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На початковому етапі дослідження будь

якого явища та становлення вчення (на

уки) про нього перед дослідниками по


стає ряд завдань від вирішення яких залежить
адекватне сприйняття нового знання про дослі

джуваний об’єкт чи явище суспільством та ін

дивідом. На нашу думку, основним завданням є
побудова адекватних дійсності правових понять
і категорій як важливих абстрактно
логічних
форм відображення соціально
правової реаль

ності. Проте слід зазначити, що на сучасному
етапі розвитку юридичної науки методологіч

ним питанням конструювання та побудови аб

страктно
логічного понятійного апарату приділя

ється недостатньо уваги. Це призводить до того,
що понятійно
категоріальний апарат, закріплений
у чинних нормативно
правових актах України,
досить часто змінюється, що не сприяє стабіль

ності правовідносин, які виникають в українсь

кому суспільстві.

Зважаючи на викладене, на сучасному етапі
розвитку юридичної науки, у тому числі науки,
яка досліджує цивільні правовідносини, на пер

ший план виходять питання методології кон

струювання понять і категорій, яка б дозволила
створити адекватний понятійно
категоріаль

ний апарат, що відображав би об’єктивну ре

альність суспільних відносин. 

Метою цієї статті є окреслення основних ме

тодологічних засад конструювання понять
(дефініцій), що мають використовуватися при
нормотворчості. 

Дослідження наукової літератури, присвя

ченої методології юридичної науки, свідчить,
що питанням методології конструювання юри

дичних понять і категорій присвячено багато
робіт. Серед них заслуговують на увагу робо

ти таких учених, як А. Васильєв, Д. Керімов, 
В. Карташов, Ю. Денисов, Л. Спірідонов, І. Са

мощенко, В. Сирих, М. Орзіх, Г. Остроумов, 
М. Шаргородський, Л. Явіч та інші [1–11]. 
Проте наукові результати, отримані ними, ви

користовуються на практиці не досить ефек

тивно.

Аналіз чинного законодавства України, у то

му числі цивільного, свідчить, що на рівні законів
і підзаконних нормативно
правових актів закріп

люються дефініції, які не достатньо чітко відоб

ражають явища та відносини, що мають місце в
українському суспільстві. 

Аналіз наукових робіт учених, які займали

ся методологією юридичної науки, надає мож

ливість окреслити основні, на нашу думку, ме

тодологічні прийоми, що мають використовува

тися при створенні та конструюванні понятій

но
категоріального апарату науки права, у тому
числі науки, що досліджує цивільні правовід

носини.

Перш як перейти до розгляду методологіч

них засад конструювання юридичних (право

вих) дефініцій, слід визначитися з такими кате

горіями, як «поняття» та «дефініція». 

Узагальнивши підходи, що містяться в на

уковій літературі, присвяченій філософії та ме

тодології науки, можна стверджувати, що під 
категорією «поняття» розуміють мінімально
ло

гічну форму уявлення знань. З точки зору ло

гічного знання «поняття» – це форма мислен

ня, що охоплює сукупність ознак, необхідних і
достатніх для вказівки чи виділення будь
яко

го предмета (чи класу предметів). Поняття як
форма мислення є відображенням явищ і пред

метів з боку їх суттєвих ознак. Поняття здатне
відображати глибинний, сутнісний бік явища.
Характерною ознакою поняття є те, що за їх до

помогою різні предмети, властивості та відно

сини відображаються в людській свідомості че

рез їх сутнісні ознаки [12, с. 87]. Дослідники
звертають увагу на те, що поняття є результа

том узагальнення предметів чи об’єктів певного
класу та його виділення за певною сукупністю за

гальних для предметів чи об’єктів цього класу 
(і в сукупності відмінних для них) ознак.

У літературі зазначається, що необхідно
розрізняти такі категорії, як поняття й уявлення.
Уявлення це суто чуттєва складова свідомості
індивіда. Поняття ж відноситься до суто когні

тивного плану. Це означає, що незалежно від
того, якими перцептивними образами супро

воджується поняття в індивідуальній свідо
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мості, воно може бути висловлене, стати части

ною суджень, піддаватись аргументованому
звіту про свій зміст та має бути зрозумілим ін

шому учаснику мовної взаємодії. 

Дефінація як категорія виступає засобом
пізнання сутності того чи іншого явища (в на

шому випадку правового, ключ до праворозу

міння, інструментарій для філологічного та спе

ціально
юридичного способів тлумачення пра

вових норм). Такий висновок можна зробити і
на підставі аналізу чинних нормативно
право

вих актів, який показує, що для правильного та
чіткого вираження власної волі законодавець
використовує не тільки загальноприйняту лек

сику, а й спеціальну галузеву термінологію, де

фініції, що характеризується більш високим сту

пенем формальної визначеності. І цей високий
ступінь формальної визначеності набувається
саме за рахунок дефініцій.

Таким чином, можна стверджувати, що по

няття як мінімально
логічна форма уявлення
про певний об’єкт чи предмет об’єктивується в
дефініціях, що закріплюються в чинному зако

нодавстві, перетворюючись на правові (законо

давчі) дефініції.

Правові дефініції відіграють важливу роль,
оскільки неточна дефініція чи її відсутність дозво

ляє маніпулювати змістом, формувати хибні уяв

лення, що призводить до прийняття помилкових
рішень органами правозастосування.

Проте не всі явища чи предмети потребують
наявності дефініції, оскільки вони збільшують і
загромаджують законодавство [13, с. 172]. Слід
також зазначити, що дефініції звужують мож

ливості інтерпретації правової норми, обмежу

ють межі її тлумачення судами й іншими су

б’єктами правозастосування, що не завжди мож

на вважати позитивним явищем, особливо в
умовах відставання законодавства від потреб
юридичної практики [14, с. 655]. 

У наукових роботах, присвячених правовій
лінгвістиці [15, с. 68], сформульовано чотири
основних ознаки наявність яких свідчить про
необхідність об’єктивації поняття у вигляді
нормативної дефініції:

•• поняття створене шляхом переосмислен

ня загальновживаних слів чи з використанням
нетрадиційної лексики;

•• поняття сформульовано за допомогою слів,
що дуже часто вживаються в побуті та виклика

ють множинні смислові варіанти;

•• з урахуванням мети нормативного акта
поняття є спеціальним;

•• поняття по
різному трактується юридич

ною наукою та практикою.

При розробленні правових понять та їх об’єк

тивації в дефініції, враховуючи, що конструюван

ня поняття – це логічна операція, мають бути до

тримані такі правила, вироблені наукою логікою
[16, с. 103–105], як правило співвіднесення, пра

вило кола, правило відсутності вказівки на нега

тивні ознаки, правило зрозумілості.

Керуючись правилом співвіднесення при кон

струюванні дефініцій, необхідно, щоб визначу


ване збігалося з тим, чим визначається, оскіль

ки в разі включення в те, чим визначається, зай

вих елементів його нормативне визначення бу

де ширше фактичного і, навпаки, неврахування
певних суттєвих елементів призводить до не

обґрунтованого звуження сфери дії поняття. 

Керуючись правилом кола при конструю

ванні дефініцій, слід уникати визначень, які базу

ються на інших визначеннях, а ці інші визначен

ня визначаються через перше. Порушення цього
правила призводить до виникнення тавтології.

Керуючись правилом відсутності вказівки
на негативні ознаки, слід уникати визначати по

няття через перелік ознак, що відсутні в явищі
чи об’єкті, дефініція якого конструюється.

Керуючись правилом зрозумілості, слід ви

користовувати слова, що є зрозумілими, одно

значно сприймаються невизначеним колом су

б’єктів і мають бути відомі більше, ніж поняття,
дефініція якого конструюється. 

Упевнившись у необхідності дослідження
правового явища, досліднику слід спочатку мак

симально його усвідомити, оскільки процес пі

знання складається з формування у свідомості
ідеальної моделі досліджуваного явища. Такий
свідомий (той що знаходиться у свідомості)
аналог реально існуючого явища є науковим по

няттям, основним інструментом наукового ми

слення та пізнання, що в процесі дослідження
та нормотворення може перетворитися на пра

вову дефініцію.

В юридичній літературі, що стосується мето

дології науки, як спосіб створення наукових по

нять пропонується метод сходження від конк

ретного до абстрактного. Суть цього методу по

лягає в тому, що початкові наукові поняття фор

муються в процесі перетворення в абстрактну
форму емпіричних знань про явище, за яким
спостерігають. Чуттєве уявлення про досліджу

ваний предмет розкладається на елементи, най

більш прості абстракції, з яких потім у свідо

мості створюється структура досліджуваного
об’єкта. Поняття, сконструйовані з використан

ням такого методу, є сукупністю загальних, пов

торюваних ознак явища. Зазначений метод є 
загальнонауковим, а в юриспруденції з його до

помогою формуються всі основоположні понят

тя та категорії. 

Що стосується юридичної науки та спеці

альних юридичних методів створення понять,
то В. Сирих пропонує три способи: спосіб ізо

люючої (аналітичної) абстракції, спосіб абстрак

ції ототожнення і спосіб абстракції ідеї. Перший
спосіб полягає у виділенні у свідомості дослід

ника окремої властивості явища й об’єктивації
її в поняття. За допомогою другого способу ви

явлені окремі ознаки явища порівнюються,
після чого подібні правові феномени, що мають
подібні емпірично встановлені ознаки, об’єдну

ються в групи однорідних явищ і фіксуються за
допомогою термінів. Третій спосіб означає про

цес відображення у свідомості ще не існуючих
правових явищ і процесів, у результаті чого ство

рюються уявні моделі
ідеї [17]. 
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У процесі наукового пізнання правової ре

альності зазначені способи створення початко

вих понять використовуються як окремо, так 
і в поєднанні, проте тільки в сукупності вони
являють собою метод сходження від конкрет

ного до абстрактного.

Слід зазначити, що продуктивність методу
сходження від конкретного до абстрактного до

сить обмежена об’єктивними рамками. Резуль

татом його застосування є лише початкові на

укові поняття, що представляють собою прос

ту сукупність характерних ознак явища, тобто
використання цього методу можна охаракте

ризувати як попередній етап пізнання право

вої дійсності, який дозволяє виділити родові
ознаки досліджуваного явища. 

На думку Д. Керімова, істинно наукове по

няття від побутового відрізняє здатність відоб

ражати суттєві ознаки досліджуваного явища.
Однак перелік навіть суттєвих ознак не дає уяв

лення про сутність явища, оскільки для глибо

кого розуміння явища необхідно з’ясувати різ

ні взаємозв’язки об’єкта з іншими правовими
явищами, його співвідношення з суміжними
поняттями. На етапі виявлення зазначеного (оз

нак поняття) в процесі пізнання, крім родових
ознак, поняття включає в себе систему елемен

тів, з яких складається предмет дослідження та
яка відображає його структуру. У зв’язку з цим
виділена абстракція продовжує розвиватися,
накопичувати відомості відносно досліджуваного
явища та поступово трансформується з «понят

тя загальних імен (позначень)» у «поняття як
систему знань». Але поняття не може містити в
собі абсолютно всі ознаки досліджуваного яви

ща, відобразити всі сторони взаємодії правових
феноменів. Формальна логіка не може надати
інструментарію, що дозволяє відобразити у
свідомості сутність досліджуваного явища юри

дичної дійсності. В даному випадку досліднику
приходить на допомогу метод сходження від
абстрактного до конкретного. Це сукупність
прийомів, заснованих на принципах матеріаль

ної діалектики, які відбражають сутність права
як тотального цілого в усій багатоманітності
його внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків (за
допомогою створення органічної системи вза

ємопов’язаних юридичних понять).

Якщо метод сходження від конкретного до
абстрактного представляє собою розчленуван

ня єдиного емпіричного образу досліджуваного
явища на складові частини, то в подальшому 
(в процесі використання методу сходження від
абстрактного до конкретного) проходить зво

ротний процес поєднання в єдине ціле вже до

сліджених і пізнаних суттєвих ознак у взаємо

зв’язану систему понять. Результатом викорис

тання методу сходження від абстрактного до конк

ретного вже є не проста сукупність понять, що ха

рактеризується основними ознаками досліджу


ваного явища, а органічна система понять в їх
взаємозв’язку, яка відображає саму суть явища.

Чітке дотримання зазначених методоло

гічних засад і правил логіки, на нашу думку, 
надасть можливість закріплювати на рівні зако

нодавства терміно
поняття, що максимально
наближені до об’єктивної реальності та точно
відображають сутність суспільних явищ. 
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Розвиток цивільно
процесуального зако

нодавства України у сучасних умовах ви

кликає необхідність звернення до націо


нального правового досвіду. У зв’язку з цим
заслуговують на увагу дослідження особливос

тей розгляду цивільних справ в українському
копному судочинстві у XIV–XVIII ст., оскільки
воно формувалося на основі правосвідомості
українського народу та базувалося на засадах
звичаєвого права. Копні суди як громадські ор

гани українського селянства при вирішенні
цивільних справ демонстрували своє бачення
правди та справедливості, а можливість зло

вживань мінімізувалася гласністю судочинства
і колективним складом суду.

Метою цієї статті є виявлення особливостей
здійснення копного судочинства у цивільних
справах, у тому числі історико
правовий ана

ліз провадження у земельних спорах.

У копному судочинстві не відбулося чітко

го розмежування між цивільним і криміналь

ним процесом, однак існували певні особливос

ті щодо провадження у цивільних і криміналь

них справах, які полягали в тому, що у цивіль

них справах була відсутньою «гаряча копа», тоб

то стадія попереднього розслідування. Біль

шість дослідників звертають увагу на широкий
спектр цивільних справ, що розглядалися коп

ними судами: земельні спори, справи про запо

діяння шкоди польовим і лісовим угіддям, про
майнові права, про невиконання сторонами умов
зобов’язань, сімейні справи [1, с. 58]. Проте, оз

найомившись із архівним матеріалом, розумі

ємо, що абсолютну більшість «копних декретів»
(рішень копних судів) із цивільно
правових пи

тань становлять рішення про земельні межі та
про випас худоби на чужій земельній ділянці.
Як виняток, можна назвати договір, укладений
у 1618 р. між паном Модзинським і пані Сєнен

ською, які мали спільні земельні володіння у
Белзькому повіті, про те, що у разі виникнення
спору про право власності на врожай «przez
kope sie bе,  dа, dzielic» [2, арк. 183] («через копу
будуть ділитись». – М. Б.). З чим це пов’язано?

По�перше, переважання саме цих документів
може бути зумовлене тим, що розгляд цих ка

тегорій справ на копні суди покладали Стату

ти Великого князівства Литовського (далі –
ВКЛ). Возні повинні були контролювати до

держання копними судами вимог законодавст

ва, брали участь у їх засіданнях, а також звітува

ли в державних судах про результати судового
розгляду. Також вони записували рішення коп

них судів, тому документи по цих категоріях
справ збереглися. Натомість в інших цивільних
справах державні чиновники, як правило, не
брали участі; «копні декрети» мали усну форму і,
як наслідок, до сьогодення не дійшли. По�друге,
оскільки у Київській Русі та Галицько
Волин

ській державі вервний суд засідав у більш важ

ливих справах, то менш важливі вирішував верв

ний староста [3, с. 15]. Тому можна припустити,
що дрібні цивільні спори розглядали не копні су

ди, а сільські старости. Натомість такі складні
справи, як земельні спори та справи про цивільні
делікти, належали до компетенції копного суду.

Здійснення копного судочинства у цивіль

них справах починалось із скарги (позову) по

терпілого (позивача). Скарга (позов) у копному
судочинстві, як правило, надавалася суду в ус

ній формі [4, с. 265].

У випадку неправомірного зайняття пасо

вища чи стада худоби, що на ньому випасалася,
власник або володілець відповідної земельної
ділянки повинен був довести цей факт до відо

ма «добрих людей», тобто копних суддів. Зі

бравши на місці події копу, копні судді обчис

лювали розмір заподіяної шкоди та визначали
суму грошової винагороди (пересуд), яку їм мав
сплатити позивач. Якщо відповідач не з’являв

ся на засіданні копного суду, воно відбувалося
за його відсутності, однак обов’язково в присут

ності возного. Відповідачеві надавався шанс
мирного вирішення земельного спору шляхом
виплати позивачеві заподіяної шкоди. Ці при

мирні процедури відбувалися перед початком
розгляду копним судом земельного спору по
суті. Стадія судового розгляду не наставала, як

що відповідач добровільно компенсовував за

подіяну шкоду [5, с. 49].

ОСОБЛИВОСТІ  РОЗГЛЯДУ  ЦИВІЛЬНИХ  СПРАВ
В  УКРАЇНСЬКОМУ  КОПНОМУ  СУДОЧИНСТВІ
(XIV–XVIII ст.)
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Якщо позивач не отримував компенсації, 
то починався судовий розгляд (велика копа).
Склад великої копи був доволі структурова

ним. Усіх учасників копного суду називали
«копниками». Копні судді, що обиралися насе

ленням копного округу, були господарями до

мів і мали постійну осілість в околиці. Тільки
вони мали право прийняти рішення по справі.
Крім копних суддів, на велику копу запрошува

ли по одному
двох чоловіків із трьох сіл сусід

нього копного округу. Вони мали назву в коп

ному судочинстві «люди сторонні». У них не
було права голосу, проте ці суб’єкти процесу слід

кували за ходом судового розгляду. На засідан

ні копного суду могли бути присутні поміщики
та державні чиновники, але також без права го

лосу. Решту копного зібрання становило селян

ство (громада) [6, с. 24].

Серед державних чиновників найвагомі

шим процесуальним статусом у копному судо

чинстві був наділений возний. Він здійснював
державний нагляд за копним судочинством і
складав реляцію (протокол) про хід судового
розгляду та рішення копного суду. Згодом він
заносив свою реляцію в актові книги гродсько

го суду. Як правило, на засіданні копного суду
був присутнім тільки один возний, хоча за пев

них обставин їх могло бути кілька: двоє, троє чи
навіть четверо [4, с. 154]. Під час розгляду зе

мельних спорів у копному судочинстві також
часто брав участь підкоморій.

Копне судочинство носило змагальний ха

рактер, тому сторони процесу доводили свою
правоту шляхом судових дебатів, часто цитува

ли звичаєво
правові норми, переказуючи їх
зміст у стислих реченнях. Шляхом постійного
вживання протягом тривалого часу ці речення
перетворилися на стислі, але змістовні та крас

номовні формулювання, в яких викристалізу

вались основні принципи звичаєвого права і 
народної правосвідомості. Ці юридичні форму

лювання згодом увійшли до загального вжитку
українського народу та стали народними при

казками [7, с. 234–235].

Словесні юридичні формулювання були
своєрідними мовними засобами, за допомогою
яких суб’єкти копного судочинства спілкували

ся між собою на засіданні, проводили судові де

бати та доводили свою позицію по цивільній
справі. Так, формулювання «за ґрунтом і право
йде» [8], було аргументом у цивільних спорах,
коли встановлювалося право власності на уро

жай. Воно означало, що власник земельної ді

лянки був власником рослин, які на ній росли.
Слід зазначити, що це положення відповідає
чинному законодавству України, адже відповід

но до ч. 2 ст. 189 Цивільного кодексу (далі –
ЦК) України продукція, плоди та доходи нале

жать власникові речі, якщо інше не встановле

но законом або договором. Також у копному 
судочинстві використовувалося формулюван

ня «наше не наше, але й не ваше» [7, с. 236], тоб

то позов неволодіючого власника до володі

ючого невласника (віндикація).

Особливістю розгляду земельних спорів у
копних судах було те, що судові засідання за

звичай відбувалися не на традиційному копо

вищі, а на спірній землі. Так, у 1531 р. між ві

ленською воєводиною Є. Ніколаєвичевою та
княгинею М. Мстиславською виник великий 
земельний спір щодо межі між їх маєтками –
сусідськими пущами Селищицькою та Молоде

чанською. Копний суд, який вирішував цю справу,
засідав на межі між згаданими маєтками [9, с. 3].

Документ про право на землю не був поши

реним доказом у копному судочинстві, тому в
земельних спорах існувало два основних спосо

би доказування: через покази свідків; шляхом
ордалій. Попри обмеження у Руській Правді
кола осіб, які могли бути свідками, копні суди
до 1529 р. допускали у свідки всіх людей, крім
челяді та холопів. 

Після прийняття Статуту ВКЛ 1529 р. на

була юридичної чинності норма, що обмежува

ла це коло осіб. Ідеться про ст. 6 розділу VIII
цього нормативно
правового акта. Тривалий
час історико
правова наука, передусім радянсь

ка, визнавала цю норму свідченням того фак

ту, що в копному судочинстві була порушена
рівність суб’єктів процесу, адже згідно з їх вис

новками Статут ВКЛ 1529 р. заборонив усім
простим людям свідчити проти шляхти, що бу

ло зумовлено боротьбою класів, пригніченням
трудящих, екплуатацією селян тощо. Така точ

ка зору є дискусійною. У статті 6 розділу VIII
Статуту ВКЛ 1529 р. зазначалось: якщо яка
не

будь людина мала судову справу з державним
службовцем або феодалом, а той державний
службовець або феодал мав би у своєму повіті
маєток, який межував із ним, і вони повинні бу

ли зібрати копу, то тоді проста людина, яка про

живала в держанні цього пана не могла бути 
його свідком, а тільки шляхтичі або інші люди 
з інших повітів, які заслуговували на довіру,
близькі сусіди [10, с. 187]. Внаслідок герменев

тико
правового аналізу цитованої статті можна
сформувати такі висновки:

•• по
перше, обмеження можливостей осіб
непривілейованого суспільного стану бути свід

ками при розгляді копним судом справ шляхти
поширювалося тільки на тих, хто був адмініст

ративно чи феодально підпорядкований відпо

відному державному службовцю чи феодалу.
Тому інші прості люди (селяни, міщани) могли
бути свідками у справах шляхтичів, від яких во

ни не були залежні;

•• по
друге, це обмеження, на нашу думку,
було доволі логічним, адже залежна (феодаль

но чи адміністративно) особа непривілейовано

го суспільного стану навряд чи могла б давати
несприятливі щодо свого феодала показання.
Вона була залежна від нього, боялась його, тому
могла надати неправдиві дані копному суду. Та

ким чином, процес встановлення істини по
справі міг опинитися під загрозою зриву;

•• по
третє, фраза «не могла бути його свід

ком» зовсім не означає, що особа взагалі не мог

ла свідчити проти свого феодала. Більш імовір
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но, що все було саме навпаки. Статут ВКЛ 1529 р.
заборонив феодалам викликати у свідки належ

них їм селян, однак він не заборонив іншим
суб’єктам копного процесу цих осіб викликати
у свідки по цій справі. Отже, можна припусти

ти, що феодально залежні люди мали право ви

ступати свідками у справі своїх феодалів, проте
за умови, що їх у свідки викликала протилежна
сторона чи безпосередньо копний суд.

У 1583 р. княгиня Їліна скликала засідання коп

ного суду, щоб він своїм рішенням підтвердив кор

дони її маєтку Дрибова у Кременецькому повіті.
Склад цього копного суду становили селяни, які бу

ли підданими панів І. Ходоровича, А. Куневського,
Г. Сенюти та інших шляхтичів. Копний суд своїм
рішенням підтвердив, що територія маєтку Дрибова
простягалась аж до річки Збруч [11, с. 372–374]. Як
бачимо, у цьому випадку селяни княгині Їліної (по

зивача) не брали участі в копі. Натомість склад коп

ного суду становили селяни, які були підданими ін

ших шляхтичів. Отже, особи з непривілейованих сус

пільних станів у XVI ст. могли бути не тільки свідка

ми в земельних спорах феодалів, а й вирішувати їх,
перебуваючи в складі копного суду.

«Пам’ятковий прочухан» – звичай своє

рідної підготовки майбутніх свідків у копному
судочинстві при розгляді земельних спорів.
Щорічно, оглядаючи межові знаки, посадові
особи сільської громади брали із собою кількох
молодих хлопців (14–15 років). Десь на межі їх
сікли, примовляючи: «Оце щоб ти пам’ятав, що
тебе бито, щоб знав, де межу проведено!» Існу

вання такого звичаю вчені пов’язують також із
обрядом вікової соціалізації [8]. Тому копним
судам вирішувати земельні спори на підставі
свідчень селян було не тільки можна, а й доціль

но, адже за відсутності інших ефективних пра

вових засобів (наприклад, земельного кадастру)
вони володіли найбільш точною інформацією
про розмір і межі земельної ділянки.

Стаття 8 розділу ІХ Статуту ВКЛ 1566 р.
уточнила процедуру розгляду земельного спо

ру в копному суді. У ній зазначалося: «Таким
же звичаєм, якби який врядник наш, маючи
маєток у повіті держання свого, мав з якимось
шляхтичем скликати копний суд, тоді справа
про земельну ділянку має розглядатися так са

мо, як описано вище, і має поставити вісімнад

цять свідків: шляхту й інших людей добрих,
гідних віри, але не з того вряду, де він посаду
обіймає, а інших – сторонніх. І так теж судді 
мають розглянути листи і граничні знаки, а чиї
будуть листи і границі слушні, та сторона має
бути допущена до доведення» [12, с. 358].

Якщо копним судом розглядався земельний
спір і жодна сторона не могла довести свою пра

воту належною кількістю доказів, можна було
вдатися до особливого виду ордалій – «ходіння
під дерном» [13, с. 226]. Виклик на неї відбувався
у певній формі: «коли ти кажеш, що межа іде
туди, то відійди межу під дерном». На краю
спірної земельної ділянки збирались учасники

копного суду. Той, хто зголосився провести цю про

цесуальну дію, викопував скибу землі («дерн»)
із межі ділянки. Він клав викопану скибу землі
собі на голову, ставав на коліна, складав при

сягу «нехай свята земля мене покарає, якщо я
не туди йду, куди межа йде» та повз навколіш

ки по лінії, яку вважав справедливою межею. 
У той самий час його асистент вставляв дере

в’яні палички вслід за ним, позначаючи межу
між ділянками. Встановлена таким чином межа
визнавалася копним судом чинною та справед

ливою. Вважалося, що людина, яка провела цю
ордалію недобросовісно, помирала протягом ро

ку. Слід зазначити, що цей правовий звичай збе

рігався у карпатських селах Галичини до кінця
ХІХ ст. [14, с. 400]. Формування цієї ордалії від

булося завдяки віруванням праукраїнців у міс

тичну силу землі й інших природних явищ.

Іншою категорією цивільних справ, що час

то розглядалися копними судами, були справи
про цивільні делікти. У статті 2 розділу ХІІІ
Статуту ВКЛ 1566 р. встановлювалась юридич

на відповідальність за випас худоби на чужій
земельній ділянці, а також особливості прова

дження у таких справах. Відповідно до цієї стат

ті справу про випас худоби на чужій земельній
ділянці («іспаш», «потрава») повинен був роз

глядати копний суд [12, с. 391]. Так, у 1624 р. в
одному із сіл Кременецького повіту справа про
потраву пшениці вирішувалася через «люди ко

пами» [15, арк. 108–108 зв.]. Власник цієї землі
повинен був скликати копний суд і разом із
учасниками копи затримати тварин, які завда

вали йому шкоду. Статут ВКЛ 1566 р. встанов

лював заборону тільки щодо затримання коней.
Затримані тварини були своєрідною гарантією
того, що відповідач виплатить штраф, прису

джений копним судом. Після сплати відповід

них коштів копний суд повертав йому це май

но. У статті 2 розділу ХІІІ Статуту ВКЛ 1566 р.,
зазначалось: «яку копа про потраву шкоду при

судить, той пан, чия худоба захоплена, має пла

тити» [12, с. 391].

Коли власник затриманої худоби не брав
участі в засіданні копного суду, хоча його про
це повідомляли, або не сплачував шраф, коп

ний вираховував вартість заподіяної шкоди та
покривав її позивачеві шляхом передання йому
у власність відповідної кількості тварин, які бу

ли під арештом, а інших – повертав відповідачу
[12, с. 391–392]. Отже, у копному судочинстві
був сформований логічний і ефективний ме

ханізм вирішення судових справ про випас ху

доби на чужій земельній ділянці.

Іншим поширеним цивільним правопору

шенням, справи про яке розглядали копні суди,
було пошкодження меж земельних ділянок.
«Устава на волоки» (1557 р.), що була чинною
на українських землях, які перебували в складі
ВКЛ, спростила особливості провадження у цій
категорії справ: «якщо підданий один одному
межу переорає чи пошкодить, тоді вряднику на
копу не їздити та проїзду не брати, але війт ме

жу направить» [16, с. 118].
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Завершальною стадією копного судочин

ства була «завита копа» (будь
яке засідання
копного суду, на якому він виносив остаточне
рішення по справі) [17, с. 353]. Копні декрети
(рішення) у більшості випадків укладалися в
усній формі шляхом їх проголошення в присут

ності учасників копного процесу. Коли в гро

маді була достатньо грамотна особа, копний
декрет укладався в письмовій формі. Під цими
декретами копні судді підписувались і за мож

ливості ставили печатки. Оскільки, як правило,
копні судді були неграмотними селянами, вони
часто просили, щоб замість них підписались інші
особи, зокрема возного та шляхтичів [6, с. 27].

Рішення копних судів у цивільних справах
могли бути оскаржені у земських судах. Відпо

відну можливість передбачала ст. 2 розділу ХІІІ
Статуту ВКЛ 1566 р., за якою справи про випас
худоби на чужій земельній ділянці («іспаш»,
«потрава») повинен був розглядати копний суд.
Відповідач мав право оскаржити рішення коп

ного суду: «І хто би про потраву, присуджену
[копою], не бажаючи платити згідно з правом,
до суду [земського] позвав; тоді після суду, як

що буде визнана його вина, має подвійно запла

тити» [12, с. 392]. Так, у 1714 р. шляхтич В. Ви

говський позивався на О. Ходаковського у
Київському земському суді у зв’язку з тим, що
той неправомірно зібрав копу, за її рішенням
забрав худобу в селян позивача, звинувативши
їх у «потраві». Копний суд вирішував цю спра

ву у с. Полохачів Київського повіту. За його рі

шенням у селянина Гераська було забрано двох
волів. При виконанні рішення він чинив опір,
тому йому були нанесені побої [18, с. 374].

Висновок

Копне судочинство у XIV–XVIII ст. було
дієвим засобом вирішення цивільних справ на 
українських землях. Феноменом цього інституту
було те, що копні судді (як правило, селяни),
вирішували земельні спори, сторонами яких ін

коли виступали феодали та державні службовці.
Ефективні засоби вирішення цивільних справ,
сформовані українським звичаєвим правом, зго

дом почала переймати держава та закріплювати у
законодавстві. Цей досвід повинен стати важли

вим фактором реформування та демократизації
цивільного судочинства сучасної України.
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Індикатором демократичних змін кожної
держави є рівень захищеності консти

туційних прав і свобод громадян. Проб


лема забезпечення та реалізації прав і свобод
громадян відображає подвійну природу вза

ємодії у дихотомії «держава–суспільство». 
З одного боку, права і свободи людини та
громадянина визначаються і забезпечуються
державними інституціями, а з іншого – трап

ляються випадки їх порушення державою.
Інститути громадянського суспільства здій

снюють громадський контроль за дотриман

ням прав і свобод людини та громадянина,
захищають і відновлюють права громадян у
випадку їх порушення державою. У зв’язку 
з цим можемо стверджувати, що діяльність
громадських правозахисних об’єднань віді

грає ключову роль у забезпеченні прав і сво

бод громадян, що й зумовило написання ці

єї статті.

Проблемі дослідження ролі правозахис

них організацій у забезпеченні прав і свобод
людини та громадянина в Україні присвя

чені праці Є. Захарова, А. Ткачука, Т. Андру

сяка, М. Новицького, М. Бардіна, Т. Анто

шевського, В. Бадири, В. Батчаєва, Ю. Бєло

усова, А. Бойко, Н. Бочкор та ін. Разом із тим
малодосліджуваними залишаються функції
правозахисних організацій у контексті їх ана

лізу як інститутів громадянського суспіль

ства, відсутній їх системний аналіз. 

Метою цієї статті є визначення змісту по

няття «правозахисні функції громадянсь

кого суспільства», аналіз правозахисних
функцій громадянського суспільства та
визначення ролі громадських правозахис

них об’єднань у реалізації цих функцій. 

З правової точки зору, право на захист
визначається як матеріальне суб’єктивне
право правоохоронного характеру, що ви

никло в момент порушення регулятивного

суб’єктивного права на боці потерпілого.
Право на захист ґрунтується на можливості
застосування примусової сили держави, тоб

то суб’єктом правоохоронних відносин, як
правило, має бути державний орган, без яко

го такий примус неможливий [1, с. 175]. 

У Конституції України чітко визначено
систему органів та осіб, які мають захищати
права і свободи людини та громадянина:
Президент України як гарант прав і свобод
людини та громадянина (ст. 102), Верховна
Рада України як єдиний законодавчий орган,
що визначає права і свободи людини та гро

мадянина, гарантії цих прав і свобод (ст. 22),
Кабінет Міністрів України як виконавчий
орган, що вживає заходів щодо забезпечення
прав і свобод людини та громадянина (ч. 2 
ст. 116), місцеві державні адміністрації, які
забезпечують додержання прав і свобод гро

мадян на визначеній території (ч. 2 ст. 19),
система судів загальної юрисдикції (ст. 125),
прокуратура й інші правоохоронні органи
України. Особливе місце в системі держав

них органів займає Конституційний Суд Ук

раїни, що має виключне право здійснювати
офіційне тлумачення Конституції України
та законів України, давати висновки про від

повідність Конституції України чинних між

народних договорів щодо додержання конс

титуційної процедури розслідування та роз

гляду справи про усунення Президента Ук

раїни з поста в порядку імпічменту (статті 150,
151), Уповноважений Верховної Ради Укра

їни з прав людини, який здійснює парламент

ський контроль за додержанням конститу

ційних прав і свобод людини та громадяни

на (ч. 17 ст. 85 Конституції). Незважаючи на
значну кількість державних органів, які ма

ють гарантувати дотримання прав і свобод лю

дини та громадянина в Україні, факти їх пору

шень у нашій державі, на жаль, не поодинокі.

Ми вважаємо, що громадянське суспіль�
ство слід розуміти як розвинуту систему су
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спільних відносин, основою якої є недержав

ні відносини, що реалізуються в діяльності
інститутів громадянського суспільства (по

літичних партіях, громадських організаціях,
ініціативах, громадських рухах, недержавних
засобах масової інформації) та здійснюють
значний вплив на органи державної влади,
протидіють їй у випадку посилення автори

тарних тенденцій [2, с. 197].

Функціонування громадянського суспіль

ства створює передумови для демократич

ного розвитку суспільства, його паритетної
взаємодії з державою, визнання пріоритету
суспільства у цих відносинах і стверджує у
суспільній свідомості думку про те, що дер

жава існує для суспільства, а не навпаки. На
таку особливість функціонування громадян

ського суспільства вказує польський дослід

ник Я. Гонціанж, який вважає, що однією з
функцій громадянського суспільства є за

хист індивідів від надмірного втручання дер

жави у їх справи, а його власний розвиток і
сприятливі умови значною мірою залежать від
основних характеристик держави [3, с. 19]. 

Прикладне значення діяльності основ

них інститутів громадянського суспільства
розкривається через виконувані ним функ

ції, які за умови взаємодії з державою набу

вають політико
правового характеру. Функ

ціями громадянського суспільства, на нашу
думку, є основні напрями діяльності інститу

тів громадянського суспільства, спрямовані
на обмеження державного впливу на всі сфери
життєдіяльності людини, допомогу громадя

нам у вирішенні їх проблем у різних сферах
суспільного життя, захист громадян від тис

ку держави, консолідацію суспільства. 

Вважаємо, що правозахисні функції гро�
мадянського суспільства можна визначити як
окремий напрям діяльності інститутів гро

мадянського суспільства; використання пра

вових, інформаційних, фінансових ресурсів
інститутів громадянського суспільства для
надання кваліфікованої юридичної допомоги
фізичним та юридичним особам (без мож

ливості прямого примусового покарання чи
застосування штрафних санкцій до суб’єкта
правопорушення інститутами громадянсько

го суспільства). 

Об’єктом правозахисної діяльності є по

рушені права та свободи громадян, їх об’єд

нань, а суб’єктами реалізації правозахисних
функцій громадянського суспільства є право

захисні організації різних рівнів, окремі мас

медіа, профспілкові організації, інститут ад

вокатури, недержавні нотаріуси.

Чільне місце серед суб’єктів забезпечення
правозахисних функцій громадянського су

спільства посідають громадські правозахисні
об’єднання (далі – ГПО), які є особливим
видом недержавних неприбуткових органі


зацій і діяльність яких спрямована на утвер

дження і захист прав людини та фундамен

тальних свобод, ефективний контроль за їх
дотриманням державою, її посадовими осо

бами [4, с. 26]. 

Створення, реєстрація та контроль діяль

ності ГПО державними органами в Україні
здійснюється на підставі Конституції Укра

їни та законів України «Про об’єднання гро

мадян» від 16.06.1992 р. № 2460
XII, «Про
державну реєстрацію юридичних осіб і фі

зичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р.
№ 755
IV. Слід зазначити, що в Україні від

сутній профільний закон, який регулював би
діяльність ГПО (у багатьох країнах світу він
ефективно діє).

В Україні діє низка різнорівневих право

захисних об’єднань. Залежно від території,
на яку поширюється діяльність ГПО, вони
поділяються на локальні, національні та між

народні. До найбільш відомих правозахис

них об’єднань в Україні належать: Харківсь

ка правозахисна група (далі – ХПГ), Україн

ська Гельсінська спілка з прав людини (далі –
УГСПЛ), Українська асоціація міжнародної
амністії, Всеукраїнська рада захисту прав та
безпеки пацієнтів, Міжнародна ліга захисту
прав громадян України та ін. 

Правозахисні об’єднання працюють од

ночасно у трьох напрямах [5]: 

•• захист прав людини в конкретних ви

падках (юридична допомога з боку ГПО має
бути безкоштовною для заявника), громад

ські розслідування фактів порушення прав
людини державними органами;

•• поширення інформації про права лю

дини, правове виховання;

•• аналіз стану дотримання прав людини.
Предметом контролю ГПО є поточна дер


жавна політика в галузі прав людини, рішен

ня, дії (бездіяльність) державних органів та
їх посадових осіб, у результаті яких порушу

ються права і свободи людини або створю

ються перешкоди для здійснення людиною
своїх прав і свобод, або людина незаконно 
залучається до виконання яких
небудь обо

в’язків, або незаконно притягається до від

повідальності. Ці порушення, перешкоди та
примус можуть бути системними, тобто сто

суватися не однієї людини, а групи людей,
тому ГПО розглядають заяви і скарги як фі

зичних, так і юридичних осіб, у тому числі
звернення групи людей, або проводять роз

слідування за власною ініціативою. 

Аналіз діяльності ГПО дає можливість
зробити висновок, що вони виконують такі
функції: моніторингу стану дотримання прав
і свобод людини та громадянина, консульта

тивно
роз’яснювальну, освітньо
правову, по

середницьку, громадського контролю, аналі

тико
законотворчу, комунікативну.
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Функція моніторингу реалізується засо

бами масової інформації, громадськими об’єд

наннями, мобільними моніторинговими гру

пами діяльності органів внутрішніх справ
України шляхом спостереження за дотриман

ням прав людини та громадянина.

Функція моніторингу здійснюється ГПО
через збір та аналіз фактів порушення прав і
свобод людини та громадянина, проведення
громадських розслідувань резонансних справ. 

ГПО здійснюють моніторинг законодав

ства, судової й адміністративної практики в
галузі прав людини, підготовку незалежних до

повідей про стан дотримання та захисту прав
і свобод людини, коментарів до офіційних
доповідей, що подаються тією або іншою дер

жавою відповідно до міжнародних договорів.
Зусиллями правозахисників здійснюється
сприяння ратифікації міжнародних догово

рів у галузі прав людини, спостереження за
відповідністю національного законодавства та
законозастосовчої практики міжнародним
зобов’язанням у галузі прав людини. 

Важливим аспектом діяльності правоза

хисних об’єднань є роз’яснення прав та обо

в’язків громадян, напрацювання правових
механізмів їх захисту в державі та за її межа

ми – консультативно�роз’яснювальна функ�
ція. Вона передбачає інформування заявника
про його права та можливості їх правового
захисту, сприяння йому в доступі до цих за

собів; збір, підготовку та поширення матері

алів, що містять інформацію про внутрішнє
законодавство (у тому числі імплементоване
міжнародне право), яка стосується прав лю

дини, коментарі до нього, відповідні адміні

стративні та судові рішення, їх тлумачення
вищими судовими органами. 

Освітньо�правова функція реалізується
ГПО шляхом проведення інформаційних за

ходів і компаній, присвячених розповсюджен

ню інформації про права людини, спеціалізо

ваних семінарів із прав людини для представ

ників так званих професій ризику (співробіт

ників органів внутрішніх справ і служб безпеки,
службовців пенітенціарних закладів та установ,
адвокатів, суддів, прокурорів, військовослуж

бовців, лікарів, журналістів, профспілкових ді

ячів, соціальних працівників), представників 
законодавчої та виконавчої гілок влади, пов’яза

них із створенням і виконанням законодавства,
що стосується прав людини; організації різно

манітних публічних кампаній з метою утвер

дження прав людини в суспільній свідомості.
ГПО створюють просвітницькі друкарські
аудіо
, фото
 та кіноматеріали про права люди

ни для масового споживача, а також спеціаль

ного призначення, інформують про діяльність
правозахисної організації, її власні публікації.

Правозахисні об’єднання виконують важ

ливі посередницькі функції між громадяна


ми та державними органами з метою віднов

лення порушених прав і свобод за допомо

гою погоджувальної процедури (mediation),
скеровують заяви (від імені заявника або від
свого імені) компетентним органам для ви

рішення. Реалізація посередницької функції
передбачає також підготовку та надання пар

ламенту, уряду й іншим органам державної
влади й управління аналітичних записок, ре

комендацій і пропозицій, що стосуються будь

яких питань, пов’язаних із правами людини,
зокрема з питань національної політики, адмі

ністративних процедур і практики, процесу

альних дій правоохоронних органів – суду,
міліції, прокуратури, служби безпеки, подат

кової міліції тощо; міжнародних аспектів
прав людини. 

Згідно із ст. 55 Конституції України, гро

мадяни після використання всіх національ

них засобів правового захисту мають право
звертатися до відповідних міжнародних су

дових установ чи до відповідних органів між

народних організацій, членом або учасником
яких є Україна. ГПО реалізують це право
шляхом звернення від імені заявника або від
свого імені до суду та міжнародних органі

зацій (зокрема, до Комісії ООН з прав люди

ни, Комітету ООН проти катувань, Європей

ського Суду з прав людини); беруть участь у
судовому процесі з метою захисту та віднов

лення порушених прав і свобод заявника тощо.

ГПО разом з іншими інститутами грома

дянського суспільства здійснюють функцію
громадського контролю діяльності держав�
них органів. Поняття «громадський конт

роль» охоплює сприйняття й оцінку грома

дянським суспільством політичної ситуації,
що викликає відповідні дії посадовців, є ре

акцією на акти громадської поведінки. При
цьому цільова спрямованість громадського
контролю полягає у відтворенні та розвитку
демократичних суспільних відносин, розши

ренні прав і свобод громадян [6, с. 10].

К. Струсь зазначає, що реалізація ме

ханізму контролю громадянського суспіль

ства по відношенню до державної влади
пов’язана, перш за все, із забезпеченням прав
і свобод особи, суворим дотриманням закону
та забезпечення його авторитету, з відпові

дальністю держави перед громадянами та з
дійсним наданням кожній людині умов для 
її самореалізації [7, с. 14].

Функція громадського контролю ГПО
здійснюється через розгляд заяв фізичних і
юридичних осіб чи їх асоціацій про недотри

мання прав і свобод людини, закріплених у
Конституції, міжнародному праві та націо

нальному законодавстві; проведення громад

ських розслідувань фактів порушень прав
людини (як за заявами фізичних і юридич

них осіб, так і з власної ініціативи); прийнят
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тя висновків за результатами проведеного
громадського розслідування; винесення гро

мадського осуду та громадського попереджен

ня органам і (або) особам, чиї дії (бездіяль

ність) призвели до порушення прав і свобод
людини. 

Аналітико�законотворча функція реалі

зується правозахисними об’єднаннями через
підготовку висновків щодо законів, законо

проектів та інших нормативно
правових ак

тів і програм, спрямованих на утвердження 
і захист прав людини, підготовку та надан

ня парламенту через офіційних суб’єктів пра

ва законодавчої ініціативи власних законо

проектів і програм. 

Комунікативна функція ГПО полягає у
створенні правового зв’язку між особою та
державою, забезпеченні правових механізмів
їх взаємодії. Практична реалізація цієї функ

ції здійснюється шляхом співпраці із ЗМІ,
які публікують інформацію про діяльність
правозахисних організацій, їх заходи, виснов

ки громадських розслідувань, результати
моніторингу стану дотримання прав і свобод
громадян в Україні.

Висновки

Правозахисні функції є важливим напря

мом діяльності інститутів громадянського
суспільства, спрямованим на забезпечення та
реалізацію основних прав і свобод громадян,
а також на їх відновлення у випадку пору

шення з боку державних органів та окремих
посадових осіб.

Правозахисні функції громадянського
суспільства – окремий напрям діяльності ін

ститутів громадянського суспільства. 

Правозахисними функціями громадянсь

кого суспільства є: моніторинг стану дотри

мання прав і свобод людини та громадянина,
консультативно
роз’яснювальна, освітньо
пра

вова, посередницька, громадського контролю,
аналітико
законотворча, комунікативна.

Громадські правозахисні об’єднання є ос

новним суб’єктом реалізації правозахисних
функцій громадянського суспільства. Функ

ціональне значення ГПО полягає у тому, що
ці організації за природою своєю діяльності
повинні залагоджувати конфлікти у суспіль

стві. Діяльність правозахисних громадських
об’єднань та ініціатив сприяє вирішенню проб


лем громадян у сфері забезпечення їх прав і
свобод, сприяють підвищенню правової куль

тури громадян, привертають увагу громадсь

кості, державних органів, міжнародних струк

тур до порушень прав і свобод людини та
громадянина.

На нашу думку, ГПО в Україні повинні
відігравати роль буфера між суспільством,
державою та різними суспільними групами.
Практична реалізація правозахисних функ

цій громадянського суспільства здійснюєть

ся через такі заходи, як надання допомоги
особам, чиї права порушені, проведення гро

мадських розслідувань фактів порушення прав
людини; правове просвітництво, моніторинг
законодавства, судової й адміністративної прак

тики в галузі прав людини; сприяння ра

тифікації міжнародних договорів у галузі
прав людини та спостереження за відповід

ністю національного законодавства і законо

застосовчої практики міжнародним зобо

в’язанням у галузі прав; підготовка незалеж

них доповідей про стан дотримання та захис

ту прав і свобод людини; організація різно

манітних публічних кампаній і акцій із ме

тою утвердження прав людини в суспільній
свідомості тощо.
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Окремим напрямом міжнародного спів

робітництва України, під час якого гост

ро стоїть питання забезпечення ядерної

безпеки, є укладення міжнародних угод між
Урядом України та урядами інших держав що

до транспортування ядерного палива й ядерних
матеріалів територією України. Актуальність про

блематики зумовлюється необхідністю постій

ного контролю з боку як України, так і міжна

родної спільноти за безпечним перевезенням,
транспортуванням ядерних матеріалів з метою
недопущення непередбачуваних наслідків у
разі появи нестандартних випадків. 

