л. Бордюгов, до

факторів, що знижують ефективність спільної
діяльності правоохоронних і природоохорон;
них органів щодо охорони навколишнього при;
родного середовища, належить недостатній
рівень використання спеціальних знань у галузі
екології та суміжних природничих наук при ви;
явленні й судовому розгляді екологічних право;
порушень з метою встановлення фактичних об;
ставин негативного антропогенного впливу на
довкілля. Ефективним вирішенням цієї пробле;
ми є розвиток судово;екологічної експертизи –
нового напряму судово;експертних досліджень.
Отже, успішне розслідування та розгляд у су;
дах кримінальних справ, пов’язаних з порушен;
ням екологічного законодавства, потребує мак;
симального використання сучасних наукових
досягнень, тобто неможливе без використання
спеціальних знань [3, с. 59].

У кримінально;процесуальній науці понят;
тя «експертиза» має власний зміст. Криміналь;
но;процесуальний закон розуміє експертизу як
слідчу (процесуальну) дію, пов’язану з її при;
значенням і проведенням. Висновок експерта,
як і процесуально засвідчені результати інших
слідчих дій (огляду, допиту, слідчого експери;
менту тощо) є джерелом доказів по криміналь;
ній справі, тобто виступає юридичною основою
з’ясування кримінально;правової сутності спра;
ви, оскільки встановлені за їх допомогою фак;
тичні обставини можуть бути визнані доказами.
В процесуальному аспекті судової експертизи
міститься правозастосовний зміст процесуаль;
них дій. Кожна слідча дія реалізується у формі
правової процедури, в межах якої з’ясовуються
обставини справи, фіксуються факти як зміст
доказів, які збираються. 

Процесуальна форма – це форма (або поря;
док) здійснення всіх окремих процесуальних дій,
пов’язаних із збиранням і дослідженням дока;
зів на досудовому розслідуванні та при судово;
му розгляді справи. Разом із тим вона є формою
процесуального закріплення цих дій і пов’яза;
них з ними рішень (протокол, постанова, ухва;
ла, вирок). Процесуальні форми відносяться до
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процедури здійснення процесуальних дій і то;
му вони закріплюються в КПК у вигляді норм
процедурно;правового характеру. Дотримання
кримінально;процесуальної форми є вимогою,
приписом закону [4, с. 16–17].

Процесуальну форму, яка містить у собі
процедуру слідчої дії, доцільно розглядати як
своєрідний правовий (регулятивний) метод або
спосіб, характерний для збирання юридичних
доказів. Він виконує специфічні для процесу;
ального права функції, пов’язані із забезпечен;
ням законності. Від інших слідчих дій експерти;
за відрізняється тим, що сам суб’єкт доказуван;
ня не проводить її, а призначає експертизу та
доручає її проведення особі, яка компетентна в
дослідженні певних питань. Відповідно до пра;
вових умов застосування цієї процесуальної дії,
вказана особа наділяється офіційними повно;
важеннями (процесуальним статусом експерта)
провести експертизу та засвідчити отримані ре;
зультати у висновку експерта. 

Соціальна ситуація, що складається в сучас;
ному українському суспільстві, зумовлює по;
требу залучення висококваліфікованих про;
фесіоналів у будь;якій сфері людської діяль;
ності, передусім пов’язаної з судочинством, де від
виваженого та правильного судового рішення
доволі часто залежать не тільки матеріальні стат;
ки людини, а й її нормальне життя та свобода. 
В разі вирішення питань щодо порушення кримі;
нальних справ і в процесі їх розслідування ви;
никає потреба вирішення питань, що стосують;
ся специфіки різноманітних галузей знань.
Природно, що як би добре не були підготовлені
й яку б високу кваліфікацію не мали процесу;
альні особи, які здійснюють провадження у
справі, вони не можуть володіти достатньо гли;
бокими знаннями для вирішення всіх питань,
що стосуються різноманітних галузей науки,
техніки, виробництва. Саме тому в процесі роз;
слідування злочинів і під час розгляду судами
справ різноманітних категорій здавна запрошу;
вали для консультацій обізнаних осіб, проводи;
ли за їх допомогою окремі слідчі дії, а також до;
ручали їм потрібні експертні дослідження, ре;
зультати яких давали можливість всебічно до;
слідити обставини справи. 

Судова експертиза відіграє важливу роль се;
ред усіх форм застосування спеціальних знань в
інтересах судочинства. Потреба в її застосуванні
виникає тоді, коли інші форми допомоги обізна;
них осіб для розв’язання питань, які мають зна;
чення в судочинстві, виявляються недостатніми.
Вона значно розширює пізнавальні можливості
процесуальної особи, дає змогу використовувати
в судочинстві весь арсенал сучасних можливос;
тей науки. З огляду на важливість і поширеність,
а також тривалий час використання в інтересах
судочинства, судова експертиза отримала до;
статньо глибоке теоретичне розроблення.

У чинному кримінально;процесуальному за;
конодавстві України призначення експертизи
розглядається як один із трьох способів вико;
ристання спеціальних знань у судочинстві.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 75 Кримінально;
процесуального кодексу (далі – КПК) України,
експертиза призначається слідчим у випадках,
коли для вирішення певних питань при прова;
дженні у справі потрібні наукові, технічні або ін;
ші спеціальні знання. Оскільки призначення
експертизи є процесуальним рішенням слідчого,
а її проведення суворо регламентоване нормами
процесуального права, вона є своєрідною проце;
суальною дією при доказуванні із специфічною
формою, де експерт, використовуючи спеціальні
знання, навички та досвід, самостійно (у межах
своєї компетенції) здійснює дослідження, вияв;
ляє нові докази, що мають значення для пізнан;
ня істини.

Безумовно, основним процесуальним регу;
лятором, який встановлює порядок призначен;
ня та проведення судових експертиз у кримі;
нальному судочинстві України, є КПК Укра;
їни. Статтею 196 КПК України визначено поря;
док призначення експертизи у випадках: 

•• коли для вирішення певних питань при
провадженні в справі потрібні наукові, технічні
або інші спеціальні знання (ст. 75 КПК); 

•• коли експертиза призначається обов’яз;
ково (ст. 76 КПК). 

Стаття 196 КПК України висуває певні ви;
моги до вмотивованої постанови (крім даних,
зазначених у ст. 130 КПК), яку складає слідчий,
і вказує підстави для проведення експертизи,
прізвище експерта або назву установи, експертам
якої доручається провести експертизу, питання, з
яких експерт повинен дати висновок, об’єкти,
які мають бути досліджені, а також наводить пе;
релік матеріалів, що пред’являються експерту
для ознайомлення. У статті зазначається, що у ви;
падку, коли експертиза проводиться не в експерт;
ній установі, слідчий, упевнившись в особі екс;
перта, вручає йому копію постанови про призна;
чення експертизи, роз’яснює обов’язки та права,
встановлені ст. 77 КПК, і попереджає його про кри;
мінальну відповідальність за ст. 385 Криміналь;
ного кодексу (далі – КК) України за відмову від
виконання покладених на нього обов’язків, а та;
кож про відповідальність за ст. 384 КК України
за дачу завідомо неправдивого висновку. Про ви;
конання цих дій слідчий складає протокол, в яко;
му, крім даних, передбачених ст. 85 КПК, зазна;
чає також відомості про особу експерта, його ком;
петентність у певній галузі знань і зроблені ним
заяви. Коли експертиза провадиться в експерт;
ній установі, експерт зазначає у вступній частині
висновку, що він попереджений про кримінальну
відповідальність за дачу завідомо неправдивого вис;
новку, і стверджує це своїм підписом.

Судово;екологічні експертизи, як клас су;
дових експертиз, провадяться для встановлен;
ня фактичних обставин негативного антропо;
генного впливу на навколишнє природне сере;
довище з метою відправлення правосуддя. До
завдань судово;екологічної експертизи відно;
сять такі:

•• визначення виду та місця розташування
джерела негативного антропогенного впливу,
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характеристика негативного антропогенного
впливу на навколишнє природне середовище в
часі та просторі;

•• встановлення механізму негативного ант;
ропогенного впливу, з’ясування масштабів, а
також умов та обставин, що сприяли посилен;
ню негативного антропогенного впливу;

•• встановлення обставин, пов’язаних з по;
рушенням природоохоронного законодавства,
умов експлуатації потенційно небезпечних об’єк;
тів і дій (бездіяльності) спеціально уповнова;
жених осіб в галузі охорони навколишнього при;
родного середовища та природокористування,
які сприяли заподіянню шкоди здоров’ю люди;
ни (смерті) або інших тяжких наслідків.

Отже, судово;екологічна експертиза прова;
диться з метою встановлення джерела, механізму,
характеристики та масштабів негативного антро;
погенного впливу на навколишнє природне сере;
довище. При цьому з’ясовуються важливі фак;
тичні обставини, що дозволяють у подальшому
визначити винність суб’єкта правопорушення та
розмір матеріальної шкоди, нанесеної природно;
му середовищу, а також розробити рекомендації з
відтворення екологічної рівноваги.

Л. Бордюгов вважає, що найбільш типові
завдання судово;екологічної експертизи (з ура;
хуванням сучасних наукових розробок) можна
об’єднати в такі групи [5, с. 125]:

•• визначення виду та місця розташування
джерела негативного антропогенного впливу на
навколишнє природне середовище;

•• визначення характеристики негативного
антропогенного впливу на навколишнє природ;
не середовище в часі та просторі;

•• встановлення механізму негативного ант;
ропогенного впливу (механізму виникнення
надзвичайної екологічної події);

•• визначення масштабів, а також умов та об;
ставин, що сприяють виникненню негативного
антропогенного впливу на навколишнє природ;
не середовище;

•• визначення умов та обставин, що сприяють
посиленню негативного антропогенного впли;
ву на навколишнє природне середовище;

•• встановлення невідповідностей екологіч;
ного характеру у проектах техніко;економічних
розрахунків і техніко;економічних обґрунту;
вань будівництва (реконструкції), планування
певного об’єкта;

•• встановлення обставин, пов’язаних із по;
рушенням екологічного законодавства й умов

експлуатації потенційно небезпечних об’єктів, із
діями (бездіяльністю) спеціально уповноважених
осіб у галузі охорони навколишнього середовища
та природокористування, які сприяли заподіян;
ню шкоди здоров’ю людини (смерті людини) або
призвели до інших тяжких наслідків.