Метою цієї статті є аналіз міжнародних угод
України, актів міжнародних організацій у
сфері, що розглядається, на предмет визна

чення забезпечення ядерної безпеки під час
транспортування через українську територію
ядерного палива й ядерних матеріалів. 

В українській спеціальній літературі проб

лематика транспортування через територію Ук

раїни ядерного палива й ядерних матеріалів 
залишається недостатньо дослідженою. Окремі
згадування про важливість зазначеної пробле

ми є в працях дослідників, які вивчають питан

ня боротьби з сучасними проявами ядерного те

роризму [1], міжнародно
правового регулюван

ня фізичного захисту ядерних матеріалів [2],
міжнародної ядерної безпеки [3]. Правове регу

лювання зазначених перевезень регулюється від

повідно до національного законодавства сторін і
міжнародних документів: Конвенції про фізич

ний захист ядерного матеріалу від 08.02.1987 р.,
Конвенції про оперативне сповіщення про
ядерну аварію від 26.09.1986 р., Конвенції про
допомогу у випадку ядерної аварії або радіацій

ної аварійної ситуації від 26.09.1986 р., Віденсь

кої конвенції про цивільну відповідальність за
ядерну шкоду від 21.05.1967 р., Об’єднаної кон

венції про безпеку поводження з відпрацьова

ним паливом і безпекою поводження з радіоак

тивними відходами від 05.09.1997 р., іншими
правилами та документами МАГАТЕ щодо без


печного перевезення радіоактивних речовин та
фізичного захисту ядерних матеріалів.

Розглянемо визначення окремих термінів,
що використовуватимуться у статті:

ядерна безпека – це дотримання норм, пра

вил, стандартів та умов використання ядерних
матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку
(Закон України «Про використання ядерної та
радіаційної безпеки» від 08.02.1995 р.);

радіаційна безпека в доктринальній літера

турі розглядається як стан захищеності особи та
довкілля від можливого негативного впливу будь

яких речовин, пристроїв і споруд, що містять чи
можуть містити ядерні матеріали або джерела
іонізуючого випромінювання, а також іонізу

ючого випромінювання природного походження,
та наслідків радіаційної аварії [4, с. 6];

радіоактивність – властивість деяких природ

них елементів, штучних ізотопів самочинно роз

падатися, виділяючи при цьому випромінювання,
яке не бачить і не відчуває людина, але внаслідок
цього випромінювання в клітинах людського ор

ганізму відбуваються функціональні зміни, що
призводить до виникнення різноманітних нега

тивних наслідків для здоров’я людини [5, с. 7]. 

Зазначені угоди незалежною Україною були
укладені між урядами України та Російської
Федерації (далі – РФ), а також державами, які
імпортують ядерне паливо або ядерні матеріали
з РФ через територію України. Першими такі
угоди з Україною та РФ уклали Словацька Рес

публіка, Угорська Республіка, та між собою уря

ди України та РФ. Наступні угоди мали трьох

сторонній або чотирьохсторонній характер. Їх
аналіз свідчить, що обов’язково у змісті цих угод
відноситься: встановлення компетентних ор

ганів сторін з питань реалізації положень угод, з
питань регулювання і нагляду за ядерною безпе

кою та радіаційним захистом, з питань переве

зення спеціальних вантажів; зазначення пред

мета перевезення; визначення транспорту пере

везення й умов перевезення; зазначення норма

тивних актів, якими регулюється перевезення.

Предметом перевезення є свіже та відпрацьо

ване ядерне паливо, інші ядерні матеріали (зо
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крема, закис
окису урану, гексафтору урану,
уранового концентрату й інших ядерних мате

ріалів, які стосуються ядерно
паливного цик

лу, а також порожніх транспортно
пакуваль

них комплектів для таких вантажів (далі – спе

ціальні вантажі).

Кожна сторона в рамках угод, національно

го законодавства своєї держави та відповідно до
міжнародного права має вживати відповідні за

ходи для забезпечення фізичного захисту спе

ціальних вантажів, що перебувають у межах те

риторії її держави, на рівні, передбаченому Кон

венцією про фізичний захист ядерного матері

алу. Тому до обов’язкових умов перевезення від

носять наявність відповідних контрактів, офор

млених відповідних дозволів, забезпечення кон

фіденційності перевезення, запобігання досту

пу третіх осіб до таких маршрутів, розроблен

ня та реалізація заходів для забезпечення фізич

ного захисту спеціальних вантажів (зокрема,
охорона спеціального вантажу на всьому шляху
прямування, умови безпеки перебування охо

ронних озброєних варт на територіях суміжних
держав тощо). 

У міжурядових угодах завжди передба

чається відповідальність за втрату спеціальних
вантажів; за загальним правилом її несе сторо

на, під юрисдикцією держави якої знаходилась
варта, що здійснювала охорону на момент втра

ти, а у випадках, коли транспортування здійс

нювалося без охорони, – сторона, на території
якої сталася втрата. Відповідальність за ядерну
шкоду, заподіяну ядерним інцидентом, що став

ся під час транспортування спеціальних ван

тажів, настає відповідно до положень Віденсь

кої конвенції про цивільну відповідальність за
ядерну шкоду від 21.05.1963 р. 

Якщо ядерний інцидент є результатом дії
форс
мажорних обставин або грубої недбайли

вості осіб, їх умисних дій або бездіяльності з
наміром заподіяти шкоду, питання відповідаль

ності та відшкодування ядерної шкоди визна

чається рішенням міжурядової комісії заінтере

сованих сторін. Ліквідація наслідків аварій, які
не призвели або призвели до ядерного інциден

ту при транспортуванні спеціальних вантажів, а
також забезпечення охорони та зв’язку в районі
аварії здійснюються державою, на території
якої сталася ця аварія. Сторона, відповідальна
за завдану шкоду, гарантує відшкодування всіх
витрат, пов’язаних з ліквідацією наслідків ядер

ного інциденту (аварійно
рятувальні й інші
невідкладні роботи, спрямовані на рятування
життя та збереження здоров’я людей, зниження
розмірів матеріальних втрат та шкоди, завданої
навколишньому природному середовищу, а та

кож на локалізацію району ядерного інциденту,
припинення дії характерних для нього небез

печних факторів). 

Угодами також регулюються питання оформ

лення перевізних документів, планування пере

везень, взаємодії між відповідними органами
управління залізниць сторін, взаємодії між ван

тажовідправником, вантажоодержувачем, заліз


ницями, адміністрацією пунктів перевезення,
порядок взаємного обміну інформацією між ор

ганізаціями перевезень, умови оплати переве

зень та інші послуги, пов’язані з їх виконанням,
адміністративні збори тощо. Зазначені міжуря

дові угоди були укладені або на невизначений
термін, або на 10 років із пролонгацією. Аналіз
цих міжнародних угод і доповідей про стан ядер

ної та радіаційної безпеки України свідчить, що
територією України здійснюється: перевезення
свіжого ядерного палива (далі – СЯП) для АЕС
України; перевезення відпрацьованого ядерно

го палива (далі – ВЯП) з АЕС України на пере

робні заводи Росії; транзитні перевезення СЯП
із Росії в Болгарію, Словаччину, Угорщину, Че

хію; транзитні перевезення із цих країн ВЯП 
у Росію. 

Спеціальним компетентним органом Укра

їни встановлено чіткий контроль за дозвільним
регулюванням безпеки перевезення та транспор

тування радіоактивних матеріалів, у тому числі
ядерних. Кількість виданих дозволів на зазна

чену діяльність зростає: якщо у 1998 р. їх було
видано 93 [6, с. 23], то у 2008 р. – 127 [7, с. 50].
Найбільші обсяги діяльності з перевезення має
НАЕК «Енергоатом» [8, с. 61].

При переміщенні ВЯП застосовується про

цедура видачі дозволу регулюючого органу на
кожне перевезення та проведення радіаційно

го контролю на кордоні або на АЕС перед від

правленням упаковок. Радіаційний контроль пе

редбачає вимірювання рівнів випромінювання
від упаковки, забруднення зовнішньої повер

хні упаковки, рівнів випромінювання від тран

спортних засобів та рівня їх забруднення. Обо

в’язковою умовою видачі дозволу є наявність
імпортної ліцензії у російського вантажоодер

жувача, письмова згода органу державного ре

гулювання ЯРБ Росії на таке переміщення 
та наявність у російського оператора ліцензії
Держатомнагляду Росії на поводження з ядер

ним матеріалом [9, с. 54]. 

На організацію зазначених перевезень не
може не впливати реформування органів вищої
виконавчої влади в Україні, перерозподіл їх 
повноважень та компетенції, предмета відання.
Так, у 1997 р. у чотирьохсторонній угоді (РФ,
Україна, Болгарія, Молдова) про співробіт

ництво в галузі транспортування ядерних ма

теріалів компетентною стороною від українсь

кої сторони було визначено Міністерство охоро

ни навколишнього середовища та ядерної безпе

ки України, у 2006 р. у трьохсторонній угоді між
Урядом Республіки Болгарія, Урядом Російсь

кої Федерації та Кабінетом Міністрів України
про перевезення ядерних матеріалів – Держав

ний комітет ядерного регулювання України. 

На організацію перевезення ядерного пали

ва також впливають зовнішньополітичні фак

тори. Наприклад, унаслідок загострення ситу

ації у Придніпров’ї став неможливим тривалий
строк застосування чотирьохсторонньої угоди
(РФ, Болгарія, Україна, Молдова) щодо тран

зиту через територію Молдови ядерного пали
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ва. У відповідь на звернення уряду Болгарії
уряд України погодився в порядку виключення
та після забезпечення всіх вимог безпеки нада

вати дозволи на перевезення маршрутом, який
передбачався чотирьохсторонньою угодою до
врегулювання конфлікту [10, с. 55–56]. 

Слід зазначити, що транспортування ядер

них та інших радіаційних матеріалів завжди є
небезпечним. На маршруті перевезення полег

шується можливість несанкціонованого досту

пу до них, крадіжки (несанкціоноване вилучен

ня та переміщення), захоплення потяга або заруч

ників. Спеціальні перевезення залізничним транс

портом «свіжого» та «відпрацьованого» ядерного
палива для атомних електростанцій вимагають
додаткових заходів безпеки. Аварійна ситуація,
зниження рівня технологічної дисципліни, не

якісне опломбовування вагонів становлять особ

ливу небезпеку при здійсненні таких переве

зень і можуть призвести до невідворотної шко

ди державі. Відомості щодо стану вразливості
важливих транспортних мереж у разі перевезен

ня ядерного обладнання й ядерного та радіаційно

го палива, зокрема відпрацьованого, є конфіден

ційними. Безпека перевезень територією Укра

їни радіоактивних матеріалів забезпечується
дією відповідних вимог та умов, правил, поло

жень, інструкцій, зокрема Вимог та умов безпе

ки (ліцензійні умови) провадження діяльності
з перевезення радіоактивних матеріалів [11],
Правил ядерної та радіаційної безпеки при пе

ревезенні радіоактивних матеріалів [12] та ін

ших нормативних документів. Їх аналіз свідчить
про відсутність проведення необхідних при орга

нізації зазначеної діяльності експертиз та аудиту.

Висновки

Ядерна безпека під час транспортування
ядерного палива й ядерних матеріалів тери

торією України забезпечується:

чітко визначеним предметом перевезення
та відповідно чітко визначеними щодо нього
умовами перевезення (ці правила є імператив

ними згідно з Конвенцією про фізичний захист
ядерного матеріалу);

перевезенням на основі виданих компетент

ними органами дозвільних документів, що перед

бачають, у тому числі, наявність спеціальних тран

спортних засовів, сертифікованої упаковки, спе

ціально підготовленої й озброєної охорони тощо;

встановленням згідно з міжнародними кон

венціями та національним законодавством імпе

ративної відповідальності за втрату вантажу чи
завдання іншої шкоди радіаційного характеру;

здійсненням систематичного радіаційного
контролю, включаючи вимірювання випроміню

вання від упаковок до транспортних заходів.

Оптимальному забезпеченню безпеки під
час транспортування ядерного палива й ядер

них матеріалів територією України сприятиме
стабільність у міжнародних відносинах між
державами, закріплення чітко встановлених
відповідних повноважень і компетенції за одни

ми і тими ж державними органами влади; вне

сення змін до нормативно
правових положень
про проведення постійного моніторингу й ауди

ту за вказаною діяльністю. 
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Об’єкт права – необхідний елемент
цивільних відносин, означає все те, на
що спрямовані або на що впливають

ці відносини [1, с. 56–57; 2, с. 216–220; 3, с. 233;
4, с. 45; 5, с. 140; 6, с. 49–50].

Вважаємо, що в сучасних умовах об’єк

том суб’єктивного цивільного права, а ми ви

ходимо з того, що суб’єктивне право – це
закріплена за особою з метою задоволення її
інтересів міра можливої поведінки, забезпе

чена покладанням обов’язку на інших осіб [6,
с. 45], може бути будь
яка матеріальна або
нематеріальна субстанція (благо), іманентні
властивості якої зумовлюють природу, зміст і
динаміку відповідного суб’єктивного цивіль

ного права, а також створюють можливість
задоволення законних інтересів особи –
носія даного суб’єктивного цивільного права
[7, с. 123–124]. Саме такий підхід до визначен

ня об’єкта цивільних прав дозволяє обґрун

тувати появу в цивільному обороті, зокрема,
таких їх видів, як інформація, комерційна таєм

ниця, підприємство як єдиний майновий комп

лекс, що використовується для здійснення під

приємницької діяльності (далі – підприємст

во). У свою чергу, це означає, що зміст мож

ливої поведінки (суб’єктивного цивільного
права) управомоченої особи неминуче зале

жатиме від властивостей самого об’єкта, які
зумовлюють зміст дій, що з ним можна ре

ально вчинити [7, с. 123–124], визначаючи
таким чином особливість його оборотоздат

ності. Хоча ст. 177 «Види об’єктів цивільних
прав» (розділ III книги першої Цивільного
кодексу (далі – ЦК) України) не називає се

ред них підприємство, але зважаючи на те,
що цей перелік не є вичерпним, що ст. 191
ЦК України «Підприємство як єдиний май

новий комплекс» міститься в цьому ж розді

лі III в гл. 13 «Речі. Майно», систематичне
тлумачення норм зазначених статей, а також
ст. 190 ЦК України дає можливість вважати,

що закон розглядає підприємство як особли

вий вид майна, який отримав назву – єдиний
майновий комплекс, що використовується
для здійснення підприємницької діяльності
(ч. 1 ст. 191 ЦК України).

Разом із тим аналіз положень згаданих
статей, дозволяє стверджувати, що вони не
узгоджені між собою. Якщо ст. 177 ЦК Укра

їни розрізняє майно та майнові права, то 
ст. 190 ЦК України, в якій дається легальне
визначення поняття «майно» (слід зазначи

ти, що все зводиться до переліку об’єктів, які
підпадають під це поняття), майнові права
відносить до різновиду майна. Тому неузго

дженість, на нашу думку, може бути усунена
шляхом внесення змін до ст. 177 ЦК України,
ч. 1 якої пропонуємо викласти у такій редак

ції: «Об’єктами цивільних прав є речі, у тому
числі гроші та цінні папери, інше майно, а та�
кож майнові права; результати робіт, послу�
ги; інформація; результати інтелектуальної,
творчої діяльності, включаючи права на об’єк�
ти права інтелектуальної власності, а також
інші матеріальні та нематеріальні блага».

Назва ст. 191 ЦК України «Підприємство
як єдиний майновий комплекс» свідчить, що
в цивільному обороті існують й інші майнові
комплекси. Наприклад, без прив’язки до під

приємства про єдині майнові комплекси
йдеться у ст. 657 ЦК України, яка врегульо

вує форму окремих видів договорів купівлі

продажу. Єдиним комплексом нерухомого
майна (цілісним майновим комплексом) є
відповідно до Закону України «Про об’єднан

ня співвласників багатоквартирного будин

ку» від 29.11.2001 р. № 2861
III житловий
комплекс об’єднання співвласників багато

квартирного будинку (кондомініум). Існують
майнові комплекси пансіонатів і санаторіїв,
парків
пам’ятників садово
паркового мис

тецтва, військових містечок, лікувальних ус

танов тощо. Перелік вживань терміна «майно
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вий комплекс», безумовно, можна було б
продовжити, але це не охоплюється метою
нашого дослідження [8–12], тому зосереди

мося тільки на такому питанні: який майно

вий комплекс може вважатися підприєм

ством? 

У доктрині цивільного права існують різні
підходи до визначення майнового комплексу.
Так, В. Лапач розглядає майнові комплекси
як системи більш високого рівня, що характе

ризуються не стільки загальним призначен

ням об’єктів, що входять до них, скільки ви

значеним у законі складом майна, яке утво

рює комплекс, а також функціональною вза

ємозалежністю й ієрархічною організацією
елементів у середині комплексу.

На думку В. Бєлова, поняття майнового
комплексу є умоглядним, оскільки останній
не є річчю1. Підприємство як майновий
комплекс – специфічне благо і стан його на

лежності має оформлюватися абсолютними
правами особливого роду, назву яким ще не
знайдено. Підприємство – це юридична фор

ма (оболонка), що слугує зовнішньому (фор

мальному, юридичному) виокремленню су

купності речей, прав і нематеріальних благ,
які використовуються для ведення підпри

ємницької діяльності. Правник підкреслює,
що подібне відбувається й у випадку із
складною річчю, яка також є юридичною
оболонкою, що об’єднує різнорідні речі, які
використовуються за загальним призначен

ням [7, с. 651]. 

Погоджуючись з тим, що підприємство
як майновий комплекс – специфічний об’єкт
цивільних прав, навряд чи можна стверджу

вати, що специфічність притаманна лише йо

му. Кожен із об’єктів цивільних прав є спе

цифічним, інакше б закон не виокремлював
їх види (ст. 177 ЦК України). 

На нашу думку ознакою підприємства,
якою зумовлюється його специфічність як
об’єкта цивільних прав, є комплексність. Са

ме вона дає можливість визначити його май

новим комплексом, що складається з різнорід

них елементів, кожен із яких може виступати
як самостійний об’єкт цивільних прав: речей
нерухомих (земельних ділянок, будівель,
споруд) і рухомих (устаткування, інвентарю,
сировини, продукції); іншого майна, у тому
числі майнові права (права вимоги), майнові
обов’язки (борги), об’єкти права інтелектуаль

ної власності (торговельна марка або інше

позначення)2, інформацію тощо, а об’єднання
їх у функціональну сукупність – об’єкт дає
можливість використати підприємство за пев

ним призначенням – для здійснення підприєм

ницької діяльності. 

У юридичній літературі докладно роз

роблене питання про склад підприємства,
пропонуються різні підходи до системи скла

дових його елементів. Традиційним (а це
важливо з погляду ведення бухгалтерської
звітності і обліку) є виділення матеріальних
і нематеріальних елементів підприємства. Ма

теріальними елементами є основні засоби,
сировина, матеріали, готова продукція, това

ри тощо. За своїм характером і призначен

ням це можуть бути рухомі та нерухомі речі,
споживані та неспоживані, об’єкти, дозво

лені в обороті й обмежені в обороті. 

Певні складнощі виникають із визначен

ням нематеріальних елементів підприємства,
хоча саме цей компонент у складі підприємства
додає йому завершеного вигляду як своєрідно

го й єдиного об’єкта. Якщо ч. 2 ст. 191 ЦК Укра

їни формулює перелік нематеріальних еле

ментів підприємства невичерпним чином,
відносячи до них права на торговельну марку
або інше позначення, що індивідуалізує під

приємство, його продукцію, роботи та послу

ги, інші права, то законодавство про бухгал

терський облік користується більш розгор

нутим переліком цих благ, відносячи до ос

танніх виняткове право патентовласника на
винахід, промисловий зразок, корисну мо

дель; виняткове авторське право на програми
для ЕОМ, бази даних; майнове право автора
або іншого правовласника на топології інтег

ральних мікросхем; виняткове право власни

ка на торговельну марку та знак обслугову

вання; виняткове право патентовласника на
селекційні досягнення тощо. У складі нема

теріальних активів враховується також діло

ва репутація, яка може визначатися у вигляді
різниці між ціною підприємства (як придба

ного майнового комплексу в цілому) і вар

тістю всіх його активів і зобов’язань. Проте
вважаємо, що репутація підприємства, його
фактичне положення на ринку, ділові зв’яз

ки, що склалися, становлять «шанси» підпри

ємства, безпосередньо впливаючи на його при

бутковість і ринкову вартість. 

Таким чином, для того, щоб стати оборо

тоздатним, підприємству недостатньо визна

ватися лише майновим комплексом. Необ

хідно щоб цей комплекс позначався єдністю
своїх складових, які у сукупності були б під

порядковані досягненню певної мети. Інши


1Існує і протилежна точка зору. Зокрема, А. Герц
вважає, що підприємство як єдиний майновий комп

лекс – це незмінна індивідуально
визначена річ [13,
с. 67], а разом із земельною ділянкою підприємство
(не зрозуміло чому вчений виділяє земельну ділян

ку, нехтуючи положеннями ч. 2 ст. 191 ЦК Укра

їни. – С. К.) можна розглядати як складну річ [13, с. 65]. 

2Ми поділяємо точку зору Ю. Туктарова, від

повідно до якої, права на об’єкти права інтелекту

альної власності, тобто виключні права, – це вид
майнових прав  [14, с. 135–136].
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ми словами, підприємство як єдиний майно�
вий комплекс, що використовується для
здійснення підприємницької діяльності, – це
правова конструкція, яка вводиться з метою
наділити його оборотоздатністю, а саме – ле�
галізувати на рівні закону можливість здійс�
нення з останнім певних цивільно�правових пра�
вочинів. При цьому майновий комплекс під

приємства може обіймати складові, що розта

шовані у різних місцях. 

Підприємство як об’єкт права набуває
своєї майнової визначеності лише у процесі
участі в цивільному обороті. До моменту ук

ладення того чи іншого правочину підприєм

ство перебуває у стані постійної зміни, змен

шуючи чи збільшуючи свій склад, що пов’яза

но з його цільовим призначенням – здійснен

ням підприємницької діяльності. Набуває ж
підприємство майнової визначеності лише на
момент укладення того чи іншого правочину,
коли його власник (правоволоділець) разом із
контрагентом визначають склад підприємства
як предмета правочину. Це підтверджується і
положеннями ч. 2 ст. 191 ЦК України, від

повідно до якої до складу підприємства вхо

дить певне майно, якщо інше не встановлено
договором. Після вчинення конкретного пра

вочину підприємство знов опиняється у стані
майнової невизначеності до вчинення наступ

ного і так до нескінченності.

Невизначеність складу підприємства до

зволила А. Грибанову стверджувати, що
підприємство – це певним чином організова

на діяльність [15, с. 8]. Вважаємо, що таким
чином правник намагався підкреслити, що під

приємство відрізняється від інших об’єктів
цивільних прав саме тим, що воно є об’єктом
«на ходу», і з цим слід погодитися. 

Підприємство – це оборотоздатний об’єкт,
бо оборотоздатність – загальна ознака об’єк

тів цивільних прав, що презюмується зако

ном. Так, відповідно до ст. 178 ЦК України
об’єкти цивільних прав можуть вільно відчу

жуватися (продаватися, даруватися, обміню

ватися тощо) або переходити від однієї особи
до іншої в порядку правонаступництва чи
спадкування або іншим чином без будь
яких
заборон чи обмежень. Винятки з цього пра

вила можуть встановлюватися лише зако

ном. Це пов’язано з тим, що об’єкти цивіль

них прав мають особливий правовий режим 
і природну сутність, унаслідок чого їх здат

ність перебувати в обороті може як обмежу

ватися, так і виключатися взагалі [16, с. 34].
Зазначені положення поширюються і на
підприємство.

На сьогодні в доктрині цивільного права
існують різні погляди на проблему оборото

здатності підприємства. Так, В. Бєлов вважає,
що підприємство має спеціальну оборото

здатність (до речі, в одній із своїх робіт прав


ник оборотоздатність підприємства називає
частковою (неповною) [8, с. 55], виходячи з
того, що підприємство, на відміну від інших
об’єктів «природного» походження, є продук

том законодавчої діяльності, субстанцією
ідеальної властивості, а тому не народжуєть

ся оборотоздатним, а стає таким унаслідок за

конодавчого втручання. При цьому правник
посилається на те, що хоча ЦК РФ начебто і
наділяє підприємство властивістю нічим не
обмеженої оборотоздатності, але вдається до
спеціального регулювання тільки чотирьох
правочинів із підприємством (продажу,
оренди, застави та довірчого управління), і
лише згадує про можливість здійснення ще
чотирьох – закріплення підприємства у гос

подарське відання, оперативне управління,
передачу підприємства у ході реорганізації
та при спадкуванні. Крім того, В. Бєлов вва

жає, що опосередковано цю точку поділяють
М. Брагінський і В. Вітрянський, які висвіт

люють у своїй роботі [17, с. 234–236] лише
правочини, врегульовані на рівні ЦК РФ [8,
с. 50–51]. Щодо останнього аргументу, то
навряд чи з ним можна погодитися, бо до

мислювати за інших – невдячна справа. 

Іншої точки зору дотримується С. Степа

нов, який наполягає на вільній оборотоздат

ності підприємства [11, с. 152]. Вважаємо, що
національний законодавець поділяє цю точ

ку зору, бо в ч. 4 ст. 191 ЦК передбачає мож

ливість для підприємства бути об’єктом та

ких правочинів, як купівля
продаж, застава,
оренда, управління, але вказує і на можли

вість вчинення з ним інших правочинів. 

Погоджуючись із тим, що підприємство
може бути предметом і інших правочинів, зо

крема таких, як договір міни, дарування, рен

ти, безвідплатного користування, вважаємо,
що їх вчинення можливе лише за умови дот

римання такого правила: якщо це не заборо

нено законом і якщо особливості підприєм

ства як об’єкта права не виключають такої
можливості. 

Але, якщо підприємство – об’єкт цивіль

них прав, то хто ж може бути його власником?
Виходячи з буквального тлумачення ч. 1
ст. 191 ЦК України, власниками підприємств
можуть бути підприємницькі товариства, тоб

то товариства, які здійснюють підприємниць

ку діяльність із метою одержання прибутку та
наступного його розподілу між учасниками, а
саме – господарські товариства та виробничі
кооперативи (ст. 84 ЦК України), а також
фізичні особи – суб’єкти підприємницької
діяльності. Безумовно, не можна виключати,
що власником підприємства стане і фізична
особа – не підприємець, зокрема коли вона от

римує підприємство у порядку спадкування.
Чинне законодавство, у тому числі ЦК, забо

рони відносно цього не містить.



Ц И В І Л Ь Н Е П РА В О

20

жовтень  2011

Разом із тим концепція особливості під

приємства як об’єкта цивільних прав, запро

ваджена в ст. 191 ЦК України і в подальшо

му лише означена в положеннях окремих до

говірних зобов’язань (мається на увазі зазна

чення на особливість форми договорів ку

півлі
продажу й управління майном), повин

на бути розвинена та знайти своє закріплен

ня не тільки в положеннях, що регулюють
такі договірні зобов’язання, як купівля
про

даж, оренда, управління, іпотека, а й у по

ложеннях спадкового права. З огляду на це,
можливо було б запозичити досвід із законо

давства інших країн для того, щоб уникнути
складнощів при спадкуванні підприємства,
що належить фізичній особі. Так, ЦК РФ пе

редбачено, що підприємство, власником яко

го є фізична особа, може бути предметом спад

кування. При цьому законодавець урегулю

вав порядок спадкування такого підприєм

ства, визнавши переважне право на його от

римання в рахунок спадкової частки за тим
спадкоємцем, який на день відкриття спад

щини є підприємцем, або за підприємниць

ким товариством, що є спадкоємцем за за

повітом. Саме такий підхід є єдино правиль

ним, бо питання про статус суб’єкта права на
підприємство виникає не у частині набуття
таких прав, а у площині подальшої участі цим
майном в економічній діяльності [11, с. 98].
Так, власник підприємства – не підприємець
не зможе укласти й половину з них, зокрема
договір оренди, іпотечний договір. Саме то

му в законодавстві України слід закріпити
переважне право на отримання підприємст

ва, що входить у спадщину, в рахунок спад

кової частки за тим спадкоємцем, який на
день відкриття спадщини є підприємцем.

За відсутності спадкоємців, які мають пе

реважне право, або їх відмови від цього права
підприємство не підлягає поділу, а поступає 
в спільну часткову власність спадкоємців
відповідно до їх спадкових часток, якщо ін

ше не передбачено угодою спадкоємців, які
прийняли спадщину, до складу якої входить
це підприємство (ст. 1178 ЦК РФ).

Приймаючи за основу позицію російсь

кого законодавця, не можна погодитися з
тим, що підприємство може стати спільною
частковою власністю декількох спадкоємців,
які не мають статусу підприємців, якщо ос

танні погодяться на це. Здійснювати право

мочності власника по відношенню до підпри

ємства, що призначено для здійснення під

приємницької діяльності, самостійно спро

можна лише особа, яка має статус підприємця.
А тому, якщо підприємство стає спільною част

ковою власністю фізичних осіб – не підпри

ємців, за умови, що жодна з цих осіб не стане
підприємцем, вони зобов’язані прийняти од

не з таких рішень: передати підприємство як

вклад до статутного (складеного) капіталу
господарського товариства; продати його
третій особі
підприємцю; укласти договір
управління цим підприємством. 

У зв’язку з цим пропонуємо доповнити
ст. 1279 ЦК України ч. 3, у такій редакції:
«Спадкоємець, який на день відкриття спад�
щини є підприємцем, чи підприємницьке това�
риство, яке є спадкоємцем за заповітом, при
поділі спадщини мають переважне право на
отримання в рахунок своєї спадкової частки
підприємство (ст. 191 цього Кодексу), що вхо�
дить до складу спадщини, з додержанням ви�
мог ст. 1278 цього Кодексу.

У випадку, коли ніхто із спадкоємців не
має такого переважного права або не скорис�
тався ним, підприємство, яке входить до скла�
ду спадщини, поділу не підлягає та надходить
у спільну часткову власність спадкоємців від�
повідно до спадкових часток, що їм належать,
якщо інше не передбачено угодою спадкоємців,
які прийняли спадок, до складу якого входить
підприємство. 

Отримавши підприємство у спільну част�
кову власність, спадкоємці�не підприємці повин�
ні або передати підприємство як вклад до ста�
тутного (складеного) капіталу господарського
товариства, або продати його, або передати в
управління іншій особі – підприємцеві».

Проблемним є й питання про можливість
непідприємницьких товариств або установ 
(з огляду на те, що законодавець надає право
здійснення підприємницької діяльності й їм)
бути власниками підприємств як єдиних май

нових комплексів. У зв’язку з тим, що відпо

віді на поставлене запитання чинне законо

давство не дає, спробуємо в загальних рисах
змоделювати механізм здійснення ними під

приємницької діяльності. Вважаємо, що слід
виходити з того, що здійснення підприєм

ницької діяльності – це не обов’язок, а право
непідприємницької юридичної особи. Тому
вони, не відносячись до професійних суб’єктів
підприємницької діяльності, можуть здійс

нювати таку діяльність, по
перше, якщо інше
не встановлено законом і, по
друге, якщо ця
діяльність відповідає меті, для якої вони бу

ли створені, та сприяє її досягненню (ст. 86
ЦК України). Так, непідприємницьке това

риство може видавати відповідну літературу,
значки, виготовляти товари із своєю сим

волікою, реалізовувати їх і отримувати при

буток. Але це робиться не заради прибутку, а
тільки для того, щоб таке товариство мало
додаткові кошти, які можна було б викорис

товувати для досягнення його основної не

підприємницької мети. Для здійснення під

приємницької діяльності, яка є допоміжною
для непідприємницької юридичної особи, на

вряд чи доцільно створювати або придбавати
підприємство як єдиний майновий комплекс,
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що повинно постійно знаходитись «на ходу».
Насамперед, це важко зробити з матеріальної
точки зору, бо непідприємницька юридична
особа існує, як правило, за рахунок членських
внесків, добровільних майнових внесків, по

жертвувань тощо. Але найважливіше те, що
визнавши за непідприємницькою юридичною
особою право власності на підприємство, ми
входимо в протиріччя з законом, бо, виходячи
із буквального тлумачення ст. 191 ЦК Укра

їни, підприємство як об’єкт цивільних прав
повинно використовуватися виключно для
здійснення підприємницької діяльності, тоб

то основна мета юридичної особи повинна бу

ти пов’язана саме із здійсненням такої діяль

ності. Вважаємо, що законодавець послідов

ний у цьому, бо до складу підприємства від

носяться такі нематеріальні блага, як комер

ційне найменування, право на торговельну мар

ку, ділова репутація, комерційна таємниця,
ноу
хау тощо, а це притаманне лише підпри

ємницьким юридичним особам.

Викладене дозволяє зробити висновок, що
для здійснення підприємницької діяльності,
враховуючи її незначну частку в діяльності не

підприємницького товариства або установи,
останнім достатньо мати певне майно (спору

ди, приміщення, обладнання) на праві влас

ності, або орендувати його. До речі, це не ви

ключає можливість для таких організацій за

мовляти продукцію з своєю символікою в ін

ших юридичних осіб на підставі цивільно
пра

вових договорів, а потім реалізовувати її, отри

муючи прибуток. Такі дії теж охоплюються
поняттям «підприємницька діяльність».
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The article investigates the problems of the enterprise as an object of civil rights, special attention is
paid to defining the essence of the enterprise as a single property complex that is used for business pur�
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В статье исследуются проблемы предприятия как объекта гражданского права, особое вни�
мание уделяется определению сущности предприятия как единого имущественного комплекса,
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Важливим елементом правового відно

шення як сьогодні, так і раніше є кон

струкція об’єкта цивільних правовід


носин. Це викликано різними підходами що

до з’ясування відповідної конструкції. Як
наслідок відсутньою є й одностайність думок
стосовно об’єкта корпоративних правовідно

син як різновиду цивільних і, як наслідок,
об’єкта корпоративного конфлікту. 

Корпоративний конфлікт у корпоратив

них організаціях посідає одне з провідних
місць. Це зумовлено тим, що, по
перше, за до

помогою корпоративних конфліктів можуть
бути виявлені прогалини чинного законодав

ства та локальних актів; по
друге, процедура
вирішення таких конфліктів надає можли

вість з’ясувати механізми застосування тих 
чи інших правових норм, що підвищує право

ву свідомість учасників корпоративних пра

вовідносин (маються на увазі фізичні особи).

Слід зазначити, що корпоративний конф�
лікт – це триваючі розбіжності між учасника

ми корпоративних відносин, наділеними кор

поративними правами й обов’язками, у рамках
однієї корпоративної організації, що призво

дять до конфліктів між ними, зумовлені про

тилежною метою й інтересами сторін конф

лікту у зв’язку з бажанням контролювати та
спрямовувати поведінку іншої сторони або
змінити свій статус і юридичний стан, що ви

кликано активними діями сторін, вираженими
назовні [1, с. 16]. Ми вважаємо, що корпора

тивний конфлікт є охоронюваним правовідно

шенням, яке виникає на підставі порушення су

б’єктивних прав і юридичних обов’язків учас

ників корпоративних відносин, що за своєю
характеристикою є регулятивними. 

Метою цієї статті є визначення поняття
«об’єкт корпоративного конфлікту» як пра

вового відношення.

У цивілістичній доктрині не існує одно%
стайного підходу стосовно з’ясування об’єк%

та цивільного правовідношення. У цивільно

му праві питання щодо об’єкта правовідно

шення – одне із найскладніших. У різні часи
науковцями висловлені полярні підходи з да

ного приводу. Так, існує бачення, що таким
об’єктом слід визнавати все те, на що спрямо

вані правовідносини [2, с. 81–82]. Деякі вчені
взагалі допускали існування безоб’єктних
правовідносин [3, с. 474]. Є також точка зору,
згідно з якою об’єктом правовідносин є те, у
зв’язку з чим вони виникають [4, с. 122–126].
Слід зазначити, що більшого поширення на

були теорії об’єктних правовідносин, але й
вони трактувалися по
різному. Так, одні ви

знавали множинність об’єктів правовідносин
[3, с. 500; 5, с. 56–60], інші наполягали на
єдності таких об’єктів [2, с. 81–84; 6, с. 65–78].
Однак і серед прихильників таких теорій не
знайшлося однозначних поглядів щодо того,
що визнавати об’єктом цивільних правовідно

син: речі, дії (бездіяльність), нематеріальні
блага [7, с. 111]. Існує точка зору, згідно з
якою окремою групою об’єктів є результати
духовної й інтелектуальної діяльності [8, с. 73].
У цивілістичній літературі також є точки зору,
які вказують на те, що об’єктом може бути,
перш за все, річ [9, с. 22–23] або лише дія [10, 
с. 138–139], або ж певна поведінка людини [11,
с. 109–110; 12, с. 598–599; 13, с. 85; 14, с. 294].
Так, за О. Іоффе, об’єктом права завжди є по

ведінка зобов’язаних осіб, однак право справ

ляє різний вплив на їх поведінку залежно від
характеру речей, на які вказана поведінка
спрямована. Саме в цій якості, а не в якості
об’єктів прав речі набувають цивільно
право

вого значення [12, с. 599]. Вказана ж точка зо

ру виходить з того, що саме поведінка є об’єк

том цивільних правовідносин, а речі й інші
матеріальні та нематеріальні блага, у свою
чергу, є об’єктом (предметом) відповідної
поведінки учасників (суб’єктів) правовідно

син [14, с. 294]. Саме на цьому й ґрунтуються
традиційні спроби розрізнення понять «об’єкт
цивільного правовідношення» (під яким ро
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зуміють поведінку учасників) і «об’єкт цивіль

них прав» (під яким розуміють матеріальні
або нематеріальні блага).

За іншою точкою зору об’єктом конкретно

го правовідношення виступає не абстрактне
«все те, з приводу чого» складається цей право

вий зв’язок, а конкретне матеріальне або нема

теріальне благо [15, с. 178]. Разом із тим зазна

чається, що «привід» у цьому випадку не слід
розуміти як мотив, тобто «певні суб’єктивні мір

кування, якими керується особа».

Щоб охопити загальним визначенням по

няття об’єкта будь
які явища зовнішнього
світу, у зв’язку з якими встановлюються пра

вові відносини, найбільш правильно розпо

ділити сукупність об’єктів прав на дві ка

тегорії: речі та дії. Менш значне, але все ж
достатнє поширення отримала речово
пра

вова теорія об’єкта, яка заперечує значення
об’єкта за діями та визнає це значення лише
за речами або перш за все за речами. О. Іоф

фе зазначає, що якщо об’єкт явища є зовніш

нім предметом, на який це явище, у силу від

повідного йому характеру та змісту, здатне
впливати, то об’єктом цивільного правовід

ношення є те, на що спрямовані (точніше,
впливають) цивільне суб’єктивне право та
цивільно
правовий обов’язок як елементи
цивільного правовідношення, що утворюють
його безпосередній зміст [12, с. 589].

Як предмет наукового вивчення поняття
«об’єкт» може розглядатися як те, на що спря

моване правовідношення (право) (загально

філософська теорія об’єкта), або як те, з при

воду чого виникає правовідношення (право)
(спеціально
юридична теорія об’єкта), або
як те, що уявляється самим суб’єктом права 
в якості його об’єкта (психологічна теорія
об’єкта). Ми вважаємо за доцільне підтримати
думку Р. Бевзенка [16, с. 318–319], який вва

жає, що під час визначення поняття «об’єкт
суб’єктивного цивільного права» необхідно
дотримуватися визначення об’єкта як того, з
приводу чого виникають правовідносини. Із
змістовної точки зору слід вивчати об’єкт
будь
якого суб’єктивного права як об’єкт двох
видів: безпосередній (найближчий) об’єкт –
належна поведінка суб’єктів правовідношен

ня; опосередкований (матеріальний) об’єкт –
майнові та немайнові блага, з приводу яких і
виникають правовідносини.

Не існує однозначного підходу стосовно
з’ясування об’єкта корпоративного право%
відношення. У літературі зазначається, що кор

поративні правовідносини містять елементи
як речових, так і зобов’язальних відносин
[17, с. 58–66], це зумовлює проблему визна

чення їх об’єкта, адже загальновизнаною є
теза, що об’єктом зобов’язальних правовід

носин є дії зобов’язаної особи, а об’єктом ре

чових правовідносин – речі [18, с. 278]. Такі
обставини стали «стартовим майданчиком»
стосовно різного тлумачення категорії «об’єкт
корпоративного правовідношення». На нашу

думку, досить часто відповідні доктринальні
підходи містили цікаві аспекти. Так, об’єкта

ми корпоративного права є речі, нематеріаль

ні блага, роботи, послуги, інформація, резуль

тати інтелектуальної діяльності, зобов’язан

ня [19, с. 10]. Звернімо увагу, що у наведеній
думці є певні недоліки: автору необхідно бу

ло б, за наявності значного переліку відпо

відних об’єктів, провести їх класифікацію.

На думку В. Бєлова, корпоративні відно

сини містять у собі відносини між особами,
пов’язані з: визначенням загальної мети; вста

новленням засобів їх досягнення; вчиненням
узгоджених дій відповідно до попередньо
встановлених позицій за метою та засобами
[20, с. 52]. На підставі викладеного можна
вести мову про загальну мету, засоби її до

сягнення та вчинення узгоджених дій із по

передньо визначеною метою та засобами її
досягнення як про об’єкт корпоративних
правовідносин. На нашу думку, це не може
відповідати істині.

О. Щербина вважає, що об’єктом корпо

ративних правовідносин в АТ є акція [21, 
с. 48–66], але така позиція викликає певні за

уваження [22, с. 134]. По
перше, зауваження сто

сується того, що акція має подвійну правову
природу, наділяючи її власника як «правами
на акцію», так і «правами з акції». Очевидно,
що права на акцію як об’єкт речового права,
який не має жодної матеріальної цінності, не
є метою потенційних акціонерів, оскільки
вони заінтересовані у придбанні саме корпо

ративних прав, які надає акція. По
друге, не

послідовним є трактування правової приро

ди корпоративних правовідносин. Обґрун

товуючи їх зобов’язально
правову природу 
О. Щербина [21, с. 5–24] визначає їх об’єктом
речі. Проте об’єктом зобов’язальних право

відносин є дії, а не речі. Тому під об’єктом кор

поративних правовідносин слід розуміти дії їх
учасників, спрямовані на реалізацію «прав з
акції» [22, с. 134].

На думку І. Спасибо
Фатєєвої, об’єктом
корпоративних правовідносин є фактична
поведінка їх учасників (акціонерів) щодо здій

снення своїх прав та обов’язків [23, с. 29]. Кор

поративні правовідносини містять елементи
як майнових, так і немайнових правовідносин.
При цьому об’єктом майнових правовідносин
є дії (поведінка) учасників правовідносин
щодо виконання прав та обов’язків, пов’яза

них із задоволенням їх матеріальних потреб.
Це дії щодо оплати акцій, отримання диві

дендів тощо. Об’єктом немайнових правовід

носин є дії суб’єктів корпоративних прав із
виконання прав та обов’язків у сфері управ

ління АТ: участь у роботі загальних зборів
акціонерів, інших органів у разі обрання до
них тощо [23, с. 29].

В. Васильєва вважає, що об’єктом корпо

ративних відносин є саме суб’єктивне корпо

ративне право. Виникнувши й існуючи між
учасником і самою юридичною особою, кор
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поративне право як об’єкт правовідношення
одночасно стає об’єктом нового цивільного
правовідношення, за допомогою якого опосе

редковується перехід корпоративного права
від одного суб’єкта до іншого [24, с. 44]. Вва

жаємо за необхідне підтримати окреслену
позицію, оскільки саме корпоративне право
може бути визнане об’єктом корпоративних
відносин. Наша позиція ґрунтується на тому,
що існує два види об’єктів цивільних пра

вовідносин – безпосередній та опосередкова

ний. Оскільки корпоративні правовідносини
є різновидом цивільних, то на них повинні
поширюватися загальні положення, у тому
числі стосовно об’єктів про цивільні пра

вовідносини. При цьому необхідно взяти до
уваги позицію, за якою сферою цивільного
обороту є сфера обороту суб’єктивних цивіль

них (приватних) прав, а не їх об’єктів майно

вого походження [25, с. 76–77]. Якщо брати
до уваги сферу корпоративних правовідно

син, то про об’єкти майнового походження не
може бути й мови, оскільки об’єктом право

відносин між корпоративною організацією й
її учасниками є саме корпоративні права (як
об’єкт опосередкований) і дії, пов’язані з їх
реалізацією (як об’єкт безпосередній). 

На підставі проведеного аналізу та з’ясу

вання подвійності об’єкта цивільних право

відносин як належної поведінки їх суб’єктів
(безпосередній об’єкт) та майнових і немай

нових благ (опосередкований об’єкт), з при

воду яких і виникають такі правовідносини,
можемо стверджувати, що корпоративні пра

вовідносини мають також власний об’єкт –
дії осіб стосовно реалізації корпоративних
прав і обов’язків.

У правовій доктрині відсутнє тлумачен%
няоб’єкта корпоративного конфлікту, оскіль%
ки не проводилися дослідження корпоратив%
ного конфлікту як правового відношення.
Окреслена проблематика викликана неодно

стайністю думок стосовно структури конфлік

ту, у тому числі конфлікту корпоративного. 
У конфліктологічній літературі мова йде або
про об’єкт [26], або про предмет конфлікту
[27], що зумовлюється не лише полярністю
думок учений, а й різними підходами до одно

го й того ж явища. До такого висновку можна
дійти на підставі аналізу наведених позицій. 

Прихильники першого підходу зазнача

ють, що у центрі кожного конфлікту є благо,
стосовно якого виявляють інтерес декілька
осіб. На думку А. Анцупова й А. Шипілова,
щоб визнаватися об’єктом конфлікту еле

мент матеріальної, соціальної або духовної
сфери повинен знаходитися на перетині осо

бистих, групових, суспільних або державних
інтересів суб’єктів, які прагнуть контролю
над ним [26, с. 218–219]. У такому випадку
об’єктом конфлікту може бути матеріальна
(ресурс), соціальна (влада) або духовна
(ідея, норма, принцип) цінність, до володін

ня або користування якою прагнуть обидва

опоненти. У той самий час Є. Тихомирова та
С. Постоловський вважають за необхідне роз

глядати предмет конфлікту як те, через що
виникає конфлікт між сторонами конфлікту,
на що претендує кожний із його учасників
[27, с. 50]. На підставі цього вони зробили
висновок, що предмет конфлікту може бути:
матеріальним (річ, гроші тощо); ідеальним
(статус, правила, закони, право, норма).

У правовій літературі М. Кузьміна також
зробила спробу окреслити структуру юридич

ного конфлікту через з’ясування його еле

ментів, одним із яких є його об’єкт [28, с. 15].
Однак у подальшому вона не провела право

вий аналіз та не зробила висновків з приводу
визначення відповідного елемента.

Окремою групою є спеціальна юридична
література присвячена загальним положен

ням корпоративного права або спеціальним
дослідженням окремих його аспектів, у тому
числі корпоративних конфліктів. Її аналіз
дозволяє констатувати актуальність розгля

ду правової природи корпоративних конфлік

тів, а також надає можливість констатувати
поверховий характер проведених досліджень.
Так, аналіз підручника «Корпоративне пра

во» [29, с. 536–538] і курсу лекцій з тотож

ним найменуванням [30, с. 115–122] свідчить,
що їх автори обмежуються поняттям, видами
та суб’єктним складом корпоративного конф

лікту (у першому випадку), поняттям і поряд

ком вирішення корпоративного конфлікту (у
другому випадку), що, на нашу суб’єктивну
думку, не надє змоги з’ясувати об’єкт корпо

ративного конфлікту як правовідношення. 

Аналіз наукових правових джерел дозво

ляє констатувати аналогічну ситуацію. Так,
А. Данельян зазначає, що у рамках корпора

тивних відносин у ході реалізації корпоратив

них прав і виконання корпоративних обов’яз

ків закономірними є протиріччя, розбіжності
між учасниками відносин, які досить часто
призводять до корпоративних конфліктів
[31, с. 28–42], тобто на підставі наведеної
точки зору маємо змогу лише здогадуватися,
що саме автор розуміє під об’єктом корпора

тивного конфлікту. О. Бєгаєва взагалі не
приділяє уваги тлумаченню поняття «корпо

ративний конфлікт» і його структурі як пра

вовідношення, а відразу аналізує можливість
застосування медіації як альтернативного
способу вирішення корпоративного конфлік

ту [32, с. 219–249]. Виникає питання: що є
об’єктом такого конфлікту. З цього приводу
не висловлено жодної думки. Натомість 
О. Осипенко приділяє увагу конфліктним
ситуаціям, що мають місце у діяльності ор

ганів управління акціонерних компаній, але
не пропонує вирішення питань щодо об’єктів
відповідних конфліктів [33, с. 20–116].

Д. Дєдов [34] взагалі не розмежовує кате

горії «конфлікт інтересів» і «корпоративний
конфлікт», не говорячи вже про об’єкт корпора

тивного конфлікту як правовідношення [34; 35].
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Проведений аналіз дозволяє зробити ви"
сновок, що сучасний стан наукових дослі

джень корпоративних конфліктів як право

вих відносин бажає кращого. Це зумовлено
складністю відповідної конструкції, що ви

кликає необхідність проведення досліджень у
сфері психології, конфліктології та права. Од

нак можна констатувати активізацію науко

вої спільноти стосовно окресленої проблема

тики саме у правовій доктрині. Ми вважа

ємо, що об’єктом корпоративного конфлікту
є суб’єктивне корпоративне право. Наше ба

чення ґрунтується на тому, що корпоративні
правовідносини за своєю природою є регуля

тивними. У випадку порушення суб’єктив

них прав і охоронюваних законом інтересів
суб’єктів відповідних правовідносин є всі пе

редумови виникнення корпоративного конф

лікту, тобто охоронюваних відносин.
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Прагнення до реалізації охоронюваних
законом інтересів – це правомірна по

ведінка заінтересованої особи. При


рода правових норм передбачає заборону на
здійснення активних дій, що прямо порушу

ють охоронювані законом інтереси особи.
Якщо йдеться про конфлікт інтересів, тобто
коли перешкоди в реалізації одного охоро

нюваного законом інтересу створюються ре

алізацією іншого інтересу з подібним стату

сом, або коли охоронюваний законом інтерес
однієї особи протистоїть такому ж інтересу
іншої особи, правові норми врегульовують
співвідношення вказаних інтересів. Захист
права й охоронюваного законом інтересу є
об’єктивною категорією, що не просто декла

рується, а у більшості випадків реалізується
за допомогою норм матеріального та проце

суального права. Проблемі охоронюваних за

коном інтересів присвячені роботи таких уче

них
юристів, як Ю. Гамбаров, І. Покровський,
Є. Пассек, В. Грибанов, В. Попов, С. Братусь,
М. Вітрук, Р. Гукасян, М. Єгоров, О. Іоффе, 
О. Красавчиков, М. Барінов, М. Матузов, В. Ря

сенцев, О. Малько, Є. Вавілін, Р. Стефанчук,
О. Вінник, С. Михайлов, І. Бірюков, О. Вла

сова, Ф. Богатирьов.

Метою цієї статті є визначення питання
існування форм захисту охоронюваних за

коном інтересів, розкриття їх змісту, ок

реслення системи форм захисту інтересів і
виділення їх специфіки.

Форми захисту розуміють як певний про

цесуальний або процедурний порядок, в яко

му застосовуються форми захисту. На думку
О. Юрченко, захист охоронюваних законом
інтересів – це дія, що базується на законі; ре

алізується зобов’язаним суб’єктом у рамках
матеріальних правовідносин; виникає з фак

ту об’єктивно
протиправного діяння (пору

шення) [1, с. 67]. 

О. Роднова вважає, що зміст захисту зу

мовлюється трьома факторами: характером
конфліктної ситуації, що була підставою за

стосування заходів захисту, характером по

рушених прав, правовим статусом особи, яка
допустила правопорушення [2, с. 15–17].

С. Алексеєв вказує, що захист – це дер

жавно
примусова діяльність, спрямована на
відновлення порушеного права, забезпечен

ня юридичного обов’язку. Вбачається, що
відносно охоронюваного законом інтересу,
який, на відміну від суб’єктивного права, не
має кореспондуючого йому обов’язку, захист
мав би визначатись як державно
примусова
діяльність, спрямована на забезпечення без

перешкодної реалізації охоронюваного зако

ном інтересу [3, c. 280].

О. Мордовець у поняття захисту включає
також відновлення порушеного права та за

ходи процесуального примусу [4, с. 223].

Н. Чечіна, виділяючи юрисдикційну та
неюрисдикційну форми захисту охоронюва

них законом інтересів зазначає, що при
юрисдикційній формі особа, охоронювані за

коном інтереси якої порушені неправомірни

ми діями, звертається за захистом до держав

них або інших уповноважених органів (суд,
арбітражний суд, третейський суд), які прий

мають необхідні заходи для припинення пра

вопорушення. Так, основними засобами су

дового захисту охоронюваних законом інте

ресів підприємців є позов, заява, скарга. При 
неюрисдикційній формі захисту особа не звер

тається до державних або компетентних ор

ганів, а самостійно вчиняє дії, спрямовані на
захист охоронюваних законом інтересів. Це
може бути, наприклад, застосування до по

рушника договору оперативних санкцій –
притримання, відмова від оплати неякісно
виконаної  роботи, доручення виконання ро

боти, не виконаної боржником, іншій особі за
рахунок боржника. Вибір одного з напрямів
пов’язаний із затвердженням або відмовою
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від принципу здійснення правосуддя лише
судом як реального забезпечення консти

туційного права на судовий захист [5, с. 41].

Під захистом розуміють і юридичні засо

би правоохоронного характеру, що застосо

вуються до порушника прав, інтересів та
обов’язків безпосередньо стороною право

відносин як управомоченою особою, без звер

нення за захистом порушеного права до ком

петентних або громадських органів [6, с. 164].
Це можуть бути штрафні санкції, встановлені
цивільною угодою за невиконання або нена

лежне виконання зобов’язання.

Заслуговує на увагу думка Л. Явича, який
зазначав, що у випадках, коли не закріплені в
об’єктивному та суб’єктивному праві інтере

си визнаються як законні або законом охо

ронювані, вони підлягають захисту тією ж
мірою, що й суб’єктивні права [6, c. 188]. 

Р. Гукасян вважав, що надання захисту
певному охоронюваному законом інтересу
особи, наприклад судом, призводить до ви

никнення у цієї особи суб’єктивного права й
обов’язку, що цьому праву відповідає. Вони
не тотожні, оскільки охороні підлягають за

конні інтереси, яким не притаманна загальна
значимість і економічна забезпеченість; за

конні інтереси у вузькому розумінні, тобто як
інтереси, що не закріплені в юридичних пра

вах та обов’язках, але підлягають правовому
захисту державою, не вичерпують кола інте

ресів, що охороняються державою [7, с. 40].

Предметом судового захисту є не будь
який,
а охоронюваний законом інтерес. У зв’язку з
тим, що захист суб’єктивного права виступає
як опосередкований захист інтересу, пра

вомірно охоронюваний законом інтерес роз

глядати в широкому та вузькому сенсі.

У широкому сенсі поняття «охоронювані
законом інтереси» охоплює як інтереси, опо

середковані в суб’єктивних правах, так і інте

реси, що не мають такого опосередкування.
Тому цілком правомірно застосування в на

уковій літературі терміна «захист інтересу» у
випадках, коли йдеться про захист суб’єктив

ного права.

Під охоронюваними законом інтересами
у вузькому сенсі слід розуміти лише ті інте

реси, не опосередковані суб’єктивними пра

вами (які не є елементами правовідносин),
але взяті законодавцем під правову охорону
з використанням інших форм і засобів пра

вового захисту, ніж надання його носію су

б’єктивного матеріального права [7, с. 41]. 

Глава 3 Цивільного кодексу (далі – ЦК)
України визначає форми захисту цивільних
прав та інтересів. Якщо підійти до цього пи

тання буквально, то вбачається, що охороню

вані законом цивільні інтереси отримують
захист лише в таких формах: захист цивіль

них інтересів судом і захист цивільних інте


ресів Президентом України, органами дер

жавної влади, органами влади Автономної
Республіки Крим або органами місцевого са

моврядування. Але, на нашу думку, це на

слідки семантичної конструкції, використа

ної законодавцем, оскільки такі форми захис

ту, як захист цивільних прав нотаріусом і са

мозахист цивільних прав можна віднести та

кож до захисту охоронюваних законом при

ватних інтересів. 

Захист цивільних інтересів судом. Зако

ном України «Про судоустрій і статус суддів»
визначені правові засади організації судової
влади та здійснення правосуддя в Україні з
метою захисту прав, свобод і законних інте

ресів людини та громадянина, прав і закон

них інтересів юридичних осіб, інтересів дер

жави на засадах верховенства права, визна

чена система судів загальної юрисдикції, ста

тус професійного судді, народного засідателя,
присяжного, система та порядок здійснення
суддівського самоврядування, встановлена
система та загальний порядок забезпечення
діяльності судів, врегульовані інші питання
судоустрою та статусу суддів. Цим Законом
кожному гарантується захист його прав, сво

бод і законних інтересів незалежним і безсто

роннім судом, утвореним відповідно до зако

ну, та неможливість позбавлення права на роз

гляд його справи в суді, до підсудності якого
вона віднесена процесуальним законом.

Слід враховувати, що за згодою сторін ци

вільні та господарські спори можуть розгля

датися судами, які не є органами правосуддя.
Так, Закон України «Про міжнародний ко

мерційний арбітраж» визначає правові заса

ди діяльності міжнародного комерційного
арбітражу. До цього Закону додані як додатки 
Положення про Міжнародний комерційний 
арбітражний суд при Торгово
промисловій
палаті України та Положення про Морську
арбітражну комісію при Торгово
промисловій
палаті України.

Закон України «Про третейські суди» ви

значає завданням третейського суду захист
майнових і немайнових прав та охоронюва

них законом інтересів фізичних чи юридич

них осіб шляхом всебічного розгляду та вирі

шення спорів відповідно до закону. Такі суди
не відносяться до судової системи України,
але виступають юрисдикційними органами
захисту цивільних прав та охоронюваних за

коном інтересів.

Важливим є застереження в положеннях 
ст. 17 Цивільного процесуального кодексу (далі –
ЦПК) України про те, що сторони мають пра

во передати спір на розгляд третейського су

ду, крім випадків, встановлених законом.

За захистом своїх прав і свобод особа мо

же також звертатися за відповідних умов до
міжнародних судових установ чи міжнарод
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них організацій. Нині найпоширенішим у цій 
царині є Європейський Суд з прав людини, який
діє на підставі Конвенції про захист прав і основ

них свобод людини (Рим, 4 листопада 1950).

Коло осіб, які вправі звертатися до суду за
захистом свого порушеного права чи інтересу,
визначається процесуальним законодавством
і залежить від форми правосуддя. Так, правом
на звернення до суду із заявами про захист
прав, свобод та інтересів інших осіб наділені
особи, право яких порушене, їх представники,
Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини, прокурор, органи державної влади,
органи місцевого самоврядування (статті 3, 45
ЦПК України).

Що стосується справ, які підлягають роз

гляду судами, то відповідно до ст. 15 ЦПК
України в порядку цивільного судочинства
суди розглядають справи про захист поруше

них, невизнаних або оспорюваних прав, сво

бод чи інтересів, що виникають із цивільних,
житлових, земельних, сімейних, трудових та
інших правовідносин. 

Слід погодитися з думкою Р. Гукасяна,
який вважав, що з метою надання захисту суд
спочатку повинен конкретизувати охороню

ваний законом інтерес, визначити в яких су

спільних відносинах він відбивається як об’єкт
правовідносин, визначити норму права, яка
охороняє ці суспільні відносини. У свою чер

гу, недостатня теоретична розробленість про

блеми законних інтересів не дозволяє належ

ною мірою забезпечити можливість їх судово

го захисту. Це пов’язано з відсутністю стійкої
судової практики з питання, що розглядаєть

ся, а необхідність забезпечення захисту охо

ронюваних законом інтересів сьогодні напо

легливо проявляє себе в різних сферах су

спільних відносин [7, с. 41].

Захист цивільних інтересів Президентом
України, органами державної влади, органами
влади Автономної Республіки Крим або орга�
нами місцевого самоврядування. Ця форма 
передбачена законодавцем для захисту ци

вільних прав але, безумовно, її використання
можливе і для захисту охоронюваних законом
інтересів, які кореспондують суб’єктивним
правам, що отримали захист у такій формі.

Основною особливістю захисту цивіль

них прав зазначеними органами є те, що за

хист здійснюється ними у межах повнова

жень, визначених Конституцією України та
(або) законами, оскільки ці суб’єкти, перш за
все, є суб’єктами публічних правовідносин і
діють за принципом «дозволено тільки те, що
прямо передбачено законом». 

Відповідно до ст. 102 Конституції Укра

їни, Президент України є гарантом держав

ного суверенітету, територіальної цілісності Ук

раїни, додержання Конституції України, прав і
свобод людини та громадянина. Так, відповід


но до положень п. 16 ст. 106 Конституції Ук

раїни Президент зупиняє дію актів Кабінету
Міністрів України з мотивів невідповідності
Конституції з одночасним зверненням до Кон

ституційного Суду України щодо їх консти

туційності; пунктом 17 цієї статті передбачено
його право скасовувати акти Ради міністрів
Автономної Республіки Крим. Причинами та

ких дій Президента може бути також пору

шення цивільних прав особи.

Органи державної влади, органи влади
Автономної Республіки Крим, органи місце

вого самоврядування здійснюють захист ци

вільних прав лише у випадках і способами, 
передбаченими Конституцією України й ін

шими законами. Так, захист цивільних прав
може здійснюватися Антимонопольним ко

мітетом у разі допущення суб’єктами госпо

дарювання недобросовісної конкуренції (не

правомірне використання ділової репутації,
купівля
продаж товарів, виконання робіт, на

дання послуг із примусовим асортиментом,
неправомірне збирання, розголошення та 
використання комерційної таємниці тощо).
В такому випадку Антимонопольному комі

тету надається право накладати на порушни

ка штрафи та застосовувати інші форми за

хисту (Закон України «Про захист від недоб

росовісної конкуренції»). Захист цивільних
прав органами державної влади передбаче

ний також законодавством, що регулює від

носини з приводу результатів творчої діяль

ності (наприклад, ст. 24 Закону України «Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі»
дозволяє заявнику оскаржувати рішення Ус

танови за заявкою на патент до Апеляцій

ної палати). 

Прийняття Президентом України, орга

нами державної влади, органами влади Авто

номної Республіки Крим або органами міс

цевого самоврядування будь
якого рішення
щодо захисту цивільних прав та інтересів не є
перешкодою для звернення за їх захистом до
суду. Це положення кореспондує ч. 1 ст. 55
Конституції України, відповідно до якої пра

ва і свободи людини та громадянина захища

ються судом. Суд не може відмовити у право

судді, якщо громадянин України, іноземець,
особа без громадянства вважають, що їх пра

ва та свободи порушені або порушуються,
створені або створюються перешкоди для їх
реалізації, мають місце інші ущемлення прав
і свобод (Рішення Конституційного Суду Ук

раїни у справі за конституційним зверненням
громадян Проценко Р. М., Ярошенко П. П. та
інших громадян щодо офіційного тлумачен

ня статей 55, 64, 124 Конституції України
(справа за зверненнями жителів міста Жовті
Води) від 25.12.1997 р.).

Захист цивільних прав нотаріусом. Згідно
із ст. 18 ЦК України нотаріус здійснює захист
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цивільних прав шляхом вчинення виконав

чого напису на борговому документі у випад

ках і в порядку, встановлених законом. Поря

док вчинення виконавчого напису визначений
Законом України «Про нотаріат» та Інструк

цією про порядок вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України. У такий спосіб можуть
бути захищені не тільки права, а й майнові ін

тереси кредитора за зобов’язанням, оскільки
стягнення за виконавчим написом провадить

ся в порядку, передбаченому Законом України
«Про виконавче провадження».

Самозахист цивільних прав. Самозахист
як форма захисту цивільних прав може засто

совуватися за наявності відповідних умов: від

сутність законодавчої заборони застосовувати
відповідні засоби протидії; відсутність супе

речності засобів протидії моральним засадам
суспільства; відповідність способу самозахис

ту змісту права, що порушене; відповідність
способу самозахисту характеру дій, якими по

рушено право, та наслідкам, що спричинені
цим порушенням. Іншими словами, способи 
самозахисту мають бути адекватними тому по

рушенню цивільного права, проти якого вони
спрямовані. Самозахист не може виходити за
межі дій, необхідних для припинення пору

шень права. Всі дії того, хто застосовує само

захист, мають бути спрямовані виключно на
припинення порушень власного права або
права третьої особи. Якщо ця мета досягнута,
подальші дії проти особи, яка допустила пору

шення, не можуть бути визнані самозахистом.
Способи самозахисту можуть бути встанов

лені договором, законом або обиратись осо

бою самостійно. 

Способами самозахисту цивільних прав
та охоронюваних законом інтересів можуть
бути вказані в гл. 49 ЦК України неустойка,
порука, гарантія, застава, притримання, зав

даток. На нашу думку, зазначені способи мо

жуть бути застосовані задля захисту приват

ного інтересу, який полягає в отриманні осо

бою блага в строк і належним чином, відпо

відно до цивільної угоди. Заслуговує на ува

гу те, що вказані способи можуть бути зумов

лені (застосовані) як до вчинення правочи

ну (завдаток – статті 570, 571 ЦК України), 
на стадії укладення угоди (неустойка – стат

ті 549–552 ЦК України), в процесі виконан

ня обов’язків за угодою (порука, гарантія –
статті 553–569 ЦК України, застава – стат

ті 572– 593 ЦК України), так і після пору


шення зобов’язання (притримання – статті 594–
597 ЦК України).

Висновки

Загальна правова позиція стосовно за

хисту охоронюваних законом інтересів як в
юридичному полі, так і в приватному праві
залишається остаточно невизначеною та має
дискусійний характер. Для цього існує бага

то причин і однією з найсуттєвіших є незро

зуміле оперування законодавцем терміном
«охоронюваний законом інтерес», що дає
можливість досить широкого тлумачення цьо

го питання. Аналіз охоронюваного законом
інтересу як складової суб’єктивного права свід

чить, що її захист реалізується тими ж нор

мами, якими захищаються і суб’єктивні пра

ва. У свою чергу, якщо вважати охоронюва

ний законом інтерес самостійною категорію,
яка існує не «в середині», а «поряд» із су

б’єктивним правом, але, на відміну від остан

нього, не має кореспондуючого обов’язку, то
захист законного інтересу забезпечують об’єк

тивні правові норми, основні принципи та
дух законодавства. При цьому обидві наве

дені позиції є вразливими для критики.

Таким чином, оскільки охоронюваний за

коном інтерес є однією з ключових категорій
приватного права, вважаємо за необхідне по

дальше вдосконалення нормативного захис

ту приватних інтересів.
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The article is devoted to the analysis of the forms of legally defence interests protected by law.
Disclosed the conception of defence interests protected by law, system of interests protected by law,
analized the content of each form of legally defense interests protected by law.

В статье анализируются формы защиты охраняемого законом интереса, раскрывается по�
нятие защиты охраняемого законом интереса, рассматривается система форм защиты охра�
няемых законом интересов.
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На сучасному етапі розвитку правової
науки на особливу увагу заслугову

ють фундаментальні проблеми мето


дологічного характеру як вихідні умови до

стовірності наукового знання, розширення
методів наукового дослідження правових
явищ, удосконалення їх пізнавального інст

рументарію. Наукове розроблення загально

теоретичних проблем договірного права, зок

рема функцій цивільно
правового договору,
слугує меті розвитку науки цивільного права
й є необхідною умовою побудови досконалого
механізму правового регулювання договір

них відносин. 

Метою цієї статті є визначення особливос

тей застосування функціонального методу
пізнання у дослідженні категорії «цивільно

правовий договір» і дослідження функ

ціональної сутності цієї категорії через ви

значення функцій договору у цивільному
праві. 

Проблематикою функцій договору у ци

вільному праві у різні часи займалися В. Верд

ников, В. Семеусов, І. Федоров, М. Брагінсь

кий, Є. Суханов та ін.

Функції договору пов’язують з такими
поняттями як «суть» і «значення» договору
[1, с. 460]. Функції – постійні та незмінні су

путники явища. Вони нерозривно з ним по

в’язані та супроводжують явище протягом
усього його існування. Функції виражають
сутність явища – те головне, визначне, що
зумовлює його специфіку, природу, робить
його «самим собою». Таким чином, вивчення
функцій явища є вивченням самого явища.
Воно дозволяє глибше зрозуміти досліджу

ване явище, розібратись у його природі [2, 
с. 33]. Значення вивчення функцій того чи
іншого явища слугувало виникненню такого
методу пізнання, як функціональний метод
дослідження, який на сьогодні є актуальним
і у сфері дослідження правових явищ.

Поява функціонального аналізу як спо

собу дослідження правових об’єктів відбула

ся в результаті спроби використати прийоми
системних досліджень у праві. Функціональ

ний аналіз слугує дослідженню закономірнос

тей діяльності з реалізації права для більш
повного аналізу правовідносин [3, с. 33; 4, 
с. 14; 5, с. 104; 6, с. 21].

Будь
яка функція явища «является выра

жением (или проявлением) действия самого
объекта» [7, с. 32]. Заглиблюючись у царину
дослідження правових понять функціональ

ний метод набуває специфіки у порівнянні 
з іншими галузями знань. Досліджуючи по

няття «функція», О. Коломенська обґрунто

вує самостійність функції правової категорії
та визначає поняття «правова функція» як
деякий результат впливу правової категорії
на відповідні сфери соціальної діяльності,
зумовлені специфікою цієї категорії, засоба

ми такого впливу [7, с. 32]. Застосування у до

слідженні категорії «договір» функціональ

ного методу пізнання виявляє сутність само

го договору шляхом встановлення безпосе

реднього впливу, що здійснює договір на ін

ші об’єкти й явища. 

Одразу слід термінологічно визначитись
із поняттям «договір», яке традиційно у ци

вільному праві має декілька значень (право

чин, зобов’язання та документ). Багато по

милок у питанні визначення функцій догово

ру, на нашу думку, пов’язані саме із зазна

ченою термінологічною невизначеністю. Яке
значення договору необхідно досліджувати,
щоб знайти правову функцію цієї категорії
цивільного права? А може кожне з цих по

нять має свою окрему правову функцію? 

Зрозуміло, що функції договору
доку

мента не відображають його правової суті та
функції, адже документ і його реквізити є не
правовими категоріями, а категоріями цари

ни документообігу. 

Досліджуючи суть категорії «функція»,
яка розуміється як «само отправление, сама
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деятельность, а не форма (выражение) этой
деятельности» [7, с. 34], О. Коломенська
дійшла висновку, що функція договору – це
«не форма (выражение, проявление и т. п.), 
а известный вид действия (либо воздейст

вия) рассматриваемого юридического объек

та на взаимоотношения его участников и иных
лиц» [7, с. 34]. Отже, договірні правовідноси

ни є не носіями правової функції договору, 
а юридичною формою соціального зв’язку,
який виникає на підставі договору
правочи

ну. На відносини між контрагентами (їх ви

никнення, зміну, припинення) впливає факт
укладення договору на певних умовах, що
притаманне договору як правочину. Таким чи

ном, дослідження функцій договору
правочи

ну є відображенням правової функції, суті та
значення договору у цивільному праві.

Слід зазначити, що функціональний вплив
договору на соціальну діяльність та учасни

ків відносин зумовлюватиметься явищами
об’єктивної реальності й умовами загального
правового режиму, що встановлений у дер

жаві. Цивільно
правовий договір, що опосе

редковує товарно
грошові відносини, є фор

мою економічних відносин, тому функції до

говору доцільно розглядати разом із його
економічним змістом. Разом із тим договір має
і суто юридичні можливості, які виявляють
себе у вигляді правових функцій. 

Застосування договорів упродовж вже
декількох тисяч років зумовлене тим, що мо

ва йде про гнучку правову форму, якої мо

жуть набувати різні за характером суспільні
відносини. Свобода договору зумовлена еко

номічними законами конкуренції як необхід

ними елементами розвитку економіки й ево

люції в цілому.

На сьогодні українське законодавство
визначає загальні принципи свободи дого

вору, свободи у формуванні змісту договору.
Така роль договору зумовлена стрімким роз

витком ринкових відносин, коли договір стає
основним регулятором діяльності контраген

тів. Але свобода договору не є абсолютною й
обмежена загальними вимогами суспільства,
що історично вироблені людством до будь

яких суспільних відносин, щоб спрямувати
ці відносини у позитивне, конструктивне рус

ло та забезпечити їх безпеку для самих контр

агентів і суспільства, що відповідає уявлен

ням людства про доцільність і необхідність
нормального існування. 

Обмеження договірної свободи передба

чені у законодавстві. Вони мають як загаль

ний характер, так і спеціальні правила для кон

кретних видів договорів або суб’єктів. 

Функція цивільно
правового договору
подібна до регулюючої функції нормативних
актів. Деякі вчені називають договір «зако

ном для двох». Адже сторони у договорі фор


мують локальні правила щодо предмета сво

єї домовленості.

Регулююча роль договору дійсно збли

жує його з законом, але умови договору від

різняються від правової норми в основному
двома принциповими особливостями. Перша
пов’язана з походженням правил поведінки:
договір виражає волю сторін, а норми права –
волю повноважного органу, який його видав.
Друга відмінність пов’язана з межами дії
правил поведінки: договір розрахований на
регулювання поведінки тільки його сторін
(для тих, хто не є його сторонами, він може
створити лише права, але не обов’язки); нор

мативно
правовий акт, як правило, поро

джує загальні для всіх правила. Іншими сло

вами, договір – це «закон двох для двох». От

же, основне значення договору полягає у ре

гулюванні у рамках закону поведінки людей
шляхом вказівки на межі їх можливої та на

лежної поведінки, а також наслідки пору

шення відповідних вимог.

Вважаємо, що регулятивна функція дого

вору є основною й єдиною його функцією у
праві. Таку точку зору поділяє і Є. Суханов
[8, с. 11–12]. Всі інші функції, що виділяють
науковці, на нашу думку, є похідними та не
відображають функціонального значення ци

вільно
правового договору. Вони поглина

ються основним змістом договору як засобу
регулювання суспільних відносин.

За радянських часів функції договору як
основного регулятора відносин економічно

го обігу були обмежені. Це випливало із за

гального адміністративно
правового режиму
у державі. Цивільний обіг був плановим, то

варно
грошові відносини формувалися не на
основі конкуренції та вільного ринку, а були
підпорядковані плану. Тому договір по суті
був товарно
грошовим документом, в якому
відображалися планові показники. Такий до

говір був засобом організації виконання пла

нових завдань. У разі порушення планового
договору відповідальність, перш за все, на

ставала перед державою за невиконання пла

ну, а не перед контрагентом, права якого бу

ли порушені. Свою функцію регулятора ци

вільних відносин договір зберігав у невели

кій сфері приватних відносин, що виникали
між фізичними особами, щодо їх власнос

ті, обсяг якої був невеликий і обмежувався
побутовою сферою. Те, що називалося дого

вором у радянському цивільному праві, не
завжди відповідало категоріальному значен

ню «договір». У планових договорах відбува

лася часткова підміна цього поняття. Вва

жаємо, що це справило вплив на висновок
дослідників функцій цивільно
правового до

говору радянських часів, які виділяли органі

заційну функцію договору [5, с. 104; 9, с. 62].
Ми не можемо погодитися з цим.
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Якщо критично розглянути договір щодо
належності йому організаційної функції, то,
слідкуючи за логікою, будь
яке явище у
суспільстві можна уявити як засіб органі

зації певної діяльності. Будь
яку категорію,
яку можна уявити як засіб, можна уявити як
порядок організації певної діяльності. На

приклад, мова – організує передання інфор

мації, право – є способом організації суспіль

ної поведінки, сім’я – організує загальну по

будову суспільства тощо. Таке трактування 
є занадто широким.

Поняття терміна «організація» викладене
в Енциклопедичному словнику: «1) внутрен

няя упорядоченность, согласованность, вза

имодействие более или менее дифференци

рованных и автономных частей целого, обус

ловленные его строением; 2) совокупность
процессов или действий, ведущих к образо

ванию и совершенствованию взаимосвязей
между частями целого» [10, с. 467]. Виходячи
з такого визначення, плановий договір ра

дянських часів дійсно був частиною загаль

нодержавного плану та засобом організації
господарських зв’язків, заздалегідь визначе

них і обумовлених. На сучасному етапі ци

вільно
правовий договір втратив організу

юче значення для економіки. Договірні від

носини залежать від економічної кон’юнкту

ри та світових економічних процесів і зако

нів. Отже, вважаємо, що визнання організацій

ної функції договору у праві на сьогодні є
безпідставним. 

У літературі розглядаються й інші функ

ції цивільно
правового договору; найбільш
поширеними вважаються регулятивна, іні

ціативна, програмно
координаційна, інфор

маційна, гарантійна та захисна [1, с. 460; 11, 
с. 17]. Також виділяють регулятивну функ

цію окремо або як таку, що об’єднує всі зазна

чені функції [12, с. 23]. Крім зазначених функ

цій, науковці виділяють й інші функції дого

вору, зокрема, розглядається роль договору
як засобу, що дисциплінує цивільний оборот.
Також виділяють стимулюючу функцію ци

вільного договору [13, с. 140].

На нашу думку, питання функцій догово

ру не повинно мати такі великі розбіжності,
адже поняття «договір» є центральною кате

горією цивільного права та максимальна точ

ність визначень і понять, що з ним пов’яза

ні, слугуватиме науковості та визначеності
основних понять галузі, на базі яких логічно
ґрунтуються інші поняття. Вважаємо, що пе

релік функцій договору у цивільному праві
повинен бути узагальненим і вичерпним.

Ми згодні з тим, що регулятивна функція
є основною функцією цивільно
правового
договору. Всі інші, на нашу думку, не є функ

ціями. Адже ініціатива є передумовою дого

вору, а не випливає з нього. Координація дій

у зобов’язанні, як правило, заздалегідь обу

мовлюється та знаходить свій вираз у дого

ворі як форма виявлення певної ініціативи
на здійснення обумовлених дій.

Інформаційну функцію договір має як
статистичний або звітний документ. Вважа

ємо некоректним вести мову про те, що будь

яка норма права має інформаційну функцію.
Те саме стосується і положень, які пропису

ються у договорі. Припис законодавства є
встановленим правилом поведінки, яке на

дається для усвідомлення та застосування.
Інформативну ж функцію, на нашу думку, має
носій таких приписів: збірка законодавства,
електронна база нормативних актів, договір
як документ тощо. 

Гарантійну функцію можна визнати за
договорами, що забезпечують виконання зо

бов’язань (застава, завдаток та ін.). Щодо ви

знання гарантійної функції договору, то
йдеться про гарантії з боку держави щодо за

безпечення виконання умов договору та від

шкодування збитків у разі неналежного ви

конання зобов’язання або його невиконання.
Державний примус або забезпечення вико

нання норм права щодо обов’язковості для
контрагентів виконання умов договору є ос

новою дієвості права як регулятора суспіль

них відносин. Вважаємо, що гарантування
виконання умов договору є складовою за

гальної функції регулювання договором зо

бов’язальних відносин. Також ми розуміємо,
що гарантійна функція договору вбачається
у самій можливості вимагати захисту пору

шеного права у неюрисдикційному порядку.
Але така можливість існує для будь
яких по

рушених прав незалежно від існування їх у
формі договірного зобов’язання чи без такого.

Що стосується ролі цивільного договору
як засобу дисципліни цивільного обороту, то
це не є його функцією. Договірна дисципліна
є показником дієвості правової системи тієї
чи іншої держави і від договору не залежить.
Про це свідчить рівень договірної дисциплі

ни у сучасному цивільному та господарсько

му обороті, який є дуже низьким. Крім того,
дисципліну у суспільні відносини вносить
будь
яка правова норма, але і в цьому разі рі

вень дотримання дисципліни від самої нор

ми залежить не завжди.

Визначення стимулюючої функції дого

вору має економічний зміст. Як правило, тут
ідеться про стимулювання виробництва та
вплив на попит і пропозицію. Що стосується
стимулювання боржника до належного вико

нання зобов’язання або заходів відповідаль

ності, то заходи, що передбачені цивільним
правом і цивільними договорами для поруш

ників зобов’язальних відносин, є елемен

том регулювання цих відносин, що властиве
для права взагалі й окремої функції, на нашу
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думку, не створює. Норми права забезпечу

ються державним примусом, без якого регу

лювання втрачає дієвість [14, c. 28]. Отже,
стимулювання контрагентів до належної по

ведінки у зобов’язаннях є складовою части

ною регулювання цих відносин.

Розглянутий поділ функцій договору є
уявленням про загальні функції договору.
Крім цього поділу, дослідники виділяють ди

хотомічний поділ функцій договору на за

гальні та специфічні [15, с. 84]. Загальні
функції притаманні всім цивільним догово

рам як роду, а специфічні можуть диферен

ціюватися залежно від виду.

Специфічні функції договорів визнають
за окремими договорами, вважаючи, що кож

ний договір має в обороті свою специфічну
функцію [5, с. 101; 9, с. 63; 16, с. 52]. Пропо

нуємо визначити групу договорів, предмет
яких має не основний, а службовий характер.
Наприклад, функція забезпечення або віднов

лювально
компенсаторна функція [17, с. 40;
18, с. 99], що притаманна договорам застави,
завдатку, поруки, гарантії. Свої особливості
має попередній договір, специфічна функція
якого полягає у забезпеченні укладення у по

дальшому основного договору на визначених
умовах. 

Висновки

Функціональний аналіз слугує досліджен

ню закономірностей діяльності з реалізації пра

ва для більш повного аналізу правовідносин.
Функція – це діяльність явища, а не форма
(вираз) цієї діяльності. 

Функції договору як правового явища
відповідають функції договору
правочину.
Цивільно
правовому договору притаманна
одна основна функція – регулятивна. Окре

мим договорам може бути притаманна додат

ково специфічна функція: відновлювально

компенсаторна – для договорів застави, зав

датку, поруки, гарантії та забезпечувальна –
для попереднього договору.
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Намагання суб’єктів права будь
якими за

собами звести до мінімуму свої витрати
у процесі використання, розпоряджен


ня майном, як правило, породжує вільне та не
завжди законне тлумачення норм цивільного
права. Якщо ж таке тлумачення зручне для аб

солютної більшості учасників цивільного обі

гу, то в майбутньому воно набуває ознак нор

мативного, такого, що знаходить своє підтвер

дження у правових актах державних органів
влади. Все це повною мірою стосується довіре

ностей у відношенні автомототранспорту. 

Метою цієї статті є обґрунтування того, що
саме собою користування автомобілем не має
на меті бути представником перед третіми осо

бами, а припускає використання автомобіля
за призначенням у своїх інтересах або в інте

ресах власника автомобіля, розкриття ризиків,
які можуть існувати при «купівлі
продажу»
автомобіля за генеральною довіреністю.

Найбільш поширений вид довіреностей у
цій сфері – довіреність на право керування ав

томобілем або так звана генеральна довіреність,
що містить у тексті серед великої кількості пов

новажень, також право на керування. 

Слід зазначити, що цивільне законодавство
не містить такого терміна, проте за звичаєм
ділового обороту (який, до речі, згідно із ст. 7
Цивільного кодексу (далі – ЦК) України є од

ним із джерел цивільного права), що склався,
можливість видачі цього документа визнається
як представниками нотаріату, так і різними дер

жавними органами. Взагалі генеральною вва

жається довіреність, якою довіритель уповнова

жує представника на здійснення широкого кола
правочинів та інших юридичних дій, пов’язаних
зазвичай з усією сферою (чи її значною части

ною) інтересів довірителя (того, кого представ

ляють). Однак довіреність, яка при цьому ви

дається або відповідна її частина не можуть
розглядатися стосовно поняття, яке використо

вується в ст. 244 ЦК України. Відповідно до цієї

правової норми довіреністю є письмовий доку

мент, який видається однією особою іншій особі
або групі осіб для представництва перед третіми
особами. Саме собою користування (можливий
термін «управління», під яким розуміють про

цес керування) автомобілем не має на меті бути
представником перед третіми особами, а при

пускає використання автомобіля за призначен

ням у своїх інтересах або в інтересах власника
автомобіля. Не можуть розглядатися як треті
особи і працівники державтоінспекції, які пере

віряють дотримання водіями Правил дорожньо

го руху. Зупинка ними автомобіля – справа ви

падку, яка може взагалі не відбутися. Більше то

го, для представництва характерна відповідаль

ність особи, яку представляє представник перед
третіми особами, за недоліки переданої предс

тавнику речі, а відповідальність за недоліки в
укомплектуванні автомобіля несе особа, яка йо

го експлуатує, та лише в окремих випадках –
власник.

Намагання власника передати повноважен

ня на представництво його інтересів перед орга

нами Державтоінспекції повинно бути оформ

лено з точки зору лексики відповідним чином і
не може бути озвучене, як повноваження на ко

ристування (управління) [1, с. 26].

Слід зазначити, що одне лише користуван

ня річчю від імені власника не потребує довіре

ності, оскільки не передбачає вчинення юри

дично значимих дій за участю третіх осіб. Аб

сурдним було б видавати довіреність на право
прочитати книжку або право користування
житловим приміщенням. Викладене не обме

жує можливості власника автомобіля дозволи

ти іншому керувати автомобілем. Як і будь

який об’єкт власності, автомобіль може бути
переданий у довірче управління, на зберігання
та технічне обслуговування, в найм (оренду), на
умовах особистого найму тощо. Всі перелічені
випадки можуть допускати користування авто

мобілем невласником, але підставою в цих ви

падках для фактичного управління автомобілем
є самостійні види правочинів, у рамках яких

«КУПІВЛЯ"ПРОДАЖ»  АВТОМОБІЛЯ  
ЗА  ГЕНЕРАЛЬНОЮ  ДОВІРЕНІСТЮ

Леся Шаповал,
канд. юрид. наук,

доцент кафедри цивільного права і процесу
Національної академії внутрішніх справ

У статті зазначається, що саме собою користування автомобілем не має на меті бути
представником перед третіми особами, а припускає використання автомобіля за призначен�
ням у своїх інтересах або в інтересах власника автомобіля, розкриваються небезпечні моменти,
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розпорядження, автомобіль.
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присутній дозвіл на експлуатацію автомобіля.
Погоджуючись з думкою С. Крилова, хочемо
зазначити, що серед таких правочинів значать

ся і представницькі договори, і довіреності в їх
законному розумінні. Так, власник автомобіля
може доручити своїй уповноваженій особі
пройти відповідну процедуру митного оформ

лення з наданням автомобіля митним органам
або виконати інший правочин.

Оскільки в основі права на управління ле

жить правочин, як правило, не згадуваний у тек

сті довіреності, фіксацію цього права в довіре

ності слід розглядати як своєрідне підтверджен

ня власником того, що вчинений правочин пе

редбачає використання автомобіля контраген

том. У цьому зв’язку допустимо порівняння до

віреностей, які аналізуються, з актом передан

ня. І в тому, і в іншому випадку відсутнє згаду

вання про правочин як базу для складання цих
документів. Як довіреність, так і акт передання є
одним із доказів укладення договору та підста

вою можливості використання майна. Різниця
зводиться до того обов’язку, що довіреність у
рамках цивільного законодавства – самостій

ний, односторонній правочин, у зв’язку з чим
існує можливість її оскарження з мотиву удава

ності, використання для приховування інших
відносин. Одним із найпоширеніших способів
незаконного використання форми цього право

чину є приховування за її допомогою договору
купівлі
продажу автомобіля [1, с. 26–27].

Купівля чи продаж автомобіля – це завжди
певний стрес, навіть якщо це робиться вже не
вперше, і завжди є бажання швидше з цим за

кінчити. Коли покупець і продавець автомобіля
знайшли один одного, автомобіль оглянутий, ціна
узгоджена, залишається лише оформити факт
купівлі
продажу, але в цей момент люди часто
оформляють так звану генеральну довіреність
на «покупця», нотаріально її засвідчують і
віддають її «покупцю» разом із ключами та до

кументами від автомобіля. Після чого «поку

пець» і «продавець» тиснуть один одному руки,
бажають успіху і вважають, що все на цьому
закінчено…

Повірений – володілець за довіреністю –
при правильному та повному складанні довіре

ності може зробити відносно автомобіля прак

тично все: знімати, ставити на облік, змінювати
реєстраційні дані, продавати автомобіль, здійс

нювати представництво в суді, страхувати, про

ходити техогляд, перевстановлювати агрегати,
ремонтувати автомобіль чи утилізувати його.
Але представник не може вчиняти правочин від
імені особи, яку він представляє, у своїх інтере

сах або в інтересах іншої особи, представником
якої він одночасно є, за винятком комерційного
представництва, а також щодо інших осіб, вста

новлених законом (ч. 3 ст. 238 ЦК України).
Повірений не має права вчиняти правочини від

носно самого себе, тобто за довіреністю, навіть
«генеральною», не можна оформити на себе
право власності на такий автомобіль. Видання
довіреності є одним із видів правочинів. Право


чином є дія особи, спрямована на набуття, змі

ну або припинення цивільних прав та обо

в’язків (ч. 1 ст. 202 ЦК України).

Із зазначеного випливає, що довіреність на
автомобіль не може розглядатися стосовно 
поняття, яке використовується у ст. 244 ЦК 
України.

Відповідно до положень глави 23 ЦК Ук

раїни правом власності є право особи на річ
(майно), яке вона здійснює відповідно до зако

ну за своїм бажанням, незалежно від волі інших
осіб, тобто ЦК України визначає право влас

ності як можливість власника одночасно во�
лодіти, користуватися та розпоряджатися тією
чи іншою річчю; при цьому перелічені елементи
цієї тріади невіддільні один від одного. Разом із
тим слід зазначити, що власник, навіть передав

ши іншій особі право володіння та користуван

ня своїм майном, не втрачає права власності на
нього, оскільки за ним, як і раніше, залишається
право розпорядження таким майном. А як ідуть
справи з правом власності у разі передачі транс

портного засобу за генеральною довіреністю?

У кожному конкретному випадку обсяг
повноважень особи, яка отримала таку довіре

ність щодо будь
якого майна, визначається саме
в довіреності. Разом із тим найпоширенішою є
ситуація, за якої власник транспортного засобу
видає довіреність на право користування та роз�
порядження автомобілем. При цьому слід ро

зуміти, що хоча про право володіння в ній пря

мо не зазначено, право користування певною
річчю в більшості випадків має на увазі і право
володіння нею на термін вказаний у довіреності.

Здебільшого нотаріуси використовують тер

мін «експлуатувати (водити)», тобто всупереч
положенню ст. 317 ЦК України, в якій ідеться
про володіння, користування та розпоряджен

ня, використовують технічні терміни. 

На перший погляд, до власника генеральної
довіреності перейшли всі три складові права влас

ності, тобто все право власності в сукупності. 
Однак це не так, оскільки згідно із ст. 237 ЦК 
України, представник вчиняє правочин від імені
іншої сторони, яку він представляє. Крім того, у
ст. 239 цього Кодексу прямо визначено, що право�
чин, вчинений представником, створює, змінює,
припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він
представляє. Отже, видача довіреності не тягне
переходу права власності на автомобіль. Іншими
словами, особа, яка отримала довіреність, не стає
власником, а тільки набуває право вчиняти перед

бачені такою довіреністю дії з автомобілем від
імені особи, яка видала довіреність, і залишається
юридичним власником такого автомобіля. У цьо

му полягає ключова відмінність довіреності від 
договору купівлі
продажу, на підставі якого право
власності на автомобіль переходить від продавця
до покупця, але для можливості експлуатувати 
його за призначенням – тільки після реєстрації
автомобіля на себе в органах ДАІ. 

У цьому, до речі, полягає й найнебезпечні

ший момент при видачі довіреності замість ук

ладення договору купівлі
продажу [2, с. 18–19]. 
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В чому ж полягає привабливість «продажу»
автомобіля за генеральною довіреністю? А при

вабливість у тому, що у тексті довіреності до

віритель («продавець») може передбачити ду

же широке коло повноважень повіреного («по

купця»). Як правило, в таких довіреностях пе

редбачається право повного розпорядження май

ном, зокрема право на його відчуження (по суті,
право перепродажу) третім особам. При цьому
чинне законодавство не встановлює також обме

жень щодо строку дії такої довіреності. Строк
довіреності встановлюється у самій довіреності,
а якщо строк довіреності не встановлений, вона
зберігає чинність до припинення її дії (ч. 1 ст. 247
ЦК України). 

«Купівля
продаж» автомобіля за генераль

ною довіреністю на сьогодні приваблює сторін
таким:

•• низькою вартістю грошових витрат на її
оформлення. Оплата за видання довіреності (ге

неральної та довіреності на керування) в різних
регіонах України відрізняється, але відмінність
їх не є значною;

•• швидкістю, оскільки візит до нотаріуса
займає не більше, ніж годину
дві;

•• відсутністю необхідності змінювати техніч

ний паспорт і державні номерні знаки;

•• відсутністю необхідності витребовувати
згоду іншого члена подружжя.

Видання довіреності замість укладення 
договору купівлі
продажу тягне за собою знач

ні ризики з боку і «покупця», і «продавця». За

значимо їх.