Висновки

Зростання ролі судочинства для встанов;
лення фактичних обставин екологічних зло;
чинів зумовлює актуальність розвитку судово;
екологічної експертизи як самостійного напря;
му судово;експертної діяльності. Розширення
сфери використання судово;екологічної екс;
пертизи в кримінальному судочинстві зумовле;
но потребою об’єктивізації процесу доказуван;
ня, забезпечення захисту майнових і немайно;
вих прав та законних інтересів особи, громадсь;
ких об’єднань, підприємств, установ, а за вели;
ким рахунком – і інтересів держави. Це зумов;
лено й зростанням екологічної злочинності,
збільшенням загрози від наслідків екологічних
злочинів. 

Висновки судових експертів за справами
про екологічні злочини забезпечать об’єктиві;
зацію розслідування справи, допоможуть здо;
лати протидію з боку винних осіб, окремих уг;
руповань і керівників підприємств – вину;
ватців створення загрозливих екологічних ситу;
ацій та інших осіб, які не заінтересовані у вста;
новленні істини у справі. Розширення можли;
востей судово;екологічної експертизи у вирішен;
ні завдань судочинства зумовлене процесами
інтеграції та диференціації наукового знання,
що дає можливість використовувати в доказу;
ванні нові досягнення сучасної науки.
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Сучасне покоління має можливість
спостерігати за процесом трансфор;
мації нашої демократичної держави,

який супроводжується реформуванням ос;
новних нормативних конструкцій. Однак не
завжди зміни у законодавстві створюють
логічно правильний та ефективний механізм
реалізації основних правових демократичних
ідей. Актуальним у даному контексті постає
питання відмови прокурора від підтримання
обвинувачення й юридико;психологічна ді;
яльність потерпілого як самостійного суб’єк;
та обвинувачення, його правових можливос;
тей та обмежень.

Дослідження психологічних особливос;
тей правового статусу потерпілого при від;
мові прокурора від підтримання обвинува;
чення здійснювалося юристами та психоло;
гами: О. Бандуркою, В. Бедь, М. Гошовсь;
ким, Н. Грішиною, Б. Загурським, В. Конова;
ловою, М. Костицьким, В. Кошинцем, Г. Лож;
кіним, В. Маляренком, В. Марчаком, І. Поте;
ружею, Т. Присяжнюк, В. Шепітьком, В. Юр;
чишиним та ін. У своїх наукових працях за;
значені автори розглядали питання обвину;
вальної домінанти діяльності потерпілого
при підтриманні ним обвинувачення у кримі;
нальному процесі. На нашу думку, питання
практичної реалізації потерпілим його права
на підтримання даного обвинувачення та
специфіки психологічної діяльності, пов’яза;
ної із цим недостатньо вивчене у вітчизняній
літературі, а тому потребує подальшого на;
укового дослідження.

Метою цієї статті є психологічний аналіз
обвинувальної діяльності потерпілого у
кримінальному процесі при відмові проку;
рора від підтримання обвинувачення.

Обвинувачення – базовий інститут кри;
мінального процесу, основою якого є діяль;
ність, пов’язана із боротьбою проти осіб, які
скоїли злочини, та захистом потерпілих. В ос;
нові його розуміння лежить принцип пуб;
лічності, який виражається у розгляді кримі;
нальних справ, кримінальному переслідуванні
злочинців саме в інтересах держави, з метою
розкриття злочинів, встановлення об’єктивної
істини, захисту прав і законних інтересів лю;
дей. Право приватних осіб (потерпілих) на об;
винувачення не обмежує згаданий принцип
кримінального процесу, а його правильне розу;
міння не виключає право потерпілих на участь
у кримінальному переслідуванні. Оскільки
демократична держава не може претендувати
на захист усіх без винятку суспільних інтере;
сів, в науці кримінально;процесуального пра;
ва повноваження з підтримання обвинувачен;
ня приватними особами та потерпілими базу;
ються на принципі диспозитивності. 

У чинному законодавстві сфера застосу;
вання приватного обвинувачення залишила;
ся досить вузькою – три склади злочину, по
яких потерпілий визнається самостійним су;
б’єктом обвинувачення тільки у випадку від;
мови від нього прокурора. У літературі така
діяльність потерпілого вважається не окре;
мим видом обвинувальної діяльності, а колом
справ, які мають визначені у законодавстві
особливості їх розгляду [1, с. 64; 2, с. 57] із
його участю, однак з такою позицією навряд
чи можна погодитися. В. Маляренко вважає,
що обвинувачення після відмови від нього
прокурора «перестає бути державним, ос;
кільки держава в особі прокурора відмовила;
ся від нього, воно стає приватним» [3, с. 8]. 

З іншого боку, при відмові прокурора від
обвинувачення діяльність потерпілого но;
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сить характер «приватного обвинувачення»,
але використання такого звороту, на нашу
думку, недоцільне, адже в силу визначення
законом терміна «злочин» обвинувачення
завжди носитиме публічний відтінок. Тому об;
винувачення, що підтримується потерпілим,
слід вважати «неофіційним» по категоріях
справ приватного обвинувачення, де він доб;
ровільно приймає на себе права й обов’язки
обвинувача і внаслідок цього набуває проце;
суальної самостійності [4, с. 41–42].

У випадку відмови прокурора від підтри;
мання обвинувачення право потерпілого на
його підтримання зумовлюється біологічною
основою людського існування. В літературі
висловлюється думка, що згадане право на
сучасному етапі є видозміненим древнім ін;
стинктом самозбереження та самозахисту, а
суспільство повинно надати його потерпіло;
му як єдино можливий спосіб самозахисту в
кримінальному процесі [5, с. 51], що дозво;
лить у законному порядку відновити пору;
шені права та не допустити самосуду. 

Екскурс в історію зародження обвинува;
чення свідчить, що першооснова в розвитку
належить приватному обвинуваченню, яке
здійснювали потерпілі від злочинів, їх роди;
чі, але все закінчилося тим, що цю функцію
перебрала на себе держава, а державне обви;
нувачення покладено на прокуратуру.

Для потерпілого важливим є задоволен;
ня особистої потреби у реалізації власних
уявлень про справедливість у рамках право;
вого поля, однак це тільки «один бік медалі»; 
з іншого боку наявність так званого неофій;
ного обвинувачення є гарантією проти сва;
вілля державних обвинувачів, яка усуває «мо;
нополію доступу» до суду з кримінального
судочинства й є засобом контролю громадян
за діяльністю органів прокуратури в плані
здійснення ними функції державного обви;
нувачення [6, с. 38]. 

Із підвищенням інтересу громадськості
до особи потерпілого закономірним стало
зростання уваги до процесуальних форм за;
хисту його інтересів. Сучасні дослідники
звернулися до теорії суб’єктивних публіч;
них прав Г. Єллінека, який надає приватним
особам право захищати не тільки приватні, 
а й публічні інтереси та зазначає, що публічне
суб’єктивне право тим і відрізняється від при;
ватного суб’єктивного права, що захищає не
тільки і не стільки інтереси одиничного суб’єк;
та, а конкретну антропологічну цінність [7].

Після відмови прокурора від обвинува;
чення останнє не зникає, а лише втрачає ха;
рактер публічного. Процесуальний статус
потерпілого у такому випадку вчені характе;
ризують як «обвинувач», «субсидіарний об;
винувач», «приватний співобвинувач (обви;
нувач)». В. Юрчишин зазначив, що яким би

терміном у літературі чи навіть у законі не
був позначений потерпілий, який підтримує
в суді обвинувачення після відмови від цього
прокурора, сутність і зміст його діяльності не
зміниться [8, с. 8]. 

Прокурор своєю відмовою покладає на
потерпілого «додаткове навантаження» ви;
конувати не характерні для нього функції,
для чого йому потрібні певні матеріально;ор;
ганізаційні та правові основи. Але сам факт
такої відмови ще не робить з потерпілого об;
винувача; для цього необхідною умовою є
наявність юридичного складу: відмова про;
курора, роз’яснення судом права на продов;
ження розгляду справи, активне волевияв;
лення. 

Відмова прокурора від підтримання дер;
жавного обвинувачення тягне за собою не;
сприятливі наслідки для потерпілого: не ви;
знання статусу потерпілого як такого, відсут;
ність умінь самостійної реалізації на прак;
тиці його прав на підтримання обвинувачен;
ня, обмаль часу для підготовки до підтри;
мання обвинувачення, належної правової до;
помоги. Суттєвими є психологічні проблеми
у потерпілого внаслідок такої відмови, що,
перш за все, пов’язані з індивідуальними ха;
рактеристиками його особистості та пере;
шкоджають скористатися тим комплексом
прав, що надає закон. Відчуття страху, безпо;
радності, дискомфорту, комплекси з приводу
відсутності елементарних юридичних знань,
як правило, підштовхують потерпілого до то;
го, щоб сприйняти відмову прокурора та по;
годитися з нею, хоча внутрішньо особа відчу;
ває глибокий розпач і розчарування у діяль;
ності правоохоронних органів. Така пасивна
позиція потерпілого піддається критиці в лі;
тературі, адже принцип змагальності кримі;
нального процесу передбачає активну його
участь у реалізації наданого законом кола
прав і гарантій. Держава робить все можливе,
щоб поліпшити їх процесуально;правовий
статус, однак і потерпілий повинен бажати
його використати, а тому тільки підвищення
загального рівня правосвідомості, належне
правове виховання, розуміння важливості
активної участі на всіх етапах кримінального
процесу, у тому числі при відмові прокурора
від обвинувачення, може змінити ситуацію,
що склалася.

З психологічної точки зору діяльність по;
терпілого при відмові прокурора від підтри;
мання державного обвинувачення характе;
ризується пануванням обвинувальної домі;
нанти, яка визначається як спрямованість
рефлекторної системи, що зумовлює роботу
нервових центрів у відповідний період часу
та надає його поведінці певної спрямованості.
Вона підсумовує та нагромаджує імпульси,
що надходять від центральної нервової сис;
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теми, одночасно стримуючи активність ін;
ших центрів. Ця домінанта викликає у по;
терпілого активність «нападу», викриття,
звинувачення, вимагання відновлення дозло;
чинного становища на фоні негативно;підви;
щених емоційних відчуттів. Безумовно, та;
кою поведінкою він намагається відновити
для себе психологічний комфорт, відчуття
захищеності та справедливості, для нього ду;
же важливо, щоб держава в особі суду під;
тримала його позицію, дозволила реалізува;
ти наданий законом комплекс прав у повно;
му обсязі. 