Основний ризик «покупця» полягає у тому,
що юридично власником авто залишається
«продавець», а «покупець» користується широ

кими, хоча не необмеженими, правами, закріп

леними в довіреності. У разі необхідності, коли
виникне в цьому потреба, «покупець» має пра

во доводити своє право на автомобіль лише че

рез суд;

ніде не відображена сума, за яку був прид

баний автомобіль і те, що вона передавалася
власнику автомобіля (звісно, якщо «покупець»
не взяв хоча б розписку з «продавця» про пере

дачу грошей за автомобіль); 

автомобіль може бути закладений або за

арештований з боку справжнього власника. 
В цьому випадку «покупець» не зможе переофор

мити його на себе, а заарештоване майно мо

жуть конфіскувати. Буває так, що у людини не

приємності з законом, і правоохоронні органи
накладають арешт на її майно. Щоб не втратити
все, вона намагається продати хоч щось, і «про

даж» заарештованого автомобіля за генераль

ною довіреністю є чудовим варіантом, оскільки
договір залишається поза полем зору правоохо

ронних органів. Шахраї полюбляють «продава

ти» за генеральною довіреністю автомобілі, за
якими є невиплачений кредит;

чоловік чи дружина власника автомобіля
завжди може пред’явити права на автомобіль (як

що автомобіль є спільною сумісною власністю
подружжя);

при дорожньо
транспортній пригоді право
на стягнення спричиненої шкоди за договором
страхування надається власнику. «Покупець»
може отримувати страхові відшкодування, тіль

ки якщо це чітко вказано в генеральній довіре

ності;

довіреність може мати строк дії, і по закін

ченні цього строку потрібно буде шукати влас

ника, щоб він видав нову довіреність або до
закінчення строку дії довіреності терміново про

дати автомобіль іншій особі;

у випадку смерті особи, яка видала довіре

ність, оголошення її померлою, визнання її не

дієздатною або безвісно відсутньою, обмеження
її цивільної дієздатності, її дія припиняється 
(п. 6 ч. 1 ст. 248 ЦК України);

у випадку смерті «покупця» автомобіля за
генеральною довіреністю його спадкоємцям не
перейде в спадщину цей автомобіль, оскільки
придбаний ним за генеральною довіреністю ав

томобіль не був його власністю в силу ст. 316
ЦК України. 

Наведемо декілька прикладів. Так, у прокура

туру міста звернувся громадянин Н. із скаргою на
дії нотаріуса, який відмовив йому у видачі свідоцт

ва про право успадкування (зазначимо, що цілком
обґрунтовано). Суть справи в тому, що у його сина,
який помер, була автомашина «Лада», придбана ним
за генеральною довіреністю, отже, вона не була його
власністю в силу ст. 316 ЦК України. Питання оста

точно було вирішено тільки в судовому порядку.

Громадянин С., перебуваючи у шлюбі, на спіль

ні кошти «купив» автомобіль «Ауді» за генераль

ною довіреністю, яка була оформлена на нього. Че

рез два роки він подав на розлучення, його дружи

на звернулася із зустрічним позовом про розподіл
майна, в тому числі й автомашини. Але суд відмо

вив включити її в суму спільно набутого майна,
оскільки вона не є власністю С;

продавець залишається власником і всі від

носини по автомобілю продовжують поклада

тися на нього;

якщо автомобіль зник з місця дорожньо

транспортної пригоди, а його номера запам’ята

ли, то прийдуть саме до власника, оскільки ав

томобіль зареєстрований на нього. І потрібно
буде доводити, що автомобіль давно переданий
третій особі, згадувати коли, в якого нотаріуса
та кому була видана довіреність;

вчасно не переоформлений договір страху

вання відповідальності може спричинити багато
проблем, і в цьому випадку більші ризики несе
«продавець». В інтересах «продавця» подбати
про те, аби дотриматися всіх формальностей і
переоформити договір страхування на «покуп

ця» автомобіля. В іншому випадку існує ризик
того, що йому доведеться розділити із страхо

вою компанією відповідальність за спричинену
шкоду.

Перелічені пункти – це лише основні при

чини, які свідчать про те, що не слід «купувати»
автомобіль чи «продавати» його за генераль
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ною довіреністю. На нашу думку, слід витрати

ти трішки більше часу та коштів на оформлен

ня автомобіля відповідно до вимог закону, щоб
бути спокійним у майбутньому [3, с. 103].

У результаті укладання подібних договорів
страждають інтереси як бюджета (оскільки не
сплачуються відповідні податки), так і правово

лодільця, який у випадку смерті продавця та
закінчення строку дії довіреності змушений че

рез суд доводити свої права на цей автомобіль.
Юридичне обґрунтування цих прав у суді не
витримує критики, наприклад, власник посила

тиметься на те, що знайшов покинутий авто

мобіль або добросовісно володіє ним і т. п.

Завдання зміцнення стабільності цивільно

го обігу, забезпечення належного формування
активів держави через податкову систему неми

нуче вимагають юридичної чистоти довіре

ності, яка дозволяє виділити правочин, який
лежить в її основі. Однак складність розмежу

вання підстав видачі довіреності існує переваж

но серед осіб, які здійснюють правозастосовчу
практику, та автовласників – це ті об’єктивні
фактори, що перешкоджають вирішенню проб

леми з легалізації цивільних відносин у сфері
обігу автотранспорта.

Невирішеність проблеми на рівні законо

давця зумовлює необхідність прийняття вико

навчими органами державної влади норматив

них актів, які, з одного боку, враховують двояку
сутність довіреності з правом користування й
одночасно не відповідають вимогам норм ци

вільного законодавства, що регламентує інсти

тут представництва.

Зазначені проблеми – мала частина комплек

су проблем, що виникають у цій сфері. Так, зали

шається відкритим питання про можливість пе

редоручення права на управління, оскільки ос

таннє не є повноваженням у рамках класичного
сприйняття довіреності.

Слід, мабуть, обговорити досвід наших най

ближчих закордонних колег з Литви, які поста

вили нормативні обмеження у використанні до

віреності. Так, інформація з Міністерства внут


рішніх справ Литви про зникнення у 1996 р. з
поля зору фіскальних органів 30 000 автомо

білів із використанням довіреностей слугувало
основою для видання в листопаді 1997 р. спіль

ного наказу МВС і Міністерства юстиції Лит

ви. За цим нормативним актом довіреність ви

дається лише на один день і виключно для пев

ної мети (зняття з обліку, продажу, ремонту 
[1, с. 27].

Заслуговує також на увагу точка зору К. Сі

леніної стосовно внесення до ЦК України обме

ження строку дії генеральної довіреності до 6 мі

сяців.

Сумлінні громадяни в цей строк повною
мірою зможуть здійснити будь
які правочини за
даною довіреністю. А на такий короткий термін
навряд чи виникне бажання придбати авто

мобіль за генеральною довіреністю [3, с. 103].

На нашу думку, доцільно внести доповнен

ня до ст. 247 ЦК України, де йдеться про строк
довіреності, в якій абзацом 2 ч. 1 передбачити,
що «строк дії довіреності, в якій міститься пра

во представника розпоряджатися переданим
йому довірителем майном, не повинен переви

щувати 6 місяців з моменту її видачі представ

нику». Якщо ж власник хоче передати авто

мобіль для користування на більш тривалий
строк, то він повинен укласти договір оренди,
користування тощо. Цей досвід, як і будь
який
інший, має бути вивчений, а проблема вирішена
з урахуванням узгодженості всіх вимог чинного
цивільного, податкового й адміністративного
законодавства [1, с. 27].
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This article is concerning on affirmation that using the car on its purpose in person’s or car’s owner
interests don’t mean the representation to the third person. The dangerous moments existing during 
general warrant delivery are in it.

В статье указывается, что само по себе пользование автомобилем не имеет своей целью
быть представителем перед третьими лицами, а позволяет использовать автомобиль по на�
значению в своих интересах или в интересах собственника автомобиля, раскрываются опас�
ные моменты, которые существуют при выдаче генеральной доверенности. 
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Однією з підстав виникнення права
власності на майно в учасників цивіль

них правовідносин є договір. У докт


рині цивільного права, як і в законодавстві
України, крім договорів, виконання яких
здійснюється на користь самих контрагентів,
виділяють також договори, виконання яких
здійснюється на користь третіх осіб (ст. 636
Цивільного кодексу (далі – ЦК) України).
Так, відповідно до ч. 1 ст. 636 ЦК України до

говором на користь третьої особи є договір, у
якому боржник зобов’язаний виконати свій
обов’язок на користь третьої особи, яка вста

новлена або не встановлена у договорі. Крім
того, як передбачено ч. 2 цієї статті, виконан

ня договору на користь третьої особи може
вимагати як особа, яка уклала договір, так і
третя особа, на користь якої передбачено ви

конання, якщо інше не встановлено догово

ром або законом чи не випливає із суті дого

вору. В. Луць вважає, що на користь третьої
особи можна «виговорити» право, яким ця
особа може скористатися чи відмовитися від
нього, але не можна без її згоди покласти на
неї цивільно
правовий обов’язок [1, с. 60].
Отже, як свідчить аналіз конструкції догово

ру на користь третьої особи, право власності
на майно в учасників правовідносин може
виникати не тільки на підставі договорів, ви

конання яких здійснюється на користь самих
контрагентів, а й за договорами, виконання
яких здійснюється на користь третіх осіб. 

На відміну від договорів, виконання яких
здійснюється на користь самих контрагентів,
особливістю договору на користь третьої
особи є те, що він є підставою виникнення
права власності на майно в осіб, які не беруть
участі (безпосередньо чи опосередковано)
при укладенні такого договору.

Договір як підстава виникнення права
власності на майно неодноразово дослі

джувався в юридичній літературі, зокрема, в

працях В. Луця, А. Гриняка, І. Спасибо тощо.
Однак такі дослідження велися і ведуться пе

реважно стосовно договорів, виконання яких
здійснюється на користь самих контрагентів,
а питання, пов’язані з виникненням права
власності на майно за договорами на користь
третіх осіб, як правило, залишаються поза
увагою, що й зумовлює актуальність обра

ної теми.

З огляду на існуючу в доктрині цивільно

го права класифікацію договорів, договір на
користь третьої особи як підставу виникнен

ня права власності на майно можна розгля

дати в широкому аспекті, однак у контексті
нашого дослідження ми торкнемося пробле

матики саме договорів про відчуження май

на на користь третіх осіб, конструкція яких
також передбачає можливість виникнення
права власності на майно у третіх осіб. 

Метою цієї статті є дослідження особли

востей виникнення права власності на май

но у третіх осіб за договорами про відчу

ження майна в положеннях цивільного за

конодавства України.

Слід зазначити, що договорами про від

чуження майна визнаються договори, якими
опосередковується перехід права власності
на майно від однієї сторони договору (відчу

жувача майна) до іншої (набувача майна). До
таких договорів, як правило, відносять дого

вори купівлі
продажу, поставки, контрактації,
міни, довічного утримання (догляду), ренти,
постачання енергетичних та інших ресурсів
через приєднану мережу тощо.

Заслуговує на увагу те, що в окремих ви

падках ЦК України безпосередньо передба

чає участь третіх осіб у договірних зобов’я

заннях, які спрямовані на відчуження майна,
зокрема, йдеться про договір дарування з обо

в’язком обдаровуваного на користь третьої
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У  ТРЕТІХ  ОСІБ  ЗА  ДОГОВОРАМИ  
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особи (ст. 725), договір довічного утриман

ня (догляду) на користь третьої особи (ч. 4 
ст. 746), договір контрактації сільськогоспо

дарської продукції (ч. 1 ст. 713) тощо. 

Як свідчить аналіз юридичної природи
договору дарування з обов’язком обдарову

ваного на користь третьої особи (ст. 725 ЦК
України), такий договір не є договором на
користь третьої особи, хоча за певних умов
може набувати окремих ознак, притаманних
для конструкції договорів на користь третіх
осіб. Що стосується такого договору, як до

говір довічного утримання (догляду), мож

ливість укладення якого відчужувачеві на ко

ристь третьої особи передбачена ч. 4 ст. 746
ЦК України, то, відповідно, конструкція та

кого договору не передбачає переходу права
власності на майно до третіх осіб. 

Відповідно до ч. 1 ст. 713 ЦК України за
договором контрактації сільськогосподарсь

кої продукції виробник сільськогосподарсь

кої продукції зобов’язується виробити ви

значену договором продукцію і передати її у
власність заготівельникові (контрактанту)
або визначеному ним одержувачеві, а заго

тівельник зобов’язується прийняти цю про

дукцію й оплатити її за встановленими ціна

ми відповідно до умов договору. Таким чи

ном, як випливає із наведеної правової нор

ми, одержувач визначеної договором сільсь

когосподарської продукції є третьою особою,
однак він не наділений правом вимоги, тому,
на нашу думку, законодавець у цьому випад

ку передбачив саме конструкцію договору
про виконання третій особі, а не на користь
третьої особи.

Як свідчить аналіз цивільного законодав

ства України, на сьогодні законодавець без

посередньо не передбачає можливості учас

никам цивільних відносин укладати догово

ри про відчуження майна, за якими право
власності на майно переходило б безпосе

редньо до третіх осіб.

Із юридичної природи договорів про від

чуження майна випливає, що специфіка та

ких договорів не виключає можливості учас

никам цивільних правовідносин укладати їх
на користь третіх осіб, тобто йдеться про ук

ладення договорів, якими б опосередкову

вався перехід права власності на майно без

посередньо до третіх осіб. Укладаючи такі
договори, суб’єкти цивільних правовідносин
повинні виходити із загальних положень 
ст. 636 ЦК України. 

Слід зазначити, що можливість укладен

ня договорів про відчуження майна на ко

ристь третіх осіб залежить і від того, чи до

говір є консенсуальним, чи реальним. Зокре

ма, за консенсуальним договором передання
майна здійснюється на стадії виконання до

говору. Набуття права власності у набувача є

результатом виконання договірних обов’яз

ків, а за реальним договором передання май

на вчиняється на стадії укладення договору.
У зв’язку з цим різними є і правові наслідки
непередання майна: у першому випадку –
можливість застосування засобів примусу, у
другому – договір вважається неукладеним
[2, с. 11–12]. Таким чином, специфіка реаль

ної моделі договорів про відчуження майна
виключає можливість учасникам цивільних
правовідносин укладати такі договори на ко

ристь третіх осіб, тобто йдеться про догово

ри, якими б опосередковувався перехід права
власності на майно саме до третьої особи.
Крім того, третя особа як суб’єкт договору
виникає тільки з моменту його укладення, а
на стадії укладення договору третьої особи
ще не існує, оскільки не існує й самого дого

вору. Наприклад, договір ренти (з огляду на
його специфіку) не може бути укладений
платником ренти на користь третьої особи. 

В юридичній літературі, як правило, ви

діляють три моделі переходу права власності
на майно за договором: консенсуальна (в ос

нові якої лежить домовленість контраген

тів), за якою право власності на майно пере

ходить до набувача з моменту укладення до

говору (французька модель); traditio (пере

дання), відповідно до якої перехід права
власності на майно на підставі договору при

урочено до моменту передання його набува

чеві (німецька модель), та англо
американська
модель, яка дозволяє учасникам правовідно

син самостійно визначати момент переходу
права власності на майно, а у випадку відсут

ності такої домовленості діє ряд презумпцій
щодо моменту переходу права власності [3, 
с. 100]. Закономірно виникає питання щодо
можливості використання окреслених моде

лей учасниками цивільних правовідносин
при укладенні аналізованих договорів.

Правові аспекти виникнення права влас

ності за договором визначені в загальних по

ложеннях ст. 334 ЦК України. Оскільки по

ложень, що стосувалися б правового регулю

вання виникнення права власності на майно
у третіх осіб, на користь яких укладені дого

вори про відчуження майна, законодавцем
безпосередньо не передбачено, до правовід

носин, що виникають із таких договорів, слід
застосовувати загальні положення ст. 334
ЦК України. Так, згідно з ч. 1 ст. 334 ЦК Ук

раїни право власності у набувача майна за
договором виникає з моменту передання май

на, якщо інше не встановлено договором або
законом. Переданням майна, як передбачено
ч. 2 цієї статті, вважається вручення його на

бувачеві або перевізникові, організації зв’яз

ку тощо для відправлення, пересилання на

бувачеві майна, відчуженого без зобов’язан

ня доставки. До передання майна прирів
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нюється вручення коносамента або іншого
товарно
розпорядчого документа на майно. 

Зважаючи на викладене, а також вра

ховуючи специфіку договорів на користь
третьої особи, необхідно зробити висновок,
що у разі укладення договору про відчужен

ня майна на користь третьої особи у відчужу

вача майна виникає обов’язок передати 
майно у власність третій особі, а в останньої,
відповідно, виникає право вимоги. Тому піс

ля пред’явлення вимоги третьою особою про
виконання відчужувачем обумовленого до

говором обов’язку останній зобов’язаний пе

редати майно у власність третій особі.

Аналізуючи загальне правило про мо

мент виникнення права власності у набувача
майна за договором (ст. 334 ЦК України),
зокрема питання про передачу речі набува

чеві за договором, Л. Николайчук зазначи

ла, що передача є вчиненням сторонами дій
щодо здійснення права набувача та виконан

ня обов’язку відчужувачем, які є змістом зо

бов’язання, що виникло із договору про
відчуження майна [4, с. 11]. Таким чином,
якщо інше не передбачене договором або за

коном, передання майна є моментом, із нас

танням якого третя особа, на користь якої ук

ладений договір, набуває право власності на
майно. 

Право власності на майно у третьої особи
може виникати не тільки з моменту передан

ня їй відчужувачем майна, адже, виходячи із
диспозитивного характеру ч. 1 ст. 334 ЦК
України, учасники цивільних відносин, ук

ладаючи договір про відчуження майна, мо

жуть визначити й інший момент виникнен

ня права власності на майно у третьої осо

би. Зокрема, таким моментом може бути,
наприклад, повна оплата стороною, яка ук

лала договір, вартості товару (майна) тощо.
Таким чином, право власності на майно у
третьої особи може виникати не тільки з мо

менту передання їй такого майна, а й на
підставі інших юридичних фактів, настання
яких може мати місце після передання відчу

жувачем майна третій особі.

З огляду на положення ч. 1 ст. 334 ЦК
України, а також юридичну природу догово

ру на користь третьої особи, виникає питан

ня: чи можуть контрагенти у договорах про
відчуження майна на користь третіх осіб пе

редбачити положення, згідно з яким право
власності на майно в останніх виникає без

посередньо з моменту укладення договору?
Іншими словами, йдеться про те, чи дозволяє
юридична природа договорів на користь
третіх осіб при визначенні контрагентами
моменту виникнення права власності на
майно у третьої особи використовувати кон

сенсуальну модель переходу права власності
на майно, за якою право власності на майно

переходить у момент укладення договору
про відчуження індивідуально
визначеної
речі, до і незалежно від передання майна [5,
с. 100].

Виходячи із того, що за договорами, ви

конання яких здійснюється на користь самих
контрагентів, набувач майна є стороною до

говору, отже, укладаючи такий договір, він
тим самим виражає свою волю щодо набуття
майна у власність, то використання учасни

ками цивільних відносин при укладенні та

ких договорів консенсуальної моделі перехо

ду права власності на майно не може супере

чити інтересам набувача майна. Натомість
при укладенні договорів на користь третіх
осіб останні не беруть безпосередню участь 
у їх укладенні, отже, можуть і не знати про
укладений на їх користь договір, тому на

явність у договорі положення, яким би пе

редбачалося, що право власності на майно у
третьої особи виникає безпосередньо з мо

менту укладення договору, свідчитиме про
те, що остання стане власником майна не з
власної волі, а з волі безпосередньо контр

агентів такого договору, що, звичайно, є не

припустимим. Крім того, у випадку, про який
ідеться, третій особі необхідно буде відмов

лятися вже не від наданого їй зобов’язально

го права вимоги, а безпосередньо від права
власності на майно.

У контексті аналізованого питання за

слуговує також на увагу положення ст. 636
ЦК України, в якій ідеться про виникнення 
у третьої особи саме зобов’язального права
вимоги, а не речових прав. Крім того, слід 
також звернути увагу на ч. 4 ст. 319 ЦК Ук

раїни, якою передбачено, що власність зобо

в’язує. Отже, при укладенні договорів на ко

ристь третіх осіб учасники цивільних право

відносин за загальним правилом не можуть
передбачити положення, згідно з яким ви

никало б право власності на майно у тре

тьої особи безпосередньо з моменту укла

дення такого договору. В іншому випадку в
третіх осіб, на нашу думку, є всі підстави для
визнання такого договору недійсним з
відповідними правовими наслідками. 

Специфіка договорів на користь третіх
осіб, за загальним правилом, виключає мож

ливість учасникам цивільних відносин при
укладенні договорів про відчуження майна
використовувати консенсуальну модель пе

редання майна, за якою право власності на
майно у третіх осіб виникало б безпосередньо
з моменту укладення такого договору.

Якщо предметом договору про відчужен

ня майна є річ, визначена родовими ознака

ми, то, відповідно, перехід права власності 
на таку річ за досліджуваною договірною
конструкцією, як і за договорами, виконання
яких здійснюється на користь самих контр
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агентів, раніше передання третій особі є не

можливим, з огляду на те, що передання речі,
як зазначено в юридичній літературі, є од

ним із найбільш поширених способів інди

відуалізації речі [5, с. 100–101]. З цим, безу

мовно, слід погодитися. Спосіб індивіду

алізації речі, яка визначена родовими озна

ками, не може залежати від того, чи така річ
відчужується за договорами, виконання яких
здійснюється на користь контрагентів, чи на
користь третіх осіб.

У контексті аналізованої проблематики на
особливу увагу заслуговують питання виник

нення права власності у третіх осіб на неру

хоме майно. Так, відповідно до ч. 1 ст. 657 ЦК
України договір купівлі
продажу земельної
ділянки, єдиного майнового комплексу, жит

лового будинку (квартири) або іншого неру

хомого майна укладається у письмовій формі,
підлягає нотаріальному посвідченню та дер

жавній реєстрації (крім договорів купівлі
про

дажу майна, що перебуває в податковій заста

ві). Слід зазначити, що питання виникнення
права власності за договорами, які підлягають
нотаріальному посвідченню та державній
реєстрації, регулюється також положеннями
ст. 334 ЦК України. Так, відповідно до ч. 4 цієї
статті, якщо договір про відчуження майна
підлягає державній реєстрації, право власності
в набувача виникає з моменту такої реєстрації.
Як зазначено в юридичній літературі, для до

говорів, які потребують нотаріального посвід

чення та державної реєстрації, факт їх укла

дення є не тільки підставою, а й способом на

буття права власності [5, с. 13]. Крім того, як
передбачено ч. 1 ст. 640 ЦК України, договір,
який підлягає нотаріальному посвідченню або
державній реєстрації, є укладеним з моменту
його нотаріального посвідчення або державної
реєстрації, а в разі необхідності нотаріального
посвідчення і державної реєстрації – з момен

ту державної реєстрації.

Таким чином, як випливає з аналізу ч. 4
ст. 334, ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 640 ЦК України, з
одного боку, нотаріальне посвідчення дого

вору, як і його державна реєстрація, є спосо

бами виникнення права власності у набува

ча, а з іншого – моментом, з настанням якого
договори про відчуження майна вважаються

укладеними. Тобто момент виникнення пра

ва власності на нерухоме майно згідно з чин

ними правовими нормами не є роз’єднаним у
часі з моментом укладення договорів, про 
які йдеться. Отже, третя особа повинна стати
власником нерухомого майна безпосередньо
з моменту укладення аналізованого догово

ру. Однак, як зазначалося, право власності у
третіх осіб, за загальним правилом, не може
виникати безпосередньо з моменту укладен

ня договорів про відчуження майна. 

Висновки

Якщо інше не передбачене договором або
законом, передання майна є моментом, з на

станням якого третя особа, на користь якої
укладений договір, за загальним правилом,
набуває право власності на майно. Специ

фіка договорів на користь третіх осіб уне

можливлює учасникам цивільних відносин
при укладенні договорів про відчуження
майна використовувати консенсуальну мо

дель передання майна, за якою право влас

ності на майно у третіх осіб виникало б без

посередньо з моменту укладення такого до

говору. Цивільне законодавство на сучас

ному етапі обмежує можливість учасникам
цивільних відносин укладати договори, яки

ми б опосередковувався перехід права влас

ності на нерухоме майно до третіх осіб, хоч
юридична природа таких договорів у випад

ку, про який йдеться, не передбачає будь

яких обмежень.
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This article examines legal aspects of obtaining by the third persons a right of ownership of proper�
ty according to agreements of alienation of property. In particular, in the context of a structure of an
agreement for benefit of a third person it is analyzed a possibility of the use of the civil relations by par�
ticipants when concluding agreements of alienation of property that exist in a doctrine of a civil right
of the models of passing of right of ownership of property. 

В статье исследуются правовые аспекты возникновения права собственности на имущест�
во у третьих лиц за договорами об отчуждении имущества, в частности, анализируется воз�
можность использования участниками гражданских отношений при заключении договоров об
отчуждении имущества существующих в доктрине гражданского права моделей перехода пра�
ва собственности на имущество.
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Унотаріальній практиці важливе місце
посідає процедура оформлення права 
на спадщину, оскільки саме завдяки їй

спадкоємці одержують правовстановлюючий
документ – свідоцтво про право на спадщину,
що засвідчує юридичну належність успадкова

них прав спадкоємцям. При цьому у нотаріусів,
як правило, не виникає труднощів при оформ

ленні прав на успадкований житловий будинок,
квартиру, земельну ділянку, транспортний засіб,
цінні папери й інші об’єкти майнового характе

ру, що належали спадкодавцю на підставі від

повідного документа – договору купівлі
прода

жу, договору дарування, свідоцтва про право 
на спадщину тощо. Більш складним видається
офомлення прав на об’єкти спадкування, на

лежність яких спадкодавцю документально не
підтверджена. Насамперед, це стосується май

нових авторських і суміжних прав. Проблема
полягає в тому, що у зв’язку з недостатністю 
документів, що підтверджують належність цих
прав спадкодавцю, нотаріус може не видати від

повідне свідоцтво про право на спадщину, а
спадкоємці в результаті не зможуть повною мі

рою реалізовувати успадковані авторські та
суміжні права. 

Теоретичною основою дослідження є праці
з питань права інтелектуальної власності та
спадкового права: Е. Ейдінової, Л. Смоліної, 
О. Фролової, О. Павлової, О. Царан, Т. Зайце

вої, П. Крашеніннікова та ін.

Метою цієї статті є дослідження проблеми
оформлення права на спадщину, до складу
якої входять майнові авторські та суміжні
права спадкодавця.

Книга 6 Цивільного кодексу (далі – ЦК)
України, яка має назву «Спадкове право», до

сить системно та цілісно врегульовує відноси

ни, що виникають у зв’язку із спадкуванням,

тобто переходом прав та обов’язків (спадщини)
від фізичної особи, яка померла (спадкодавця),
до інших осіб (спадкоємців). Висвітлюються тут
і основні питання оформлення права на спадщи

ну. Так, відповідно до ст. 1296 ЦК України спад

коємець, який прийняв спадщину, може одер

жати свідоцтво про право на спадщину. Якщо
спадщину прийняло кілька спадкоємців, сві

доцтво про право на спадщину видається кож

ному з них із визначенням імені та часток у
спадщині інших спадкоємців. Згідно із ст. 1298
ЦК України свідоцтво про право на спадщину
видається спадкоємцям після закінчення шести
місяців із часу відкриття спадщини.

Інструкція про порядок вчинення нота

ріальних дій нотаріусами України, затверджена
наказом Міністерства юстиції України від
03.03.2004 р. № 20/5, конкретизує норми ЦК
України щодо спадкування. Так, згідно з п. 210
зазначеної Інструкції свідоцтво про право на
спадщину видається на підставі письмової за

яви спадкоємців. Відповідно до п. 212 цієї Ін

струкції нотаріус при видачі свідоцтва про пра

во на спадщину за законом перевіряє, зокрема,
склад спадкового майна, на яке видається сві

доцтво про право на спадщину. На підтверджен

ня цих обставин від спадкоємців обов’язково
вимагаються відповідні документи.

Специфікою авторського права та суміжних
прав є те, що їх дія, як це часто буває на прак

тиці, не підтверджена жодним юридичним до

кументом, на відміну від прав на об’єкти про

мислової власності (винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, знаки для товарів і послуг),
які засвідчуються відповідним охоронним до

кументом – патентом чи свідоцтвом. Це пов’я

зано з тим, що законодавство не вимагає вико

нання жодних формальностей для виникнен

ня авторського права та суміжних прав, оскіль

ки воно зумовлене лише фактом створення тво

ру чи, відповідно, запису виконання, фонограми
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чи відеограми. Реєстрація ж авторського права
з одержанням відповідного свідоцтва є бажа

ною, але не обов’язковою. До речі, таке свідоц

тво за своєю юридичною природою не вважа

ється охоронним (правовстановлюючим) доку

ментом, оскільки не спричиняє появу авторсь

кого права, а лише декларативно засвідчує його
виникнення в минулому. У разі здійснення та

кої державної реєстрації авторського права за
життя спадкодавцем і відповідно одержання
ним свідоцтва про реєстрацію авторського пра

ва на твір ця обставина має істотне значення
при оформленні права на спадщину. Так, пере

вірка нотаріусом наявності чи відсутності та

кої державної реєстрації авторського права пе

редбачається Методичними рекомендаціями
щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із
вжиттям заходів щодо охорони спадкового май

на, видачею свідоцтв про право на спадщину та
свідоцтв про право власності на частку в спіль

ному майні подружжя, схваленими рішенням
Науково
експертної ради з питань нотаріату при
Міністерстві юстиції України від 29.01.2009 р. 
В них закріплено, що для одержання інфор

мації щодо належності спадкодавцеві авторсь

кого права необхідно подати запити до Держав

ного департаменту інтелектуальної власності
(зараз – Державної служби інтелектуальної
власності) щодо отримання інформації з Дер

жавного реєстру свідоцтв про реєстрацію ав

торського права на твір (для встановлення фак

ту реєстрації свого права спадкодавцем) та до
Державного реєстру договорів, які стосуються
прав автора на твір (для встановлення наяв

ності чи відсутності факту передачі майнових
прав на зареєстрований твір іншим особам).

У разі одержання відповідної інформації
про державну реєстрацію авторського права но

таріус видає свідоцтво про право на спадщи

ну із зазначенням у ньому про авторські права.
Таке свідоцтво про право на спадщину є підста

вою для направлення спадкоємцем клопотання
до Державної служби інтелектуальної влас

ності щодо внесення відомостей у відповідний
державний реєстр. Вимоги до його складання
визначаються Порядком державної реєстрації
авторського права і договорів, які стосуються
права автора на твір, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. 
№ 1756. Згідно з п. 27 цього Порядку клопотання
викладається українською мовою, має стосува

тись однієї заявки та містити: номер свідоцтва
або номер рішення про реєстрацію договору,
який стосується права автора на твір; номер заяв

ки; дату подання заявки; дату реєстрації; назву
твору; повне ім’я або повне офіційне найменуван

ня суб’єкта (суб’єктів) авторського права та його
(їх) адресу; адресу для листування. До клопо

тання додаються: документ про сплату збору за
внесення змін до відповідного Державного реєст

ру або за виправлення очевидних помилок; доку

менти, що підтверджують правомірність змін (у
нашому випадку – свідоцтво про право на спад

щину чи його нотаріально посвідчена копія).

Якщо спадкодавець за життя не здійснював
державної реєстрації авторського права на твір,
що, до речі, трапляється найчастіше на прак

тиці, то спадкоємці мають довести нотаріусу
належність авторських прав спадкодавцю за до

помогою інших документів, наприклад догово

рів щодо розпоряджання майновими авторсь

кими правами, договорів із видавництвами й
організаціями колективного управління права

ми, різноманітних довідок з підприємств, уста

нов та організацій тощо. Такі документи можуть
бути надані безпосередньо самими спадкоємця

ми або ж відповідними державними органами,
підприємствами, установами й організаціями у
відповідь на запит нотаріуса.

Ще за радянських часів Е. Ейдінова зазна

чала, що на підтвердження наявності авторсь

кого права у спадкодавця спадкоємці надають
довідки Всесоюзного агентства авторських
прав, видавництв, управлінь з охорони авторсь

ких прав художників, композиторів, письмен

ників, літературного та музичного фондів, Ака

демії наук СРСР, галузевих академій, бібліо

графічних кабінетів бібліотек тощо. За змістом
вказані довідки можуть бути різними. В одних
вказується, що спадкодавець є автором твору, в
інших – лише сума авторського гонорару за ви

дану працю. Однак у тому й іншому випадку
спадкоємець може одержати свідоцтво про пра

во на спадщину [1, с. 67].

Л. Смоліна також стверджує, що при видачі
свідоцтва про право на спадщину нотаріус пови

нен витребувати докази наявності у складі спад

щини об’єктів авторських або суміжних прав,
наявності авторського права у спадкоємця
(довідки, що видаються різноманітними орга

нізаціями, на які покладена охорона авторсь

ких прав). У тексті свідоцтва про право спадку

вання авторського права має бути вказано ав

торське право [2, с. 129]. Однак, на практиці до

кументи, які б якимось чином підтверджували
належність авторських і суміжних прав спадко

давцю, можуть бути відсутні (наприклад, у ви

падку, якщо твір або запис виконання не було
оприлюднено), і тоді нотаріус не може зазначити
про ці права у свідоцтві про право на спадщину.
Але це зовсім не впливає на спадкове наступ

ництво в правах, оскільки, відповідно до ч. 3 
ст. 1296 ЦК України, відсутність свідоцтва про
право на спадщину не позбавляє спадкоємця
права на спадщину. Іншими словами, навіть як

що в зазначеному свідоцтві не вказується про
права інтелектуальної власності, це ще не озна

чає, що спадкоємець їх не успадкував. Так, через
деякий час можуть бути навіть виявлені інші тво

ри та фонограми спадкодавця, про які не було ві

домо спадкоємцям при оформленні спадкових
прав, але, оскільки ці права інтелектуальної влас

ності все ж належали спадкодавцю на момент від

криття спадщини, вони також переходять до спад

коємців. Тому основне значення тут має сам факт
прийняття спадщини, а не її оформлення.

Російський адвокат О. Царан через півсто

ліття після смерті спадкодавця (відомого поета,
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фронтовика Великої Вітчизняної війни) в судо

вому порядку довела, що його дочка (громадян

ка Г., єдина спадкоємиця за законом) фактично
прийняла спадщину, а саме вступила у воло

діння й управління нею. На основі такого рі

шення суду нотаріусом Ш. було заведено спад

кову справу та видано на ім’я громадянки Г.
свідоцтво про право на спадщину – авторське
право, що належало її батьку. Це свідоцтво було
необхідне спадкоємиці для пред’явлення його
видавництвам, які зверталися до неї з прохан

нями дати письмовий дозвіл на публікацію
віршів її батька, виплачуючи при цьому сим

волічні гонорари. Крім того, у письмовій від

повіді Російського авторського товариства на
запит адвоката О. Царан зазначалося, що корис

тувачі (тобто, видавці) сприймають як доказ
факт наявності у спадкоємців відповідних прав
свідоцтва про право на спадщину [3, с. 65–70]. 

У випадку відсутності відповідного свідоц

тва про право на спадщину спадкоємці здійсню

ють набуті у спадок авторські та суміжні права
так само, як і спадкодавець здійснював їх ще за
життя, не маючи при цьому жодного охоронно

го документа та підтверджуючи їх наявність,
наприклад, вказуванням імені автора (виконав

ця) на примірнику твору чи запису фонограми.
Якщо ж документарне підтвердження успадку

вання прав інтелектуальної власності справді
необхідне спадкоємцям (наприклад, для одер

жання значної суми винагороди за використан

ня відповідного об’єкта), а нотаріус відмовля

ється видати свідоцтво через брак документів,
то спадкоємці можуть визнати за собою права
інтелектуальної власності в судовому порядку,
використовуючи при цьому інші засоби доказу

вання, які не можуть бути використані в но

таріаті (наприклад, судова експертиза).

Слід зазначити, що в юридичній літературі
є й інші думки щодо оформлення права на спад

щину, що містить авторські та суміжні права
спадкодавця. Так, О. Фролова, досліджуючи пи

тання спадкування суміжних прав у Російській
Федерації, зазначає, що для видачі свідоцтва
про право на спадщину нотаріусу мають бути
надані документи та матеріали, що свідчать про
належність суміжних прав спадкодавцю, зокре

ма: довідка з товариства, яке управляє суміж

ними правами правоволодільця на колективній
основі; договори, укладені спадкодавцем з ви

конавцями, студіями, фірмами – виробниками
носіїв з фонограмами; примірники фонограм,
що містять знак охорони суміжних прав (ла

тинську букву «P» у колі) й ім’я володільця
виключних суміжних прав; дозволи на викори

стання відповідних об’єктів авторського права
та/або суміжних прав тощо [4, с. 94].

О. Павлова вважає, що в свідоцтві про право
на спадщину може міститися загальна вказівка
на спадкування авторських прав або можуть пе

релічуватися конкретні твори, на які спадкуєть

ся авторське право (зазвичай, якщо саме ці тво

ри випущені у світ або якщо вони згадані в за

повіті). При цьому вона зазначає, що (оскільки

авторське право на твір літератури, науки та
мистецтва виникає в силу факту його створен

ня і для цього не вимагається реєстрації твору
або іншого його спеціального оформлення) за

гальна вказівка на спадкування авторських
прав у свідоцтві про право на спадщину не 
вимагає будь
якого підтвердження. У випадку,
якщо в свідоцтві необхідно вказати якісь кон

кретні твори, належність авторських прав на
них спадкодавцю також повинна презюмува

тися або на основі згадування цих творів у за

повіті автора, або на основі пред’явлених рукопи

сів чи примірників уже випущених у світ тво

рів із вказівкою імені автора [5, с. 35]. 

Як свідчить нотаріальна практика, належ

ність відповідних прав спадкодавцю може бути
підтверджена лише за допомогою документів.
Згадування конкретних творів у заповіті не мо

же вважатися доказом належності авторських
прав на них спадкодавцю, оскільки при скла

данні заповіту не перевіряється належність май

нових прав заповідачу. Крім того, пізніше він
міг передати свої авторські права іншій особі.

Загальна вказівка у свідоцтві на спадкуван

ня авторських прав, без зазначення конкретних
творів, на перший погляд, не може бути визна

на правомірною, як і загальна вказівка на спад

кування прав власності без зазначення кон

кретних речей спадкодавця. Хоча, з огляду на те,
що творів (у тому числі не оприлюднених і не

завершених) у спадкодавця (наприклад, видат

ного письменника чи композитора) може бути
дуже багато (при цьому про наявність деяких із
них може бути взагалі нічого не відомо спад

коємцям), думка про загальну вказівку на спад

кування авторських прав у свідоцтві заслуговує
на увагу. Так, О. Царан вважає, що спадкується
авторське право не на конкретні твори (як опуб

ліковані, так і неопубліковані), а в цілому на
будь
які створені автором роботи [3, с. 65].

Надання спадкоємцем нотаріусу примірни

ка твору, в якому зазначається, що його авто

ром є спадкодавець, не є підставою для видачі
свідоцтва про право на спадщину стосовно ав

торських прав на даний твір. Пов’язано це з тим,
що нотаріус не є суб’єктом, який може визнава

ти авторство та засвідчувати належність майно

вих авторських прав конкретній особі, керу

ючись лише презумпцією авторства, яка озна

чає, що за відсутності доказів іншого автором
твору вважається особа, зазначена як автор на
оригіналі або примірнику твору. Більше того,
нотаріус не може видавати в таких випадках
правовстановлюючий документ – свідоцтво про
право на спадщину. Крім того, спадкодавцю як
автору певного твору майнові права могли й не
належати на момент смерті, у зв’язку з їх відчу

женням третім особам, наприклад видавництву
або роботодавцю автора.

Т. Зайцева та П. Крашенінніков стосовно зна

ка охорони авторського права стверджують, що
для видачі свідоцтва про право на спадщину на

явності вказаної символіки на творі, очевидно,
все ж недостатньо. Оскільки нотаріус засвідчує
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спадкові права лише на основі документів, що
безспірно підтверджують право власності спад

кодавця, для видачі свідоцтва про право на
спадщину необхідний додатковий документ, що
свідчить про належність авторського права
спадкодавцю. Таким документом залежно від
об’єкта авторського права може бути, зокрема,
довідка відділення Союзу художників, Союзу
письменників тощо [6, с. 88]. Тому за відсут

ності будь
яких документів, які могли б встано

вити належність авторських і суміжних прав
спадкодавцю, визнати цей факт можна лише в
судовому порядку. У зв’язку з цим спадкоємці,
оформляючи своє право на спадщину, досить
часто не приділяють уваги майновим авторсь

ким і суміжним правам спадкодавця, надаючи
значення лише оформленню прав на нерухоме
майно, земельні ділянки, транспортні засоби й
інші цінні матеріальні блага. З одного боку, та

ка практика усуває можливі шахрайства та
зловживання спадкоємців, у результаті яких їм
можуть бути передані в спадок права інтелекту

альної власності, що в дійсності не належали
спадкодавцю, а з іншого – ускладнює доведен

ня спадкоємцями факту успадкування цих прав
при їх майбутній практичній реалізації.

Беручи до уваги викладене, пропонуємо в
Інструкції про порядок вчинення нотаріальних
дій нотаріусами України встановити, що в сві�
доцтві про право на спадщину може міститися
загальна вказівка на спадкування майнових ав�
торських і суміжних прав без зазначення кон�
кретних об’єктів. Така норма усунула б неодно

значне правозастосування нотаріусів стосовно
видачі свідоцтв про спадкування авторських і
суміжних прав, а також дозволила б спадко

ємцям без особливих труднощів доводити ви


давництвам, галереям, організаціям колектив

ного управління й іншим особам наявність прав
на ще не оприлюднені об’єкти, а також на об’єк

ти, про які спадкоємцям нічого не було відомо
на момент відкриття спадщини. При цьому но

таріусу не потрібно витребовувати докази належ

ності спадкодавцю авторських і суміжних прав,
адже в цьому випадку вони спадкуються в ціло

му на всі об’єкти, а не на чітко визначені. Якщо
ж у заповіті вказується про спадкування прав
на конкретні об’єкти, то для зазначення про них
у свідоцтві нотаріус вже має одержати відпо

відні докази належності цих прав спадкодавцю.
Запровадження такої норми повністю забезпе

чило б практичну реалізацію принципу універ

сальності спадкового правонаступництва в ав

торських і суміжних правах.
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Охорона прав власників облігацій має
важливе значення з позицій існування
сучасного цивільно
правового обороту.

Проте вітчизняне законодавство ще не містить
правових норм, які б могли дати цілісне уявлен

ня про дієвість та ефективність механізмів охо

рони прав власників цінних паперів. Такий ме

ханізм має створюватись у міру того, як фор

мується необхідна теоретична база та на прак

тиці опрацьовуються його складові.

Під час фінансово
економічної кризи прак

тика обороту облігацій зіштовхнулася з масо

вим невиконанням емітентами облігацій своїх
зобов’язань. Згідно з даними Української асоці

ації інвестиційного бізнесу сума порушень умов
випуску облігацій становить близько 2,5 млрд
грн [1]. Основною причиною таких порушень
стала фінансова неспроможність емітентів сво

єчасно виплатити власникам облігацій відсот

ковий доход та/або погасити вартість облігацій.
Показовою проблемою цільових облігацій став
ризик нецільового використання емітентами
за

будовниками коштів, отриманих від розміщення
облігацій в умовах, коли проспект емісії містив
чіткий порядок їх використання. Певна річ, що
за такої великої кількості ризиків питання охо

рони прав власників має особливу гостроту.

Незважаючи на те, що питанням охорони
прав власників цінних паперів як складової
цивільно
правових відносин присвячено чима

ло праць вітчизняних учених (О. Онуфрієнка,
В. Посполітака, І. Спасибо
Фатєєвої, В. Яроць

кого та ін.), проблемам практики, що проявили

ся під час фінансово
економічної кризи у нашій
країні, приділяється недостатньо уваги.

Метою цієї статті є аналіз особливостей пра

вового регулювання питань охорони прав
власників облігацій і формулювання на ос

нові цього висновків щодо внесення змін до
чинного в Україні законодавства.

Законом України «Про цінні папери та фон

довий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480
IV (далі –
Закон) передбачені різні види зобов’язань
емітента облігацій. Так, ч. 3 ст. 7 Закону передба


чено, що емітент може розміщувати відсоткові,
цільові та дисконтні облігації. Згідно із зазна

ченою нормою відсотковими є облігації, за яки

ми передбачається виплата відсоткових доходів,
тобто за такими облігаціями емітент несе зобов’я

зання при закінченні відповідного процентного
періоду виплатити доход власникам облігацій і
повернути номінальну вартість таких облігацій
під час їх погашення. Схожими до відсоткових є
зобов’язання емітента дисконтних облігацій. Так,
відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону дисконтні – це
облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж
їх номінальна вартість. Різниця між ціною прид

бання та номінальною вартістю облігації випла

чується власнику облігації під час її погашення та
становить доход (дисконт) за облігацією. У цьому
випадку зобов’язання емітента зводяться лише до
повернення повної номінальної вартості обліга

цій під час їх погашення. Іншими за своїм змістом
від дисконтних і відсоткових облігацій є зобо

в’язання емітента, які виникають під час випуску
цільових облігацій. Цільовими є облігації, вико

нання зобов’язань за якими дозволяється товара

ми та/або послугами відповідно до вимог, вста

новлених умовами розміщення таких облігацій
(ч. 3 ст. 7 Закону). Специфіка цього різновиду
боргового цінного папера полягає у тому, що по

гашення цільових облігацій здійснюється не гро

шовими коштами, а чітко визначеним умовами роз

міщення видом товарів та/або послуг. Останній
можливий спосіб виконання емітентом своїх зо

бов’язань наведений у п. 14 ст. 10 Закону, згідно з
яким виплата доходів і погашення державних облі

гацій України може здійснюватися державними
облігаціями України інших видів за згодою сторін.

Отже, Закон визначає такі види зобов’язань
емітента: повернення номінальної вартості об

лігацій; виплата відсотків за відсотковими об

лігаціями; надання послуг та/або передача това

ру у власність; надання державних облігацій ін

ших видів за згодою сторін.

Спільним для всіх видів облігацій є настан

ня передбаченого умовами розміщення строку
виконання емітентом певних дій, що полягають
в погашенні облігацій або у виплаті відсотків
(тільки при відсоткових облігаціях). Під погашен
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ням облігацій прийнято розуміти сукупність дій
емітента щодо припинення обігу облігацій, випла

ти номінальної вартості облігації або надання то

варів (послуг) у строки, передбачені умовами роз

міщення облігацій, та анулювання облігацій від

повідно до умов випуску. Виплата відсотків про

вадиться емітентами відповідно до відсоткових
періодів, початок і закінчення перебігу яких ви

значається умовами розміщення облігацій. Слід
зазначити, що право вимоги власника облігацій до
емітента про виконання ним своїх зобов’язань
виникає у тому разі, коли емітентом порушені
строки виконання перелічених зобов’язань. 

Оскільки облігації посвідчують відносини по

зики між емітентом і власником, які ґрунтуються
на договірних та інших зобов’язальних умовах, у
випадку порушення емітентом умов розміщення
облігацій власники повинні вдаватися до зобо

в’язально
правових способів захисту своїх прав.
Основним аспектом таких способів захисту є те,
що вони ґрунтуються на охороні майнових інте

ресів власників облігацій, які зазнають негатив

них наслідків у результаті невиконання емітен

том своїх зобов’язань щодо реалізації прав влас

ників, що посвідчуються борговими цінними па

перами. Іншими словами, такі способи спрямо

вані на захист не прав на облігації, а захист і ре

алізацію майнових прав, що посвідчуються облі

гаціями. А тому підставою для застосування зо

бов’язально
правових способів захисту є невико

нання емітентом своїх зобов’язань, що порушують
права власників цінних паперів.

Зазначимо, що Закон не регулює відносини
при невиконанні емітентом своїх зобов’язань. 
У зв’язку з цим при вирішенні питання щодо від

повідальності емітента облігацій власникам по

трібно виходити із загальних приписів Цивільного
кодексу (далі – ЦК) України. Згідно з частинами 1,
2 ст. 612 ЦК України боржник вважається та

ким, що прострочив, якщо він не приступив до ви

конання зобов’язання або не виконав його у строк,
встановлений договором чи законом. Правові
наслідки у випадку порушення зобов’язань вста

новлюються ст. 611 ЦК України, відповідно до якої
порушення зобов’язання може тягти за собою: при

пинення зобов’язання внаслідок односторонньої
відмови від зобов’язання, якщо це передбачено до

говором або законом, або розірвання договору;
зміна умов зобов’язання; сплата неустойки; від

шкодування збитків і моральної шкоди. Згідно з 
ч. 2 ст. 612 ЦК України боржник, який прострочив
виконання зобов’язання, відповідає перед кредито

ром за завдані простроченням збитки та за немож

ливість виконання, що випадково настала після
прострочення. Частиною 1 ст. 622 ЦК України пе

редбачено, що боржник, який сплатив неустойку
та відшкодував збитки, завдані порушенням зо

бов’язання, не звільняється від обов’язку виконати
зобов’язання в натурі. Визначаючи зобов’язально

правові способи захисту, О. Регурецька відносить
до них: примусове виконання обов’язку в натурі,
відшкодування збитків та інші способи відшкоду

вання майнової шкоди, зміна або припинення пра

вовідношення шляхом зміни або розірвання дого

вору [2, с. 7]. Беручи до уваги зазначене, власник
облігацій при порушенні емітентом своїх зо


бов’язань має право на грошову та/або майнову ви

могу. Грошова вимога власника може полягати у:
виконанні зобов’язання в натурі – повернення 
номінальної вартості облігацій, виплата відсотків 
(ст. 622 ЦК України); сплаті неустойки (ст. 549 ЦК
України); відшкодуванні збитків (ст. 623 ЦК Ук

раїни); сплаті сум індексу інфляції та 3 % річних
(ст. 625 ЦК України). В окремих випадках власни

ки можуть вдаватися в тому числі до вжиття за

ходів, пов’язаних із відшкодуванням моральної
шкоди (ст. 23 ЦК України).

Що стосується майнової вимоги, то вона має
місце при невиконанні емітентом зобов’язань за
цільовими облігаціями, а також у випадку дер

жавних облігацій. Майнова вимога за цільовими
облігаціями може бути спрямована на отриман

ня певного майна (наприклад, квартири) або 
послуги (наприклад, оренда майна), що визна

чається умовами розміщення облігацій. Предме

том майнової вимоги за державними облігаціями
може бути отримання державних облігацій ін

ших видів (під час погашення чи виплати дохо

дів), якщо на це є згода обох сторін. Характерним
є те, що при застосуванні майнової вимоги влас

ник може пред’являти також грошову вимогу,
пов’язану з відшкодуванням завданих власни

кові збитків і сплатою штрафних санкцій.

Як свідчить практика, найбільш дієвим спосо

бом захисту є звернення власника до суду за захис

том своїх порушених прав. На думку М. Гуревича,
зобов’язально
правові способи захисту – це позови,
які ґрунтуються на зобов’язанні, що існує між влас

ником і порушником його права за цим зобов’язан

ням і його права власності [3, с. 12–14]. Разом із тим
не слід відкидати можливості досудового врегу

лювання спору між емітентом і власником шляхом
направлення вимоги, яка, за загальним правилом,
підлягає виконанню емітентом у семиденний строк
(ст. 530 ЦК України). Є. Михайленко звертає ува

гу на те, що захист майнових інтересів сторін у зо

бов’язальних правовідносинах не носить абсолют

ного характеру. Обсяг захисту визначається судом
шляхом оцінки ступеня порушення права власнос

ті в результаті відносин сторін, що базуються на до

говорі або позадоговірному зобов’язанні [4, с. 43].
Слід погодитися з думкою вченого з огляду на від

носну непослідовність судів у задоволенні питання
щодо присудження до сплати штрафних санкцій за
порушення емітентами своїх зобов’язань1. 

Гострою проблемою, з якою стикаються влас

ники облігацій, є ситуації, пов’язані з невиконан

ням емітентом зобов’язань за цільовими обліга

ціями, що випускаються під фінансування будів

ництва об’єктів житлової нерухомості. Оскільки
специфіка випуску цільових облігацій не передба

чає проведення заміни емітентом одного об’єкта
нерухомості на інший, а на практиці емітент
забу

довник зіштовхується з ситуацією, коли не може
надалі здійснювати дії, пов’язані із спорудженням
об’єкта будівництва (зокрема, у разі припинення

1Див.: Справа № 2
5/2581
2009 про стягнення за

боргованості по виплаті відсоткового доходу за об

лігаціями була розглянути Господарським судом
Автономної Республіки Крим 23.10.2009 р. – Режим
доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6833703.
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дії ліцензії на будівельну діяльність; фінансової
неспроможності проводити будівельну діяльність
тощо), вимога власника про виконання емітентом
свого обов’язку в натурі не передбачатиме реально

го настання правових наслідків. 

Судова практика з наведеного питання пішла різни

ми шляхами. В одному випадку власники вдаються до
визнання права власності на частку в об’єкті незаверше

ного будівництва та намагаються самостійно вирішувати
питання про добудову об’єкта нерухомості1. В інших ви

падках зобов’язальні відносини між сторонами припиня

лися за рішенням суду, а емітента зобов’язували поверну

ти сплачену власниками номінальну вартість облігацій і
відшкодувати завдані їм у зв’язку з цим збитки2.

Одним із основних завдань, яке стоїть перед
законодавцем сьогодні, є нормативна деталізація
можливих правових наслідків, що повинні на

ставати при невиконанні емітентом своїх зобо

в’язань за облігаціями.

Ще одним аспектом, який заслуговує на ува

гу, як на теоретичному, так і законодавчому рів

нях є питання заміни умов виконання зобов’я

зань емітента облігацій. Предметним є те, що За

кон урегульовує питання щодо заміни виплати
доходів і погашення на нові облігації лише у час

тині державних облігацій України (ч. 14 ст. 10),
однак нічого не передбачає щодо інших видів
облігацій. При цьому практикою напрацьовані
різноманітні правові конструкції, внаслідок яких
форма відносин між емітентом і власниками об

лігацій змінювалася. Так, у разі неможливості 
виконання емітентом взятих на себе зобов’язань
згідно з умовами розміщення облігацій, останнім
пропонувалися різні механізми вирішення таких
ситуацій. Наприклад, заміна зобов’язання за об

лігаціями іншим, що полягає у заміні облігацій,
строк погашення яких настав, на інші облігації
нової серії. Така заміна здійснювалася шляхом
викупу емітентом поточних облігацій за невели

ким відсотком від їх номінальної вартості, а на
решту суми власники облігації отримували об

лігації нового випуску. Іншим прикладом є ви

падки, коли фінансово неспроможні емітенти
пропонували власникам продати облігації (чи ус

тупити за ними права вимоги) пов’язаним особам
емітентів за невигідними для власників цінами,
проте за швидкі гроші. Так чи інакше, але наве

дені пропозиції не були спрямовані на відновлен

ня майнових інтересів власників облігацій, а пе

редусім захищали інтереси емітента, який іноді
пропонував лише половину від того, що повинні
були отримати власники облігацій [5]. 

Вважаємо, що вітчизняні реалії правового
обороту цінних паперів в умовах дії економічних

та інших обставин повинні бути враховані зако

нодавцем. За таких умов законодавцю слід піти
назустріч практиці, взявши до уваги наведені
способи зміни умов виконання емітентом своїх
зобов’язань і легалізувавши окремі з них, визна

чивши їм чіткі приписи щодо порядку й обста

вин втілення. Однією з найоптимальніших умов
зміни зобов’язань емітента, яка повинна бути
передбачена на законодавчому рівні, є заміна зо�
бов’язання за облігаціями іншим (новим) видом
зобов’язання. Наведене цілком відповідатиме
положенням ст. 604 ЦК України, згідно з якою
зобов’язання припиняється за домовленістю
сторін про заміну первісного зобов’язання новим
зобов’язанням між тими ж сторонами (новація).
У зв’язку з викладеним, пропонуємо внести до

повнення до Закону якими визначити можли

вість виконання зобов’язань емітента облігацій в
інший спосіб за спільною згодою сторін, що
оформлюється цивільно
правовим договором.
Виконання зобов’язання емітента в інший спосіб
не повинно погіршувати майнові інтереси влас

ників, які існували до укладення цивільно
пра

вового договору про заміну способу виконання
зобов’язання. Зазначене в рамках нашого дослі

дження відіграватиме роль превентивного захо�
ду3, спрямованого на запобігання негативних на

слідків для власників облігацій при вирішенні
питань, пов’язаних із проведенням розрахунків
між емітентом і власниками. 

Що стосується превентивних заходів, то за

конодавцю слід приділити більше уваги таким
питанням: 

по
перше, як вбачається з приписів ч. 3 ст. 8
Закону, юридична особа має право розміщувати
облігації на суму, що не перевищує трикратного
розміру власного капіталу або розміру забезпе

чення, який надається їй з цією метою третіми
особами. Припустімо, що розмір власного ка

піталу підприємства 1 млн грн, а воно випустило
облігації на 3 млн. В умовах економічної стаг

нації розмір власного капіталу такого підприєм

ства зменшується у порівнянні з тим, який він був
на період випуску цінних паперів, унаслідок чо

го співвідношення розміру боргових зобов’язань
і реального власного капіталу підприємства збіль

шується настільки, що підприємство не має фак

тичної можливості провести розрахунки за ви

пущеними облігаціями. З огляду на вказане слід
визнати, що положення ч. 3 ст. 8 Закону не
спрямовані на попередження порушень прав
власників облігацій, а містять заздалегідь ви

значений обсяг ризиків непроведення емітен

том розрахунків із власниками. У зв’язку з цим
назріла необхідність внести зміни до ч. 3 ст. 8
Закону, які повинні базуватися на тому, що мі

німальний розмір майна юридичної особи виз

начається відповідно до зареєстрованого роз

міру статутного капіталу, який гарантує інтере

си її кредиторів. Крім того, відсутність повно


1Див.: Справа № 2
10162/2010 про визнання
майнових прав на об’єкт інвестування та права
власності на частку в об’єкті будівництва була
розглянута Шевченківським районним судом 
м. Києва 23.04.2010 р. – Режим доступу: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/10228023.

2Див.: Справа № 2
3772 про стягнення забор

гованості була розглянута Солом’янським район

ним судом м. Києва  25.08.2009 р. – Режим доступу:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/13868447.

3Тут і далі у статті під превентивними заходами
ми розуміємо сукупність заходів, пов’язаних із по

передженням випадків невиконання емітентом
своїх зобов’язань, що забезпечуватимуть проведен

ня розрахунків із власниками облігацій.
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го та чіткого нормативного врегулювання умов
щодо вжиття способів додаткового забезпечен

ня, а також правова невизначеність щодо стату

су осіб, які можуть надавати додаткове забезпе

чення (зокрема, поручителя), підсилює наведе

ну позицію, оскільки саме через механізм додат

кового забезпечення реально обійти обмеження
щодо трикратного розміру власного капіталу,
збільшивши в рази суму, на яку дозволятиметь

ся випускати облігації. У зв’язку з викладеним,
пропонуємо ч. 3 ст. 8 Закону викласти в такій ре

дакції: «Юридична особа має право розміщувати
облігації на суму, що не перевищує зареєстрова�
ного розміру її статутного капіталу або сукуп�
ного розміру статутного капіталу юридичної
особи�емітента та особи (осіб), яка надає (нада�
ють) додаткове забезпечення»;

по
друге, як відомо, облігації можуть вважати

ся забезпеченими порукою, гарантією або страху

ванням ризиків непогашення основної суми боргу
та/або невиплати доходу за облігаціями. Зазначи

мо, що проблемні питання практики виникають
по відношенню до кожного з цих видів додатко

вого забезпечення, проте розглянемо лише деякі
з них. Так, відносно правового статусу поручите

ля взагалі не встановлено жодних вимог на зако

нодавчому рівні. На відміну від вітчизняного за

конодавства, ч. 2 ст. 274 Закону РФ «Про ринок
цінних паперів» від 22.04.1996 р. № 39
ФЗ перед

бачено, що поручителем вправі виступати: ко

мерційні організації, вартість чистих активів
яких не менше суми (розміру) наданої поруки;
державні корпорації або державна компанія, як

що надана ними порука допускається федераль

ним законом; міжнародні фінансові організації,
включені в перелік, затверджений урядом РФ.
Відсутні в законодавстві також і правові меха

нізми, які би дозволяли відслідковувати фінансо

ву діяльність чи, навіть, випадки ліквідації юри

дичної особи
поручителя протягом періоду
обороту облігацій [6, с. 39–44]. Найбільш опти

мальним вирішенням, що забезпечуватиме вста

новлення жорстких вимог до діяльності пору

чителя, є закріплення положення в Законі щодо
того, що поручителем за зобов’язаннями емі�
тента облігацій може бути виключно юридич�
на особа, яка отримала статус фінансової ус�
танови. Що стосується гарантії як способу до

даткового забезпечення, то жодним положення
ДКЦПФР, яким регулюються умови розміщен

ня облігацій, не висуваються вимоги до га

рантії. Виходячи з аналізу ст. 561 ЦК України,
гарантія може бути відкличною (коли гарант
має право відкликати гарантію в одностороннь

ому порядку) або безвідкличною (коли гарант
не може відмовитися від своїх гарантійних зо

бов’язань або змінити їх). З метою збереження
дії гарантії протягом усього строку обороту об

лігацій пропонуємо внести доповнення до За


кону, якими визначити, що гарантія, яка нада�
ється для забезпечення виконання зобов’язань
емітента облігацій не може бути відкликаною
(безвідклична гарантія). З метою уникнення
ситуацій, пов’язаних із достроковим припинен

ням дії способів додаткового забезпечення за
зобов’язаннями емітента, пропонуємо встано

вити, що строк дії всіх способів додаткового за�
безпечення за зобов’язаннями емітента облі�
гацій не менше ніж на рік повинен перевищувати
строк виконання таких зобов’язань. Крім того,
не менш важливим із позиції практики є необ

хідність внесення до Закону доповнень, якими
слід закріпити правову можливість заміни особи
(осіб), яка надає (надають) додаткове забезпе�
чення, на іншу (інших), після початку розміщен�
ня облігацій протягом усього періоду їх обороту.

Висновки

Чинне законодавство України потребує но

вих правових механізмів, які би мали новітній
характер регулювання та вирішення питань за

хисту прав власників облігацій. Беручи до ува

ги важливість викладеного, на нашу думку, на

ведені питання, у тому числі порядок та умови
відповідальності емітентів мають міститись у
спеціальному законі «Про охорону прав і закон

них інтересів інвесторів на ринку цінних папе

рів». Прийняття такого закону дозволило би вра

хувати особливості обороту облігацій, їх борго

вий характер, встановити дієві механізми охо

рони прав власників облігацій.

Додатково потребують дослідження питан

ня охорони прав власників облігацій під час ви

знання недійсною емісії облігацій.
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Останнім часом чинне українське законо

давство з корпоративних відносин зазна

ло суттєвих змін. Вони стосувалися ре


гулювання діяльності акціонерних товариств,
їх структури управління, правового статусу
акціонерів тощо. Як не дивно, товариства з об

меженою відповідальністю (далі – ТОВ) зали

шились осторонь цього процесу, в результаті
чого деякі прогалини в законодавстві ще й досі
не заповнені.

В Україні існує велика кількість ТОВ. Це
зумовлено доступністю даної організаційно
пра

вової форми для осіб, які володіють досвідом у
сфері комерційної (підприємницької) діяль

ності, а також капіталом, необхідним для ство

рення таких товариств. Діяльність товариств з
обмеженою відповідальністю регулюється За

коном України «Про господарські товариства»
від 19.09.1991 р. № 1576
ХII, Господарським
кодексом (далі – ГК) України та Цивільним ко

дексом (далі – ЦК) України. Проте практичне
застосування деяких норм законодавства про
ТОВ викликає у його учасників певні труд

нощі. Зокрема, найболючішими є проблеми, що
виникають у зв’язку з виходом учасника із
складу товариства.

Аналіз наукової літератури з проблеми, що
розглядається, свідчить про особливу увагу, яка
приділяється питанню виходу учасника із скла

ду товариства. Це зумовлено, перш за все, тим,
що у зв’язку з набуттям чинності в Україні
Цивільним та Господарським кодексами право

ве регулювання діяльності ТОВ набуло більш
досконалих форм, вийшовши за рамки визна

чення суто нормами Закону України «Про гос

подарські товариства». Разом із тим з’явилися
певні неузгодженості та колізії між зазначени

ми нормативними актами. У зв’язку з цим зас

луговують на увагу дослідження О. Мельник,
С. Трикур, В. Кравчука, Н. Саутенко та ін.

Незважаючи на прийняття низки законо

давчих актів, спрямованих, у тому числі, на впо

рядкування відносин між учасником і товари

ством, все ще залишаються неврегульованими

нюанси, пов’язані з виходом учасника з товари

ства. Зокрема, такими є порядок виходу учасни

ка з товариства, момент виходу учасника, поря

док розрахунків товариства з учасником тощо. 

Метою цієї статті є визначення способу при

пинення участі у товаристві шляхом виходу
учасника з його складу. 

Чинне законодавство, зокрема ст. 148 ЦК
України та ст. 10 Закону України «Про госпо

дарські товариства», надає учаснику ТОВ пра

во вийти з його складу. Це право не може обме

жуватись установчими документами, рішення

ми органів управління товариства, зобов’язан

нями учасника перед товариством, іншими об

ставинами. 

Як зазначає С. Трикур, вихід із товариства –
це безумовне волевиявлення учасника, спрямо

ване на припинення корпоративних правовідно

син між учасником і товариством [1]. В. Крав

чук вважає, що під поняттям виходу із товарист

ва слід розуміти добровільне одностороннє
розірвання установчого договору за ініціативою
учасника на заздалегідь визначених умовах [2].

На нашу думку, суттєвим недоліком є те, що
закони або підзаконні акти не встановлюють
порядок реалізації учасником права на вихід. Ці
нюанси може визначати установчий документ
самого товариства – статут. Слід також врахо

вувати, що учасник ТОВ вправі реалізувати
своє право на вихід у будь
який час. Вихід учас

ника з товариства можливий також у випадку
оплати учасником своєї частки не у повному
обсязі. При цьому мотиви виходу для товарис

тва не мають правового значення.

Вихід із товариства – це багатогранний про

цес, який включає в себе важливі моменти, що
повною мірою не охоплюються законодавством.

По
перше, це спосіб виявлення учасником
бажання вийти із складу товариства. Учасник,
який бажає вийти з господарського товариства,
має подати ТОВ заяву про вихід. Справжність
підпису фізичної особи – учасника на заяві має
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бути посвідчена нотаріусом. Юридична особа –
учасник, яка бажає вийти з господарського то

вариства, має прийняти відповідне рішення про
вихід та направити належно засвідчену копію
рішення про вихід господарському товариству.
Рішення про вихід має прийняти уповноваже

ний орган чи особа учасника. 

Зміст заяви законодавство не визначає.
Практика свідчить, що формулювання в заяві
учасником свого рішення про вихід не завжди
правильне. Трапляються непоодинокі випадки,
коли органи державної реєстрації, пропонуючи
зразок заяви про вихід із товариства, також
неправильно викладають її зміст і пропонують
такі формулювання, як «прошу виключити із
складу учасників...», «прошу дозволити вихід із
товариства...», «прошу звільнити з числа учас

ників...» тощо. Оскільки право на вихід із това

риства є виключним правом учасника, в право

вому сенсі некоректним є прохання про отри

мання дозволу на вихід. Вважається правиль

ним формулювання такого змісту: «...повідом

ляю про свій вихід із числа учасників...».

Заяву про вихід із товариства, як правило,
учасник подає особисто. В заяві може відобража

тися й інша інформація. Наприклад, якщо учас

ник відповідно до ст. 54 Закону України «Про
господарські товариства» бажає отримати вне

сок у натуральній формі, він має зазначати про
це в заяві. Прохання про виділення та виплату
учаснику належної частки зазначати не обов’яз

ково, оскільки підставою для виділення частки в
силу закону є вихід із товариства, а не особисте
прохання учасника. Частка має бути виплачена
товариством незалежно від прохання учасника.
На практиці трапляються випадки, коли учас

ник, який виходить із товариства, відмовляється
від свого права на отримання частки. Про це він
обов’язково має зазначити в заяві. Відмова учас

ника від частки є підставою для залишення її в
розпорядженні товариства або ж розподілу серед
інших учасників або третіх осіб.

Заява про вихід може бути направлена това

риству поштою, передана товариству (посадовим
особам товариства) учасником або його пред

ставником особисто з обов’язковою реєстрацією
про це в журналі вхідної кореспонденції.

Слід зазначити, що чинне законодавство не
визначило на сьогодні порядок розгляду госпо�
дарським товариством заяви учасника про ви�
хід, а також строки розгляду такої заяви. 

Аналіз положень ЦК України, законів Ук

раїни про господарські товариства, про держав

ну реєстрацію свідчить, що заява має бути роз

глянута вищим органом управління товарист

ва. Слід зазначити, що доцільно пересвідчува

тись у повноваженнях органу на право прий

няття таких рішень. Це можна зробити шляхом
аналізу статуту учасника – юридичної особи.
Крім того, мають бути внесені зміни до установ

чих документів, а також проведена державна
реєстрація внесення змін до установчих доку

ментів господарського товариства, пов’язаних
із виходом учасника. 

Другим важливим моментом є порядок роз�
рахунків товариства з учасником.

Вихід учасника з товариства зумовлює при

пинення корпоративних відносин між учасником
і товариством. Правовим наслідком виходу учас

ника є виникнення у товариства обов’язків щодо
здійснення з ним розрахуків на його вимогу.

При виході з ТОВ учасник має право одержати: 
•• вартість частини майна товариства, про


порційну його частці у статутному капіталі то

вариства; 

•• належну йому частку прибутку, одержано

го товариством у поточному році до моменту
виходу учасника.

За домовленістю між учасником і товарист

вом виплата вартості частини майна товариства
може бути замінена переданням майна в натурі. 

Разом із тим Н. Саутенко стверджує, що мож

ливість правомірної передачі учаснику, який ви

був, будь
якого майна (у тому числі нерухомос

ті), що товариство набуло в результаті господарсь

кої діяльності, як його вкладу, викликає сумнів [3].

Якщо вклад до статутного капіталу товари

ства здійснений шляхом передання права ко

ристування майном, відповідне майно повер

тається учасникові без виплати винагороди. Ця
норма закону є імперативною, а тому частка
учасника має бути виплачена йому в безумов

ному порядку, незалежно від того, чи містяться
у статуті відповідні положення.

При розрахунках слід враховувати вартість
усіх активів товариства – як оборотних, так і не

оборотних, включно з майном, що перебуває в за

ставі. Часто виникає питання: чи слід при визна

ченні розміру частки, що підлягатиме виплаті, вра

ховувати також і боргові зобов’язання товариства.
Більшість науковців і практиків відповідає пози

тивно на це запитання. Таким чином, може виник

нути ситуація, коли розмір виплат колишньому
учаснику перевищуватиме розмір його частки у
статутному капіталі, буде меншим за неї або ж вза

галі не виплачуватиметься, якщо боргові зо

бов’язання товариства перевищуватимуть його 
активи.

Крім частки в майні товариства, учасник,
який вибув, має право на частину прибутку, одер

жаного товариством у даному році до моменту
виходу. Частку прибутку визначають за резуль

татами поточного року на підставі даних річно

го балансу. Якщо за результатами року товари

ство отримало лише збитки, частина прибутку
не виділяється та не виплачується.

Розрахунки з учасником мають бути прове

дені після затвердження звіту за рік, в якому
учасник вийшов із товариства, і в строк до 12
місяців із дня виходу.

По
третє, дискусійною залишається проблема
визначення моменту виходу учасника з товарист�
ва. Чинне законодавство не містить визначення
поняття «день виходу» або «момент виходу». Щодо
наукової точки зору, то в літературі існує декіль

ка думок з цього приводу. Так, це може бути:

•• рішення учасника вийти з товариства (час
підписання заяви);
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•• день подачі заяви товариству;
•• розгляд заяви вищим органом управління то


вариством (рішення зборів учасників товариства);
•• внесення відповідних змін до установчого

документа (статуту);
•• реєстрація змін у порядку, встановленому

законодавством.
Внесення змін до установчих документів,

пов’язаних із зміною складу учасників, та їх
реєстрацію у відповідних органах мають прово

дити учасники, які залишилися. Ці питання на

вряд чи стосуються того учасника, який вибув,
оскільки він у подальшому не братиме участі в
управлінні справами товариства. Тому, на дум

ку Н. Саутенко, найбільш прийнятною є точка
зору спеціалістів, які вважають моментом вихо

ду учасника день подачі заяви [3]. Проте ми не
погоджуємося з такою точкою зору.

Відповідно до положень ст. 7 Закону України
«Про господарські товариства», зміни, які стали

ся в установчих документах товариства та вно

сяться до державного реєстру, підлягають дер

жавній реєстрації за правилами, встановленими
для державної реєстрації. Звідси випливає, що
зміни до установчих документів набу
вають юри

дичної сили з моменту їх державної реєстрації. То

му до моменту внесення відповідних змін до дер

жавного реєстру учасник не може вважатися та

ким, що припинив свою участь у товаристві. От

же, день реєстрації у статуті відповідних змін є ви

значальним фактором при вирішенні питання мо

менту виходу учасника з товариства.

Неоднозначною є і практика господарських
судів із питання, що розглядається. В Узагаль

ненні практики розгляду судами корпоративних
спорів господарські суди приділяють увагу тому,
що вихід із складу учасників товариства не по

в’язується з рішенням зборів учасників і з вне

сенням змін до установчих документів товарист

ва, у зв’язку з чим моментом виходу учасника з
товариства є дата подачі ним заяви про вихід
відповідній посадовій особі товариства або вру

чення заяви цим особам органами зв’язку [4].

Актуальним є також визначення вартості ак�
тивів товариства. Одним із способів визначення
вартості майна товариства є експертна оцінка.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну ді

яльність в Україні» оцінка майна, майнових прав –
це процес визначення їх вартості на дату оцінки
за процедурою, встановленою нормативно
пра

вовими актами з оцінки майна, що є результатом
практичної діяльності суб’єкта оціночної діяль

ності. Статтею 7 цього Закону визначені випадки
проведення оцінки майна. Так, оцінка майна про

вадиться у випадках, встановлених законодавст

вом України, міжнародними угодами, на підставі

договору, а також на вимогу однієї із сторін угоди
та за згодою сторін. Таким чином, за заявою учас

ника, який виходить, або за ініціативою товари

ства може бути проведена експертна оцінка май

на товариства.

На сьогодні вихід із товариства як один із
способів припинення участі у товаристві є не

достатньо врегульованим у законодавстві Ук

раїни. Цей факт тягне за собою ряд незрозу

мілих речей, основною з яких є невизначеність
процедури виходу учасника із ТОВ.

Крім того, на практиці трапляються випадки,
коли учасники ухиляються від скликання зборів,
до порядку денного яких внесені питання щодо
розгляду заяви учасника про вихід, виплати на

лежної йому частки, затвердження змін до стату

ту тощо. В результаті, учасник, який виявив ба

жання припинити корпоративні правовідносини
з товариством, протягом тривалого періоду часу
фактично залишається його учасником.

Висновки

З метою усунення зазначених негативних
моментів ми пропонуємо:

законодавцю деталізувати у Законі України
«Про господарські товариства» (а ще краще
прийняти окремий закон «Про товариства з об

меженою відповідальністю») процедуру виходу
учасника з товариства;

учасникам більш детально визначати у ста

туті питання взаємовідносин товариства й
учасників, у тому числі ті, що стосуються вихо

ду учасника з товариства; 

у випадку створення перешкод у реалізації
учасником свого права на вихід із товариства
рекомендуємо учаснику звертатися до суду.
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The subject of this article is to analyze problems of retirement of participant from a limited company. Such
actual problems as ways of retirement of participant from a limited company, time of retirement of participant
from a limited company, payment procedure of limited company for a participant and others are also described. 

В статье проанализированы проблемы выхода участника из общества с ограниченной ответствен�
ностью, процедура выхода участника из состава общества с ограниченной ответственностью, момент
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Законом України «Про судоустрій і ста

тус суддів» від 07.07.2010 р. (далі – За

кон) започаткований черговий етап су


дово
правової реформи в Україні. До прий

няття Закону найвищий судовий орган у
системі судів загальної юрисдикції – Верхов

ний Суд України – займав нішу касаційної
інстанції, був перевантажений справами, що
негативно впливало на розгляд справ у ро

зумні строки, ефективність реалізації ролі су

дової влади у державі.

Надмірна перевантаженість Верховного
Суду справами відповідно до висновків єв

ропейських консультаційних структур і пре

зидентів (голів) Верховних Судів є основ

ним фактором, що ускладнює або може уск

ладнювати здійснення Верховним Судом
свого безпосереднього призначення. Тому
кожній із країн (із урахуванням специфіки
структурної побудови судової системи дер

жави, рівня спеціалізації, розгалуженості,
особливостей територіального устрою, істо

ричного фундаменту) було рекомендовано
визначити шляхи, законодавчі застереження
або практичні механізми, що мають гаранту

вати розгляд у Верховному Суді лише тих
справ, позиція з правозастосування в яких є
дійсно важливою та відповідає його безпосе

редньому призначенню [1, с. 8]. 

О. Лавринович зазначає, що завдяки За

кону в Україні створена єдина система каса

ційної інстанції на чолі з відповідними вищи

ми судами, що згідно з вимогами Конвен

ції з прав людини і основоположних свобод
та практикою Європейського суду з прав 
людини забезпечить сталість судових рішень
судів першої й апеляційної інстанцій. З цією
метою створено Вищий спеціалізований суд
України з розгляду цивільних і криміналь


них справ, який функціонує як суд каса

ційної інстанції (нарівні з Вищим господар

ським судом України та Вищим адміністра

тивним судом України). Відповідно з такою
системою судів основною функцією Верхов

ного Суду України є забезпечення єдності су

дової практики [2, с. 6].

Перегляд судових рішень Верховним Су

дом України – особлива стадія розгляду
справи у цивільному судочинстві, що забез

печує законність і обґрунтованість судових
рішень, тому дослідження її діяльності без

перечно є актуальним.

Проблемі ефективності діяльності Вер

ховного Суду України як судової інстанції,
здійснення принципу верховенства права
при перегляді судових рішень відповідно з
вимогами міжнародних стандартів присвя

чені дослідження багатьох учених
юристів
та юристів
практиків, зокрема В. Комарова,
О. Лавриновича, Р. Мінченко, А. Осетинсь

кого, В. Паліюка, Ю. Притики [1–6] та ін.
Але деякі проблемні питання, пов’язані з ос

танніми змінами у Цивільному процесуаль

ному кодекі (далі – ЦПК) у зв’язку з прий

няттям Закону України «Про судоустрій і
статус суддів», потребують додаткових до

сліджень (аналіз процесуальних особливос

тей процедури вирішення питання про до

пуск справи до провадження при перегляді
рішень у цивільних справах Верховним Су

дом України, відповідність новел ЦПК міжна

родним стандартам і реалізації завдань право

суддя та права на судовий захист відповідно
до положень статей 2 і 7 Закону). Вирішен

ня зазначених проблемних питань і є метою
цієї статті.

Відповідно до положень Закону у Цивіль

ний процесуальний кодекс України внесені
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зміни, які вдосконалюють окремі норми що

до діяльності Верховного Суду України сто

совно перегляду судових рішень у цивільних
справах після їх перегляду в касаційному по

рядку (глава 3 розділу V «Провадження у
зв’язку з винятковими обставинами» викла

дена у новій редакції за назвою «Перегляд су

дових рішень Верховним Судом України»),
тобто стадія цивільного процесу «перегляд
судових рішень у зв’язку з винятковими обс

тавинами» згідно з чинним ЦПК замінена на
стадію «Перегляд судових рішень Верхов

ним Судом України». Як логічно зазначає Р.
Мінченко, «перегляд судових рішень Вер

ховним Судом України більш не є повтор

ною касацією, а носить характер особливого
виду провадження в цивільному процесі Ук

раїни» [4, с. 167].

Перегляд судових рішень Верховним Су

дом України є стадією цивільного процесу,
яка гарантує законність і обґрунтованість су

дових рішень у цивільних справах, сприяє
виконанню завдань цивільного судочинства,
передбачених ст. 1 ЦПК України, – захист
законних прав, свобод чи інтересів фізичних
осіб, юридичних осіб, інтересів держави, що
забезпечується справедливим, неупередже

ним та своєчасним розглядом і вирішенням
цивільних справ.

Нова редакція глави 3 розділу V ЦПК
України пов’язана з суттєвими змінами судо

вої системи відповідно до положень Закону.
Новелами є створення в системі судів загаль

ної юрисдикції нового виду суду – Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду ци

вільних і кримінальних справ; скорочення
кола осіб, які мають право на звернення про
перегляд судових рішень Верховним Судом
України; конкретизація підстав для подання
заяви про перегляд судових рішень (віднос

но норм права); зміна процесуального поряд

ку подання заяви про перегляд.

Перегляд судових рішень Верховним Су

дом України – це окрема, самостійна стадія
цивільного процесу, спрямована на перевір

ку законності судових рішень після їх пере

гляду у касаційному порядку виключно з
підстав, встановлених ЦПК України.

Перегляд судових рішень Верховним Су

дом України має певні особливості, що від

різняють його від інших видів проваджень ци

вільного процесу:

•• перегляд судових рішень регулюється
окремою групою цивільно
процесуальних
норм, тобто зазначений вид перегляду є ок

ремим правовим інститутом;

••даний вид перегляду є виключним, оскіль

ки може здійснюватися лише після перегляду
судових рішень у касаційному порядку;

•• підстави перегляду за своєю сутністю
також є виключними – заява про перегляд

може бути подана тільки за наявності підстав,
передбачених ст. 355 ЦПК України;

••справа розглядається особливим органом –
Верховним Судом України;

•• особливим є порядок подання заяви про
перегляд судових рішень – заява про пере

гляд судових рішень подається до Верховного
Суду України через Вищий спеціалізований
суд України з розгляду цивільних і кримі

нальних справ.

До суб’єктів, які мають право на звернення
про перегляд судових рішень Верховним Су

дом України, відносяться сторони; інші особи,
які брали участь у справі; особа, на користь
якої постановлено рішення міжнародною су

довою установою, юрисдикція якої визнана
Україною. Заява про перегляд судових рішень
Верховним Судом України може бути подана
вказаними суб’єктами лише за умови:

неоднакового застосування судом (суда�
ми) касаційної інстанції одних і тих самих
норм матеріального права, що потягло ухва�
лення різних за змістом судових рішень у
подібних правовідносинах (п. 1 ч. 1 ст. 355
ЦПК). Слід зазначити, що згідно з положен

ням глави 3 розділу V ЦПК України у ре

дакції 2004 р. ця підстава не передбачала
норми права, що можуть бути порушені; під

ставою перегляду судових рішень у цивільних
справах у зв’язку з винятковими обставинами
було неоднакове застосування судом (суда

ми) касаційної інстанції одного і того самого
положення закону. У пункті 1 ч. 1 ст. 355 чин

ного ЦПК України зазначено, неоднакове
застосування якої саме норми права може
стати підставою перегляду рішень Верхов

ним Судом України, а саме «одних і тих самих
норм матеріального права», тобто йдеться про
неоднакове застосування виключно норм ма

теріального права (неоднакове застосування
норм процесуального права не може бути
підставою перегляду рішень Верховним Су

дом України);

встановлення міжнародною судовою ус�
тановою, юрисдикція якої визнана Україною
(тобто Європейським судом з прав людини),
порушення Україною міжнародних зобов’я�
зань при вирішенні справи судом. Заява про
перегляд таких судових рішень може бути
подана, коли стало відомо про набуття цим
рішення статусу остаточного (п. 2 ч. 1 ст. 355
ЦПК). Ю. Притика зазначає, що перегляд
судових рішень на підставі п. 2 ч. 1 ст. 355
ЦПК може мати більш формальний харак

тер, оскільки рішення Європейського суду з
прав людини підлягають безпосередньому ви

конанню без «імплементації». Заслуговує на
увагу те, що перегляд на цій підставі сприяє
відновленню справедливості й авторитету
судової системи України. Також необхідно
враховувати, що перегляд за даною підста
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вою випливає з Рекомендації № К (2000) 2
щодо перегляду справ і відновлення прова

дження у справі на внутрішньодержавному
рівні у зв’язку з рішеннями Європейського су

ду з прав людини, схваленої Комітетом мі

ністрів Ради Європи 19.01.2000 р. [6, с. 539].
Закріплення у ЦПК зазначеної підстави пе

регляду судових рішень пояснюється тим,
що ст. 9 Конституції України встановлює по

ложення, згідно з яким чинні міжнародні до

говори, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, є частиною націо

нального законодавства України.

В. Паліюк у своїх наукових дослідженнях
справедливо відокремлює Конвенцію про за

хист прав людини і основоположних свобод
від інших міжнародних договорів, підкрес

лює її пріоритет і певні особливості. Зокрема,
норми
параметри, розміщені в тексті Конвен

ції, є вищими принципами європейського
правопорядку. Завдяки Комісії з прав люди

ни та старого Євросуду (на сьогодні – нового
Євросуду) Конвенція стала першим міжна

родним правозахисним документом, спря

мованим на реальний захист прав та основ

них свобод людини. Крім того, Конвенція як
юридично обов’язковий договір для держав –
членів Ради Європи запровадила систему кон

тролю за імплементацією права на внутріш

ньодержавному рівні, на підставі чого держа

ви, які ратифікували Конвенцію, повинні га

рантувати відповідність свого внутрішнього
законодавства положенням Конвенції, а та

кож вносити певні зміни у своє законодавство
та судову практику [5, с. 185–186].

У новій редакції глави 3 розділу V ЦПК
встановлюється особливий порядок подання
заяви про перегляд судових рішень Верхов

ним Судом України. Відповідно до положень
Закону України «Про судоустрій і статус суд

дів» у судовій системі України відбулися сут

тєві зміни, зокрема створено новий вид суду –
Вищий спеціалізований суд України з роз

гляду цивільних і кримінальних справ. Заява
про перегляд судових рішень Верховним Су

дом України (ч. 1 ст. 358 ЦПК) подається до
Верховного Суду України через Вищий спе

ціалізований суд України з розгляду цивіль

них і кримінальних справ.

У Вищому спеціалізованому суді України
з розгляду цивільних і кримінальних справ
заява про перегляд судового рішення реєст

рується у день надходження та передається
судді
доповідачу, який перевіряє відповід

ність заяви вимогам ЦПК України.

Згідно з положеннями ст. 360 ЦПК пи

тання про допуск справи до провадження ви

рішує колегія у складі п’яти суддів Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду ци

вільних і кримінальних справ. Колегія фор

мується у порядку, встановленому ч. 3 ст. 111

ЦПК. Судді, які приймали рішення, що ос

каржується, не беруть участі у вирішенні пи

тання про допуск справи до розгляду.

Протягом п’ятнадцяти днів з дня надход

ження заяви Вищий спеціалізований суд Ук

раїни з розгляду цивільних і кримінальних
справ постановляє ухвалу про допуск справи
до провадження або відмову в такому допус

ку. Протягом п’яти днів із дня постановлен

ня ухвала про допуск справи до провадження
разом із заявою про перегляд судових рішень
і доданими до неї документами надсилається
до Верховного Суду України, у якому здійс

нюються підготовчі дії та розгляд справи з
підстав, визначених ст. 355 ЦПК. 

Зазначені новели у судоустрої України є
суттевим внеском у розвиток судово
правової
реформи в Україні, але до порядку вирішення
питання про допуск справи до провадження є
певні зауваження. Як зазначалося, це питання
є компетенцією Вищого спеціалізованого су

ду України з розгляду цивільних і криміналь

них справ, однак цей суд є також і судом ка

саційної інстанції, попередній розгляд справи
в якому визначається як необхідна умова для
подальшого перегляду справи у Верховному
Суді України. Іншими словами, один і той са

мий суд спочатку розглядає справу як каса

ційна інстанція, а потім вирішує питання про
допуск її справи до провадження у Верховно

му Суді України: про перегляд справи, яку
Вищий спеціалізований суд України з розгля

ду цивільних і кримінальних справ сам і роз

глядав. Отже, виникають певні сумніви віднос

но належності судової процедури.

Значущість належності судової процеду

ри визначається тим, що вона, як зазначає 
В. Комаров, є складовим елементом права на
справедливий судовий розгляд нарівні з та

кими елементами, як не обтяжений юридич

ними й економічними перешкодами доступ
до судової установи; публічний судовий роз

гляд; розумний строк судового розгляду; роз

гляд справи незалежним і безстороннім су

дом, встановленим законом [3, с. 157].

Слід зазначити, що законодавець передба

чив деякі засоби забезпечення неупередже

ного вирішення питання про допуск справи
до провадження Вищим спеціалізованим су

дом України з розгляду цивільних і кримі

нальних справ: колегія формується у поряд

ку, встановленому ч. 3 ст. 111 ЦПК; крім то

го, судді, які приймали рішення, що оскар

жується, не беруть участі у вирішенні питан

ня про допуск справи до розгляду. Однак із
метою найбільш ефективного та гарантова

ного здійснення положень статей 2 і 7 За

кону (виконання завдань суду та реалізація
права на судовий захист) зазначене повнова

ження, на нашу думку, доцільно доручити саме
Верховному Суду України. 
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Щоб не перевантажувати Верховний Суд
України, вирішення питання про допуск
справи до провадження доцільно здійснюва

ти скороченим складом суду – у складі трьох
суддів Верховного Суду України. Таким чи

ном, принцип права на судовий захист матиме
додаткові гарантії, а суб’єкти права на звер

нення про перегляд судових рішень у Вер

ховному Суді України – додаткові норматив

ні гарантії забезпечення справедливого та не

упередженого розгляду їх заяви. 

Слід також зазначити, що безсторонність
суду є одним із аспектів європейських стан

дартів у галузі прав людини (відповідно до 
п. 1 ст. 6 Конвенції), а практика Євросуду пе

редбачає два аспекти цих вимог [7, с. 248]:

•• національний суд має бути суб’єктивно
вільним від особистої упередженості чи не

об’єктивності;

•• національний суд має бути безстороннім
з об’єктивного погляду, для чого він повинен
надати істотні гарантії або виключити будь

які обґрунтовані сумніви стосовно цього. 

Викладене дозволяє зробити висновок, що
з метою виконання завдань суду та реалізації
права на судовий захист, визначених Зако

ном, необхідно доручити саме Верховному
Суду України вирішувати питання про до

пуск цивільної справи до провадження при
перегляді судових рішень Верховним Судом
України. Щоб не перевантажувати Верхов


ний Суд України справами, вирішення пи

тання про допуск справи до провадження до

цільно здійснювати скороченим складом су

ду – у складі трьох суддів Верховного Суду
України.
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№ 10

Питання участі в цивільному процесі
юридичних осіб публічного права заслу

говує на увагу з точки зору як теорії

цивільного процесу, так і практики застосуван

ня норм цивільного процесуального законодав

ства. Питанням правового регулювання юри

дичних осіб публічного права приділяли увагу
І. Кучеренко, В. Чигир, І. Красько, Л. Винар, 
Р. Майданик та ін., але вони розглядали, пе

редусім, цивільно
правові питання правового
статусу юридичних осіб публічного права. Не

достатня увага з боку науковців до проблемних
питань застосування норм цивільного процесу

ального права у зазначених випадках, відсут

ність вказівок з цих питань вищих судових
інстанцій зумовлює невизначеність законодав

ства, яке застосовується при вирішенні справ за
участю юридичних осіб публічного права, та
помилки, що допускаються суддями при засто

суванні норм цивільного процесуального права
при вирішенні таких справ. Так, поширеним
явищем є неоднозначне відношення судів до пра

вового статусу у процесі юридичних осіб пуб

лічного права. Як зазначає Р. Майданик, у судо

вій практиці має місце змішування понять при
вирішенні питання, як ставитися до органу вла

ди у вигляді юридичної особи: як до органу вла

ди чи як до суб’єкта цивільного права [1]. Крім
того, поширеною помилкою є неправильне ви
з

начення процесуального положення в цивільно

му процесі зазначених осіб, що негативно впли

ває на їх можливість ефективно брати участь у
цивільному процесі. 

Мета цієї статті – висвітлення особливостей
участі в цивільному судочинстві юридичних
осіб публічного права, розгляд питань і проб

лем участі цих осіб у цивільному судо

чинстві, що сприятиме правильному застосу

ванню відповідного законодавства суддями
та збагатить теорію цивільного процесуаль

ного права. 

На сьогодні в юридичній літературі немає
єдиного точно визначеного поняття «юридична
особа публічного права». Але можна виділити
певні ознаки цього явища, наявність яких не
викликає сумнівів. Вважаємо, що вдалим є таке
визначення юридичної особи публічного права:
це юридична особа, що створюється незалежно
від волі приватних осіб, як правило, для здійс

нення спеціальних функцій, не обумовлених її
участю у цивільному обороті (наприклад, міні

стерства, відомства, установи соціальної сфери,
культурно
освітянські заклади) [2]. В юри

дичній літературі безспірними є дві основні оз

наки юридичної особи публічного права – це
мета їх створення та порядок створення [3, 
с. 12]. В юридичній літературі виділяють такі
види юридичних осіб публічного права: держав

ні та комунальні установи, публічні заклади і
фонди, унітарні державні та комунальні підпри

ємства, юридичні особи приватного права інших
організаційно
правових форм, уповноважені
здійснювати публічно
правові функції [2, с. 4]. 

Оскільки в рамках однієї статті неможливо
охопити всі подібні організації, то зупинимося
на першому виді: державні та комунальні уста

нови. Під державними та комунальними устано

вами в юридичній літературі розуміють, перед

усім, органи державної влади й органи місцево

го самоврядування [2, с. 4].