Інститут підтримання обвинувачення по;
терпілим у психологічному контексті відо;
бражає єдність відношення та поводження 
потерпілого з особою, яка притягається до кри;
мінальної відповідальності, що базується на
його внутрішньому переконанні у винуватос;
ті. Зайнявши таку позицію, потерпілий тим
самим виражає своє ставлення до обвину;
вачення й обвинуваченого. Як наслідок, це 
зумовлює специфіку його поведінки. Після
відмови прокурора від підтримання держав;
ного обвинувачення потерпілому залишаєть;
ся сукупність фактичних даних, сформова;
них компетентними органами, які, на думку
прокурора, не знайшли свого підтвердження,
що і стало підставою для відмови від обвину;
вачення. Це, безумовно, психологічно при;
гнічує потерпілого, вибиває його з колії, він
усвідомлює майбутній ризик не підтверджен;
ня підтриманого ним обвинувачення.

Одним із важливих елементів у психоло;
гічній складовій обвинувачення, підтрима;
ного потерпілим, є дотриманням ним прин;
ципу справедливості, де мірою останньої є
твердження про те, що кожна людина вправі
вимагати до себе такого відношення, яке б не
принижувало її честі та гідності, не зачіпало
наданих законом прав. Такій позиції повною
мірою відповідає вимога про справедливе
підтримання обвинувачення потерпілим, ро;
зумне, правильне та в міру, яка адекватно
відображає вину особи, притягнутої до кри;
мінальної відповідальності.

Чималу роль у даній ситуації відіграє су;
б’єктивне відношення потерпілого до обви;
нувачення, здійснюваного ним, до зібраних і
встановлених фактів у справі за наявності внут;
рішнього переконання у винуватості підсуд;
ного, у тому, що злочин вчинено саме ним і
злочинцем заподіяна шкода. Лише за такого
внутрішнього переконання, на основі мораль;
ного підґрунтя потерпілий зможе успішно
здійснити свої функції обвинувачення. Од;
нак постає логічне запитання: чи можна ви;
магати від потерпілого об’єктивності при
підтриманні обвинувачення, оскільки він
особисто заінтересований у ході розгляду
справи?

Психологічний механізм підтримання
обвинувачення потерпілим у випадку відмо;
ви від нього прокурора передбачає форму;
вання цілісної позиції обвинувачення, під;
тримання обвинувачення як такого та твер;
дження на основі доказів про винуватість
підсудного, необхідність його засудження і
покарання. Іншими словами, психологічним
підґрунтям підтримання обвинувачення по;
терпілим при відмові прокурора є обґрунто;
ване законом, обставинами справи, встанов;
леною сукупністю доказів внутрішнє переко;
нання у винуватості особи. 

Після відмови прокурора від обвинува;
чення обвинувальна діяльність потерпілого
не завжди спрямована проти підсудного. Во;
на може бути спрямована на доказування йо;
го невинуватості та встановлення справж;
нього злочинця чи співучасників злочину, 
не притягнутих під час досудового слідства.
З цього випливає, що основною функцією
потерпілого за умов підтримання обвинува;
чення є обвинувальна, проте вона може здійс;
нюватися у повному обсязі, частково або 
потерпілий може відмовитися від неї взагалі.

Обвинувальна промова потерпілого в су;
довому засіданні відображає кульмінацію
існуючого із злочинцем конфлікту та носить
психологічне, логічно;етичне навантаження.
На даному етапі діяльність потерпілого но;
сить комунікативний та інформативний ха;
рактер, де перший знаходить вияв у судовій
промові як засобі комунікативного зв’язку,
обстоюванні своєї обвинувальної позиції; з
точки зору інформативної функції ця промо;
ва містить відомості про досліджувані події,
дані, що їх підтверджують. Потерпілий на да;
ному етапі аналізує та дає оцінку зібраним
доказам, формулює свої висновки, обґрун;
товує їх здобутими доказами. Така його ді;
яльність носить аналітичний, а не описо;
вий зміст. 

На завершення промови потерпілий,
який діє як обвинувач, повинен здійснити
консолідацію всіх суб’єктивних та об’єктив;
них аспектів складу злочину, співвіднести їх
із статтями Кримінального кодексу України
й обґрунтувати правильність його застосу;
вання у даному випадку. Необхідно все ж 
зберігати психологічну рівновагу, уникати
пафосних висловлювань, зверхнього ставлен;
ня, образ, бути стриманим. Важливим є пси;
хологічний стиль промови з використанням
помірної емоційності, хорошої дикції, пере;
конливості, тобто потерпілий повинен бути
психологічно готовим до здійснення остан;
ньої своєї функції в обвинуваченні – промо;
ви як в емоційному плані (розуміння своєї
відповідальності), так і в інтелектуальному
(логічність ходу думок, аналітичне мислен;
ня, лаконічність висловлювань, мовна куль;
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тура, висока концентрація пам’яті). Часто
важливо не стільки те, що сказано, а й як ска;
зано, а тому мають бути застосовані правила
полеміки, формування психологічної стій;
кості, врівноваженості, саморегуляції влас;
ного психічного стану та поведінки, аналі;
тичного та логічного обґрунтування обвину;
вачення. 

Інститут підтримання обвинувачення по;
терпілим після відмови у його підтриманні
прокурором органічно пов’язаний із принци;
пами кримінального права та захистом по;
терпілого, його інтересів. Реалізація цього
права на практиці є виразом справжнього гу;
манізму та справедливості кримінальної по;
літики, чіткого дотримання законів і прин;
ципів громадянського суспільства. Така ді;
яльність потерпілого органічно вплітається у
здійснення судом процесу правосуддя та ви;
конує свого роду охоронну функцію. Значен;
ня неофіційного обвинувачення для потер;
пілого набуває відтінок реалізації потреби в
установленні об’єктивної істини по справі та
свого роду моральної «помсти» за вчинений
злочин, а також є способом захисту поруше;

них злочином прав і законних інтересів, конт;
ролю та корекції діяльності правоохоронних
органів.
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В статье рассматриваются психологические особенности обвинительного поведения потерпев�
шего, которым он пытается восстановить собственный психологический комфорт, ощущение защи�
щенности и справедливости.



К Р И М І Н А Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С

149

№ 8

Кримінальне судочинство здійснюється
судами загальної юрисдикції, до повно;
важень яких належить як вирішення в

процесі розгляду кримінальної справи по суті
питання винуватості чи невинуватості особи
у вчиненні злочину, так і судовий контроль за
дотриманням законності в діяльності органів
дізнання під час проведення ними досудового
розслідування. Метою судового контролю є
своєчасне забезпечення охорони прав.

Однією з форм судового контролю є роз;
гляд судом скарг на постанови органу дізнан;
ня про порушення кримінальної справи. За;
коном України «Про внесення змін до Кри;
мінально;процесуального кодексу України
щодо оскарження постанови про порушення
кримінальної справи» від 14.12.2006 р. Кри;
мінально;процесуальний кодекс (далі – КПК)
України доповнено статтями 2367 і 2368 що;
до порядку оскарження до суду постанови
про порушення кримінальної справи та роз;
гляду судом скарг на зазначені постанови, а
також внесені зміни до статей 206, 349 і 382.
Законодавчо закріплене право на оскарження
до суду зазначених постанов забезпечує кож;
ному умови для захисту порушених прав і сво;
бод, їх відновлення, сприяє виконанню зав;
дань кримінального судочинства й є одним із
способів забезпечення правопорядку в дер;
жаві. Судовий контроль за правомірністю по;
рушення кримінальної справи – дієва гарантія
прав і свобод людини та громадянина, що за;
безпечує реалізацію права особи на судовий
захист, не допускає зловживань з боку посадо;
вих і службових осіб правоохоронних органів.

Після внесення змін до кримінально;про;
цесуального законодавства в юридичній лі;
тературі в роботах М. Бєлкіна, В. Боднар, 
Г. Доросинської, О. Дроздова, О. Дувансько;
го, В. Лобач, В. Ковбасюк, В. Кудрявцева, 
А. Нижник, В. Парового, С. Штогун та ін;
ших висвітлені окремі проблемні питання,
що стосуються порядку прийняття суддею

рішень за результатами розгляду скарги на
постанови про порушення кримінальних
справ. Однак ці питання розглянуті ними ще
до прийняття Конституційним Судом Укра;
їни рішення від 30.06.2009 р. № 16;рп/2009,
яким визнані такими, що не відповідають Кон;
ституції України (є неконституційними), 
положення частин 7, 9, п. 3 ч. 12, п. 2 ч. 16 
ст. 2368 КПК України.

Мета цієї статті полягає в тому, щоб на ос;
нові вивчення чинного кримінально;проце;
суального законодавства, вказаного рішен;
ня Конституційного Суду України, узагаль;
нення основних положень праць науковців
проаналізувати найбільш актуальні та важ;
ливі проблеми оскарження до суду постанов
органів дізнання про порушення криміналь;
ної справи.

Конституційний Суд України визнав, що
не відповідає Конституції України таке по;
ложення ст. 2368 КПК: «у разі неподання без
поважних причин до суду матеріалів, на під;
ставі яких було прийнято рішення про пору;
шення справи, у встановлений суддею строк,
суддя вправі визнати відсутність цих матері;
алів підставою для скасування постанови
про порушення справи» (містилося у ч. 7).
Системний аналіз цього положення дав під;
стави суддям Конституційного Суду Укра;
їни вважати, що його зміст допускає можли;
вість невиконання органом дізнання обов’яз;
ку, покладеного на нього судом, щодо надан;
ня зазначених матеріалів.

Законодавче закріплення права суду ска;
совувати постанови про порушення кримі;
нальної справи в порядку, визначеному ч. 7
ст. 236 КПК України, зумовлювало винесення
судом рішення, яке ґрунтувалося не на все;
бічному, об’єктивному, повному дослідженні
всіх матеріалів, на підставі яких приймалося
рішення про порушення кримінальної спра;
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ви, а лише на юридичному факті неподання
без поважних причин до суду цих матеріалів
у встановлений суддею строк.