При вирішенні питання щодо складу осіб,
які беруть участь у цивільному судочинстві, ци

вільне процесуальне законодавство виходить з
необхідності жорсткої регламентації певного пе

реліку процесуальних статусів, наприклад – по

зивач, свідок, експерт тощо. Кожен, хто бере
участь у цивільному процесі, повинен мати один
із процесуальних статусів, визначених чинним
Цивільним процесуальним кодексом (далі –
ЦПК) України, перелік яких є вичерпним.
Участь у цивільному процесі у статусі, не перед

баченому ЦПК України, одночасне суміщення
декількох статусів одним учасником за загаль
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ним правилом неприпустиме. Ці статуси визна

чаються у параграфах 1, 2 глави 4 ЦПК України.
Відповідно до назв цих параграфів, зазначених
осіб можна умовно поділити на дві великі групи:
особи, які беруть участь у справі (§ 1); інші учас

ники цивільного процесу (§ 2).

Аналіз цивільного процесуального законо

давства, практики його застосування свідчить,
що юридичні особи публічного права виступа

ють у загальних судах тільки як учасники, які
відносяться до першої групи: особи, які беруть
участь у справі (§ 1). Вони не можуть виступа

ти як інші учасники цивільного процесу (§ 2),
оскільки загальний зміст норм щодо цих осіб і
практика їх застосування свідчать, що ними мо

жуть бути лише фізичні особи. 

Відповідно до ст. 26 ЦПК України, «у спра

вах позовного провадження особами, які беруть
участь у справі, є сторони, треті особи, пред

ставники сторін та третіх осіб. У справах наказ

ного та окремого провадження особами, які бе

руть участь у справі, є заявники, інші заінтере

совані особи, їхні представники. У справах мо

жуть також брати участь органи та особи, яким
законом надано право захищати права, свободи
та інтереси інших осіб». Органами та особами,
яким законом надано право захищати права,
свободи та інтереси інших осіб, є особи, перед

бачені в статтях 39, 45 ЦПК України. Теоретич

но юридичні особи публічного права можуть
виступати у цивільному процесі у будь
якому
процесуальному статусі, визначеному у ст. 26
ЦПК України, крім статусу представника,
оскільки, виходячи із загального змісту ст. 40
ЦПК України, представником може бути тіль

ки фізична особа. 

Відомим є положення про те, що коли вини

кає необхідність участі держави у правовідно

синах, у тому числі процесуальних, то функцію
представництва інтересів держави виконують
державні органи, до компетенції яких належать
відповідні правовідносини. Тому у випадку, ко

ли є небезпека порушення державних інтересів,
що перебувають у сфері правовідносин, визна

чених у ч. 1 ст. 15 ЦПК України, або є достатні
підстави вважати, що держава порушує відпо

відні права й інтереси фізичних чи юридичних
осіб, то вказані державні органи беруть участь у
цивільному процесі та представляють державні
інтереси. На практиці їх часто називають від

повідно позивачами та відповідачами, що, од

нак, не зовсім правильно, оскільки у таких ви

падках інтереси, що захищаються, або обов’язок
відповідальності належать не власне цим орга

нам, а державі. Тому більш правильною є по

зиція, коли відповідно позивачем або відповіда

чем у справі зазначається держава, але після цьо

го додається вираз «в особі такого
то держав

ного органу». Безумовно, мають також місце ви

падки, коли державні органи й органи місцево

го самоврядування виступають у процесі від
власного імені, коли порушені їх власні інтере

си. Але на практиці такі випадки є досить не

численними. Аналогічними є передумови участі

юридичних осіб публічного права як заявників
і боржників у наказному провадженні. Що сто

сується окремого провадження, то зазначені осо

би виступають у ньому лише в силу прямих вка

зівок, які містяться виключно у ЦПК України.
Зазначене стосується також органів місцевого
самоврядування – представництва територіаль

них громад.

Іншою проблемою участі в цивільному су

дочинстві юридичних осіб публічного права (в
даному випадку – органів державної влади та
місцевого самоврядування) є плутанина та змі

шування понять при вирішенні питання, як ста

витися до органу влади у вигляді юридичної
особи: як до органу влади чи як до суб’єкта ци

вільного права. На нашу думку, якщо орган дер

жавної влади має статус юридичної особи, то слід
виходити з суті конкретної справи. Якщо пред

метом спору є цивільні права, то слід виходити 
з положення ст. 82 ЦПК України про те, що в ци

вільних відносинах юридичні особи публічного
права мають рівний статус із юридичними осо

бами приватного права і відноситись до таких ор

ганів як до позивача або відповідача, поки зако

нодавством не встановлено інше.

Законодавство передбачає також мож

ливість участі юридичних осіб публічного пра

ва у цивільних процесуальних правовідносинах
як третіх осіб. ЦПК України розрізняє два види
третіх осіб: треті особи, які заявляють самостій

ні вимоги щодо предмета спору, та треті особи,
які не заявляють самостійних вимог щодо пред

мета спору (статті 34–36). За підставами участі
у процесі та своїми процесуальними правами
треті особи, які заявляють самостійні вимоги
щодо предмета спору не відрізняються від по

зивача. Що стосується третіх осіб, які не заяв

ляють самостійних вимог щодо предмета спору,
то вони вступають до цивільного процесу, якщо
рішення суду може вплинути на їх права та/чи
обов’язки щодо однієї із сторін (ч. 1 ст. 35 ЦПК
України). Це, на перший погляд, складне для
розуміння положення, неоднозначно сприй

мається на практиці, що виражається у тому,
що іноді юридичні особи публічного права бе

руть участь у процесі як треті особи, які не заяв

лять самостійних вимог щодо предмета спору у
випадках, коли від них необхідно отримати ли

ше певну інформацію щодо справи. Вважаємо,
що в таких випадках правильніше було б залу

чити відповідну посадову особу як свідка. 

В юридичній літературі обґрунтовано ствер

джується, що у судах відповідачами за майно

вими спорами, пов’язаними з державними (ко

мунальними) контрактами або з відшкодуван

ням заподіяної шкоди, повинні визнаватися не
органи влади, які уклали їх або заподіяли шкоду,
а безпосередньо публічні утворення (наприклад,
Держава Україна) [1, с. 8]. Разом із тим ствер

джується, що відповідні органи влади, чиї дії або
бездіяльність викликали пред’явлення майно

вих претензій, можуть брати участь у подібних
судових справах як треті особи, що не заявля

ють самостійних вимог щодо предмета спору, і
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вони братимуть участь у справі на стороні пуб

лічного утворення [1, с. 8]. Остання теза вик

ликає заперечення. Відповідно до ст. 35 ЦПК
України підставою залучення особи у процес у
статусі третьої особи, яка не заявляє вимог щодо
предмета спору, є ймовірність того, що рішення
у справі може вплинути на її права чи обов’язки
щодо однієї із сторін. Державний же орган не
має власного майна, за рахунок якого виконува

лися би такого роду зобов’язання. Ці суми йдуть
з державного бюджету. Отже, державний орган
не має обов’язку щодо відшкодування шкоди
Державі Україна. На нашу думку, в таких спра

вах третіми особами будуть працівники дер

жавних органів, які допустили неправомірне
рішення і лише у випадках, коли законом на
них покладається обов’язок нести матеріальну
відповідальність.

Коли юридична особа публічного права ви

ступає стороною у справі, то інтереси, яка вона
захищає, як правило, виходять за межі її влас

них інтересів як юридичної особи, бо вона пред

ставляє в суді інтереси держави або терито

ріальної громади. Зловживання представника

ми таких юридичних осіб своїми правами може
завдати шкоди інтересам не тільки юридичної
особи, а й держави в цілому або інтересам тери

торіальної громади, яку представляє така юри

дична особа публічного права. Тому особливої
актуальності набувають питання реалізації
прав, пов’язаних із розпорядженням предметом
спору. Вважаємо, що в таких випадках недо

статьо загальної процедури перевірки закон

ності реалізації прав, висвітленої у ст. 174 ЦПК.
На нашу думку, для запобігання можливим по

рушенням інтересів держави або територіальної
громади доцільно внести зміни до ст. 174 ЦПК,
які були б спрямовані на підвищену охорону та

ких інтересів від порушень. Це можна зробити,

наприклад, шляхом встановлення додатково
обов’язку суду вимагати надання представника

ми юридичної особи публічного права доказів
того, що реалізація зазначеного права не пору

шує інтересів держави або територіальної грома

ди, не суперечить закону, за винятком випадків,
коли це явно випливає з матеріалів справи.

Викладене дає підстави для висновку, що
юридичні особи публічного права беруть участь
у цивільному процесі, як правило, для захисту
інтересів держави, а у нечисленних випадках –
також для захисту власних інтересів. Крім того,
враховуючи, що такі особи наділені певною
компетенцією, іноді, у спеціально обумовлених
у законодавстві випадках, коли справа певним
чином стосується їх компетенції, вони можуть
брати участь у процесі для захисту інших осіб
або виступають як свого роду «консультанти»
для суду – з питання, яке необхідно винести в
конкретній справі.

Безумовно, заслуговує на увагу досліджен

ня проблемних питань участі в цивільному про

цесі інших видів юридичних осіб публічного
права. Але повноцінно розглянути ці питання в
рамках однієї статті неможливо, тому вони бу

дуть висвітлені у подальших дослідженнях.
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Ефективність захисту порушених, не

визнаних або оспорюваних прав, сво

бод чи інтересів залежить від його

своєчасності. Саме тому законодавець виді

лив вирішення цивільних справ і своєчасний
розгляд як одне із завдань цивільного судо

чинства (ст. 1 Цивільного процесуального
кодексу (далі – ЦПК) України) [1, с. 262].
На нашу думку, своєчасність вирішення 
цивільних справ є каменем спотикання на

шої судової системи. Незважаючи на те, що
законодавець вимагає від судів усіх рівнів,
разом із законним вирішенням цивільних
справ, оперативності та своєчасності їх роз

гляду, вказана проблема залишається не ви

рішеною.

На думку В. Комарова, для судових про

ваджень і судочинства в цілому характерною
є темпоральність, яка відбиває той чинник,
що процесуальні дії суду й учасників цивіль

ного процесу мають здійснюватися лише в ме

жах відповідних стадій судочинства, послі

довно та в межах певного часу, зокрема, ви

значених процесуальних строків для сторін,
інших осіб, які беруть участь у справі, та стро

ків судової діяльності, встановлених законом
для суду [2, с. 697]. Тобто на сучасному етапі
актуальною залишається проблема визначен

ня поняття «процесуальні строки» та концеп

туальних особливостей їх застосування в
цивільному судочинстві України.

Слід зазначити, що аналізу цього явища
присвячені роботи В. Комарова, В. Тертиш

нікова, В. Баранкової, С. Бичкової, І. Бірюко

ва, В. Бобрика та інших учених.

Метою цієї статті є визначення поняття та
концептуальних особливостей застосуван

ня процесуальних строків у цивільному су

дочинстві України. 

Перш за все заслуговують на увагу пи

тання про визначення поняття «процесу

альні строки» в цивільних процесуальних
кодексах різних країн. Так, згідно із ст. 67
ЦПК України процесуальні строки – це
строки, в межах яких вчиняються процесу

альні дії. Вони встановлюються законом або,
якщо не визначені законом, судом. 

Глава 9 ЦПК Російської Федерації від
14.11.2002 р. прямо не дає ніяких визначень
процесуальних строків, хоч і вказує в ч. 1 
ст. 107, що всі процесуальні дії здійснюються
у процесуальні строки, встановлені феде

ральним законом. У випадках, якщо строки
не встановлені федеральним законом, вони
визначаються судом. 

Слід зазначити, що ЦПК Республіки Узбе

кистан від 30.08.1997 р. (глава 12), ЦПК Рес

публіки Казахстан від 13.07.1999 р. (глава 10),
ЦПК Республіки Білорусь від 11.01.1999 р.
(глава 17), ЦПК Грузії від 14.11.1997 р. (гла

ва 7) не визначають поняття строку. Стат

тя 32 ЦПК Болгарії також не дає визначен

ня процесуальних строків, але дає поняття їх
видів, зазначаючи, що строки в процесі, якщо
вони не встановлені законом, встановлюють

ся судом. 

ЦПК Республіки Молдова від 30.05.2003 р.
(ст. 110) дає визначення поняття «строк»:
процесуальним строком «является установ

ленный законом или назначенный судебной
инстанцией (судьей) промежуток времени, в
течение которого судебная инстанция (судья),
участники процесса и другие лица, связан

ные с деятельностью судебной инстанции,
должны совершить определенные действия
либо завершить совокупность процессуаль

ных действий». ЦПК Франції поняття стро

ків закріплює в ст. 650, де зазначається, що
коли який
небудь акт чи формальна вимога
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повинна бути виконана до витоку певного
строку, то він має своїм початковим момен

том ту дату акта, події, рішення або повідом

лення, яке дає початок витоку строку. 

Поняття процесуальних строків у ЦПК
Німеччини не отримало свого прямого вира

ження, але процесуальні строки знайшли
своє закріплення в окремих правових нормах.
Так, § 339 ЦПК Німеччини регулює подання
заперечень щодо заочного рішення, § 356 ви

значає строки для приведення доказів, § 516
встановлює строки на апеляційне оскаржен

ня рішення суду першої інстанції тощо.

Таким чином, ЦПК ряду країн, з одного
боку, не мають безпосереднього закріплення
поняття «процесуальні строки» в своїх нор

мах, а з іншого – визначають різний підхід до
їх техніко
правового закріплення (від надан

ня поняття початку та закінчення процесу

альних строків, як це зроблено в ЦПК Фран

ції, до закріплення їх в кожній процесуальній
дії, як це має місце в ЦПК Німеччини, чи ви

моги щодо здійснення всіх процесуальних
дій у межах строків, які встановлюються за

коном, що відтворюється в ЦПК Російської
Федерації, чи законом і судом, як це закріп

лено в ЦПК України, Молдови тощо). Інши

ми словами, законодавці кожної країни пере

носять розуміння процесуальних строків із
прикладного його правозастосування, яким є
ЦПК, на рівень теоретичного їх розуміння.
Така ситуація має місце у зв’язку з великою
складністю таких понять, як процесуально

правові строки взагалі й їх синонімів, які ма

ють місце в цивільному судочинстві (проце

суальні строки, розумні строки, своєчасність
та не своєчасність процесуальних дій, пра

вові строки). Застосування всіх цих термінів
відносно судочинства робить останнє казуїс

тичним, бо кожний із таких термінів потре

бує окремого їх тлумачення. 

На нашу думку, підхід до розуміння про

цесуальних строків пов’язується з тим, що ко

жен законодавець намагається уникнути кон

кретизації поняття «процесуальні строки». 
В іншому випадку намагання привести по

няття «процесуальні строки» до єдиного їх
визначення, кожного разу тягло б за собою
інше їх поняття, а тому кожне таке визначен

ня мало б свої недоліки.

Вважаємо, що необхідно дослідити яким
чином визначається поняття «процесуальні
строки» вченими
процесуалістами на теоре

тичному рівні. Так, М. Штефан зазначав, що
категорія «строк» є моментом часу (dieg in quo,
terminus), його проміжком чи періодом часу
(dieg intra quem dilatio) [3, с. 179]. К. Юдель

сон вказував, що процесуальним строком є
встановлений законом або судом час, упро

довж якого можуть або повинні бути здійс

нені процесуальні дії [4, с. 176]. Такої ж дум


ки дотримується і В. Кройтор [5, с. 93]. 
С. Абрамов під процесуальними строками
розумів строки, встановлені для здійснення
процесуальних дій [6, с. 87]. С. Васильєв вва

жає, що це період часу, встановлений зако

ном або судом, протягом якого повинна бути
зроблена певна процесуальна дія судом, сто

ронами й іншими особами, які беруть участь
у справі [7, с. 109]. С. Чорнооченко, визнача

ючи поняття «процесуальні строки», поси

лається на ЦПК України, згідно з яким про

цесуальний строк – це проміжок часу для
вчинення процесуальних дій судом і учасни

ками процесу [8, с. 109]. У свою чергу, Т. Ва

хонєва вважає, що: «Процесуальний строк –
це встановлений законом чи судом час, про

тягом якого має бути розглянута цивільна
справа, виконане судове рішення, можуть чи
мають бути здійснені ті чи інші процесуальні
дії» [9, с. 342]. На нашу думку, саме таке ви

значення поняття «процесуальний строк» є
найбільш розширеним. 

Викладене свідчить, що науковці по
різ

ному визначають поняття «процесуальний
строк» у цивільному процесі, але всіх їх об’єд

нує два моменти: це час, а також процесу

альні дії, які повинні здійснити всі учасники
судового процесу в межах цього часу. У зв’яз

ку з цим вважаємо, що при визначенні по

няття «процесуальний строк» необхідно бра

ти до уваги не просто поняття «часу» як уточ

нюючої категорії, яка об’єктивно є незалеж

ною, бо вона не підкоряється ніяким припи

сам чи навіть нормам законодавчого характе

ру. Сам «час» як необмежена природна кате

горія не збігається з поняттям «процесуальні
строки», бо час в даному випадку є природ

ним рухом, а процесуальні строки – штуч

ною категорією, яка придумана людиною з
урахуванням конкретних справ у цивільно

му судочинстві чи конкретних процесуаль

них дій.

М. Ясинок зазначає, що процесуальні
строки за своїм змістом є юридичними фак

тами, а за своєю формою – це встановлені 
законом чи судом часові обмеження. Вважа

ємо, що такий концептуальний підхід до ро

зуміння процесуальних строків є позитив

ним, бо строки в розумінні природного часу є
поняттям незворотним, а тому вони висту

пають як незмінні факти по відношенню до
конкретної дії чи події. На законодавчому рів

ні необхідно вести мову про наявність «про

цесуального часу», а такий час вже має свою
зворотність у вигляді поновлення процесу

альних строків (ч. 3 ст. 294, ч. 3 та 4 ст. 325
ЦПК України тощо). Ось чому такі норми 
не є типовими нормативними приписами. 
В. Горшнєв кваліфікує такі норми як юри

дичні фікції [10, с. 116]. І в цьому є сенс, бо
процесуальні строки в порівнянні із загаль
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ним поняттям строку як природного часу
дійсно є фікцією. 

Процесуальні строки в процесі є понят

тям відносним до поняття часу як такого, бо,
як вже зазначалося, це не є натуральним по

няттям. Такий інститут введено в процесу

альне право, у тому числі цивільне процесу

альне право, з метою забезпечення своєчас

ного розгляду та вирішення цивільних справ.
Зміст процесуальних строків не лише роз

криває поняття початку та закінчення проце

суального часу, а й сприяє безпосередньому
й оперативному захисту порушених прав,
свобод та інтересів як фізичних, так і юридич

них осіб. І це правильно, бо процесуальні
строки є невід’ємною складовою тих чи ін

ших процесуальних дій не лише сторін, тре

тіх осіб, їх представників, а й суду. 

Якщо порівняти сьогоднішні визначення
поняття «процесуальні строки» в цивільному,
адміністративному та господарському судо

чинствах, то ці поняття не різняться за сво

їм змістом. Так, процесуальні строки – це
встановлені законом або судом строки, у ме

жах яких вчиняються процесуальні дії. Саме
так визначає поняття процесуальних строків
ч. 1 ст. 101 Кодексу адміністративного судо

чинства (далі – КАС) України. Таке ж трак

тування процесуальних строків дається і в 
ст. 50 ГПК України. Таким чином, загальне по

няття процесуальних строків в різних видах
судочинства є однотипним. Отже, процесу

альний строк, це проміжок процесуального
часу, впродовж якого має бути здійснена та
чи інша процесуальна дія, протягом якої по

винна бути здійснена певна частина судочин

ства в цивільній справі.

Поняття «процесуальний строк» у чин

ному ЦПК України характеризується своєю
неоднозначністю щодо його визначення та
відповідно щодо його змісту. Так, у ст. 1 ЦПК
України за одиницю процесуального строку
обирається своєчасний розгляд справ, а в ч. 4
ст. 74 ЦПК України під процесуальним стро

ком розуміється достатність часу. Частина 6
ст. 76 ЦПК України визначає процесуальність
строку як негайність, а в ч. 1 ст. 230 ЦПК 
України процесуальний строк розуміється як
невідкладність. Отже, поняття «процесуаль

ний строк» має різноплановий зміст, який за
рахунок його багатовекторного спрямування
проникає в кожну найменшу процесуальну
складову. І це вже та механіка, яка закладена
законодавцем у процесуальну матерію, що, у
свою чергу, є тими поштовхами, які рухають
кожну складову судочинства вперед. Разом
із тим кожна така складова має своє закріп

лення. Так, ч. 1 ст. 67 ЦПК України передба

чає, що процесуальні строки – це межі (тоб

то час, який обчислюється певним виміром),
які встановлені законом чи судом. Частина 1

ст. 68 ЦПК України логічно дублює ч. 1 ст. 67
ЦПК України: строки (тобто часові межі),
встановлені законом або судом, обчислюють

ся (певним виміром) роками, місяцями, дня

ми. Така щільна деталізація меж процесуаль

них строків не повинна змінюватися, бо тоді
процесуальне законодавство стане казуїстич

ним і спірним.

З перебігом процесуальних строків, їх
закінченням, зупиненням, поновленням про

цесуальний закон пов’язує певні процесуальні
наслідки, від яких залежить виникнення,
зміна чи закінчення суб’єктивних прав сторін.
Так, ст. 294 ЦПК України передбачає, що
апеляційна скарга на рішення суду подається
протягом десяти днів з дня його проголошен

ня. Особи, які брали участь у справі, але не
були присутні у судовому засіданні під час
проголошення судового рішення, можуть по

дати апеляційну скаргу протягом десяти днів
з дня отримання копії цього рішення. Апе

ляційна скарга на ухвалу суду першої інстан

ції подається протягом п’яти днів з дня її про

голошення. У разі, якщо ухвалу було поста

новлено без участі особи, яка її оскаржує,
апеляційна скарга подається протягом п’яти
днів з дня отримання копії ухвали. Апеля

ційна скарга, подана після закінчення стро

ків, визначених цією статтею, залишається
без розгляду, якщо апеляційний суд за за

явою особи, яка її подала, не знайде підстав
для поновлення строку, про що постанов

ляється ухвала. Аналогічно ч. 1 ст. 325 ЦПК
України передбачає, що касаційна скарга мо

же бути подана протягом двадцяти днів з дня
набрання законної сили рішенням (ухвалою)
апеляційного суду. Таким чином, законода

вець відводить особі двадцять днів, упро

довж яких можна подати касаційну скаргу на
рішення (ухвалу) апеляційного суду. Отже,
процесуальні строки відіграють роль проце

суального регулятора процесуальних дій.

Як апеляційна (ч. 3 ст. 294 ЦПК України),
так і касаційна (ч. 2 ст. 325 ЦПК України) ін

станції у разі пропуску (процесуального) стро

ку на оскарження можуть поновити цей
строк. У такому випадку в особи виникає пра

во на оскарження судових рішень. Таким чи

ном, поновлення процесуальних строків у да

них випадках характеризується людським
фактором, але на підставі процесуальних
норм, тобто норм, що застосовуються судом 
з урахуванням людського фактора. Саме суд,
поєднуючи в собі людський фактор, і є ру

шійною силою в правозастосуванні процесу

альних строків. Але така ситуація в практич

ній площині часто призводить до того, що суд

ді зловживають своїм правом щодо належного
правозастосування, з одного боку, а з іншого –
це можливість застосовувати до судді дисци

плінарне стягнення у вигляді догани (ч. 1 ст. 88
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Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» від 07.07.2010 р. № 2453
VI).

Оскільки процесуальні строки діють як
природний час і як фікції (поновлення, зупи

нення, пропуск процесуальних строків), це
свідчить про те, що інститут процесуальних
строків є багатофункціональним інститутом
і в цьому його особливість. Так, відповідно
до ст. 294 ЦПК України строки оскарження
судових ухвал і рішень судів першої інстанції
встановлюються відповідно у п’ятиденний та
десятиденний строк. А ст. 157 ЦПК України
вказує, що суд розглядає справи протягом
розумного строку, але не більше двох місяців
з дня відкриття провадження у справі; спра

ви про поновлення на роботі, про стягнення
аліментів – протягом одного місяця. У винят

кових випадках за клопотанням сторони, з
урахуванням особливостей розгляду справи,
суд ухвалою може подовжити розгляд спра

ви, але не більш як на п’ятнадцять днів. При
цьому, відповідно до ст. 129 ЦПК України
попереднє судове засідання має бути призна

чене та проведене протягом десяти днів з дня
відкриття провадження у справі, а на безпо

середній розгляд справ відводиться два міся

ці (ч. 1 ст. 157 ЦПК України). Як вже зазна

чалося, такий строк може бути за необхіднос

ті продовжений ухвалою суду не більш як на
п’ятнадцять днів. 

Процесуальні строки також сприяють 
динамізму процесуальних правовідносин у
цивільному процесі. В кожному випадку во

ни є індивідуалізованими як для процесуаль

ної дії суду, так і сторін. Такі строки не є за

мінними чи договірними. У той самий час
вони характеризуються обов’язковістю та не
можуть бути скасовані. Всі ці характеристи

ки стосуються зовнішньої складової проце

суальних строків. 

Проведений аналіз дозволяє зробити такі
висновки:

процесуальний строк – це той проміжок
процесуального часу, впродовж якого має
бути здійснена та чи інша процесуальна дія
або певна частина судочинства в цивільній
справі;

загальне поняття процесуальних строків
у різних видах судочинства є однотипним;

законодавці більшості країни переносять
розуміння процесуальних строків із приклад

ного його правозастосування, яким є ЦПК,
на рівень їх теоретичного розуміння;

процесуальні строки сприяють динаміз

му процесуальних правовідносин у цивіль

ному процесі, забезпечують оперативність ци

вільного судочинства;

процесуальні строки можуть бути склад

ними, бо їх загальний строк поділяється на
окремі складові, які, з одного боку, є самостій

ними, а з іншого – складовими загальних
строків;

процесуальна форма є первинною формою
судового процесу, в межах якої діють процесу

альні строки, що мають свою індивідуалізова

ну форму у вигляді часових обмежень.
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Упроцесі історичного розвитку та станов

лення судочинства (з урахуванням мі

граційних процесів, збільшення кіль


кості населення тощо) питання про явку в судо

ве засідання постає настільки актуальним, що
законодавець змушений розробити процедуру
повідомлення особи про її явку в судове засі

дання, а також постійно приділяти увагу цьому
питанню. Іншими словами, необхідність вивчен

ня історичного досвіду законодавчої регламен

тації викликів і повідомлень ніколи не втрачала
своєї актуальності.

Аналізу проблеми, що розглядається, при

свячені роботи Н. Садикова, З. Черниловського,
С. Сліпченка, О. Смотрова, В. Кройтора, Р. Шиш

ки, А. Чайковського, Ю. Титова, М. Ясинка, 
Е. Нефедьєва, В. Гончаренка, В. Батрименка, 
Л. Зайцева, О. Копиленка, С. Абрамова, К. Юдель

сона та інших учених Росії й України. 

Метою цієї статті є узагальнення існуючого
стану наукового розроблення та вивчення
проблем виникнення і розвитку інституту су

дових викликів і повідомлень на різних ета

пах історичного становлення судочинства. 

Якщо поетапно розглядати виникнення та
розвиток інституту судових викликів і повідом

лень, то, безумовно, перший етап можна визна�
чити періодом від Римського права (Закону XII
Таблиць) до першої половини ХVІІ ст. (Польської
Правди та Статуту Великого князівства Ли�
товського). На нашу думку, найбільш доскона

ло інститут викликів у судове засідання розроб

лений у римському праві. Так, у ст. 1 Таблиці 1
Закону XII Таблиць зазначалось: якщо викли

кають кого
небудь на судоговоріння, хай ви

кликаний іде; якщо ж він не йде, хай той, хто
викликає, підтвердить свій виклик при свідках,
а потім веде його силоміць. У той самий час, як

що викликаний вигадує причини для неявки чи
намагається зникнути, хай той, хто його викли

кав, накладе на нього руку.

За римським правом неявка до суду вважа

лася «великим правопорушенням», яке могло
потягти за собою навіть рабство (накладення
руки). Разом із тим закон допускав неявку до
суду, але з поважних причин. Так, у ст. 3 Таб

лиці 1 зазначалось, якщо перепоною для явки
викликаного на судоговоріння буде його хво

роба або старість, хай той, хто зробив виклик,
дасть йому в’ючну тварину або віз; якщо не за

хоче, надавати не зобов’язаний [1, с. 46]. 

Інститут судових викликів був притаман

ний і найдревнішим видам цивільного процесу,
один із яких називався легісакційним. Саме в
цьому (найпершому) виді цивільного процесу
застосовувалася така правова технологія ви

кликів у судове засідання того часу [2, с. 336].
Якщо в легісакційному процесі виклики чи
примусовий привід до претора, а потім і до суд

ді був обов’язком позивача, то вже у формуляр

ному процесі римського права виклик до суду
відбувався шляхом усного запрошення. Викли

кана особа мала відповісти на запрошення чи
вказати гаранта (vadimoniut), який гарантував,
що викликана особа з’явиться до суду в той день,
про який сторони домовилися [2, с. 341]. 

Інший підхід мав місце за часів дії екстраор

динарного процесу, що мав місце вже за часів
розвитку Римської імперії. Так, виклик відпо

відача в судове засідання здійснювався за допо

могою наказу про явку в судове засідання, що
вручався відповідачу силами відповідної судо

вої служби. В подальшому наказ про виклик у
судове засідання було замінено на повідомлен

ня про тяжбу (свого роду судова повістка), яке
складалося позивачем і вручалось офіційною
особою. В пізнішу епоху в обіход було введено
так звану процедуру «через записки», яка поля

гала в обміні повістками між позивачем і відпо

відачем [3, с. 41]. 

Незважаючи на те, що в Древньому Римі су

дочинство  не мало свого окремого процесуаль

ного законодавства, яке б регулювало судову
процедуру при розгляді цивільних спорів між
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приватними особами, процесуальні норми, які
належать до інституту судових викликів і пові

домлень, мали своє закріплення в матеріальних
нормах права. Це свідчить про те, що виклик до
суду був першочерговим питанням судочин

ства. На підтвердження даної тези свідчить та

кож те, що в судочинстві на той час відбуваєть

ся поступове вдосконалення процедурних пи

тань щодо викликів у судове засідання: від при

мусового приводу – до письмового вручення
судових викликів. При цьому, незважаючи на
те, що з того часу пройшло вже не одне тися

чоліття, питання викликів у судове засідання і
сьогодні є одним із найпроблемніших питань
сучасного цивільного судочинства.

Середні віки в Європі були ознаменовані
рецепцією римського права, у тому числі проце

суальних норм, які регулювали виклики до су

ду. Так, у § 1 розділу 1 Салічної правди у фран

ків зазначалось: «якщо хто буде викликаний до
суду за законами короля, і не з’явиться, прису

джується до сплати 600 ден.»; якщо ж хто, викли

кавши іншого на суд, сам не з’явиться й якщо
його не затримають якісь законні перепони,
присуджується до сплати 15 сол. на користь 
того, кого він викликав на суд» (§ 2 розділу 1
Салічної правди). Той, хто викликає іншого на
суд у супроводі свідків повинен прийти до його
будинку й якщо останнього не буде вдома, по

винен покликати дружину чи когось із його до

машніх із тим, щоб вони повідомили його про
виклик на суд (§ 3 розділу 1 Салічної правди).
Якщо ж відповідач буде зайнятий виконанням
королівської служби, то він не може бути ви

кликаний на суд (§ 4 розділу 1 Салічної правди)
[1, с. 67].

Таким чином, у Салічній правді франки при

святили інституту судових викликів першу главу,
вперше ввівши матеріальну відповідальність за
неналежне відношення сторін до судових ви

кликів. Цим інститут судових викликів почав
відігравати двояку роль. По
перше, він вихову

вав у населення повагу до суду; по
друге, викону

вав своє процесуальне призначення. При цьому,
на відміну від інституту судових викликів, за
римським правом (Закон XII Таблиць) Салічна
правда не надавала виключень для хворих і пре

старілих; лише королівська служба визнавалася
поважною причиною для неявки в судове засі

дання. Разом із тим Салічна правда закріплюва

ла, як і формулярний процес у Римському праві,
самовиклик позивачем відповідача. В цій частині
Салічна правда була кроком назад, бо екстраор

динарний судовий процес вже передбачав викли

ки до суду на державній основі з закріпленням за
судовими викликами спеціальної судової служ

би. Салічна правда була по суті матеріальним за

коном, який мав лише процесуальні вкраплення.
Незважаючи на такий конгломерат, цей законо

давчий акт віддзеркалював рівень судочинства
того часу, тієї процедури, що формувалася на те

риторії сучасної Франції.

Німеччина того часу відома своїм історич

ним правовим пам’ятником, яким є Саксонське

зерцало (далі – Зерцало), яке вже мало главу
«О порядке судопроизводства». Відповідно до
глави 2 ст. 2 «Судом керує сеньйор», він викли

кає до суду свого васала, який зобов’язаний
«з’явитися впродовж 14 днів у ленний суд» [1,
с. 107]. При цьому засідання суду відбувається
в установленому судовому місці (ст. 61 Зерца

ла). Відповідно до § 3 ст. 6 книги 2 «якщо хто не
з’явиться в суд, якщо він зобов’язаний з’яви

тись, того присуджують до судового штрафу,
якщо він не має обґрунтованих заперечень». 
Є лише чотири випадки, які визнаються «по

важними причинами (неявки в суд): арешт,
хвороба, служба Богу за межами країни та ім

перська служба». «Если кто
либо не может явить

ся в суд потому, что ему препятствует такая
причина и это будет должным образом доказа

но... то это остается для него без вредных по

следствий, и он получает срок до ближайшего
судебного дня, когда он освободится от такого
препятствия» (ст. 7 книга 2) [4, с. 222]. 

Таким чином, явка в судове засідання за
Саксонським зерцалом була обов’язковою.
Ухилення від явки в суд з поважних причин бу

ло обумовлено в законі й якщо ні однієї із чо

тирьох причин особа не мала, на неї накладався
штраф. Викликом до суду займався суд. Така
технологія викликів до суду та відповідальність
за неявку в судове засідання носили профілак

тичний характер, бо в подальшому особа все од

но зобов’язувалась явкою до суду.

Заслуговує на увагу процесуальна техно

логія виклику особи в суд за Польською Прав

дою (XIII ст.). Якщо хто
небудь постане перед
своїм суддею та поскаржиться на особу, яка
відсутня, а на питання судді відповість, що ба

жає його викликати в суд, то суддя наказує ко

морнику покликати відсутнього, а позивач по

винен дати коморнику утримання та пару взут

тя, або замість взуття 20 пфенігів, якщо той, 
кого викликають, мешкає не в тому ж селі чи не
в тій же околі. Якщо коморник і той, кого вик

ликають, обидва мешкають в одному селі, то ко

морнику платиться два пфеніга. Якщо відпо

відач не з’явиться в суд по першому і по друго

му виклику коморника чи по розпорядженню
судді, то за кожний раз він сплачує штраф у 
6 гривен. Якщо ж він не з’явиться і в третій раз,
то позивач виграє справу і суддя наказує забра

ти майно відповідача за його штраф і за борг по

зивачу [1, с. 138].

Як бачимо, в Польській Правді не лише де

тально прописувалася технологія судових вик

ликів, а й регламентувалася відповідальність
особи, яка ухилялася від явки в суд на підставі
виклику судді чи уповноваженої на це особи.
При цьому кожного разу така відповідальність
посилювалася.

Аналогічну технологію щодо викликів до
суду та відповідальності за неявку в судове за

сідання було закладено і в Статут Великого кня

зівства Литовського, який видано у Кракові у
1588 р. В Артикулі 22 розділу ІV зазначалось:
«Якщо хто
небудь будучи викликаним на сесію
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земського суду, не з’явиться і ніякої поважної
причини своєї неявки не вкаже, чи не пояснить
суду, то такий повинен стороні заплатити за не

явку за кожні позови 4 копи грошей, в суд одну
копу з розрахунку: судді – 40 грошей, а підсудку –
10 грошей [5, с. 79]. 

Таким чином, у середні віки в різних кра

їнах виклики до суду та покарання за неявку до
суду технологічно є схожими. Така процедура
мала три етапи: першим етапом є виклик особи
до суду, як правило через людину, яку спеціаль

но направляють для того, щоб вона викликала
особу в судове засідання. В разі неявки до суду,
без поважних причин, відбувається другий етап
виклику. На особу, яка не з’являється до суду
накладався штраф. Третій етап полягав у тому,
що в разі неявки в судове засідання третій раз
відповідач «програвав справу». Тобто інститут
виклику в судове засідання формувався в усіх
середньовічних країнах майже в одному і тому
ж напрямі та був однотипним. При цьому не

явка в судове засідання не лише тягла для
відповідача економічні збитки, а й вела до про

грашу справи.

Що стосується другого етапу, то без сум�
ніву це буде друга половина ХVІІ ст., почина�
ючи з Указу 1697 р. до Зводу Правил, прийнятих
у 1743 р. в Російській імперії, до складу якої вхо�
дила і лівобережна Україна. Так, у другій поло

вині ХVІІ ст. відбувається посилення слідчого
процесу. В зв’язку з цим 21 лютого 1697 р. вида

но Указ «Об отмене в судных делах очных ста

вок, о бытии вместо оных расспросу и розыску,
о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о нака

зании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах».
За цим Указом слідчий процес застосовувався
при розгляді не лише кримінальних, а й цивіль

них справ, про що зазначалося в Указі: «А быть ...
вместо судов и очных ставок розыску...» [6, 
с. 312]. Детальна регламентація такої форми су

дового процесу надана в «Кратком изображе

нии процессов или судебных тяжеб». Зазначе

ним документом передбачалась обов’язкова яв

ка в судове засідання сторін. Лише у виключ

них випадках (у разі хвороби) дозволялось
«употреблять адвокатов и оных вместо себя в
суд посылать»; коли ж відповідач не з’являвся
до суду тривалий час, його доставляли силою
[6, с. 13].

Даний судовий процес характеризувався
вирішальною роллю суду в процесі. Положення
учасників судового процесу було безправним.
Оскільки юридичне значення для суду мали
лише заяви сторін, які стосувалися суті справи
та були викладені у письмовій формі, процес в
основному вівся письмово. Сторони в судове
засідання практично не викликалися. Відбував

ся просто обмін письмовими запереченнями без
обмежень часу [7, с. 7]. Це давало можливість
суду «разъяснять дело надлежащими справка

ми» (ст. 441 Устава Гражданского судопроизво

дства Российской империи). Канцелярія на 
підставі справи складала доповідну записку,
сповіщаючи про це сторони. Дана доповідна 

записка мала значення протоколу справи.
Рішення ж складалося судом, виходячи з пись

мових матеріалів справи [8, с. 148]. 

Таким чином, замість сподівань на те, що
Указ 1697 р. усуне з судочинства зловживання
судових чиновників і судову тяганину, ці речі
стали ще більшими. У зв’язку з цим 5 листопа

да 1723 р. було видано Указ «О форме суда»,
який складався із 8 статей. Для боротьби з су

довою тяганиною вводилися скорочені строки
явки сторін до суду. «А ежели ответчик или ис

тец к суду не станет на положенный строк и не
объявит о себе, для чего не стал, то его сыскать
таким образом: первый день с барабанным бо

ем, и указ публиковать, чтоб явился в суд в не

делю, и когда по прошествии недели не явится,
того обвинить» [8, с. 316]. 

Разом із тим Указ визначив поважні причини
неявки в судове засідання: в разі хвороби, «ежели
от неприятеля какое помешательство имел, без
ума стал; от водяного и пожарного случая и во

ровских людей какое несчастье имел; ежели ро

дители, или жена и дети умрут» [8, с. 317]. Та

ким чином, неявка в судове засідання за викли

ком суду вважалося злочином. Незважаючи на
те, що людину могли «звинуватити» за неявку
до суду і це було суворим ставленням законо

давця до виконання інституту судових викли

ків, зазначений підхід дисциплінував сторони,
вимагав поваги до суду та судочинства, що знач

но прискорювало розгляд цивільних справ.

У Російській імперії, до складу якої входи

ла і лівобережна Україна, інститут судових ви

кликів діяв відповідно до Зводу Правил, прий

нятих у 1743 р. Для цієї території окремо був
прийнятий Звод правил, які мали повну назву:
«Права, по которым судится малороссийский
народ. Высочайшим всепросветлейшая Вели

кия Государыни Императрицы Екатерины Пет

ровны Самодержицы Всероссийския, Ея импе

раторского священнейшего Величества повеле

нием, из трех книг, а именно: Статута Литов

ского, Зерцала Саксонскаго и приложенных при

том двух прав, такожде из книги Порядка, то
переводе из польскаго и литовскаго языков на
российский диалект в едину книгу сведенныя, 
в городе Глухове, лета от Рождества Христова
1743 года». Сьогодні цей Звод законів називають
у спрощеному варіанті: «Права, за якими су

диться малоросійський народ» (1743 р.) (далі –
Звод Правил) [5, с. 200]. Так, у п. 4 артикулу 12
глави 8 зазначається «Позивачу і відповідачу
належить до суду з’явитися в зазначений день
зранку, не пізніше восьмого часу (крім святко

вих днів), а якщо хто з них не прийде в десято

му чи одинадцятому часі, то сказати йому щоб
на другий день був рано; прийде якщо пізніше
восьмого часу, тоді його з приказу не випуска

ти, щоб від того в судних справах продовження
не було» [5, с. 203].

Таким чином, Звод Правил детально опису

вав режим явки сторін до суду та наслідки в разі
невчасної явки особи в судове засідання до суду.
Правила вже не містили  кримінальної відпові
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В статье исследуется историческое развитие института судебных вызывов и извещений,
определены особенности развития института судебных вызовов и извещений. 

дальності за неявку до суду, але передбачали
затримання порушника (незважаючи на те, що
він був стороною в цивільному процесі).

Висновки

Інститут судових викликів і повідомлень
був започаткований за часів римського права.
За римським правом неявка до суду вважалася
«великим правопорушенням», яке могло потяг

ти за собою навіть рабство (накладення руки).
Разом із тим закон допускав неявку до суду, але
з поважних причин. Інститут судових викликів
був притаманний і найдревнішим видам ци

вільного процесу. Це свідчить, що виклик до су

ду був першочерговим питанням судочинства. 

Середні віки в Європі були ознаменовані
рецепцією римського права, у тому числі проце

суальних норм, які регулювали виклики до су

ду. Таким чином, інститут виклику в судове за

сідання формувався в усіх середньовічних кра

їнах майже в одному і тому ж напрямі і був од

нотипним. При цьому неявка в судове засідання
тягла для відповідача економічні збитки та вела
до програшу справи.

В Російській імперії, до складу якої входи

ла і лівобережна Україна, інститут судових вик

ликів діяв відповідно до Зводу Правил, прийня

тих у 1743 р. Правила детально описували ре

жим явки сторін до суду та наслідки в разі не


вчасної явки особи в судове засідання до суду.
Вони не містили кримінальної відповідальності
за неявку до суду, але передбачали затримання
порушника.
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Створення єдиного міжнародно
правового
режиму регулювання забезпечення зобо

в’язань неможливе без уніфікації норма


тивно
правової термінології. При цьому уніфі

кація термінології не обмежується однаковою сло

весною формою, а повинна мати глибокий ха

рактер, проходити на всіх рівнях: змістовному,
логічному, лінгвістичному. Тема уніфікації тер

мінології є особливо актуальною у сфері забезпе

чення зобов’язань (враховуючи відмінності пра

вового регулювання даного інституту в різних
державах та у зв’язку з тим, що визначення тер

міна, який має застосовуватися до договірних зо

бов’язань забезпечувального характеру, впливає
на їх колізійне регулювання).

Тема уніфікації правової термінології у сфері
забезпечення зобов’язань у міжнародному при

ватному праві майже не досліджена. Окремі ас

пекти проблеми висвітлені у дослідженні К. Іва

нової [1]. Однак чимало уваги приділяють визна

ченню поняття та правовим ознакам зовнішньо

економічних угод Л. Лунц, В. Канашевський, 
В. Кисіль, І. Зикін, А. Бєлов, Г. Дмитрієва та ін.

У зв’язку з недослідженістю теми, ми вва

жаємо за необхідне розкрити зміст та обґрунту

вати переваги терміна «міжнародний забезпечу

вальний правочин» і, проаналізувавши цивіль

не та міжнародне приватно
правове законодав

ство, міжнародні договори, виявити терміни,
які застосовуються до забезпечувальних пра

вовідносин у сучасних умовах. 

Однією з підстав виникнення способів забез

печення виконання зобов’язань є договір. Це по

ложення закріплене в цивільному законодав

стві більшості європейських країн. Так, договір

ний характер неустойки розкривається у стат

тях 1226–1227 Французького цивільного кодек

су (далі – ФЦК), § 339–344 Німецького цивіль

ного уложення (далі – НЦУ), статтях 160–163
Швейцарського суспільного закону, ст. 91 кни

ги 6 Цивільного кодексу Нідерландів (далі –
ЦКН); поруки – у ст. 2011 ФЦК, § 765 НЦУ, 
ст. 850 книги 7 ЦКН. У більшості західних країн
застава відноситься до обмежених речових прав,
які мають детальне законодавче регулювання. Од

нак для створення права застави, як правило, не


обхідне укладення договору. Виключенням є пра

во притримання, яке, наприклад, за українським
законодавством (ст. 594 Цивільного кодексу (да

лі – ЦК) України) виникає на підставі закону.
Що стосується банківської гарантії, то спеціаль

них норм, які відносяться до договору гарантії,
цивільні кодекси іноземних країн майже не міс

тять [2, с. 477–488].

У вітчизняній доктрині та нормах міжнарод

ного приватного права (далі – МПрП) для позна

чення договірних зобов’язань використовують

ся такі терміни: правочин, договір і зовнішньо

економічний договір. Виходячи з українського
законодавства термін «правочин» є ширшим за
значенням. Згідно із ст. 202 ЦК України правочи

ни можуть бути односторонніми та дво
 чи багато

сторонніми (договори), тобто договір є різнови

дом правочину. Вважається, що одностороннім
правочином є дія однієї сторони. Такий правочин
може створювати обов’язки лише для особи, яка
його вчинила, якщо інше не передбачено догово

ром або законом. Деякі дослідники (Б. Гонгало, 
І. Брагінський, В. Вітрянський, Л. Єфімова) до
односторонніх правочинів відносять гарантію
(хоча ця позиція досі залишається дискусійною).
На думку І. Брагинського та В. Вітрянського, для
видачі банківської гарантії необхідно та до

статньо волі однієї сторони – гаранта. Відповідно,
це одностороння угода. В результаті виникає од

ностороннє зобов’язання, згідно з яким гарант 
зобов’язується сплатити бенефіціару (кредито

ру) за забезпеченим банківською гарантією зо

бов’язанням певну грошову суму [3, с. 476]. 

На думку Є. Харитонова, із ст. 546 ЦК Ук

раїни випливає, що забезпеченим може бути
будь
яке зобов’язання, тобто не тільки основне,
а й додаткове, наприклад забезпечувальне, і це
означає, що забезпечення виконання не основ

них зобов’язань може здійснюватись і на під

ставі односторонніх правочинів. Хоча на прак

тиці це важко уявити [4, с. 397]. 

На нашу думку, до договорів, які забезпечу

ють виконання зобов’язання, може застосову

ватися, крім терміна «договір», і термін «право

чин», як загальне поняття, що охоплює поняття
«договір». Однак чи може застосовуватися до
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вказаних договорів термін «зовнішньоеконо

мічний договір»? Згідно із ст. 1 Закону Украї

ни «Про зовнішньоекономічну діяльність» від
16.04.1991 р. (далі – Закон про ЗЕД) під зов

нішньоекономічним договором (контрактом)
розуміють матеріально оформлену угоду двох або
більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяль

ності й їх іноземних контрагентів, спрямовану
на встановлення, зміну або припинення їх вза

ємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній
діяльності. В. Кисіль вважає, що такі нечіткі фор

мулювання дають можливість тлумачити зміст
поняття «зовнішньоекономічний договір» дуже
широко [5].

Слід зазначити, що в міжнародній практиці
термін «зовнішньоекономічний договір» майже
не використовується. Поширений термін «між

народна комерційна угода» або «міжнародний
комерційний договір». Більшість авторів вва

жають ці терміни рівнозначними [6, с. 357]. На

ведене визначення зовнішньоекономічного до

говору дозволяє виділити його ознаки:

•• суб’єкти зовнішньоекономічного договору
повинні мати місцезнаходження на території
різних держав, оскільки в Законі про ЗЕД вка

зано, що суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності є суб’єкти господарської діяльності,
які мають постійне місцезнаходження в Україні
(ст. 3), а іноземними контрагентами є суб’єкти
господарської діяльності, які мають постійне
місцезнаходження за межами України (ст. 1);

•• суб’єкти зовнішньоекономічного договору
мають бути суб’єктами господарської діяльності;

•• обов’язковий зв’язок із зовнішньоеко

номічною діяльністю.

У доктрині існує чимало дискусій з приводу
першої ознаки зовнішньоекономічної угоди. Так,
Л. Лунц зазначав, що до зовнішньоторговельних
угод відносяться такі, в яких хоча б одна із сторін
є іноземцем. І. Зикіна вважає, що суб’єктами ма

ють бути особи, комерційні підприємства яких
знаходяться в різних державах. В. Мусин визна

чає як суб’єктів осіб різної державної належнос

ті [7, с. 2–4]. Однак останнім часом у міжнарод

но
правових актах використовується критерій
місцезнаходження комерційних підприємств
сторін на території різних держав (Конвенція
ООН про договори міжнародної купівлі
продажу
1980 р., Нью
Йоркська конвенція про позовну
давність у міжнародній купівлі
продажу товарів
1974 р., Гаазька конвенція про право, застосову

ване до договорів міжнародної купівлі
продажу
товарів 1986 р., Оттавські конвенції 1988 р. про
міжнародний фінансовий лізинг та факторинг
тощо). З точки зору цієї ознаки, забезпечувальні
договори можуть вважатися зовнішньоеконо

мічними, оскільки суб’єкти даних договорів є су

б’єктами господарської діяльності, які мають міс

цезнаходження в різних країнах. 

Наступною ознакою є зв’язок договору із
зовнішньоекономічною діяльністю. Закон Украї

ни про ЗЕД визначає зовнішньоекономічну ді

яльність як діяльність суб’єктів господарської
діяльності України й іноземних суб’єктів госпо


дарської діяльності, побудовану на взаємовідно

синах між ними, що має місце як на території
України, так і за її межами (ст. 1). Іншими сло

вами, зовнішньоекономічною є діяльність віт

чизняних та іноземних суб’єктів господарської
діяльності. А господарською діяльністю є, у свою
чергу, діяльність, у тому числі підприємницька,
пов’язана з виробництвом та обміном матері

альних і нематеріальних благ, що виступають у
формі товару (ст. 1 Закону про ЗЕД). Тобто у
зв’язку з господарським характером зовнішньо

економічних договорів до них не відносяться
договори, спрямовані на задоволення особистих,
побутових потреб. На практиці, зовнішньоеко

номічні договори забезпечуються тим чи іншим
способом забезпечення виконання зобов’язань.
Договори, які забезпечують виконання основно

го зобов’язання, можуть бути укладені між тими
самими контрагентами або із залученням інших
осіб (наприклад, у договорі гарантії), які є су

б’єктами господарської діяльності та мають міс

цезнаходження в різних країнах. Відповідно та

кі договори будуть пов’язані з зовнішньоеко

номічною діяльністю. Отже, до договорів, що за

безпечують основне зобов’язання, які мають оз

наки зовнішньоекономічного договору, може 
застосовуватися даний термін. Цей висновок є
важливим, оскільки колізійне регулювання саме
зовнішньоекономічних договорів має певні особ

ливості, пов’язані з формою зовнішньоеконо

мічного договору. Так, закон України про МПрП
містить спеціальну імперативну колізійну норму
щодо форми зовнішньоекономічного догово

ру, однією із сторін якої є громадянин України
або юридична особа України. Такі договори ук

ладаються в письмовій формі незалежно від
місця його укладення (ст. 31). Отже, до дого

ворів, які забезпечують виконання основного 
зобов’язання, можуть застосовуватися такі тер

міни, як правочин, договір і зовнішньоекономіч

ний договір. Однак, на нашу думку, ці терміни
не відображають правову природу договорів, що
забезпечують виконання зобов’язання. 

Питання, що розглядається, є актуальним в
умовах сучасної тенденції до уніфікації право

вих термінів. Спроба визначення таких догово

рів термінами, в яких відображаються їх пра

вові характеристики, здійснюється на різних рів

нях: у міжнародних договорах, у дослідженнях
міжнародних організацій, у доктрині МПрП і
судовій практиці. 

У Конвенції ООН про міжнародні гарантії
стосовно рухомого обладнання від 16.11.2001 р.
визначено термін «міжнародна гарантія», яка є
складним забезпечувальним механізмом, що
включає в себе елементи таких видів забезпе

чення виконання зобов’язань, як застава, попе

редній продаж із резервуванням права влас

ності та елементи договору лізингу. 

У Рекомендаціях ООН для законодавчих ор

ганів по забезпеченим правочинам від 14.12.2007 р.
під забезпеченим правочином розуміють право

чин, який створює майнове (на відміну від осо

бистого) забезпечувальне право в рухомому май
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The article is devoted to terminology unification in the sphere of securing obligations. The author analyzes the natio�
nal and foreign legislation, international agreements in order to identify the terms applicable to security obligations in the
modern context. The author offers a definition of term «international security agreement» and proves its advantages.

В статье анализируется украинское и иностранное законодательство, международные договора
с целью выявления терминов, которые применяются к обеспечительным правоотношениям в совре�
менных условиях, предлагается определение термина «международная обеспечительная сделка»,
обосновываются его преимущества.

ні (на відміну від нерухомого). У свою чергу, за

безпечувальне право означає майнове право в
рухомому майні та приналежностях, яке ство

рюється на підставі згоди та виступає як забез

печення платежу чи іншого виконання одного
або кількох зобов’язань. Таким чином, даний
термін пропонується ООН для гармонізації за

конодавства щодо способів забезпечення вико

нання зобов’язань відносно рухомого майна.

У Типовому законі Європейського банку ре

конструкції та розвитку «Про операції із забезпе

ченням» від 25.03.1994 р. як гармонізаційний тер

мін пропонується «операції із забезпеченням», в
основі якого ідея єдиного права забезпечення (за

стави) відносно речей і прав будь
якого роду. По

няття «застава» охоплює зареєстровану заставу,
заставу продавцю, який не отримав оплату, та за

клад. Однак всі перелічені терміни охоплюють
лише певну частину способів забезпечення.

На думку К. Іванової, сенс, який вкладається
в поняття документами, що носять уніфікаційний
або гармонізаційний характер, часто не збігається
з тим, що вкладається в поняття внутрішнім за

конодавством і судовою практикою; більше того,
цьому поняттю може надаватися правова приро

да, що відрізняється від тієї, яка характеризує його
на національному рівні [1, с. 16]. 

У доктрині МПрП пропонується термін
«міжнародна забезпечувальна угода». На думку
К. Іванової, основною перевагою цього терміна є
акцент не на формі конкретного способу забез

печення зобов’язань, а на функції, яку він вико

нує. Під забезпечувальною угодою вона пропо

нує розуміти угоду, яка надає кредитору (в разі
невиконання боржником своїх зобов’язань) май

нові права відносно власності боржника з метою
забезпечення кредитором тих благ, які він міг би
отримати за умови належного виконання борж

ником своїх обов’язків [1, с. 21].

На нашу думку, гармонізація й уніфікація у
сфері забезпечення зобов’язань має здійснюватися
на багатьох рівнях, і один із таких рівнів зближен

ня правових систем – єдина термінологія (не лише
зовні, коли використовуються одні й ті самі тер

міни, а й внутрішньо, коли їх розуміння однакове).
Завершенням даного рівня гармонізації полягати

ме у прийнятті спеціалізованих норм – дефініцій.
Ми вважаємо, що терміном, який відображає
сутність, мету та функціональну спрямованість за

безпечення, є міжнародний забезпечувальний пра

вочин або договір. У зв’язку з сучасними тенден

ціями у сфері регулювання забезпечення зобо

в’язань (значним розширенням переліку способів
забезпечення в багатьох країнах, використанням
різноманітних забезпечувальних механізмів та
створенням єдиної, функціональної концепції за


безпечувального інтересу в США) вважаємо,
що цей термін повинен мати максимально ши

роке значення. Пропонуємо включити в дане
поняття, не лише традиційно закріплені в зако

нодавстві способи забезпечення, а й способи або
механізми, які використовуються як забезпе

чення (наприклад пов’язані з використанням
правового титулу) на практиці й отримали за

кріплення в судових рішеннях або закріплю

ються в уніфікованих правилах, що можуть бу

ти застосовані учасниками договору згідно з
принципом автономії волі. Отже, під міжнарод�
ним забезпечувальним правочином слід розуміти
домовленість двох або більше сторін, що мають
місцезнаходження (або місцепроживання) на
території різних держав, в силу якої кредитор
отримує права на майнові блага боржника або
право вимоги до третіх осіб, унаслідок невико�
нання боржником своїх зобов’язань та з метою
гарантування майнового інтересу кредитора.

Викладене дозволяє зробити висновок, що
уніфікація термінології у сфері забезпечення
зобов’язань має важливе значення, сприяє спро

щенню та створенню єдиного міжнародно
пра

вового регулювання даних відносин. Однак, на
нашу думку, уніфікація правових термінів не

можлива без зближення національних право

вих систем. Тому уніфікація термінології буде
довготривалим процесом, який потребуватиме
аналізу структури галузі зобов’язального права,
перегляду та зміни існуючих інститутів і по

нять, введення нових норм – дефініцій тощо.
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Європейська соціальна хартія (перегля

нута) є одним із тих міжнародно
пра

вових інструментів, що значно впли


нули на становлення в Україні системи за

хисту економічних та соціальних прав і сво

бод людини. Це у свою чергу зумовило де

мократизацію діяльності судових і правоохо

ронних органів, усіх органів державної влади
та місцевого самоврядування. Розглядом її по

ложень свого часу займалися такі науковці,
як С. Верланов, П. Рабінович, І. Кисельов, 
П. Пилипенко, Н. Болотіна, В. Прокопенко
та ін. [1–6]. Однак, незважаючи на попередні
дослідження, залишається чимале коло про

блем, пов’язаних із виконанням та застосу

ванням Хартії на практиці. 

Метою цієї статті є аналіз положень Хар

тії, що забезпечують правове регулювання
трудових прав людини. 

Нині міжнародне співробітництво є од

ним із визначальних чинників, що вплива

ють на рівень світового прогресу, а також на
розвиток окремо взятої держави, зокрема на
дотримання нею основоположних прав і сво

бод людини. Саме тому до напрямів міжна

родної діяльності України відносять її спів

робітництво із міжнародними організаціями,
передусім європейського континенту. У цьо

му напрямі особливу роль відіграє довготри

вала співпраця нашої країни із Радою Євро

пи. Безумовно, вступ України до Ради Єв

ропи свідчить про її демократичний вибір,
прагнення здійснювати реформи, спрямо

вані на захист прав людини та зміцнення де

мократичних інститутів.

Україна набула статусу члена Ради Євро

пи 31 жовтня 1995 р., що оформлено прий


няттям Закону України «Про приєднання
України до Статуту Ради Європи». Отже, на

ша держава стала повноправним членом Ра

ди Європи та відповідно має беззастережно
виконувати свої зобов’язання щодо європей

ського співтовариства. 

Як зазначається у Статуті Ради Європи,
вона укладає угоди та здійснює заходи в еко

номічній та соціальній галузях, а також у га

лузі захисту та забезпечення прав людини, її
основоположних свобод, зокрема трудових
прав. Європейська соціальна хартія (далі –
Хартія) є одним із правових інструментів Ра

ди Європи, який здійснює правове регулю

вання трудових відносин у європейському
суспільстві, який Україна як повноправний
член Ради Європи ратифікувала 14.09.2006 р. 

Хартія стала першою європейською уго

дою, яка у своєму тексті передбачила значний
обсяг економічних і соціальних прав. Вона
спонукає держави здійснювати послідов

ну політику, спрямовану на досягнення ціл

ковитої зайнятості населення, на забезпечен

ня працівників справедливими умовами пра

ці, справедливою винагородою, розумною
тривалістю робочого часу, а також умовами
праці, які відповідають належним вимогам
безпеки та гігієни. Крім цього, Хартія перед

бачає мінімальну двохтижневу щорічну оп

лачувану відпустку, зобов’язує держави усу

нути, наскільки це можливо, причини погір

шення здоров’я, а також забезпечити систе

матичний контроль за дотриманням правил
безпеки та гігієни на підприємствах. У галузі
соціального партнерства Хартія гарантує
право створювати профспілки й організації
роботодавців і право кожного вступати чи не
вступати до них. Також у Хартії передбачене
право на професійне навчання, яке зобов’я
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зує держави створювати безкоштовні служ

би професійної орієнтації, зокрема для ін

валідів. Окрім того, Хартія захищає право на
соціальний захист і медичну допомогу, пе

редбачає заходи щодо захисту дітей і жінок,
передусім у сфері трудових відносин. 

На початку 90
х років ХХ ст. став очевид

ним позитивний вплив Хартії щодо захисту
економічних і соціальних прав мешканців Єв

ропи. Поряд із цим виявилися недоліки, які
заважали у повному обсязі реалізовувати по

тенційні можливості, зокрема в організації си

стеми контролю за дотриманням норм Хартії
у державах
учасницях. Слід зазначити, що
від часу прийняття Хартії відбулися значні
соціально
економічні та політичні зміни, в
економічно розвинутих європейських країнах
змінилися самі стандарти та гарантії соціаль

них прав, у деяких країнах Центральної та
Східної Європи, які у цей проміжок часу за

початковували демократичні реформи, її
норми стали орієнтиром при формуванні їх
соціальної політики [7; 8]. 

Усе це потребувало уточнення змісту
Хартії й удосконалення системи контролю за
дотриманням прав, передбачених нею, у дер

жавах
учасницях. З урахуванням цих обста

вин 21.10.1991 р. був підписаний Протокол,
який вніс поправки в Хартію. Вони мали на
меті поліпшити ефективність функціонуван

ня її контрольного механізму. Але через
відсутність процедури звернень, у зв’язку з
тими чи іншими обставинами, гарантії, перед

бачені Хартією, не могли бути забезпечені у
повному обсязі, як, наприклад, ті, що перед

бачає Конвенція про захист прав людини та
її основоположних свобод. Однак проведе

ні протягом 90
х років ХХ ст. реформи да

ли Хартії новий поштовх у розвитку і значно
зміцнили її позиції.

Переглянута Хартія була схвалена Комі

тетом Міністрів Ради Європи і відкрита для
підписання 03.05.1996 р. державами – члена

ми Ради Європи. До переглянутої Хартії бу

ли включені всі зміни, які вносилися з 1966 р.,
а також закріплені нові соціальні права у сфе

рі праці. Україна ратифікувала Європейську
соціальну Хартію (переглянуту) 14.09.2006 р.
І хоча наша країна ратифікувала Хартію із
застереженнями, ця подія є вагомою у забез

печенні та захисті трудових прав людини в
Україні.

Отже, можна чітко виокремити основні
етапи становлення та розвитку Європейсь

кої соціальної Хартії, а саме: із 18.10.1961 р.
по 05.05.1988 р., період з моменту прийнят

тя первинної редакції Хартії до прийнят

тя додаткового протоколу; із 05.05.1988 р. по 
03.05.1996 р., період, протягом якого діяла
Європейська соціальна хартія разом із про

токолами до неї; із 03.05.1996 р., з моменту

прийняття переглянутої Європейської соці

альної Хартії до нині.

Під час перегляду змісту Хартії її творці
намагалися відтворити тенденції, що є домі

нуючими у соціальній політиці та соціально

му законодавстві європейських країн.

Однією з них була і залишається тенден

ція щодо захисту найбільш уразливих членів
суспільства. Такими є діти, особи похилого
віку, інваліди, безробітні, жінки під час пері

оду материнства тощо. Зокрема у ст. 7 Хартії
«Право дітей та підлітків на захист» встанов

лено мінімальний вік прийняття на роботу із
15 років, а також передбачено, що мінімаль

ний вік прийняття на роботу, де умови праці
визнано небезпечними або шкідливими для
здоров’я, становить 18 років. Чинний Кодекс
законів про працю України регулює це пи

тання у гл. ХІІІ «Праця молоді». У ній назва

но три нижні вікові межі, з яких допускаєть

ся прийняття на роботу. Звичайно таке не

чітке формулювання тягне за собою можли

вість зменшення трудових гарантій неповно

літніх. Як видається, лише мінімальний вік
прийняття на роботу 16 років відповідає між

народно
правовим стандартам і збігається із
віком отримання базової середньої освіти. 
А можливість працювати з 14 років потрібно
чітко регламентувати нормами права. Поло

ження проекту трудового кодексу України, що
регулюють це питання, суттєво не відрізня

ються від чинного Кодексу.

Аналізуючи Хартію на предмет закріплен

ня у ній трудових прав, слід звернути увагу
на положення ст. 27 Хартії, яка передбачає
рівність можливостей і рівне ставлення для
працюючих чоловіків і жінок. Захист працю

ючих із сімейними обов’язками передбачає
надання цим особам можливості влаштову

ватися на роботу та працювати, врахування їх
потреб при визначенні умов праці, створення
мережі закладів, які здійснюють догляд за
дітьми, а також те, щоб сімейні обов’язки як
такі не були поважною причиною для звіль

нення. Однак, коли аналізувати положення
чинного КЗпП України, можна зауважити, що
вони не повною мірою відповідають вимогам
Хартії. А саме – заборона залучення до нічних,
надурочних робіт, робіт у вихідні дні, а також
направлення у відрядження працівників без
їх згоди стосується лише вагітних жінок, жі

нок, які мають дітей віком до трьох років. До

цільно застосовувати це положення у повно

му обсязі також і до батька, який має дітей
зазначеної вікової категорії, а не лише тих бать

ків, які самостійно виховують дітей. Те саме
стосується і положень статей 177, 1821, 184–
186 КЗпП України.

Безперечним досягненням Хартії є поло

ження про захист прав інвалідів. Стаття 15
Хартії наголошує на забезпеченні незалеж
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ності, особистої автономії та соціальної ін

теграції інвалідів, а також їх участі у суспіль

ному житті. Відповідно до норм цієї статті
державам
учасницям необхідно вжити захо

дів, спрямованих на усунення перешкод у спіл

куванні та пересуванні, забезпечення досту

пу до освіти та професійної підготовки ін

валідів, заохочення роботодавців приймати
на роботу осіб із пониженою працездатністю,
забезпечення їм звичайного виробничого се

редовища та пристосування умов праці до їх
потреб. 

У контексті з’ясування проблеми дотри

мання трудових прав інвалідів доцільно
звернутися до національного законодавства.
Чинний КЗпП України не містить окремої
глави, яка б здійснювала правове регулюван

ня праці інвалідів. Основні положення щодо
захисту їх трудових прав містить Закон Ук

раїни «Про основи соціальної захищеності
інвалідів». Хоча бажано передбачити такі по

ложення також у Кодексі, адже насамперед
саме він регулює трудові та тісно пов’язані з
ними відносини. 

Ще однією тенденцією, яку намагалися
відобразити в Хартії є поліпшення умов пра

ці трудящих. Наприклад положення щодо
права працівників на безпечні і здорові умо

ви праці потребують проведення скоорди

нованої політики, метою якої було б поліп

шення рівня безпеки та гігієни праці, попе

редження нещасних випадків і професійних за

хворювань шляхом мінімізації ризиків, які
властиві виробничим підприємствам. Зокре

ма, в пояснювальній доповіді до Хартії звер

тається увага на те, що усунення ризиків, які
пов’язані з виконанням робіт із шкідливими
та небезпечними умовами праці, є більш прі

оритетним напрямом діяльності сторін, ніж,
наприклад, надання додаткових оплачува

них відпусток.

Як передбачено у Хартії, державна полі

тика в галузі охорони праці має передбачати
прийняття правил з техніки безпеки та гігі

єни праці, забезпечення ефективної системи
нагляду за їх дотриманням. Однак, слід за

значити, що в Україні положення Хартії не
виконуються у повному обсязі, а право на
безпечні та здорові умови праці недостатньо
реалізується. Спостерігається негативна тен

денція збільшення кількості нещасних ви

падків на виробництві із смертельними на

слідками, зокрема, у вугільній, металургій

ній, хімічній галузях і на транспорті. Крім
людських втрат, держава зазнає ще й знач

них матеріальних збитків. Так, у 2007 р. су

ма виплат на відшкодування шкоди, завданої
318 тис. працівників ушкодженням здоров’я
чи у результаті смерті, становила 2,4 млрд грн.
Як бачимо, ефективність заходів щодо за

побігання травматизму, які реалізують від


повідні комітети, міністерства та відомства,
інші державні контролюючі органи, робото

давці, залишається на низькому рівні, про що
свідчить кількість нещасних випадків, яка не
зменшується. 

Уряд України на прохання відобразити у
звіті реалізовані заходи, програми, плани дій,
спрямовані на реалізацію національної полі

тики щодо забезпечення безпеки та здорових
умов праці, що стосуються п. 1 ст. 3 Хартії,
обмежився заявою про те, що розроблено про

ект розпорядження Кабінету Міністрів про
затвер
дження плану правових та організа

ційно
технічних заходів, спрямованих на
підвищення рівня охорони праці та промис

лової безпеки.

Забезпечити виконання правил техніки
безпеки та гігієни праці держава виявилася,
на жаль, не спроможною. Причиною є те, що
зазвичай роботодавці заощаджують на ви

тратах, пов’язаних із охороною праці, а також
приховують нещасні випадки, що сталися на
виробництві. Крім того, недоліком є слабкий
державний нагляд за охороною праці. Як ба

чимо з наведеного, потрібна послідовна на

ціональна політика у сфері охорони праці, яка
б відповідала міжнародним трудовим стан

дартам.

Так, Комітет із соціальних прав Ради
Європи у своєму висновку щодо виконання
Україною Європейської соціальної Хартії (пе

реглянутої) звертає увагу на рівень виконан

ня своїх зобов’язань за ст. 3, яка передбачає
право на безпечні та здорові умови праці.
Зокрема, Комітет наголошує, що слід чітко
окреслити перелік заходів, які мають забез

печити належний рівень виробничої безпеки
та запобігання збільшенню кількості про

фесійних захворювань із обов’язковим зазна

ченням джерел фінансування цих заходів. 

У висновку Комітету вказано на неналежне
виконання ст. 23 Закону України «Про охо

рону праці». А саме – на недостатній рівень
поінформованості громадськості щодо дер

жавної політики з охорони праці, виконання
загальнодержавної, галузевих чи регіональ

них програм із цих питань. Комітет ствер

джує, що органи державного управління охо

роною праці зобов’язані надавати населенню
вичерпну інформацію про кількість нещас

них випадків і професійних захворювань із
зазначенням вжитих ними заходів щодо їх
усунення у майбутньому. У висновку зазна

чено також і про недостатній рівень охорони
праці трудівників, які працюють на роботах
із шкідливими та небезпечними умовами пра

ці. До таких робіт Комітет відносить роботи
у копальнях, шахтах, роботи із застосуван

ням хімічних речовин. Комітет звертає увагу
на значну кількість невиконання конвенцій
МОП, що передусім пов’язано з тим, що такі
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міжнародні документи досі не ратифіковані.
Тому положення цих актів неможливо засто

совувати у конкретних відносинах.

Отож, можна допустити, що положення
Європейської соціальної хартії (перегляну

тої) не виконуються у повному обсязі і від

повідно це впливає на рівень захисту праців

ників у сфері охорони праці. 

Слід зазначити, що текст переглянутої
Хартії містить нову ст. 26, яка забезпечує
право працівника на захист гідності на роботі,
зобов’язуючи держави сприяти запобіганню
сексуальним домаганням або іншим формам
переслідування або агресії щодо працівників.
Відповідно до її положень державам потріб

но вживати усіх заходів для захисту праців

ників від таких дій. На жаль, чинний КЗпП
України взагалі не регулює це питання. За

уважимо, що проект Трудового кодексу вже
передбачає таку норму, а саме у ст. 4 проек

ту «Недопущення дискримінації у сфері
праці» передбачена заборона будь
якої диск

римінації, одночасно визначено, що дискри

мінація за ознакою статі включає сексуальні
домагання, що виявляються у діях сексуаль

ного характеру (словесні – погрози, заляку

вання, непристойні зауваження або фізичні –
дотики, поплескування) та принижують чи
ображають осіб, які перебувають у відноси

нах трудового, службового, матеріального чи
іншого підпорядкування. Наявність у зако

нопроекті нового Трудового кодексу поло

жень щодо заборони дискримінації у сфері
праці є суттєвим кроком уперед у частині
відповідності національного законодавства
міжнародно
правовим актам про працю. 

Однією з основних особливостей пере

глянутої Хартії є те, що приєднання до неї ще
не означає для держави
учасниці обов’язко

ве виконання всіх проголошених у ній прав.
Держави
учасниці можуть вибірково визна

вати ті чи інші соціальні права, треба тільки,
щоб кількість прийнятих положень не була
меншою, ніж визначений мінімум. Наша дер

жава теж ратифікувала Хартію із застере


женнями. Як видно із Закону України «Про
ратифікацію Європейської соціальної хартії
(переглянутої)», вона не бере на себе зобо

в’язання вважати обов’язковими статті 12, 13,
19 і ч. 3 ст. 31 Хартії, а саме права на соціаль

не забезпечення, соціальну та медичну допо

могу, встановлення доступних цін для мало

забезпечених осіб на житло. Отже, Україна
ще не готова у повному обсязі забезпечити
своїм громадянам ті економічні та соціальні
права, які вважаються невідчужуваними
європейським співтовариством.

З урахуванням наведеного можна дійти
висновку, що, незважаючи на часткову ра

тифікацію Європейської соціальної хартії
(переглянутої), вона однак належить до дже

рел трудового права України, значно вплива

ючи на розвиток трудових відносин у нашій
країні. Хартія також сприяє вдосконаленню
національного законодавства. Беручи за ос

нову її положення щодо трудових прав лю

дини законодавець може і має втілити та роз

винути їх у новому Трудовому кодексі нашої
держави.

Література

1. Верланов С. О. До характеристики тлумачен

ня приписів Європейської соціальної хартії Комі

тетом незалежних експертів // Права людини і Ук

раїна. – Л., 1999. – С. 47–53.

2. Рабінович П. М. Законодавство України та
норми міжнародного права: критерії відповідності //
Проблеми гармонізації законодавства України з між

народним правом: Матеріали наук.
практ. конф.,
жовтень, 1998. – К., 1998. – С. 255–257.

3. Киселев И. Я. Зарубежное трудовое право. –
М., 1998.

4. Трудове право України / За ред. П. Д. Пили

пенка. – К., 2007. – 208 с.

5. Болотіна Н. Б. Трудове право України. – К.,
2006. – 725 с.

6. Прокопенко В. І. Трудове право. – К., 1996. –
224 с.

7. Watson P. Community Social Charter // Com

mon Market Law Review. – 1991. – № 28. – P. 37–68.

8. Blanpain R. European Labour Law. – Hague, 1995.

In the article an autor defines the European Soсial Charter (revised), as labour law source of Ukraine. The
main labour rights, foreseen in the Charter, are characterized. The analysis of the actual Ukraine’s labour legisla�
tion provision is carried out as to the accordance to the Charter’s provisions on protection of human rights and its
fundamental freedoms.

В статье определяется Европейская социальная хартия (пересмотренная) как источник трудового
права Украины. Характеризуются основные трудовые права человека, предусмотренные Хартией,
анализируются положения действующего трудового законодательства Украины на соответствие
положениям Хартии о защите прав человека и его основополагающих свобод.



П РА В О С О Ц І А Л Ь Н О Г О З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я

75

№ 10

Загальна теорія права та галузеві правові
науки виникнення, зміну та припинен

ня правовідносин пов’язують із юридич


ними фактами. Юридичні факти як «конк

ретні життєві обставини» [1, с. 277] викону

ють роль підстав виникнення, зміни та при

пинення правових відносин [2, с. 29]. Як
будь
який вид соціального захисту, соціальні
послуги надаються за наявності певних підстав
та умов. Ці два поняття є дуже схожими, тому
в юриспруденції часто відбувається підміна од

ного поняття іншим. Однак за наслідками, які
вони зумовлюють, ці категорії є різними.

Підстава – це суттєва ознака, згідно з якою
розподіляється явище, поняття; причина, дос

татній привід, що виправдовує що
небудь.
Умова – це обставина, від якої що
небудь за

лежить; вимоги, які висуваються однією із
сторін, що домовляються [3]. Крім того, умова –
це обставина, що зумовлює створення підста

ви (юридичного факту) правовідношення, йо

го припинення або від якої залежить здійснен

ня дії, що викликає правові наслідки [4, с. 79].

Спільним між підставою правовідношен

ня й умовою є те, що одне й інше передба

чається нормами права. Однак, якщо дія
(бездіяльність), результати діяльності, події
є підставою (причиною) виникнення, припи

нення правовідносин, то умова сама собою не
породжує таких наслідків [5, с. 71]. У зв’язку
з цим як факти, так і умови, які передбача

ються нормами права, називаються юридич

ними. 

Юридичні умови й юридичні факти від

різняються за способом дії: якщо юридичні
факти – це обставини разового значення, то
юридичні умови – це обставини багаторазо

вої, тривалої дії [2, с. 27] (наприклад, перебу

вання в громадянстві України, відсутність
родичів, які зобов’язані за законом утриму

вати певних осіб, тощо).

Зрозуміло, що підстава при наданні соці

альних послуг означає причину або привід для
їх надання. Умови – це вимоги, дотримання

яких є обов’язковим для осіб, які хочуть бути
отримувачами соціальних послуг. 

Згідно із законодавством право на отри

мання соціальних послуг мають громадяни
України, а також іноземці й особи без грома

дянства, у тому числі біженці, які прожива

ють в Україні на законних підставах і перебу

вають у складних життєвих обставинах. От

же, підставою для надання соціальних пос

луг є перебування у складній життєвій обс

тавині. Саме наявність такої ситуації у лю

дини робить її вразливою, зумовлює необ

хідність отримання соціальних послуг.

Метою цієї статті є визначення складної
життєвої обставини як підстави для надан

ня соціальних послуг та ознак, що характе

ризують життєву обставину як складну, а
також характеристика передбачених зако

нодавством таких обставин.

Складними життєвими обставинами вва

жаються обставини, що об’єктивно порушу

ють нормальну життєдіяльність особи, на

слідки яких вона не може подолати само

стійно.

Законодавець, не лише визначає складні
життєві обставини, а й наводить приблиз

ний їх перелік. Першою такою обставиною,
що порушує нормальну життєдіяльність осо

би, є інвалідність. Згідно із Законом України
«Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р.
інвалідність – це втрата здоров’я й обмеження
життєдіяльності, що перешкоджає або по

збавляє конкретну особу здатності чи можли

вості здійснювати діяльність у спосіб і в ме

жах, які вважаються для особи нормальними
залежно від вікових, статевих, соціальних і
культурних факторів. Інвалідність характе

ризується такими факторами, як втрата здо

ров’я й обмеження життєдіяльності. 

Втрата здоров’я – це наявність хвороб і
фізичних дефектів, які призводять до фізич

ного, душевного та соціального неблагополуч
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чя. Питанням визначення міри втрати здо

ров’я займаються медико
соціальні експерт

ні комісії шляхом проведення медико
соці

альної експертизи [6, с. 124].

Обмеження життєдіяльності – це повна
або часткова втрата особою внаслідок захво

рювання, травми або вроджених вад здатнос

ті чи можливості самообслуговування, само

стійного пересування, спілкування, орієнта

ції, контролю своєї поведінки. Обмеження жит

тєдіяльності визначається за категоріями
(критеріями) життєдіяльності та ступенем об

меження життєдіяльності. Категорії (кри

терії) життєдіяльності – це здатність до са

мообслуговування; пересування; орієнтації;
контролю за своєю поведінкою; спілкування;
навчання; виконання трудової діяльності.
Ступінь обмеження життєдіяльності – це ве

личина відхилення від норми діяльності лю

дини. Він характеризується однією або поєд

нанням декількох зазначених найважливі

ших її критеріїв. Виділяють три ступені: по

мірно виражене, виражене, значне [6, с. 124].

Наступною складною життєвою обстави

ною є часткова втрата рухової активності у
зв’язку із старістю або станом здоров’я. Рух
організму – це один із проявів життєдіяль

ності, який забезпечує можливість активної
взаємодії з навколишнім середовищем. Ста

новлення та вдосконалення рухової актив

ності людини здійснюється під впливом нав

чання, постійних тренувань. У людей похило

го віку під впливом природних вікових змін
нервової системи й опорно
рухового апарату
зменшується обсяг і швидкість руху, порушу

ється координація складних і тонких рухів,
послаблюється тонус м’язів, виникає деяка
скованість, змінюється хода, міміка тощо.
Розлад рухів зумовлений порушеннями або
захворюваннями опорно
рухового апарату,
ураженням різних структур нервової систе

ми [7, с. 171–172].

Самотність також відноситься до склад

них життєвих обставин. Самотньою є люди

на, яка не має сім’ї та близьких [3, с. 381]. Ця
обставина, на нашу думку, стосується осіб,
старших 18 років. Близькою за наслідками з
попередньою обставиною, але стосовно ді

тей, є сирітство. Дитина
сирота – це дитина,
в якої померли чи загинули батьки.

Не менш складною за негативними наслід

ками є така обставина, як безпритульність.
Безпритульною може бути як доросла люди

на, так і дитина. Безпритульна особа – це пов

нолітня особа, яка проживає на вулиці, в 
парках, підвалах, під’їздах будинків, на гори

щах, об’єктах незавершеного будівництва, в
інших місцях, не призначених і непридатних
для проживання, у тому числі жилих примі

щеннях, що перебувають в аварійному стані.
Безпритульні діти – це діти, які покинуті
батьками, самі залишили сім’ю або дитячі
заклади, де вони виховувалися, і не мають пев

ного місця проживання.

Така складна життєва обставина, як від

сутність житла підтверджується відповідною
довідкою. Соціальне становище людини, зу

мовлене відсутністю в неї будь
якого житла,
призначеного та придатного для проживання
називається бездомністю. До бездомних осіб
належать безпритульні особи й особи, які ма

ють притулок. Складанням і видачею довідок
про відсутність житла займається бюро тех

нічної інвентаризації.

Складною життєвою обставиною також є
відсутність роботи, яка тісно пов’язана з та

ким поняттям, як безробіття. Так, безробіт

ними визнаються працездатні громадяни
працездатного віку, які через відсутність ро

боти не мають заробітку або інших, передба

чених законодавством доходів, зареєстровані
у державній службі зайнятості як такі, що
шукають роботу, готові та здатні приступити
до підходящої роботи. Безробітними визна

ються також інваліди, які не досягли пенсій

ного віку, не працюють та зареєстровані як
такі, що шукають роботу. Підтвердженням
відсутності роботи є звернення до Державної
служби зайнятості.

Однією з підстав надання соціальних послуг
є насильство в сім’ї. Насильством у сім’ї є будь

які умисні дії фізичного, сексуального, психо

логічного чи економічного спрямування одно

го члена сім’ї по відношенню до іншого члена
сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні пра

ва та свободи члена сім’ї як людини та грома

дянина, наносять йому моральну шкоду, шко

ду його фізичному чи психічному здоров’ю.

Насильство в сім’ї буває різних видів: фі

зичне, сексуальне, психологічне, економічне.
Фізичне насильство в сім’ї – це умисне нане

сення одним членом сім’ї іншому члену сім’ї
побоїв, тілесних ушкоджень, що може приз

вести або призвело до смерті постраждалого,
порушення фізичного чи психічного здо

ров’я, нанесення шкоди його честі та гідності.

Сексуальне насильство в сім’ї – це про

типравне посягання одного члена сім’ї на
статеву недоторканність іншого члена сім’ї, 
а також дії сексуального характеру по від

ношенню до неповнолітнього члена сім’ї. 

Психологічне насильство в сім’ї – це на

сильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї
на психіку іншого члена сім’ї шляхом словес

них образ або погроз, переслідування, заля

кування, якими навмисно спричиняється
емоційна невпевненість, нездатність захис

тити себе та може завдаватись або завдаєть

ся шкода психічному здоров’ю.

Економічне насильство в сім’ї – це умис

не позбавлення одним членом сім’ї іншого
члена сім’ї житла, їжі, одягу й іншого майна
чи коштів, на які постраждалий має передба

чене законом право, що може призвести до
його смерті, викликати порушення фізично

го чи психічного здоров’я.

Наступною складною життєвою обстави

ною є зневажливе ставлення та негативні
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стосунки в сім’ї. Для більш повної характе

ристики цієї обставини необхідно з’ясувати,
що таке «зневага» та «негативний». Зневага
– це почуття презирства, відсутність поваги
до кого
небудь; навмисне приниження чиєї

небудь гідності. Негативний – це такий, що
за
слуговує на осуд, не виражає схвалення чи
позитивного ставлення до когось, чогось [8,
с. 535]. Отже, зневажливе ставлення – це
ставлення однієї людини до іншої, яке при

нижує гідність останньої. Негативні стосун

ки в сім’ї – це стосунки, що суперечать мо

ралі та викликають осуд.

Ще однією обставиною, яка вважається
складною, є малозабезпеченість – коли серед

ньомісячний сукупний дохід особи з незалеж

них причин є нижчим від прожиткового мі

німуму для осіб, які втратили працездатність,
на відповідний рік [9, с. 401].

Однією зі складних життєвих обставин,
що порушує нормальну життєдіяльність осо

би, є психічні чи психологічні розлади. Пси

хічні розлади – це розлади психічної діяль

ності, визнані такими згідно з чинною в Ук

раїні Міжнародною статистичною класифі

кацією хвороб, травм і причин смерті. Психіч

ні хвороби – це хвороби мозкових центрів,
нервової системи [3, с. 547].

До складних життєвих обставин відно

сяться також стихійне лихо, катастрофа.
Стихійне лихо – це явище, спричинене дією
сил природи (повінь, землетрус, снігові заме

ти тощо), що завдало шкоди або порушило
нормальний порядок життя [10, с. 747]. Ката

строфа – це несподіване лихо, раптова подія,
що спричинила тяжкі незворотні наслідки,
великі руйнування [11, с. 63].

Крім зазначеного, законодавством перед

бачаються ще такі випадки, з настанням яких
надаються соціальні послуги: тимчасова не

працездатність; вагітність і пологи; хвороба;
смерть годувальника; нещасний випадок на
виробництві; професійне захворювання.

Викладене свідчить, що у законодавстві
наведені різні складні життєві обставини, які
є підставою для надання соціальних послуг.
Однак немає ніяких гарантій стосовно того,
що кількість і різноманітність таких обста

вин не зміниться в сторону їх зменшення.
Тому, на нашу думку, необхідно визначити
ознаки, які характеризують життєву обста

вину як складну. Аналіз розглянутих обста

вин сприяє у визначенні таких ознак.

Вважаємо, що життєва обставина підпа

дає під категорію «складна» якщо: порушує

нормальний звичний спосіб життя; погіршує
стан здоров’я (фізичне, психологічне; психіч

не тощо), фінансове становище людини;
спричиняє моральну шкоду; унеможливлює
вихід із такої ситуації самостійно тощо.

Життєва обставина може визнаватися
складною за наявності як будь
якої з ознак,
так і за наявності їх сукупності. Крім того,
складна життєва обставина може мати люд

ський фактор, тобто залежати від волі людини
(наприклад, зневажливе ставлення, насиль

ство тощо), а може й не залежати від волі лю

дини (наприклад, катастрофа, стихійне ли

хо тощо).

Викладене дозволяє зробити такі висновки:
підстава для надання соціальних послуг –

це складна життєва обставина, яка викликає
потребу в їх наданні; 

перелік складних життєвих обставин ви

значається нормативно
правовими актами; 

ознаками, які характеризують життєву
обставину як складну є те, що така обставина
порушує нормальний звичний спосіб життя;
погіршує стан здоров’я (фізичне, психологіч

не; психічне тощо), фінансове становище лю

дини, спричиняє моральну шкоду, унеможлив

лює вихід із такої ситуації самостійно тощо.
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Право на соціальне забезпечення є од

ним із важливих конституційних прав
людини, передбачене ст. 46 Основно


го Закону. Наявність ефективного механізму
його реалізації свідчить про високий рівень
розвитку держави, її здатність фактично за

безпечити те, що закріплено на рівні закону. 

Процедура встановлення юридичних фак

тів є однією із складових механізму реалізації
права на соціальне забезпечення. Адже немож

ливість підтвердити важливу подію позбав

ляє людину права претендувати на отриман

ня соціального матеріального забезпечення
чи послуги.

Процедурні правовідносини з приводу
встановлення фактів, що мають правове зна

чення у сфері соціального забезпечення, бу

ли предметом ґрунтовного наукового аналізу
вченої В. Субботенко ще у 80
х роках ХХ сто

ліття [1]. Зважаючи на зміну політичного,
соціального курсу розвитку держави на по

чатку ХХІ ст., становлення ринкових відно

син, зміну чинного законодавства, наукові ви

сновки щодо досліджуваних правових відно

син значною мірою втратили свою акту

альність. 

Поняття, види та порядок встановлення
юридичних фактів у сфері соціального за

безпечення були предметом дослідження 
Б. Сташківа у 2008 р. [2]. Окремі аспекти про

цедурних правовідносин у сфері соціального
забезпечення з приводу встановлення юри

дичних фактів аналізувалися П. Пилипен

ком [3, с. 156] та С. Синчук [4] (як різновид
процедурних правовідносин у сфері соціаль

ного забезпечення), В. Тарасовою [5] та І. Ри

баковою [6] (у сфері пенсійного забезпечен

ня), а також О. Пономаренко [7, с. 176] (у сфе


рі призначення допомог у зв’язку з народ

женням і вихованням дитини).

Разом із тим недостатньо висвітлені особ

ливості процедурних правовідносин з приво

ду встановлення фактів, що мають правове
значення у сфері соціального забезпечення;
відсутній аналіз проблемних питань, які ви

никають під час реалізації законодавчих по

ложень щодо встановлення зазначених
фактів, а також пропозиції стосовно їх врегу

лювання.

Метою цієї статті є виділення особливос

тей процедурних правовідносин у сфері со

ціального забезпечення з приводу встанов

лення юридичних фактів, а також недолі

ків їх законодавчого регулювання. 

Чимало юридичних фактів у сфері соці

ального забезпечення встановлюються в адмі

ністративному та судовому порядку. Так, фак

ти народження чи смерті, які є важливими
для призначення допомоги при народженні
чи на поховання, підтверджуються органами
реєстрації актів цивільного стану відповідно
до Правил державної реєстрації актів цивіль

ного стану, затверджених наказом Мін’юсту
України від 18.10.2000 р. № 52/5. А згідно із 
ст. 46 Цивільного кодексу (далі – ЦК) Укра

їни оголошення особи померлою здійснюєть

ся лише у судовому порядку за правилами ци

вільного судочинства. Але більшість фактів,
які мають правове значення у сфері соціаль

ного забезпечення, встановлюються на підста

ві норм права соціального забезпечення.

Процедурні правовідносини у сфері соці

ального забезпечення з приводу встановлен

ня юридичних фактів є неоднорідними, а то
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му потребують поділу на види для їх об’єк

тивного та повного дослідження. Аналіз чин

ного законодавства свідчить, що найбільш
вдалим критерієм для їх класифікації є юри

дичний факт, для встановлення якого ці пра

вовідносини виникають. Залежно від нього
можна виділити процедурні правовідносини
з приводу: розслідування нещасних випадків
на виробництві; спеціального розслідування
нещасних випадків на виробництві; встанов

лення діагнозу щодо хронічного професійно

го захворювання або отруєння; розслідуван

ня причин та обставин виникнення хроніч

ного професійного захворювання або отру

єння; розслідування нещасних випадків не

виробничого характеру; реєстрації особи як
такої, що шукає роботу; реєстрації особи, яка
шукає роботу, як безробітної; перереєстрації
у державній службі зайнятості; встановлення
та підтвердження тимчасової непрацездатнос

ті; встановлення груп інвалідності внаслідок
загального захворювання; встановлення груп
інвалідності внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворюван

ня; встановлення стажу роботи.

Аналіз наведених видів процедурних пра

вовідносин з приводу встановлення фактів,
що мають правове значення у сфері соціаль

ного забезпечення, дозволив нам виділити
такі їх особливості:

по
перше, незважаючи на те, що дослі

джувані правові відносини становлять собою
одну групу, вони суттєво відрізняються між
собою за суб’єктами. Наприклад, суб’єктом
правовідносин з приводу встановлення груп
інвалідності внаслідок загального захворю

вання є медико
соціальна експертна комісія,
а комісія з розслідування нещасного випадку
на виробництві входить у суб’єктивний склад
правовідносин з приводу розслідування не

щасних випадків на виробництві;

по
друге, підстава їх виникнення не завж

ди пов’язана із волевиявленням особи, яка
має право на відповідний вид соціального за

безпечення. Так, процедурні правовідносини
з приводу розслідування нещасних випадків
на виробництві виникають на підставі пові

домлення роботодавцю про факт настання
нещасного випадку на виробництві. Зокрема,
пунктами 8, 9 Порядку розслідування та ве

дення обліку нещасних випадків, професій

них захворювань і аварій на виробництві, за

твердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25.08.2004 р. № 1112, передбаче

но обов’язок працівника, який виявив нещас

ний випадок, свідка, лікувально
профілак

тичного закладу, до якого звернувся потерпі

лий, повідомити про нещасний випадок ро

ботодавця. Згідно з абзом 2 п. 22 Положення
про порядок, умови та критерії встановлення
інвалідності, затвердженого постановою Кабі


нету Міністрів України від 03.12.2009 р. 
№ 1317, повторний огляд інвалідів, а також
осіб, інвалідність яких встановлено без зазна

чення строку проведення повторного огляду,
провадиться раніше зазначеного строку, в то

му числі, за рішенням суду або прокуратури.