Розгляд справи за відсутності матеріалів,
згідно з якими було прийнято рішення про
порушення кримінальної справи, позбавляв
учасників процесу права на судовий захист,
що гарантується ч. 1 ст. 55 Конституції Укра;
їни. Крім того, скасування постанови про по;
рушення кримінальної справи з названої під;
стави виключало змагальність сторін, а та;
кож свободу в наданні ними суду своїх аргу;
ментів, що стосується предмета спору, у до;
веденні перед судом їх переконливості для
обґрунтування правомірності чи неправомір;
ності порушення справи. 

Також визнані такими, що не відповіда;
ють Конституції України такі положення 
ст. 2368 КПК України: «неявка якого в судо;
ве засідання не перешкоджає розгляду спра;
ви» (містилося в ч. 9); «якщо він не з’явився
у судове засідання» (було застосоване в п. 3
ч. 12). Наведені положення надавали судам
повноваження розглядати справи щодо ос;
карження постанов про порушення кримі;
нальної справи без участі у судовому засі;
данні прокурора. За цією нормою обов’язок
доведення правомірності порушення справи
покладався на прокурора, неявка якого в су;
дове засідання не перешкоджала розгляду
справи. Допускаючи розгляд справ за відсут;
ності у судовому засіданні прокурора, зако;
нодавець по суті звільнив прокурора від на;
лежного виконання функції, передбаченої 
п. 3 ст. 121 Конституції України.

Тепер участь прокурора під час судового
розгляду справи за скаргою на постанову про
порушення кримінальної справи є обов’язко;
вою. Цей обов’язок випливає з конституційно
визначеної функції прокуратури України що;
до здійснення нагляду за додержанням за;
конів органами, які проводять дізнання. Ме;
тою участі прокурора в процесі судового
розгляду скарг на постанови про порушення
кримінальної справи є надання доводів і ар;
гументів на підтвердження правомірності по;
рушення справи та можливого спростування
тверджень іншої сторони судового процесу
про незаконність чи необґрунтованість по;
станови, що забезпечує дотримання змагаль;
ності сторін як основної засади судочинства
(п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України). Орга;
ни прокуратури України зобов’язані вжива;
ти всіх необхідних заходів для забезпечення
участі прокурора у процесі судового розгля;
ду справ зазначеної категорії. Неналежна ор;
ганізація участі прокурора в процесі, а також
його відсутність у судовому засіданні без по;
важних причин може бути підставою для при;
тягнення винних осіб до юридичної відпові;
дальності.

Крім того, визнано неконституційним і
положення, яке містилося в п. 2 ч. 16 ст. 2368

КПК України: «і виносить постанову про від;
мову в порушенні справи». Повноваження
суддів виносити постанови про відмову в по;
рушенні кримінальної справи в порядку, пе;
редбаченому п. 2 ч. 16 ст. 236 КПК, суперечи;
ло закріпленому ст. 6 Конституції України
принципу поділу влади, оскільки проведення
розслідування та складання досудових про;
цесуальних документів у справах публічного
обвинувачення не є предметом судочинства
у кримінальних справах (ч. 3 ст. 124 Основ;
ного Закону України).

Безумовно, положення п. 2 ч. 16 ст. 2368

КПК щодо винесення суддею постанови про
відмову в порушенні кримінальної справи
виходило за межі його компетенції. Такі ме;
жі щодо порушення та відмови в порушенні
кримінальної справи визначені у ч. 1 ст. 27, ч. 3
ст. 98, пунктах 2, 3 ч. 2 ст. 251 КПК, відпо;
відно до яких суддя наділений повноважен;
ням приймати ці процесуальні рішення не
інакше як за скаргами потерпілих і лише у
справах про злочини, відповідальність за які
передбачена ст. 125, ч. 1 ст. 126, ст. 356 Кри;
мінального кодексу (далі – КК) України що;
до дій, якими заподіяно шкоду правам та ін;
тересам окремих осіб. Крім перелічених ви;
падків, порушення та відмова в порушенні кри;
мінальної справи є не напрямом криміналь;
но;процесуальної діяльності судді, а складо;
вою частиною функції кримінального пе;
реслідування, яку виконують органи досудо;
вого розслідування та прокурори. Таким чи;
ном, відмовляючи у порядку, передбаченому
п. 2 ч. 16 ст. 2368 КПК України, у порушенні
кримінальної справи при вчиненні злочину
публічного обвинувачення, суддя виходив за
межі своєї компетенції, виконуючи не влас;
тиву йому функцію.

У юридичній літературі на дану обстави;
ну звертав увагу В. Лобач ще до прийняття
Конституційним Судом України рішення від
30.06.2009 р. Так, він зазначав, що, виходячи
із змісту ст. 4, ч. 2 ст. 98 КПК України, за за;
явою або повідомленням про злочин проку;
рор, слідчий, орган дізнання або суд у межах
їх компетенції зобов’язані порушити кримі;
нальну справу або відмовити в порушенні
кримінальної справи, або направити заяву чи
повідомлення за належністю. Отже, якщо
суд не вправі порушити кримінальну справу,
то і відмова в її порушенні не належить до
його компетенції [1, с. 84].

Після прийняття Конституційним Судом
України рішення від 30.06.2009 р. ще зали;
шилися певні проблемні питання, які вини;
кають під час розгляду судами скарг на по;
станови органів дізнання про порушення кри;
мінальної справи, що мають бути вирішені.
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Так, у ч. 20 ст. 2368 КПК України вказано: 
«У разі скасування постанови про порушення
справи та відмови у порушенні справи подані
до суду документи зберігаються в матеріалах
провадження по скарзі до набрання законної
сили відповідною постановою судді. У по;
дальшому ці матеріали зберігаються в суді». 
У частині 3 ст. 382 КПК також вказано, що піс;
ля апеляційної перевірки постанови місцево;
го суду, винесеної в порядку, передбаченому
ст. 2368 КПК, матеріали справи «зберігаються
в матеріалах судового провадження по скарзі,
якщо постанову про порушення справи скасо;
вано і в порушенні справи відмовлено». Така
редакція цих норм викликає заперечення.

По�перше, визнано неконституційним по;
ложення ст. 2368 КПК – «і виносить по;
станову про відмову в порушенні справи»
(містилося в п. 2 ч. 16 цієї статті). Тому по;
трібно виключити з ч. 20 ст. 2368 КПК слова
«та відмови у порушенні справи», з п. 2 ч. 3
ст. 382 КПК – слова «і в порушенні справи
відмовлено».

По�друге, оскільки втратило чинність по;
ложення п. 2 ч. 16 ст. 2368 КПК, яким було пе;
редбачено винесення суддею постанови про
відмову у порушенні справи, то, виходячи із
змісту цієї норми, у разі скасування суддею
постанови про порушення справи оригінали
матеріалів, на підставі яких порушено справу,
мають повертатись органу, який провадив у цій
справі дізнання. В суді потрібно залишати ли;
ше матеріали судового провадження по скарзі
у цій справі. У зв’язку з цим пропонуємо ви;
класти п. 2 ч. 16 ст. 2368 КПК у такій редакції:
«задовольняє скаргу, скасовує постанову про
порушення кримінальної справи та повертає
матеріали органу, який проводив у цій справі
досудове розслідування, для проведення до;
даткової перевірки заяви або повідомлення
про злочин». У такій самій редакції потрібно
викласти і п. 2 ч. 3 ст. 382 КПК України.

Заслуговує на розгляд й інше проблемне
питання. Суд повинен скасувати постанову
органу дізнання про порушення кримінальної
справи, наприклад, у зв’язку з тим, що пере;
вірка заяви або повідомлення про злочин
здійснювалася понад строк, встановлений ч. 4
ст. 97 КПК, навіть, якщо є достатні дані, які
вказують на наявність ознак злочину. У тако;
му випадку орган дізнання, керуючись стаття;
ми 4, 98 КПК, зобов’язаний знову порушити
кримінальну справу. Разом із тим строки, вста;
новлені ст. 97 КПК України, сплили, що під;
тверджується постановою судді. Виникає пи;
тання: яке рішення повинен прийняти орган
дізнання?

Якщо орган дізнання знову винесе поста;
нову про порушення кримінальної справи, то
вона буде повторно скасована у випадку її ос;
карження заінтересованою особою до суду.

Вихід із такого замкненого процесуального
кола вбачається у внесенні змін до КПК. 
У разі, коли суд скасував постанову про по;
рушення кримінальної справи у зв’язку з не;
дотриманням зазначених строків, необхідно
надати прокурору право відновити своєю
постановою строки розгляду заяв і повідом;
лень про злочини, передбачені ст. 97 КПК
України [2, с. 85–86].

Надання матеріалів, відповідно до яких
було прийнято рішення про порушення
кримінальної справи, є обов’язком органів ді;
знання, які, враховуючи строки розгляду су;
дом скарг на постанови про порушення спра;
ви, повинні вжити всіх необхідних заходів для
своєчасного їх направлення до суду. Однак
строки провадження дізнання також обмеже;
ні. Відповідно до ст. 108 КПК, у справі про
злочин, що не є тяжким або особливо тяжким,
дізнання провадиться у строк не більше деся;
ти днів, починаючи з моменту встановлення
особи, яка його вчинила. У справі про тяжкий
або особливо тяжкий злочин дізнання прова;
диться у строк не більше десяти днів з момен;
ту порушення справи. У разі обрання до пі;
дозрюваного запобіжного заходу у порядку,
передбаченому ст. 1652 КПК України, дізнан;
ня провадиться у строк не більше п’яти діб із
моменту обрання запобіжного заходу. 

Частиною 21 ст. 2368 КПК визначено, що
на постанову судді, прийняту за наслідками
розгляду скарг на постанови про порушення
кримінальних справ, протягом семи діб з дня
її винесення може бути подана апеляція до
апеляційного суду. Статті 349, 382 КПК пе;
редбачають порядок такого оскарження. Ка;
саційне оскарження прийнятих судом рішень
законодавець не передбачив. З таким право;
вим регулюванням не можна погодитись.

У Конституції України визначено, що
права і свободи людини та громадянина за;
хищаються судом; кожному гарантується пра;
во на оскарження в суді рішень, дій чи без;
діяльності органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, посадових і служ;
бових осіб (частини 1, 2 ст. 55). Реалізацією
права особи на судовий захист є можливість
оскарження судових рішень у судах апеля;
ційної та касаційної інстанцій. Перегляд су;
дових рішень в апеляційному та касаційному
порядку гарантує відновлення порушених
прав і охоронюваних законом інтересів лю;
дини та громадянина.

Положення п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції
України, що закріплює одну з основних за;
сад судочинства – забезпечення апеляційно;
го та касаційного оскарження рішення суду,
крім випадків, встановлених законом, на на;
шу думку, слід розуміти як таке, що надає
право перевіряти в касаційному порядку рі;
шення місцевих та апеляційних судів щодо
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скасування постанов про порушення кримі;
нальної справи.

Аналіз статей КПК України свідчить, що
законодавець прямо не передбачив у них
норм, які встановлюють випадки, коли забо;
ронено перевірку в касаційному порядку пос;
танов місцевих судів, якими скасовані поста;
нови про порушення кримінальної справи, й
аналогічних за суттю ухвал апеляційного су;
ду, винесених щодо цих постанов. У КПК та;
кож не визначено переліку постанов та ухвал,
які перешкоджають подальшому проваджен;
ню у справі.

Очевидним є те, що рішення місцевих та
апеляційних судів, якими задоволені скарги
та скасовані постанови про порушення кри;
мінальних справ, є такими, що перешкоджа;
ють подальшому провадженню у справі, ос;
кільки унеможливлюють проведення досудо;
вого розслідування, її судовий розгляд по су;
ті, постановлення вироку, а тому вони по;
винні перевірятися в касаційному порядку.

Положення ч. 2 ст. 383 КПК України що;
до перевірки в касаційному порядку зазначе;
ного судового рішення необхідно розуміти
як такі, що надають право перевіряти в ка;
саційному порядку рішення місцевих та апе;
ляційних судів, ухвалені у справах щодо ска;
сування постанови про порушення кримі;
нальної справи, оскільки ці рішення пере;
шкоджають подальшому провадженню у
справі. Такий висновок підтверджується 
матеріалами судової практики. Так, у блоці
судових рішень за 2008 р. Єдиного держав;
ного реєстру судових рішень міститься низка
ухвал Верховного Суду України щодо ка;
саційного перегляду судових рішень, прий;
нятих за наслідками розгляду судами скарг
на постанови про порушення кримінальних
справ. Ці рішення прийнято за касаційним
поданням прокурора, коли постанову про 
порушення кримінальної справи судом бу;
ло скасовано. Верховний Суд виходив з того,
що скасування цих постанов перешкоджає
подальшому провадженню у кримінальній
справі (ч. 2 ст. 383 КПК України) [3, с. 6].

У зв’язку з викладеним пропонуємо до;
повнити ч. 21 ст. 2368 КПК України нормою,
за якою на постанови місцевого й апеляцій;
ного суду щодо скасування постанови про
порушення кримінальної справи може бути
подана касація до касаційного суду.

В аспекті проблеми, що розглядається,
заслуговує на увагу те, що Пленум Верхов;
ного Суду України прийняв у першому чи;

танні проект постанови «Про деякі питання, що
виникають під час розгляду судами України
скарг на постанови органів дізнання, слідчого,
прокурора про порушення кримінальної спра;
ви» від 18.12.2009 р. У пункті 10 цієї постанови
наголошується на тому, що у касаційному по;
рядку можуть бути перевірені постанови місце;
вих судів та ухвали апеляційних судів, якими
скасовані постанови про порушення справи,
оскільки вони перешкоджають подальшому
провадженню у кримінальних справах. Також,
за наявності передбачених законом підстав, во;
ни можуть бути переглянуті в порядку виключ;
ного провадження.

Разом із тим у касаційному порядку не
повинні оскаржуватися постанови місцевих
судів та ухвали апеляційних судів, постанов;
лені щодо постанов, якими відмовлено в за;
доволенні скарги про скасування постанови
про порушення справи, оскільки вони не пе;
решкоджають подальшому провадженню у
кримінальних справах. 

Після доповнення КПК України стаття;
ми 2367,2368 законодавець чомусь не вніс змін
до ст. 54 КПК, відповідно до якої суддя не мо;
же брати участі в розгляді кримінальної спра;
ви лише у випадках, якщо він під час досудо;
вого розслідування справи вирішував питан;
ня щодо проведення обшуку, виїмки, огляду,
обрання, зміни чи скасування запобіжних за;
ходів, продовження строків тримання під вар;
тою або розглядав скарги на затримання чи на
постанову про відмову в порушенні кримі;
нальної справи чи закриття справи.

Розгляд суддею скарги на постанову про
порушення кримінальної справи під час до;
судового розслідування не є обставиною, що
виключає участь судді у розгляді справи по
суті. З цим не можна погодитись, а тому про;
понуємо доповнити п. 21 ст. 54 КПК України
після слова «постанови» словами «про пору;
шення кримінальної справи».
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Відповідно до ст. 1 Закону України «Про
прокуратуру» від 05.11.1991 р. Гене;
ральний прокурор України та підпо;

рядковані йому прокурори здійснюють про;
курорський нагляд за додержанням і правиль;
ним застосуванням законів. Проте, згідно з
Конституцією України, яка була прийнята
через п’ять років після прийняття зазначе;
ного Закону, функції прокуратури значно зву;
жувалися. Тому в Перехідних положеннях
Конституції України законодавець передба;
чив, що функція нагляду за додержанням і
застосуванням законів зберігається за проку;
ратурою лише до введення в дію законів, які
регулюють діяльність державних органів що;
до контролю за додержанням законів. Пере;
хідні положення передбачались як тимчасо;
ві, але продовжують діяти вже майже п’ят;
надцять років. На сьогодні шляхи вирішення
цієї проблеми досить дискусійні. Більше цьо;
го, в Концепції реформування кримінальної
юстиції, затвердженій Указом Президента
України від 08.04.2008 р. № 311/2008, визна;
чено, що прокуратура в Україні має стати єди;
ним органом, на який покладається виконан;
ня функції кримінального переслідування.

Пошуком шляхів вирішення проблеми,
що розглядається, займалися такі вітчизняні
науковці, як Ю. Грошевий, В. Долежан, В. Зе;
ленецький, М. Косюта, В. Маляренко, О. Ми;
хайленко, Г. Мурашин, М. Потебенько, В. Су;
хонос, Ю. Шемшученко. Однак однозначно;
го підходу до реформування функцій проку;
ратури на сучасному етапі не існує. 

Метою цієї статті є аналіз становлення та
розвитку прокурорського нагляду в історич;
ному контексті та у порівнянні з вирішен;
ням зазначеної проблеми в інших країнах.

Зародження первинних функцій проку;
ратури відноситься до часів Стародавнього

Риму. Але на той час діяльність прокурато;
рів (від лат. рrocurator – управитель, пред;
ставник) полягала у зборі податків, управ;
лінні невеликими провінціями, завідуванні
бібліотеками, видовищами, господарствами.
Проте ні в Стародавній Греції, ні в Стародав;
ньому Римі прокурора як учасника розгляду
справи в суді не існувало. 

Законодавча спадщина Київської Русі не
містить згадок про діяльність прокурорів. 
У судовій практиці того часу панував зма;
гальний процес. Обвинувачем у справах був
позивач, з ініціативи якого розпочиналося
судочинство. 

Прокурорський нагляд виник лише у ХІІІ–
ХVІ ст. у Франції. Як зазначає О. Михай;
ленко, засновником прокуратури є король Фі;
ліп І, який видав першу законодавчу пам’ятку
прокуратури – Ордонанс 1302 р. [1, с. 34]. Цим
законом визначалося положення королівсь;
ких прокурорів у судах, адже їх повноваження
полягали у виконанні функцій представника
інтересів короля у суді. Прокурори були посе;
редниками між судами та королівською вла;
дою та, передусім, захищали інтереси корони. 

З часом королівські прокурори тимчасо;
во наділялися певними функціями загально;
го нагляду у фінансовій і податковій сферах.
У період Французької революції прокурори
вже не виступали обвинувачами в суді. Цю
функцію виконували обрані публічні обвину;
вачі, а прокурори залишалися лише стража;
ми закону [1, с. 35]. Основними напрямами
діяльності сучасної прокуратури Франції є
порушення кримінального переслідування, на;
гляд за діяльністю судової поліції та слідчого
судді, підтримання державного обвинувачен;
ня у судовому процесі, забезпечення виконан;
ня судових рішень. Наглядові функції про;
курора обмежуються наглядом за судовими
відомствами, адвокатурою, тюрмами та ве;
денням судової статистики [2, с. 192–193].
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Із Франції інститут прокуратури був за;
позичений сусідніми державами, в тому чис;
лі Польщею та Російською імперією, в складі
яких на той час перебувала Україна.

Про існування прокуратури на території
України ще у ХІV ст. свідчать згадки про те, що
у 1578 р. на сеймі Речі Посполитої було утворе;
но особливий для України трибунал – Луць;
кий. Наступного року у Батурині утворено
Український трибунал. Депутати трибуналу
щорічно обирали прокурора (інстигатора),
якому наглядачі приватних маєтків передава;
ли відомості про позови та характер правопо;
рушень. Прокурор також наглядав за чинністю
подання позовів до трибунальського суду [3].

Появу прокуратури в Росії науковці по;
в’язують з указами Петра І 1722 р. «Об уста;
новлении должности прокуроров в надвор;
ных судах» та «О должности генерал;губер;
натора». Згідно з цими указами генерал;про;
курор був «оком государевим», наглядав за
діяльністю сенату та колегій, слідкував за всі;
ма прокурорами, щоб вони в своєму званні
істинно і чинно поступали [4, с. 8]. Згідно з
указом Катерини ІІ «Учреждения для управ;
ления губерний» (1775 р.) до повноважень
губернських прокурорів, які були запрова;
джені при судах, віднесено охорону суспіль;
ного благополуччя в губернії, нагляд за ка;
зенним управлінням та за судом і розпра;
вою, тобто прокуратура на тому етапі була
переважно органом нагляду за додержанням 
і правильним застосуванням правових актів.

Діяльність органів прокуратури була ре;
формована в результаті судової реформи
1864 р., згідно з якою прокуратура позбавля;
лася наглядових функцій, а на прокурора
покладалися обов’язки кримінального пере;
слідування: керівництво дізнанням, підтриман;
ня державного обвинувачення в судах і спо;
стереження за правильним застосуванням
закону в судах. Прокуратура була утворена
при окружних судах, судових палатах і Се;
наті, який став лише судовим органом. При
цьому встановлювалося, що існуючий на;
гляд за губернськими, міськими та повітови;
ми установами припиняється із скасуванням
посади губернських і повітових прокурорів.
Але цей процес виявився затяжним, що фак;
тично призвело до існування двох систем про;
куратури: прокурори суддів виконували функ;
цію обвинувальної влади, а губернські про;
курори мали повноваження щодо здійснення
загального нагляду [1, с. 39]. Ця ситуація де;
що нагадує ту, що існує зараз в Україні. 

За часів відродження української дер;
жавності у 1917–1920 рр. заслуговують на
увагу основні події, що стосувались утворен;
ня та діяльності прокуратури. Так, на початку
січня 1918 р. Центральна Рада ухвалила За;
кон «Про урядження прокураторського на;

гляду на Україні». Згідно з цим Законом при
Генеральному Суді утворювалася прокура;
торія. За часів Гетьманату був затверджений
Закон «Про утворення Державного Сенату»,
де встановлювалося, що при кожному Гене;
ральному Суді перебувають прокурор і то;
вариш прокурора. У цей же період на тери;
торії України поступово встановлювалася Ра;
дянська влада. 28 червня 1922 р. Всеукраїн;
ський центральний виконавчий комітет за;
твердив «Положення про прокурорський на;
гляд», яке стало основою діяльності прокура;
тури на багато років. Це Положення перед;
бачало такі функції прокуратури: здійснення
нагляду від імені Держави за законністю дій
усіх органів влади, господарських установ,
громадських, приватних організацій і при;
ватних осіб шляхом порушення криміналь;
ного переслідування проти винних і опротес;
товування постанов, що порушують закон;
безпосереднє спостереження за діяльністю
органів дізнання та слідства у сфері розкрит;
тя злочинів і підтримання обвинувачення в
суді, нагляд за правильністю тримання під
вартою затриманих осіб (п. 2). Такі повнова;
ження фактично відтворювали прокуратуру
того ж типу, що існувала за часів Петра І.

Централізація та незалежна прокурорсь;
ка система СРСР повністю склалася в сере;
дині 1936 р. та була закріплена «сталінсь;
кою» Конституцією. Для того періоду харак;
терним було існування в усіх обласних цент;
рах України «трійок» як каральних органів,
які розглядали справи «ворогів народу». До
складу «трійок» входив і обласний прокурор.
Такий безконтрольний каральний апарат ви;
носив вироки з порушенням практично всіх
процесуальних гарантій підсудного.

Конституція СРСР 1977 р. основними функ;
ціями прокуратури визначила: вищий нагляд
за точним і однаковим виконанням законів
усіма органами державного управління, кол;
госпами, кооперативами й іншими громадсь;
кими організаціями, посадовими особами,
громадянами (ст. 164). Такими функціями про;
куратура була наділена до проголошення не;
залежності України у 1991 р. Створення не;
залежної самостійної держави зумовило ак;
тивну діяльність, спрямовану на створення
правової бази і 5 листопада 1991 р. Верховна
Рада України прийняла Закон «Про проку;
ратуру» (далі – Закон). 

Аналіз розвитку інституту прокуратури та
прокурорського нагляду дозволяє виділити
такі основні тенденції: 

•• функції прокурора зароджувались як 
управителя невеликими провінціями, завіду;
вача бібліотеками, видовищами. За часів
Стародавнього світу та в Київській Русі про;
курора як учасника розгляду справи в суді не
існувало; 
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•• функції прокуратури переважно поля;
гали у здійсненні вищого нагляду за додержан;
ням і правильним застосуванням правових
актів (при Петрі І та за часів Радянської влади); 

•• до компетенції прокуратури відносилися
лише процесуальні функції (Франція ХІІІ–
ХVІ ст. і на сучасному етапі, Російська ім;
перія в результаті судової реформи 1864 р.).

Нині прокуратура України переживає
новий виток свого становлення. Реформуван;
ня прокуратури передусім пов’язане з рефор;
муванням її функцій. Прийняття 28 червня
1996 р. Конституції України, яка у ст. 121 ви;
значила повноваження прокуратури, зумо;
вило внесення відповідних змін до Закону
України «Про прокуратуру». Тому у рамках
малої судово;правової реформи у 2001 р. бу;
ли внесені суттєві зміни до ст. 5 Закону Ук;
раїни «Про прокуратуру», яка дослівно про;
дублювала норму Конституції України та ви;
значила, що на прокуратуру покладаються
такі функції: 

•• підтримання державного обвинувачен;
ня в суді; 

•• представництво інтересів громадянина
або держави в суді у випадках, визначених
законом; 

••нагляд за додержанням законів органами,
які проводять оперативно;розшукову діяль;
ність, дізнання, досудове слідство; 

••нагляд за додержанням законів при вико;
нанні судових рішень у кримінальних спра;
вах, а також при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов’язаних з обмежен;
ням особистої свободи громадян. 

У частині 2 ст. 5 Закону зазначено, що на
прокуратуру не може покладатися виконан;
ня функцій, не передбачених Конституцією
України. Отже, на прокуратуру не поклада;
ється функція загального нагляду; нагляд об;
межується лише сферою правосуддя. Тому в
п. 9 Перехідних положень Конституції Ук;
раїни визначено, що прокуратура продовжує
виконувати функцію нагляду за додержан;
ням і застосуванням законів до введення в
дію законів, які регулюють діяльність дер;
жавних органів щодо контролю за додержан;
ням законів. Таке реформування функцій
прокуратури зумовлено позицією Ради Єв;
ропи, членом якої Україна є з 1995 р. Членст;
во в Раді Європи вимагає змін ролі та функ;
цій прокуратури шляхом перетворення цьо;
го інституту на орган, який відповідатиме
європейським стандартам. Найбільше нарі;
кань із боку Ради Європи існує щодо функції
нагляду за додержанням і застосуванням за;
конів. На думку експертів, ця функція ста;
вить прокуратуру над іншими гілками влади,
фактично підміняє суди, втручається у сферу
судової компетенції, загрожує незалежності
судової влади [5, с. 121]. Проте такі зміни не;

однозначно сприйняли як учені;юристи, так
і практичні працівники. У наукових видан;
нях автори обстоювали недоцільність відмо;
ві від прокурорського нагляду за додержан;
ням і застосуванням законів. Основним аргу;
ментом було те, що ліквідація функції нагля;
ду за дотриманням і застосуванням законів є
передчасною у зв’язку з погіршенням в Ук;
раїні стану законності [6, с. 8]. 

Слід зазначити, що зарубіжний досвід ор;
ганізації та діяльності прокуратури свідчить,
що у цьому питанні немає якихось чітко ок;
реслених міжнародно;правових стандартів.
М. Косюта вважає, що наглядову функцію
зберегла більшість країн пострадянського
простору (Росія, Білорусь, Молдова, Казах;
стан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизія та
Туркменістан). Прокурорський нагляд за до;
триманням законів при розслідуванні злочи;
нів існує також у Грузії (процесуальне ке;
рівництво слідством) та Естонії (нагляд за
діяльністю поліції при розслідуванні злочи;
нів і за законністю діяльності розшукових ві;
домств) [7, с. 57–58]. 

У Меморандумі про домовленість Гене;
ральних прокурорів європейських країн (чле;
нів Ради Європи) 1999 р. зазначається, що
відмінності у повноваженнях прокуратури
як органу із захисту закону, які базуються на
традиціях і правовій культурі, мають свої
причини й є важливими для досягнення зав;
дань правової держави. Реальним завданням
є не ліквідація цього органу, а його зміцнен;
ня реальною ефективною співпрацею відпо;
відних країн. У цьому документі передба;
чено також, що у національному законодавст;
ві потрібно враховувати міжнародні докумен;
ти щодо статусу та повноважень прокурату;
ри і прокурорів, беручи до уваги особли;
вості кожної країни [8, с. 9]. У зв’язку з цим під
час внесення змін до Конституції України 
у грудні 2004 р. ст. 121 доповнено п. 5, який
уповноважив прокуратуру здійснювати на;
гляд за додержанням прав і свобод людини та
громадянина, законів із цих питань органами
виконавчої влади, органами місцевого само;
врядування, їх посадовими та службовими
особами, тобто були розширені наглядові
повноваження. Але на цьому не було постав;
лено крапку у конституційному визначенні
функцій прокуратури. На підставі рішення
Конституційного Суду від 30.09.2010 р. За;
кон України «Про внесення змін до Консти;
туції України» від 08.12.2004 р. визнано не;
конституційним і п. 5 ст. 121 Конституції Ук;
раїни, яким вона була доповнена у 2004 р.,
втратив чинність.

Діяльність прокуратури України на сьо;
годні ґрунтується, з одного боку, на нор;
мах розділу VII Конституції України, а з ін;
шого – на нормах Перехідних положень Кон;
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ституції. Досі реальних кроків щодо реалі;
зації п. 9 Перехідних положень законодав;
цем не здійснено.

Заслуговує також на увагу новий підхід
щодо реформування прокуратури, викладе;
ний у Концепції реформування криміналь;
ної юстиції. У цьому документі визначено,
що у сфері кримінальної юстиції прокурату;
ра в Україні має стати єдиним органом, на
який покладається виконання функції кримі;
нального переслідування особи, у тому числі
висунення обвинувачення, процесуальне ке;
рівництво досудовим розслідуванням і скла;
дання обвинувального акта. Таким чином,
історія становлення та розвитку прокурату;
ри свідчить про те, що прокуратурі то нада;
валися занадто широкі повноваження (ви;
щий, загальний нагляд), то її повноваження
звужувалися – обмежувалися лише роллю
державного обвинувачення в системі право;
суддя.

Висновки

Реформування повноважень прокурату;
ри в Україні має ґрунтуватися на міжнарод;
ному досвіді та враховувати особливості су;
часного етапу розвитку українського су;
спільства. Оскільки на сьогодні актуальним
є питання прийняття нового Кримінально;
процесуального кодексу України, вважаємо,
що питання реформування повноважень про;
куратури та кримінального судочинства ма;

ють обговорюватися в комплексі. При цьому
заслуговує на увагу детальне законодавче
врегулювання повноважень прокурора, адже
згідно із ст. 123 Конституції України орга;
нізація та порядок діяльності органів проку;
ратури України визначаються законом.
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Давньокитайський філософ Конфуцій ска;
зав: «Нічого не буває рано чи пізно – все
буває тільки вчасно». Наведене вислов;

лювання цілком об’єктивно характеризує пе;
ребіг судово;правової реформи в Україні і свід;
чить про те, що незважаючи на допущені помил;
ки під час її здійснення і негаразди судової вла;
ди, що виникли через запровадження окремих
заходів, цей процес необхідно завершити. З од;
ного боку, вітчизняна система судів і судова вла;
да постійно відстають у своєму якісному розвит;
ку від потреб суспільства, а з іншого – коли б не
були реалізовані заходи судово;правової рефор;
ми, вони сприймуться соціумом, оскільки людст;
во, запровадивши суд, тим самим сконструювало
той механізм, що асоціюється із вічним двигуном.

Постійна зміна визначальних напрямів здійс;
нення судово;реформаційних процесів, на жаль,
є характерною ознакою для українського політи;
кума, наслідком чого є непослідовність і незавер;
шеність реформ. Реалізація ж положень новітньої
Концепції вдосконалення судівництва, затвер;
дженої на виконання Плану заходів із виконання
обов’язків та зобов’язань України, що виплива;
ють з її членства у Раді Європи, переконливо до;
водить, що судово;правова реформа у державі має
перейти до етапу свого логічного завершення.
Однак автори реформ, пропонуючи або незначні
зміни, або прагнучи впровадити революційні 
перетворення, які тільки підсилюють непри;
родність і надуманість окремих положень рефор;
мування, не вирішують проблем, наявних у су;
довій владі. Наведене може призвести до усклад;
нення здійснення такої влади та негативно відби;
тися на процесі реалізації захисту прав і свобод
громадян [1]. 

Держава вже протягом тривалого часу зай;
мається реформуванням судової влади і право;
суддя у межах чинного Основного Закону, ре;
зультатом чого є прийняття нових процесуаль;
них законів і численних змін до них. Водночас
законодавець, пристосовуючи у такий спосіб су;
дову владу під надумані стандарти, виконує роль
шевця, який використовує для роботи старий
шматок тканини і непридатні інструменти. У ре;
зультаті суспільство має судову владу і систему
судів, які явно не задовольняють його потреби.

Незважаючи на значну кількість теоретич;
них досліджень із проблем реформування судо;
вої влади та правосуддя, проведених такими
вченими, як В. Гончаренко, В. Долежан, В. Ко;
валь, В. Кривенко, С. Лінецький, В. Маляренко,
І. Марочкін, М. Михеєнко, В. Мойсик, Л. Моск;
вич, А. Осетинський, П. Пилипчук, В. Сердюк,
М. Сірий, В. Стефанюк, А. Стрижак та багатьма
іншими науковцями, актуальність цієї темати;
ки є очевидною.

Мета цієї статті – це передусім дослідження
окремих аспектів статусу Верховного Суду
України з урахуванням положень нового Зако;
ну України «Про судоустрій і статус суддів».

Основним завданням реформування судоу;
строю в Україні є утвердження самостійної судо;
вої влади і неупередженого та незалежного пра;
восуддя, спрямованих на захист прав людини й
інших учасників правовідносин. Складовою час;
тиною цього завдання є зростання значення суду
у системі державної влади, яка будується на за;
садах її поділу на законодавчу, виконавчу та су;
дову. Основні напрями реформування судової
системи закладені у Конституції України, прий;
нятій 28.06.1996 р. та Концепції судово;правової
реформи 1992 р. 

Одним з основних принципів Концепції є
створення такого судочинства, яке б максималь;
но гарантувало право на судовий захист, рівність
громадян перед законом, створило умови для
справжньої змагальності та реалізації презумпції
невинуватості.

Захист прав і свобод людини та громадянина,
прав та охоронюваних законом інтересів юри;
дичних осіб реалізується судовою системою пе;
редусім здійсненням функції правосуддя. Як за;
значає І. Шицький, правосуддя – це легальна
процедура здійснення органами судової влади
функції захисту прав і свобод учасників відпо;
відних правовідносин шляхом розгляду і оста;
точного вирішення у процесуальному порядку
справ судової юрисдикції відповідно до Консти;
туції та законів України [2, с. 130]. Це визначен;
ня відображає владний характер функції право;
суддя. 
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Судова функція притаманна всім судам не;
залежно від спеціалізації, інстанції або ланки і
безперечно характерна для Верховного Суду Ук;
раїни як суду найвищої інстанції. Тому здійснен;
ня правосуддя має бути змістом і основним нап;
рямом діяльності цього Суду, позаяк для судової
влади це є необхідною умовою її правового ха;
рактеру, владного впливу судової системи на
суспільні відносини. Саме в ній, на думку В. Смо;
родинського, на конституційному рівні вияв;
ляється одна із найважливіших властивостей су;
дової влади – системність, оскільки здійснення
правосуддя Верховним Судом України впливає
на всю систему судів загальної юрисдикції, а та;
кож на інших суб’єктів права [3, с. 17]. Наведена
позиція за своїм правовим наповненням цілко;
вито збігається із конституційним призначен;
ням Верховного Суду України як найвищого су;
дового органу саме у системі судів загальної юрис;
дикції.

Верховною Радою України було прийнято
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 
07.07.2010 р. Він визначив нові правові засади
організації судової влади та здійснення право;
суддя в Україні, а також систему судів загальної
юрисдикції, статус професійного судді, народно;
го засідателя, присяжного, систему та порядок
здійснення суддівського самоврядування, вста;
новив систему та загальний порядок забезпечен;
ня діяльності судів та інші питання судоустрою і
статусу суддів. Безумовним плюсом нової моделі
судоустрою є встановлення чітко визначеної чо;
тириланкової системи судів загальної юрис;
дикції: місцеві, апеляційні, вищі спеціалізовані
(як суди касаційної інстанції) і Верховний Суд.

У зв’язку з ухваленням даного нормативно;
правового акта офіційно було продекларовано,
що це все зроблено з метою захисту прав, свобод
і законних інтересів людини та громадянина,
прав і законних інтересів юридичних осіб, інте;
ресів держави на засадах верховенства права.

Однак, коли детально дослідити окремі по;
ложення вищезгаданого Закону, а саме ті його
норми, що визначають статус та повноваження
Верховного Суду України, то можна зробити до;
сить протилежні висновки.

Так, положеннями статей 38 і 39 Закону, а
також нормами, якими внесені зміни до Кодексу
адміністративного судочинства України, Госпо;
дарського процесуального кодексу України,
Цивільного процесуального кодексу України та
Кримінально;процесуального кодексу України,
Верховний Суд України позбавляється судових
функцій (функцій судового органу), що супере;
чить приписам ч. 3 ст. 124, ч. 3 ст. 125 Консти;
туції України, відповідно до яких судочинство в
Україні здійснюється Конституційним Судом
України та судами загальної юрисдикції, а най;
вищим судовим органом у системі судів загаль;
ної юрисдикції є Верховний Суд України.

Визначення Конституцією України Верхов;
ного Суду України як найвищого судового ор;
гану безпосередньо пов’язане із його повнова;
женнями щодо здійснення правосуддя, яке має

реалізовуватися наділенням законом процесуаль;
ними повноваженнями суду касаційної інстанції,
суду із перегляду рішень вищих спеціалізованих
судів, іншими повноваженнями, що дасть змогу
забезпечити єдність судової практики, однакове
застосування закону всіма судами загальної юрис;
дикції на території України (як це було передба;
чено Законом України «Про судоустрій України»
від 07.02.2002 р.). Натомість повноваження Вер;
ховного Суду України як судового органу обме;
жуються переглядом справ із підстав неоднаково;
го застосування судами (судом) касаційної
інстанції однієї і тієї самої норми матеріального
права у подібних правовідносинах у порядку, пе;
редбаченому процесуальним законом, а також пе;
реглядом справ у разі встановлення міжнародною
судовою установою, юрисдикція якої визнана Ук;
раїною, порушення Україною міжнародних зо;
бов’язань під час вирішення справи судом.

При цьому змінами, внесеними до процесу;
альних законів (розділ ХІІ «Прикінцеві поло;
ження»), передбачається, що вирішення питан;
ня про допуск справи до провадження Верховно;
го Суду України здійснюється колегією у складі
п’яти суддів відповідного вищого спеціалізова;
ного суду, про перегляд рішення якого із підстав
неоднакового застосування судами (судом) ка;
саційної інстанції однієї і тієї самої норми ма;
теріального права у подібних правовідносинах
подано заяву. Тобто суд, який постановив неза;
конне рішення, сам вирішуватиме: дозволити пе;
регляд акта чи ні.

Отже, нині Верховний Суд України, позбав;
ляючись процесуальних можливостей викону;
вати свою конституційну функцію, перегляду
рішень нижчих судів (у тому числі переважної
більшості рішень вищих судів), узагалі перестає
бути судовим органом. Такий підхід фактично
передбачає визначення компетенції Верховного
Суду України як судового органу щодо розгля;
ду справ не законом, а судовим органом нижчо;
го рівня, щодо законності рішення якого подано
заяву. Крім того, це означає штучне вивершення
вищих спеціалізованих судів над Верховним
Судом України, що вочевидь не відповідає
Конституції України та ст. 6 Конвенції про за;
хист прав людини і основоположних свобод що;
до права на розгляд справи безстороннім судом,
права на суд, встановлений законом.

Позбавивши Верховний Суд права суду ка;
саційної інстанції, законодавець так і не визна;
чився, який же статус надати найвищому органу
у системі судів загальної юрисдикції. Більше то;
го, ми вперше в історії українського судочинства
та на теренах колишнього СРСР, а можливо вза;
галі єдині в усьому цивілізованому світі отрима;
ли Верховний Суд держави, позбавлений права
приймати рішення по суті, звівши всі його пов;
новаження лише до права в окремих випадках
скасовувати рішення Вищого спеціалізованого
суду та направляти справу до цього самого суду
на новий розгляд. 

Несумісними із конституційним визначен;
ням Верховного Суду України як найвищого
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судового органу є положення Закону, якими
суттєво звужуються повноваження Пленуму
Верховного Суду України. 

Пленум Верховного Суду України є коле;
гіальним органом, повноваження якого визна;
чаються Конституцією та Законом. До складу
Пленуму входять усі судді Верховного Суду Ук;
раїни. Пленум – це вищий орган у структурі ін;
ших утворень Верховного Суду України. Етимо;
логія слова «пленум» свідчить, що воно має ла;
тинське походження і означає «загальні збори»,
«повний склад». Колегіальне вирішення питань,
як і будь;яке колективне прийняття рішень, – це
один із способів запобігання узурпації судової
влади. Безперечно, сама по собі колегіальність ут;
руднює досягнення сторонами незаконного ре;
зультату справи, сприятливого для однієї із них.

У редакції п. 2 ч. 2 ст. 47 Закону України
«Про судоустрій України» 2002 р. Верховний
Суд України був наділений повноваженням на;
давати судам роз’яснення з питань застосування
законодавства на основі узагальнення судової
практики й аналізу судової статистики, а також
у разі необхідності мати право визнати нечин;
ними роз’яснення пленуму вищого спеціалізо;
ваного суду із питань застосування спеціалізо;
ваними судами законодавства під час вирішен;
ня справ відповідної судової юрисдикції. Дані
положення можна було розуміти як виконання
Судом функції аналітичного забезпечення, що
мало потрійне значення: надання судам загаль;
ної юрисдикції роз’яснення із питань правозас;
тосування; можливість визнання нечинними
роз’яснень пленуму вищого спеціалізованого
суду; проведення узагальнень судової практики
й аналізу судової статистики.

Постанова Пленуму приймалась у тому разі,
коли потрібно було доповнити, виправити, змі;
нити, спрямувати за іншим принципом правозас;
тосування певні норми законодавства, тобто су;
дове вирішення окремих категорій справ, судове
регулювання правовідносин з окремих категорій
спорів. Положення, сформульовані у постановах
(роз’ясненнях), приймалися не у конкретній спра;
ві, тому вони за своєю природою не можуть бути
правозастосовними актами. Правила вирішення
певних правових ситуацій, які в них містяться, з
одного боку, є абстрактними нормами, з іншого –
не можуть бути відірвані від судової практики,
оскільки їх основою є не самі правовідносини, а
правова судова оцінка. 

Із прийняттям нового Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» Пленум Верховного
Суду України позбавлений права надавати су;
дам роз’яснення з питань застосування законо;
давства на основі узагальнення судової практи;
ки й аналізу судової статистики, а у разі необ;
хідності визнавати нечинними роз’яснення Пле;
нуму вищого спеціалізованого суду.

На практиці це унеможливить однакове за;
стосування закону всіма судами загальної юрис;
дикції, спричинить масові конфлікти між суда;
ми різних спеціалізацій щодо їх компетенції, що
у підсумку неминуче негативно позначиться на
якості правосуддя, ефективності судового захис;
ту прав і свобод громадян і призведе до істотно;
го збільшення кількості звернень громадян Ук;
раїни до Європейського суду із прав людини.

На помилковість такого підходу у визначенні
статусу Верховного Суду України неодноразово
вказувала Венеціанська комісія. Із цього приводу
європейські експерти зазначили, що передбачені
процесуальним законодавством повноваження
Верховного Суду України фактично позбавля;
ють його можливості впливати на судову практи;
ку. А це далеке від ідеї Верховного суду, який за;
звичай дає прецедентне тлумачення закону і в та;
кий спосіб готує ґрунт для однакового засто;
сування закону всіма судами. 

Венеціанська комісія рекомендує розшири;
ти юрисдикцію Верховного Суду України, щоб
він відповідав своєму конституційному статусу
найвищого судового органу у системі судів за;
гальної юрисдикції. Зокрема надати йому пов;
новаження щодо вирішення колізій між рішен;
нями вищих спеціалізованих судів і у питаннях
процесуального права, а також самому вирішу;
вати питання про прийняття скарг щодо неод;
накового застосування закону [4].

Безперечно, реформувати діяльність судів,
зокрема Верховного, потрібно. Але при цьому
слід враховувати, що юридична наука про судо;
устрій і судочинство є стовідсотково приклад;
ною, покликаною вирішувати конкретні питан;
ня організації діяльності судів та здійснення
правосуддя. Іншими словами, у питаннях судо;
устрою та судочинства нічого не можна робити
просто так, кожна дія, кожна правова норма
повинні мати конкретну мету, вирішувати прос;
то і зрозуміло проблеми діяльності судів і роз;
гляду справ. Саме із таких позицій потрібно
підходити і до визначення місця, ролі та статусу
Верховного Суду.
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Проблема цивільного процесуального
правового статусу – одна з найакту;
альніших у науці цивільного процесу;

ального права. На сьогодні нерозв’язаними
залишаються не тільки доктринальне розу;
міння цивільного процесуального правового
статусу як самостійної правової категорії, а й
особливості юридичної природи та правореа;
лізації його складових.

Значення інституту цивільного процесу;
ального правового статусу полягає у тому,
що він є системою правових норм, які визна;
чають вид і міру можливої й обов’язкової по;
ведінки учасників цивільного процесу, спря;
мованість їх прагнення на досягнення певно;
го процесуального результату. Саме тому ци;
вільний процесуальний правовий статус (у су;
б’єктивному розумінні) є невід’ємною влас;
тивістю будь;якого учасника цивільного про;
цесу, у тому числі осіб, які беруть участь у
справах позовного провадження.

У зв’язку з викладеним монографія С.  Бич;
кової «Цивільний процесуальний правовий
статус осіб, які беруть участь у справах по;
зовного провадження», присвячена комплекс;
ному науковому дослідженню інституту ци;
вільного процесуального правового статусу
обраної групи учасників цивільного процесу,
є актуальною.

Заслуговує на увагу логіка наукового до;
слідження автора. Так, на початку досліджен;
ня С. Бичкова визначає поняття та склад
осіб, які беруть участь у справах позовного
провадження. Далі науковий погляд автора
обґрунтовано переміщується на дослідження
юридичної природи та складових цивільного
процесуального правового статусу, а також
передумови його набуття – цивільної проце;
суальної правосуб’єктності. Продовжується
дослідження загальною характеристикою ци;

вільного процесуального правового статусу
осіб, які беруть участь у справах позовного
провадження, та логічно закінчується виок;
ремленням особливостей цивільних проце;
суальних правових статусів кожної особи, яка
бере участь у справах позовного проваджен;
ня: сторін, третіх осіб, їх представників, а та;
кож органів та осіб, яким законом надано пра;
во захищати права, свободи й інтереси ін;
ших осіб. 

Слід зазначити, що автор досліджує і ци;
вільні процесуальні правові статуси первісно;
го та неналежного відповідачів, а також ци;
вільний процесуальний правовий статус про;
цесуального співучасника.

Привертають увагу науковообґрунтова;
ні результати монографічного дослідження 
С. Бичкової. Серед іншого, хотілося б акцен;
тувати увагу на таких висновках автора.

По�перше, автор сформулював поняття
«цивільний процесуальний правовий статус»
як сукупність закріплених у цивільному про;
цесуальному законодавстві суб’єктивних ци;
вільних процесуальних прав, юридичних ци;
вільних процесуальних обов’язків і законних
цивільних процесуальних інтересів.

По�друге, вперше, виходячи із загальних
ознак осіб, які беруть участь у справах, а також
особливостей позовного провадження, що мо;
жуть вплинути на специфіку його суб’єктного
складу, сформульовано поняття «особи, які
беруть участь у справах позовного прова;
дження», як наділених самостійною юридич;
ною заінтересованістю, спрямованою на роз;
в’язання матеріально;правового спору між сто;
ронами, суб’єктів цивільних процесуальних
правовідносин, які, реалізуючи принцип зма;
гальності цивільного судочинства, вчиняють
у суді певні процесуальні дії, захищаючи в по;
рядку позовного провадження належні їм пра;
ва, свободи й інтереси або у випадках, встанов;
лених законом, права, свободи й інтереси
інших осіб.

По�третє, обґрунтована доцільність кла;
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•• цивільного процесуального правового
статусу осіб, які беруть участь у справах по;
зовного провадження, за характером належ;
них особі суб’єктивних цивільних процесу;
альних прав, юридичних цивільних процесу;
альних обов’язків і законних цивільних про;
цесуальних інтересів – на загальний та спе�
ціальний;

•• цивільної процесуальної дієздатності за
обсягом здатностей, що до неї входять, – на
повну, неповну і нульову; за процесуальною
формою здійснення суб’єктивних цивільних
процесуальних прав і виконання юридичних
цивільних процесуальних обов’язків – на без�
посередню й опосередковану;

•• процесуальної співучасті залежно від на;
явності умов, за яких вона допускається, – на
умовну (презумовану) та безумовну.

По�четверте, визначені критерії встанов;
лення юридичного стану «неналежності сто;
рони» у цивільному процесі: 

•• матеріально;правовий аспект юридич;
ної природи неналежної сторони, у межах
якого необхідно встановити, що сторона не є
ймовірним суб’єктом тих прав, законних
інтересів чи юридичних обов’язків, які ста;
новлять зміст спірних правовідносин і щодо
яких суд повинен ухвалити судове рішення;

процесуальний аспект юридичної природи
неналежної сторони, яким є проведення її
заміни у порядку, встановленому ч. 1 ст. 33
ЦПК України, або ухвалення рішення суду
про відмову у задоволенні позову.

Заслуговують на увагу й інші висновки
автора, зокрема, ті, що стосуються особливос;
тей набуття, припинення та правореалізації
елементів змісту цивільних процесуальних пра;
вових статусів кожної особи, яка бере участь
у справах позовного провадження.

Викладене дає підстави стверджувати,
що монографія С. Бичкової «Цивільний проце;
суальний правовий статус осіб, які беруть участь
у справах позовного провадження» є ґрунтов;
ним, самостійним і актуальним науковим дослі;
дженням, у межах якого розв’язана важлива на;
укова проблема – розроблені теоретичні за;
сади практичної реалізації інституту цивіль;
ного процесуального правового статусу однієї
з груп учасників цивільного процесу – осіб,
які беруть участь у справах позовного прова;
дження, що дало можливість сформулювати про;
позиції для оптимізації системи нормативно;
правової регламентації інституту цивільного
процесуального правового статусу осіб, які бе;
руть участь у справах позовного провадження,
у цілому, а також окремих його елементів.
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