Особливістю досліджуваних процедурних
правовідносин є також форма волевиявлення
особи, яка має право на встановлення відпо

відного факту. Воно може бути усним або
письмовим. Із змісту пунктів 1.6, 1.7 Інструк

ції про порядок видачі документів, що засвід

чують тимчасову непрацездатність громадян,
затверджену наказом Міністерства охорони
здоров’я від 13.11.2001 р. № 455, випливає, що
за загальним правилом підставою виникнення
процедурних правовідносин із приводу вста

новлення та підтвердження тимчасової непра

цездатності є усне звернення громадянина до
лікаря лікувально
профілактичного закладу
за місцем проживання або роботи працівника. 

Разом із тим, якщо особа обрала лікаря і
лікувально
профілактичний заклад не за міс

цем проживання чи роботи, для виникнення
процедурних правовідносин вона повинна по

дати заяву
клопотання про видачу листка тим

часової непрацездатності, яка погоджується
головним лікарем цієї установи й її печаткою.
Вона є прикладом письмового звернення.

Слід зазначити, що чинним законодав

ством не вказано, коли саме має бути подана
така заява
клопотання. Ми вважаємо, що її
необхідно надати в момент звернення до лі

каря та встановлення ним тимчасової непра

цездатності, адже саме з цього дня розпочи

нається відлік днів тимчасової непрацездат

ності, за які особа матиме право отримати від

повідний вид матеріального забезпечення.

Інститут представництва у процедурних
правовідносинах із приводу встановлення
юридичних фактів також має свої особливос

ті. Так, у більшості правовідносин, які вини

кають на підставі звернення особи, представ

ництво не допускається. Це стосується всіх
процедурних правовідносин, пов’язаних із
встановленням факту безробіття, встанов

лення та підтвердження тимчасової непра

цездатності. Так, відповідно до п. 3 Порядку
реєстрації, перереєстрації та ведення обліку
громадян, які шукають роботу, і безробітних,
затвердженого постановою Кабінету Мініст

рів України від 14.02.2007 р. № 219, реєст

рація й облік громадян, які звертаються за
сприянням у працевлаштуванні, провадять

ся державною службою зайнятості за місцем
їх проживання за умови пред’явлення пас

порта, трудової книжки, цивільно
правового
договору, а в разі потреби – військового біле

та, диплома або іншого документа про освіту.
Іншими словами, представництво в даному
випадку не допускається.
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Винятком із наведеного правила можна
вважати процедурні правовідносини з приво

ду розслідування нещасного випадку неви

робничого характеру. Так, із змісту пунктів
10, 11 Порядку розслідування та обліку не

щасних випадків невиробничого характеру,
затвердженого постановою Кабінету Мініст

рів України від 22.03.2001 р. № 270, випли

ває, що у разі відсутності повідомлення ліку

вально
профілактичного закладу про нещас

ний випадок, представник потерпілого впра

ві ініціювати розслідування такого випадку.

Представництво має свої особливості у
правовідносинах із приводу розслідування
нещасних випадків на виробництві, які ви

никають, в тому числі, на підставі повідом

лення лікувально
профілактичного закладу.
У цьому випадку воно полягає не у забезпе

ченні можливості розпочати процедуру вста

новлення відповідного факту, а у сприянні її
ефективній реалізації. Так, згідно з абзацом 7
п. 11 Порядку розслідування та ведення об

ліку нещасних випадків, професійних захво

рювань і аварій на виробництві зазначено,
що представник потерпілого має право брати
участь у засіданні комісії з розслідування не

щасного випадку, висловлювати свої пропо

зиції, викладати в усній і письмовій формі
особисту думку щодо обставин і причин не

щасного випадку й одержувати від голови ко

місії інформацію про хід проведення розслі

дування.

Як правило, процедурні правовідносини
з приводу встановлення юридичних фактів
передують процедурним правовідносинам що

до призначення відповідного виду соціально

го забезпечення. Разом із тим вони можуть
передувати одні одним (наприклад, проце

дурні правовідносини з приводу розсліду

вання нещасного випадку на виробництві 
передують правовідносинам із встановлення
групи інвалідності, пов’язаної з нещасним ви

падком на виробництві), існувати поряд із
процедурними правовідносинами з приводу
призначення соціального забезпечення (на

приклад, встановлення трудового стажу на
підставі свідчень свідків під час процедури
призначення пенсії), а також існувати поряд
із матеріальними (процедурні правовідноси

ни з приводу повторного встановлення гру

пи інвалідності).

Зміст процедурних правовідносин з при

воду встановлення юридичних фактів також
має свої особливості, а саме – обов’язки осіб,
які встановлюють юридичні факти, врегульо

вані законодавством найбільш повно. Так, 
у п. 13 Порядку розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних зах

ворювань і аварій на виробництві зазначено,
що комісія протягом трьох діб зобов’язана:
обстежити місце нещасного випадку, одер


жати пояснення потерпілого, якщо це мож

ливо, опитати свідків нещасного випадку та
причетних до нього осіб; визначити відпо

відність умов праці й її безпеки вимогам за

конодавства про охорону праці; з’ясувати об

ставини та причини нещасного випадку; ви

значити, чи пов’язаний цей випадок із вироб

ництвом; установити осіб, які допустили по

рушення вимог законодавства про охорону
праці, розробити заходи щодо запобігання 
подібним нещасним випадкам; скласти акт
розслідування нещасного випадку.

Під час аналізу процедурних правовідно

син у сфері соціального забезпечення з при

воду встановлення юридичних фактів ми ви

явили низку недоліків. Перш за все, це недо

сконалість правового регулювання процеду

ри встановлення окремих юридичних фак

тів. Зокрема, процедура встановлення груп
інвалідності регулюється такими норматив

но
правовими актами: Положенням про ме

дико
соціальну експертизу та Положенням
про порядок, умови та критерії встановлення
інвалідності, затвердженим постановою Ка

бінету Міністрів України від 03.12.2009 р. 
№ 1317, а також Інструкцією про встановлен

ня груп інвалідності, затвердженою наказом
Міністерства охорони здоров’я України від
07.04.2004 р. № 183. 

Беручи до уваги основне призначення
процедурних правовідносин із приводу вста

новлення груп інвалідності, Положення про
порядок, умови та критерії встановлення ін

валідності, виходячи із його назви, мало б бу

ти єдиним нормативно
правовим актом, при

значеним регулювати процедуру встанов

лення інвалідності. Але чимало процедурних
положень міститься і в Положенні про меди

ко
соціальну експертизу. При цьому частина
його положень регулюють одні й ті самі пи

тання. Зокрема, п. 3 Положення про медико

соціальну експертизу та п. 4 Положення про
порядок, умови та критерії встановлення інва

лідності визначають підстави виникнення до

сліджуваних процедурних правовідносин.

Іншим недоліком правового регулювання
процедурних правовідносин з приводу вста

новлення груп інвалідності є часткове регу

лювання окремих процедурних питань різни

ми нормативно
правовими актами. Так, від

повідно до п. 16 Положення про медико
соці

альну експертизу для вирішення соціальних
питань на засідання комісії, яка проводить ог

ляд хворого, запрошується представник ро

ботодавця, де працює хворий, потерпілий,
або представник уповноваженого ним органу
та профспілкового комітету. Пункт 11 Поло

ження про порядок, умови та критерії вста

новлення інвалідності визначає ще й такого
суб’єкта, за участю якого відбувається огляд
хворого, як представник Фонду соціального
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страхування від нещасних випадків на ви

робництві та професійних захворювань. 

Недоліком є також і те, що основні елемен

ти процедури встановлення групи інвалід

ності містяться саме у Положенні про меди

ко
соціальну експертизу, зокрема підстави ви

никнення (п. 15), суб’єктивний склад (п. 16),
порядок прийняття комісією рішення (пунк

ти 19–22) тощо. 

Зважаючи на викладені проблеми в регу

люванні процедурних правовідносин із при

воду встановлення групи інвалідності, ми про

понуємо розподіл правових норм залежно
від сфери їх регулювання:

•• всі правові приписи, що регулюють про

цедуру встановлення інвалідності, необхідно
закріпити в окремому підзаконному норма

тивно
правовому акті, який би регулював
порядок та умови встановлення інвалідності;

•• критерії встановлення інвалідності, на
нашу думку, повинні міститися в Інструкції про
встановлення груп інвалідності, яка сьогодні
вже визначає більшість із них (п. 2 Інструкції);

•• Положення про медико
соціальну екс

пертизу має регулювати виключно організа

ційні аспекти проведення медико
соціальної
експертизи. 

Ми вважаємо, що такий розподіл, забез

печить уніфікацію всіх норм, що регулюють
процедуру встановлення інвалідності, а та

кож сприятиме кращій обізнаності грома

дян із порядком проведення огляду хворих у
медико
соціальних експертних комісіях і йо

го розумінню. 

Ще одним недоліком є відсутність чітко

го регулювання процедурних прав та обо

в’язків суб’єктів правовідносин. Зокрема, у
правовідносинах, пов’язаних із встановлен

ням груп інвалідності, зобов’язання медико

соціальних експертних комісій врегульовані
найбільш чітко. Їх регулюванню присвячені
пункти 11–13 Положення про медико
соці

альну експертизу, а права й обов’язки інших
суб’єктів можна виокремити лише шляхом
комплексного аналізу нормативно
правового
акта. З метою усунення цього недоліку ми
пропонуємо закріпити в окремому розділі по

ложення про порядок та умови встановлення
інвалідності всі процедурні права й обов’язки
учасників відповідних процедурних правовід

носин. Це сприятиме підвищенню ефектив

ності процедури встановлення інвалідності,
адже саме через процедурні права й обов’язки
громадяни реалізують свої суб’єктивні права
у сфері соціального забезпечення.

Істотним недоліком у регулюванні про

цедурних правовідносин з приводу встанов

лення юридичних фактів, на нашу думку, є
відсутність уніфікованого підходу до вживан

ня окремих понять. Так, у тексті Порядку роз

слідування та ведення обліку нещасних ви


падків, професійних захворювань і аварій на
виробництві вживаються такі терміни, як
«підприємство» (п. 28) й «уповноважена осо

ба підприємства» (п. 8). З аналізу законодав

чих положень випливає, що вони використо

вуються для позначення особи роботодавця. 

Ми вважаємо, що використання термінів
«підприємство», «уповноважена особа підпри

ємства» не є правильним, оскільки підприєм

ство є тільки однією з організаційно
право

вих форм здійснення господарської діяль

ності згідно із статтями 45, 62 Господарсько

го кодексу (далі – ГК) України. Слід також
зазначити, що представники науки трудово

го права вже обґрунтували доцільність вжи

вання терміна «роботодавець» для позначен

ня суб’єкта трудового права, який надає ро

боту іншій особі на підставі трудового дого

вору [8, с. 79]. Зважаючи на те, що розсліду

вання нещасних випадків на виробництві
відбувається, в основному, в межах трудових
правовідносин (п. 1 Порядку розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, профе

сійних захворювань і аварій на виробництві),
вважаємо за доцільне використовувати тер

мін «роботодавець» для позначення суб’єкта,
який використовує найману працю і в якого
розслідується нещасний випадок чи профе

сійне захворювання. 

Істотним недоліком, на нашу думку, є та

кож неузгодженість окремих законодавчих
положень, що регулюють одні і ті самі питан

ня. Так, у абзаці 2 п. 13 Порядку розсліду

вання та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на вироб

ництві зазначено, що акт розслідування не

щасного випадку, акт про нещасний випадок,
пов’язаний із виробництвом або не пов’яза

ний із виробництвом, подається на затвер

дження роботодавцю. А відповідно до п. 19 
цього ж нормативно
правового акта робото

давець, а у разі нещасного випадку, що стався
з особою, яка забезпечує себе роботою само

стійно, – керівник робочого органу виконавчої
дирекції Фонду, який призначив комісію, по

винен розглянути та затвердити примірники
актів форми Н
5 і форми Н
1 (або форми
НПВ), тобто згадані акти подаються на затве

рдження тільки роботодавцю, але повинні їх
затверджувати і роботодавець, і керівник ро

бочого органу виконавчої дирекції Фонду.

З метою усунення невідповідності між
наведеними положеннями пропонуємо внес

ти зміни до абзацу 2 п. 13 зазначеного Поряд

ку, а саме – визначити робочий орган вико

навчої дирекції Фонду як суб’єкта, якому ак

ти, що складаються за результатами розслі

дування нещасного випадку, подаються на
затвердження.

Ще одним недоліком є відсутність у чин

ному законодавстві чіткого регулювання про
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цедури повторного встановлення інваліднос

ті. Так, п. 22 Положення про порядок, умови
та критерії встановлення інвалідності визна

чені тільки передумови та підстави прове

дення повторного огляду інвалідів. З метою
усунення вказаної прогалини у законодавчо

му регулюванні вважаємо за необхідне до

повнити п. 22 зазначеного Положення нор

мою, яка б визначала, що повторне встанов

лення інвалідності здійснюється з дотриман

ням процедури, передбаченої для встанов

лення груп інвалідності вперше.

Висновки

Проведений аналіз дозволяє виділити та

кі особливості процедурних правовідносин 
у сфері соціального забезпечення з приводу
встановлення юридичних фактів: 

вони мають відмінний суб’єктивний склад
залежно від виду юридичного факту, що
встановлюється; 

підстава їх виникнення не завжди пов’я

зана з волевиявленням правомочної особи;

волевиявлення особи, яка має право на
встановлення відповідного юридичного фак

ту, може бути усним або письмовим; 

вони можуть передувати процедурним
правовідносинам із приводу призначення со

ціального забезпечення, одні одним, існувати
нарівні з правовідносинами щодо призначен

ня соціального забезпечення, а також існува

ти поряд з матеріальними; 

найбільш повно у змісті досліджуваних
процедурних правовідносин врегульовані зо


бов’язання органів та осіб, які встановлюють
юридичні факти. 

Разом із тим існує чимало недоліків у за

конодавчому регулюванні процедури вста

новлення юридичних фактів у сфері соціаль

ного забезпечення. Їх максимальне усунен

ня сприятиме підвищенню ефективності ре

алізації громадянами права на соціальне за

безпечення.
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Як вказується у ст. 7 Закону України «Про
основи національної безпеки України»
від 05.03.1998 р. № 188/98–ВР на сучас


ному етапі серед основних реальних і потен

ційних загроз національній безпеці України в
економічній сфері є критичний стан з продо

вольчим забезпеченням населення. Особливо
актуальним є питання забезпечення якості сіль

ськогосподарської продукції, яка за переважни

ми її видами відноситься до харчових продуктів
або є сировиною для відповідних галузей харчо

вої промисловості. В ринкових умовах господа

рювання якість сільськогосподарської продукції
є важливим чинником економічного розвитку не
тільки окремих галузей сільськогосподарського
виробництва, а й аграрної сфери в цілому. При
цьому суттєвим чинником впливу є забезпечен

ня відповідного правового регулювання даного
питання як на теоретичному, так і практичному
рівні. Оскільки аграрне право як галузь права
перебуває на стадії становлення та розвитку, не

обхідним є наукове обґрунтування його базових
складових, зокрема визначення належності якос

ті сільськогосподарської продукції до предмета
аграрного права та встановлення методів її пра

вового регулювання.

На думку О. Погрібного, предмет правового
регулювання аграрного права України на сучас

ному етапі переходу до ринкових аграрних від

носин значно розширився і набув нового змісту
порівняно з періодом становлення сільськогос

подарського (аграрного) права та його функціо

нування до 90
х років. По�перше, якісно нового
змісту набули відносини, які й раніше були пред

метом аграрного права. Йдеться, насамперед,
про земельні відносини щодо земель сільсько

господарського призначення, які є базовими в
системі аграрних відносин. Це сталося завдяки
ліквідації монополії державної власності на за

значені землі, запровадженню приватної влас

ності на них. По�друге, приватна власність по

ширилась і на майнові аграрні відносини, що
уможливило виникнення нових суб’єктів аг

рарних відносин, яких раніше взагалі не могло

бути – фермерські господарства, сільськогоспо

дарські кооперативи різних видів, особисті се

лянські господарства, приватні аграрні підпри

ємства, орендні організації тощо. Отже, пред

мет аграрного права увібрав у себе систему якіс

но оновлених і цілком нових суспільних відно

син. Проте незмінним для їх юридичної природи
є те, що об’єктом цих суспільних відносин була й
лишається виробнича господарська діяльність
на землях сільськогосподарського призначення.
Можна лише стверджувати, що поняття та зміст
цієї діяльності стали ширшими, вагомішими. Ви�
робнича сільськогосподарська діяльність – це
процес землекористування, який породжує єди

ний комплекс земельних і трудових відносин.
Саме вирощування сільськогосподарських куль

тур як процес праці на землі є першоосновою
предмета аграрного права [1, с. 10].

Метою цієї статті є обґрунтування належ

ності якості сільськогосподарської продукції
до предмета аграрного права та дослідження
методів її правового регулювання. 

Розглядаючи належність якості сільськогос

подарської продукції до предмета аграрного пра

ва, слід зазначити, що правовідносини які існу

ють у цій сфері, є органічною складовою загаль

ної системи відносин щодо виробництва сільсь

когосподарської продукції. Адже саме якість 
виробленої продукції визначає більшість по

тенційних можливостей її подальшого руху на
ринку. При цьому наявність масиву однорідних
правовідносин щодо якості сільськогосподарсь

кої продукції забезпечує можливість правового
регулювання її на всіх технологічних стадіях ви

робництва, транспортування, зберігання та ре

алізації сільськогосподарської продукції, а також
враховує інтереси безпосередніх споживачів
продукції. Разом із тим специфічність техноло

гічних циклів одержання сільськогосподарської
продукції та забезпечення її якості потребують
застосування саме аграрних правовідносин, які,
по
перше, формуються на основі специфіки їх

ЯКІСТЬ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ
ЯК  ПРЕДМЕТ  АГРАРНОГО  ПРАВА  
ТА  МЕТОДИ  ЇЇ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛЮВАННЯ
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завдань і предмета діяльності; по
друге, скла

даються у сфері виробництва продуктів харчу

вання, продовольства і сировини рослинного та
тваринного походження, переробки і реалізації
останньої суб’єктами аграрної підприємницької
діяльності. 

На думку В. Уркевича, аграрним відносинам,
що є предметом аграрного права, притаманні спе

цифічні суб’єкти, до яких, окрім осіб, які ведуть
особисті селянські господарства, і сільськогоспо

дарських обслуговуючих кооперативів, також на

лежать структурні підрозділи сільськогосподар

ських підприємств. Виокремлюють аграрні пра

вовідносини серед інших також їх особливі об’єк

ти, щодо яких вони складаються (землі сільсько

господарського призначення, сільськогосподарсь

ка продукція, засоби виробництва, сільськогос

подарські тварини, земельні та майнові частки чи
паї). При цьому особливість суб’єктів та об’єктів
зумовлює специфіку аграрних суспільних відно

син, які, у свою чергу, завдяки їх урегулюванню
нормами аграрного права, набувають форми саме
аграрних правовідносин і становлять предмет са

мостійної галузі права [2, с. 27–28]. Загалом аг

рарним правовідносинам притаманний певний
суб’єктний склад, наділений спеціальною право

суб’єктністю, а також об’єктний склад, тобто за

соби виробництва продуктів харчування, сиро

вини та продовольства рослинного і тваринного
походження [3, с. 12]. 

Отже, забезпечення нормативно встановле

ного рівня якості сільськогосподарської продук

ції передбачає формування однорідного масиву
аграрних правовідносин, що складаються в про

цесі виробництва й обігу сільськогосподарської
продукції, у тому числі при забезпеченні відповід

ного рівня якості ґрунту, технологічних вимог до
ведення галузі рослинництва та тваринництва,
ветеринарного забезпечення, первинної перероб

ки, дотримання умов зберігання тощо.

Таким чином, характером виробничо
госпо

дарської та соціально
економічної діяльності,
особливістю соціально
побутових умов існуван

ня аграрних товаровиробників визначається
своєрідність предмета аграрного права як галузі
права. Разом із тим аграрне право України як га

лузь права, що перебуває в стадії становлення та
формування, регулює комплекс пов’язаних між
собою виробничо
господарських, земельних,
майнових, трудових, організаційно
управлінсь

ких відносин, які складаються у процесі вироб

ництва і переробки сільськогосподарської про

дукції в аграрному секторі між сільськогоспо

дарськими підприємствами й об’єднаннями, фер

мерськими та підсобними господарствами, ін

шими виробниками незалежно від форм влас

ності, а також між ними і працівниками цих гос

подарств [4, с. 8–9]. 

Слід зазначити, що сучасні тенденції роз

витку аграрного виробництва розширюють тех

нологічні можливості формування параметрів
якості сільськогосподарської продукції та по

требують відповідного вдосконалення правового
регулювання цього процесу. Зокрема, викорис


тання досягнень генетики та біотехнології, у то

му числі геномної селекції, ДНК
технологій, ге

нетично модифікованих організмів, формує низ

ку однорідних правовідносин щодо забезпечення
якості сільськогосподарської продукції на прин

ципово новому рівні. Тенденції аграрного вироб

ництва щодо більш широкого використання до

сягнень науки, з одного боку, трансформують кла

сичні підходи до виробництва сільськогоспо

дарської продукції, а з іншого – формують пра

вові інститути, що не притаманні минулим ета

пам розвитку аграрного права, та відповідно роз

ширюють предмет його правового регулювання.

Належність якості сільськогосподарської
продукції до предмета агарного права передбачає
також наявність відповідного методу її правового
регулювання. У загальній теорії держави та пра

ва під методом правового регулювання розумі

ють закріплені в нормах права прийоми, засоби і
способи впливу на поведінку суб’єктів права, ус

танов у відповідних суспільних відносинах. При
цьому стосовно тих чи інших суспільних відно

син, що виникають в умовах сільськогосподарсь

кого виробництва, застосовується і метод їх пра

вового регулювання. Загалом аграрному праву
притаманні три основних методи правового регу

лювання: дозвіл, припис, заборона, які знаходять
своє вираження в диспозитивних та імператив

них прийомах регулювання з урахуванням спе

цифіки аграрних відносин [4, с. 9–10]. 

Слід зазначити, що аграрне право як комп

лексна галузь, що увібрала в себе різні суспільні
відносини, об’єднані характером сільськогоспо

дарської виробничої діяльності під час викорис

тання земель сільськогосподарського призначен

ня, не може мати якогось одного способу та за

собу правового впливу на сферу своїх різнома

нітних відносин, тобто одного й єдиного методу
правового регулювання. Має йтися про наяв

ність в аграрному праві елементів методів тих
галузей права, певні складові яких у спеціалізо

ваній формі ввійшли до змісту цієї комплексної
галузі права. Але при цьому істотними є профі

лююче місце та значення аграрно
земельних від

носин у системі аграрного права [1, с. 12].

Визначення методів правового регулювання
суспільних відносин, що існують у процесі
функціонування агропромислового комплексу,
має як теоретичне, так і практичне значення. Те�
оретичне полягає в тому, що встановлення таких
методів та їх функціонування забезпечують на

укову обґрунтованість аграрного права як галузі
права. Практичне значення виявлення цих ме

тодів сприятиме встановленню стану і ступеня їх
дієвості в досягненні завдань аграрного права, в
додержанні його принципів, у визначенні того,
наскільки ці методи є ефективними, виправдо

вують себе у правозастосовчій практиці в сис

темі аграрного виробництва. Методи правового
регулювання, що застосовуються в практиці пра

вового забезпечення суспільних аграрно
право

вих відносин, містяться в законах та інших нор

мативно
правових актах, що є джерелом аграр

ного права. Це правило не виключає викорис




А Г РА Р Н Е П РА В О№ 10

тання в аграрних правовідносинах правових ме

тодів, властивих іншим галузям права, у випад

ках однорідності та спорідненості суспільних
відносин [3 c. 19–20].

На думку М. Чабаненко, зважаючи на ці

лісність аграрних відносин, можна вести мову про
єдиний правовий метод регулювання аграрних
правовідносин. Цей метод складається із спе

цифічного поєднання диспозитивного й імпера

тивного (як універсального) способів правового
регулювання, які можна визначити як змішаний
метод правового регулювання аграрних відно

син. При цьому змішаний метод правового регу

лювання аграрних відносин реалізується через
характер правових норм. Вони можуть бути ім

перативними, тобто такими, що вимагають від
сторін правовідносин належної поведінки (нор

ми
приписи) або забороняють діяти певним чи

ном (норми
заборони). Норми аграрного права
можуть мати і диспозитивний характер, тобто 
надавати суб’єктам правовідносин повну волю
дій із встановлених взаємних прав і обов’язків
(дозволяючі норми) або пропонувати кілька ва

ріантів поведінки (рекомендаційні норми). Та

кий змішаний метод правового регулювання аг

рарних відносин відображає особливості у змісті
правових підстав виникнення, зміні та припи

ненні аграрних відносин, правовому становищі
суб’єктів аграрного права, способах формування
та реалізації їх прав і обов’язків [5, c. 10–11].

Слід зазначити, що в деяких галузях права,
наприклад в адміністративному, відбувається
трансформація методу його правового регулюван

ня. Так, традиційний для адміністративного права
імперативний метод регулювання істотно допов

нюється елементами диспозитивного методу. Зо

крема, дедалі більшого значення набуває викорис

тання загальних дозволів, що може розцінюватись
як ключовий напрям трансформації методу цієї
галузі права, що відбувається в сучасних умовах 
її розвитку та реформування [6, c. 77]. 

Відповідні процеси трансформації методу
правового регулювання відбуваються і в аграр

ному праві. Зокрема, метод поєднання імпера

тивних і рекомендаційних норм у сучасних аг

рарних відносинах має правомірну тенденцію до
посилення елементів рекомендаційності в їх рег

ламентації [1, c. 13]. Зазначені зміни методу пра

вового регулювання стосуються також і забезпе

чення якості сільськогосподарської продукції, у
тому числі у питаннях переходу від обов’язкової
сертифікації продукції до оцінки відповідності. 

Висновки

Предмет правового регулювання аграрного
права України на сучасному етапі розвитку
ринкових аграрних відносин значно розширив

ся і набув нового змісту, зокрема, щодо підви

щення технологічних можливостей одержання
сільськогосподарської продукції та, відповід

но, необхідності забезпечення встановленого рів

ня її якості. Адже саме якість сільськогоспо

дарської продукції є базовим фактором ефек

тивності сільськогосподарського виробництва
[7, c. 39]. 

Належність якості сільськогосподарської
продукції до предмета аграрного права визна

чається наявністю сукупності аграрних право

відносин, що формуються в процесі здійснен

ня суб’єктами аграрного виробництва діяль

ності щодо виробництва та формування якості
сільськогосподарської продукції, показники
якої врегульовані нормами аграрного й інших
галузей права.

Метод правового регулювання якості сільсь�
когосподарської продукції слід розуміти як
закріплені в нормах аграрного й інших галузей
права прийоми, засоби та способи впливу на по

ведінку суб’єктів аграрних правовідносин щодо
забезпечення необхідного рівня якості сільсько

господарської продукції під час її виробництва,
транспортування, зберігання та реалізації.
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In clause the analysis of legal regulation of a subject of the agrarian right is carried out, and also the
accessory of quality of agricultural production to a subject of the agrarian right is proved. The methods of
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В статье анализируется правовое регулирование предмета аграрного права, обосновывается
принадлежность качества сельскохозяйственной продукции к предмету аграрного права, исследуют�
ся методы ее правового регулирования. 
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Оскільки 5 лютого 2008 р. підписано
протокол про вступ України у Світо

ву організацію торгівлі (далі – СОТ),

то подальше державотворення та правотво

рення в нашій державі обумовлюються зо

бов’язаннями, які взяла на себе Україна з ра

тифікацією низки угод СОТ. Зокрема, в но

вих умовах тепер працюють сільськогоспо

дарські товаровиробники. Підвищення ви

мог до якості та безпечності сільськогоспо

дарської продукції, зменшення дотацій її ви

робникам, зниження ставок ввізного мита
для іноземних підприємств негативно позна

чається на конкурентоспроможності націо

нального сільськогосподарського товарови

робника, що вимагає докорінного реформу

вання сфер виробництва, переробки та ре

алізації сільськогосподарської продукції.

Для України сільськогосподарське ви

робництво є стратегічно важливим напря

мом державної політики, реальною можли

вістю гарантувати продовольчу безпеку та
зайнятість сільського населення.

Метою цієї статті є визначення шляхів під

вищення конкурентоспроможності вітчиз

няного сільськогосподарського товаровироб

ника в контексті членства України в СОТ.

Для досягнення зазначеної мети необ

хідно визначити коло суб’єктів, які вирощу

ють в Україні товарну сільськогосподарську
продукцію; окреслити систему нормативно

правових актів, що регулюють діяльність су

б’єктів аграрного виробництва в Україні; до

повнити цю систему угодами СОТ, які на


повнюють новим змістом аграрне законодав

ство щодо здійснення сільськогосподарської
діяльності; визначити правові засоби підви

щення конкурентоспроможності вітчизняно

го сільськогосподарського товаровиробника.

Проблема, що розглядається, була в різ

них аспектах досліджена вітчизняними на

уковцями [1–6]. Разом із тим на сьогодні
ґрунтовного дослідження потребують органі

заційно
правові питання виробничої діяль

ності сільськогосподарських товаровироб

ників, які безпосередньо впливають на їх кон

курентоспроможність.

Під організацією розуміють упорядкуван

ня, приведення в єдину систему діяльності
певних суб’єктів, у тому числі за допомогою
правових норм. Тобто під організаційно
пра

вовими засадами виробництва, переробки та
реалізації сільськогосподарської продукції 
розуміють норми, які містяться в правових
документах і якими впорядковано таку ді

яльність.

Аналіз численних нормативно
правових
актів дозволив виокремити низку суб’єктів,
які задіяні у виробництві, переробці та реалі

зації сільськогосподарської продукції. Так,
нормами Цивільного кодексу (далі – ЦК)
України врегульовані питання господарської
діяльності фізичних осіб – підприємців, юри

дичних осіб (зокрема, господарських товариств
і виробничих кооперативів), органів держав

ної влади й органів місцевого самоврядування. 

Серед перелічених суб’єктів доцільно ви

ділити сільськогосподарських товаровироб

ників. Відповідно до ст. 1 Закону України
«Про сільськогосподарську кооперацію» від
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17.07.1997 р. сільськогосподарський товаро

виробник – це фізична або юридична особа
незалежно від форми власності та господа

рювання, в якої валовий дохід, отриманий
від операцій з реалізації сільськогосподарсь

кої продукції власного виробництва та про

дуктів її переробки, за наявності сільськогос

подарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ 
і багаторічних насаджень тощо) та/або пого

лів’я сільськогосподарських тварин у власнос

ті, користуванні, в тому числі на умовах орен

ди, за попередній звітний (податковий) рік
перевищує 75 % загальної суми валового до

ходу. Це обмеження не поширюється на осіб,
які ведуть особисте селянське господарство.
Таким чином, виробниками сільськогоспо

дарської продукції можуть бути господарські
товариства, сільськогосподарські кооперати

ви, фермерські господарства, орендні госпо

дарства, приватні господарства, унітарні та
корпоративні підприємства, державні та ко

мунальні підприємства, а також особисті се

лянські господарства. 

Норми Господарського кодексу (далі –
ГК) України створюють правову основу для
діяльності різноманітних об’єднань підпри

ємств (ст. 120 ГК України), асоційованих
підприємств і холдингових компаній (ст. 126
ГК України). Однак не всі визначені суб’єк

ти здатні ефективно працювати з метою ви

робництва якісної, доступної для споживачів
продукції, зокрема в умовах реформування
податкового, трудового, пенсійного законо

давства та виконання Україною інших зобо

в’язань, які вона взяла на себе при вступі до
СОТ. Так, поширеною в Україні є практика,
коли переробкою сільськогосподарської про

дукції займаються підприємства із складною
організаційною структурою (наявні численні
структурні підрозділи, філії, представництва,
торгові доми). Як наслідок, діяльність таких
суб’єктів складно перевірити, зокрема це сто

сується контролю якості продукції. Саме тому
передбачені законодавством санкції за пору

шення технічних умов, стандартів, за випуск
неякісної продукції залишаються недієвими.

Досвід європейських держав переконує,
що ефективною є діяльність високотехноло

гічних виробництв із залученням невеликої
кількості працівників (а звідси), й економія
на заробітній платі). Якщо в Україні залишити
працеємне виробництво (що видається до

речним), необхідно обов’язково підвищувати
якість життя сільського населення, інакше лю

ди шукатимуть альтернативні джерела для
нормального існування (що і надалі вплива

тиме на якість виробленої продукції, пере

дусім в умовах недосконалості системи конт

ролю за виробництвом).

Наведені міркування свідчать, що не всі
організаційно
правові форми господарюван


ня є конкурентоспроможними в сільськогос

подарській діяльності. Це пояснюється особ

ливістю праці з використанням землі як ос

новного засобу виробництва.

Членство України в СОТ створює значні
можливості для українських товаровиробни

ків, зокрема спрощення доступу до світових
ринків, розширення споживчого асортимен

ту та полегшення доступу до іноземних тех

нологій. Разом із тим рівень конкуренції на
внутрішньому ринку суттєво зросте. Оскільки
до України прийдуть нові міжнародні гравці,
то необхідно бути до цього підготовленими.
Тож пріоритетним має бути забезпечення кон

курентоспроможності українського бізнесу
як на теренах нашої держави, так і на світовій
арені [7, с. 4].

На думку М. Саєнка, конкурентоспро

можність підприємства – це його комплекс

на порівняльна характеристика, яка свідчить
про ступінь переваг над підприємствами
кон

курентами за сукупністю оціночних показ

ників діяльності на певних ринках, за певний
проміжок часу. Конкурентоспроможність мож

на оцінювати шляхом порівняння конкурент

них позицій кількох підприємств на певному
ринку. При цьому обов’язковою вимогою є
порівнянність оціночних параметрів: техно

логії; потенційних можливостей обладнання;
рівня персоналу; системи управління; рівня
інновацій; стану комунікацій; рівня маркетин

гової політики; експортно
імпортних мож

ливостей тощо [8, с. 305].

Не всі суб’єкти господарювання можуть
бути конкурентоспроможними сільськогос

подарськими виробниками, а держава впли

вати на суб’єктний склад аграрного сектора не
може. З одного боку, в Конституції України
закріплено право на вільне підприємництво;
з іншого – можливості держави підтримува

ти окремих суб’єктів обмежені умовами угод
СОТ. Так, згідно з додатком 2 до Угоди СОТ
вiд 15.04.1994 р . «Про сільське господарство»
(далі – Угода) всі заходи щодо державної
підтримки сільського господарства умовно по

ділені на три групи, або розкладені по різно

кольорових скриньках: «зеленій», «блакитній»
і «жовтій» (чи «бурштиновій») [1, с. 198].

Державна підтримка в межах «зеленої
скриньки» не обмежується вимогами СОТ, 
а тому може здійснюватися відповідно до
можливостей бюджету. Зокрема, вбачається
можливим надавати підтримку вітчизняно

му сільськогосподарському товаровиробнику 
в таких напрямах: науково
дослідна діяль

ність; боротьба із шкідниками та захворюван

нями; послуги з розповсюдження інформації;
послуги з навчання; поліпшення інфраструк

тури сільської місцевості; здійснення прямих
виплат, прив’язаних до конкретних площ,
урожаїв, поголів’я худоби.
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Немає також заперечень проти бюджет

ного фінансування заходів «блакитної скринь

ки», оскільки вони спрямовані на обмеження
перевиробництва (скорочення поголів’я худо

би, посівних площ тощо) [1, с. 199].

Що ж стосується заходів «жовтої скринь

ки», то держава взяла на себе зобов’язання
поступово зменшувати їх фінансування. До
них належать заходи внутрішньої підтримки,
що справляють викривлюючий вплив на тор

гівлю та виробництво: дотації на продукцію
тваринництва і рослинництва; дотації на пле

мінне тваринництво; дотації на елітне насін

ництво; дотації на комбікорми; компенсація
частини витрат на міндобрива та засоби за

хисту рослин; компенсація частини витрат на
енергоресурси; цінова підтримка: компенса

ція різниці між закупівельною і ринковою ці

ною на сільгосппродукцію; надання вироб

нику товарів і послуг за цінами, нижчими за
ринкові; закупівля у виробника товарів (по

слуг) за цінами, що перевищують ринкові;
пільгове кредитування сільгоспвиробників за
рахунок бюджету, списання боргів [1, с. 200].

Відмова від використання заходів «жов

тої скриньки» має відбуватися поступово, од

нак навіть із урахуванням цього, вона вже за

раз справляє негативний вплив на сільсько

господарських виробників, які тривалий час
підтримували свою конкурентоспроможність
за рахунок допомоги держави. Тому доціль

но передбачити дотації у тих напрямах, які
Угодою не обмежуються (наприклад, щодо
виробничих відходів), а також активно за

проваджувати заходи «зеленої скриньки».

Слід враховувати, що діяльність сільсь

когосподарських товаровиробників врегульо

вана, по
перше, нормативно
правовими акта

ми, які традиційно регулюють господарську
діяльність (Конституція України (статті 13,
14, 41, 42), ЦК України, ГК України, Земель

ний кодекс України, закони України «Про
фермерське господарство» від 19.06.2003 р.,
«Про сільськогосподарську кооперацію» від
17.07.1997 р., «Про акціонерні товариства»
від 17.09.2008 р.); по
друге, угодами СОТ, 
ратифікованими Верховною Радою Украї

ни «Про технічні бар’єри у торгівлі» вiд
15.04.1994 р., «Про застосування санітарних та
фітосанітарних заходів» вiд 15.04.1994 р., «Про
сільське господарство» вiд 15.04.1994 р., 
«Генеральна угода з тарифів і торгівлі» вiд
15.04.1994 р., «Про заснування Світової орга

нізації торгівлі» вiд 15.04.1994 р.).

На цей час відбувається гармонізація за

конодавства України та СОТ, тобто ціле

спрямоване зближення й узгодження норма

тивно
правових приписів з метою досягнення
несуперечливості законодавства, усунення
юридичних колізій, дотримання міжнарод

них стандартів (вносяться зміни до чинних

нормативно
правових актів і приймаються но

ві, а тому сільськогосподарський виробник має
бути поінформований про тенденції у право

вому регулюванні виробничих відносин).

Для досягнення зазначеної мети в розви

нутих європейських державах створена й
ефективно функціонує система дорадництва.
Дорадчі служби створюються при органах
виконавчої влади (міністерська модель), при
вищих навчальних закладах (університетсь

ка модель), а також у формі громадських ор

ганізацій, що надають відповідні послуги.

В Україні дорадча діяльність врегульована
Законом України «Про сільськогосподарську
дорадчу діяльність» від 17.06.2004 р. (далі –
Закон). Відповідно до ст. 1 Закону сільсько

господарська дорадча діяльність – це сукуп

ність дій і заходів, спрямованих на задоволення
потреб особистих селянських і фермерських 
господарств, господарських товариств, інших
сільськогосподарських підприємств усіх форм
власності та господарювання, а також сільсько

го населення у підвищенні рівня знань, вдоско

наленні практичних навичок прибуткового ве

дення господарства.

Дорадча діяльність в Україні здійснюєть

ся сільськогосподарськими дорадчими служ

бами та громадськими організаціями, які
створені відповідно до Закону України «Про
об’єднання громадян» від 16.06.1992 р. для
надання відповідних послуг сільськогосподар

ським товаровиробникам.

Оскільки чинне законодавство України
передбачає складну процедуру реєстрації до

радчих служб і високі вимоги до професійної
підготовки радників, а також обмежене фі

нансування їх діяльності (з бюджету фінан

суються лише соціально спрямовані програ

ми та лише на підставі акта виконаних робіт) і
жорсткий контроль перевіряючих органів за
використанням бюджетних коштів, діяльність
дорадників є неефективною, не забезпечує по

треб суб’єктів господарювання (зокрема, що

до роз’яснення специфіки діяльності в кон

тексті членства України в СОТ).

За умови ефективної діяльності дорадчих
служб зникла б необхідність тримати в штаті
сільськогосподарського підприємства окре

мих працівників і навіть цілі відділи, напри

клад менеджерів, маркетологів, аналітиків.
Таким чином, структура підприємства спро

стилася би, що позитивно вплинуло б на кон

курентоспроможність продукції, яка ним ви

робляється.

Заслуговує на увагу аграрна освіта та на

ука, оскільки сучасні умови вимагають ква

ліфікованих кадрів і високотехнологічного
виробництва, а Угода не обмежує державну
підтримку у цих напрямах.

Окремим питанням господарської діяль

ності аграрних товаровиробників є її оподат
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кування. Податковий кодекс України, прий

нятий 02.12.2010 р., врегулював суспільні від

носини щодо сплати податків. Таким чином
податкове законодавство України приведено
у відповідність із міжнародними стандартами.
У майбутньому це має спростити зовнішньоеко

номічну (експортну) діяльність вітчизняних
сільськогосподарських підприємств.

Висновки

Можна визначити такі правові засоби
підвищення конкурентоспроможності вітчиз

няних сільськогосподарських товаровиробни

ків: стимулювання науково
дослідної діяль

ності; створення умов для надання послуг з
розповсюдження інформації та підтримка до

радництва; надання якісних послуг з навчання;
поліпшення інфраструктури сільської місце

вості; оптимізація організаційно
управлінсь

кої структури сільськогосподарських підпри

ємств. Ефективне використання цих засобів
залежатиме від подальшої законотворчої
діяльності (зокрема, гармонізації законодав

ства України та СОТ), виконання законодав

чих приписів із урахуванням при цьому спе

цифіки сільського господарства України та
ментальності українського селянина.
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Питання екології до недавнього часу  вва

жалося другорядним і лише в другій по

ловині ХХ ст. у теорії держави та права

правознавці почали виокремлювати як еко

логічну функцію держави діяльність у сфері 
раціонального використання й охорони навко

лишнього природного середовища, підтриман

ня екологічної рівноваги, забезпечення екологіч

ної безпеки, збереження генофонду. В Україні ак

туалізувала це питання відповідна екологічна
ситуація, зокрема аварія на Чорнобильській
атомній електростанції. 

Екологічні проблеми сучасності зумовлю

ють необхідність при провадженні внутрішньої
та зовнішньої діяльності врахування екологіч

них наслідків і ступінь ризиків. Екологічна без

пека стає ключовим фактором визначення прий

нятності тих чи інших економічних рішень, ефек

тивності роботи органів державної влади. 

Початок ХХІ ст. (згадаємо події на атомній
електростанції Fukushima Daini в Японії) черго

вий раз актуалізував питання екологічної безпе

ки, підтвердивши, що економічний розвиток не
повинен суперечити екологічній ситуації. Вза

ємопов’язаність економіки й екології дозволяє
визначити такий принцип: «економічно вигідно
тільки те, що екологічно безпечно». У зв’язку з
викладеним особливого значення набуло еко

логічне право як комплексна галузь права, що
поєднує сукупність правових норм, які регулю

ють суспільні відносини щодо охорони навко

лишнього природного середовища та раціональ

ного використання природних ресурсів з метою
забезпечення якості довкілля в інтересах сього

дення і майбутніх поколінь. Разом із тим питан

ня методології екологічного права залишається
майже недослідженим, що свідчить про акту

альність теми, винесеної в назву роботи.

Окремі аспекти питання, що розглядається,
досліджували такі правники, як В. Андрейцев
(право екологічної безпеки), А. Олійник (осно

ви екологічного права), О. Данільян, О. Дзьо

бань (екологія як складова національної безпе

ки України), О. Заржицький (екологічна полі

тика), А. Качинський (екологічна безпека Укра

їни), Л. Наливайко (екологічна функція держа

ви), М. Панов (екологія як складова національ

ної безпеки України), Г. Хміль (екологічна без


пека України), Ю. Шемшученко (правові проб

леми екології) та ін. Однак питання методології
екологічного права потребує комплексного до

слідження. Адже незаперечним є той факт, що
підтримання екологічної рівноваги, забезпечен

ня екологічної безпеки, збереження генофонду,
зміна пріоритетів у діяльності державних ор

ганів і громадських організацій в аспекті охоро

ни навколишнього природного середовища та
раціонального використання природних ресур

сів можуть забезпечити очікуваний результат
лише за умови їх належного наукового забезпе

чення. В свою чергу, соціальна цінність та ефек

тивність наукових розробок екологічного права
значною мірою визначаються їх методологічною
обґрунтованістю.

Непослідовність і недосконалість законо

давчого регулювання екологічних відносин в Ук

раїні є закономірним наслідком того, що немає
чітко окреслених і науково виважених методо

логічних засад їх дослідження. Зміни структу

ри та характеру суспільних відносин у нашій
державі, що пов’язані з визначенням ст. 16 Ос

новного Закону України як обов’язку держави
«забезпечення екологічної безпеки і підтриман

ня екологічної рівноваги на території України,
подолання наслідків Чорнобильської катастро

фи – катастрофи планетарного масштабу, збе

реження генофонду Українського народу», зу

мовлюють необхідність вироблення якісно но

вого методологічного підходу до врегулювання
цих суспільних відносин.

Метою цієї статті є висвітлення методології
екологічного права: з’ясування змісту мето

дології та визначення принципів, підходів і
методів дослідження екологічних відносин.

Питання методології є досить складним пе

редусім через невизначеність поняття «методо

логія». Багато зарубіжних дослідників не розме

жовують методологію та методи дослідження.
Вітчизняна наукова традиція розглядає вка

зане поняття як вчення про методи пізнання
дійсності або як систему наукових принципів,
на основі яких базується дослідження та здійс

нюється вибір сукупності пізнавальних засобів,
методів, прийомів дослідження. Найчастіше
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методологію визначають як «концептуальний
виклад мети, змісту, методів дослідження, які
забезпечують отримання максимально об’єктив

ної, точної, систематизованої інформації про
процеси та явища» [1, с. 56].

Методологія – складне багатогранне явище,
що охоплює не лише систему методів чи вчень
про ці методи. До цієї системи належать, перш
за все, методологічні принципи, вихідні засад

ничі ідеї, відповідно до яких має здійснюватися
вибір підходів і методів пізнання. Слід зазна

чити, що при дослідженні проблематики різних
наук використовуються різні методологічні за

сади (при цьому методи дослідження залиша

ються ідентичними). Так, Р. Циппеліус не роз

глядає такі звичні для вітчизняної методології
категорії та поняття, як діалектика, методи ана

лізу, синтезу тощо. Більше того, про них немає
навіть згадки. Він розглядає поняття «право»,
побудову та взаємозв’язок норм права, тлума

чення останніх тощо. Саме в цьому випадку 
Р. Циппеліус з’ясовує загальні засади досліджен

ня права [2]. Тому перш як досліджувати будь

який елемент державно
правової дійсності не

обхідно насамперед визначити засади досліджен

ня, тобто методологічні принципи. 

Розуміння права в різних правових сім’ях
неоднакове. А тому різними є і розуміння право

відносин, норм права, процесу застосування (ре

алізації) норм права, правової культури і т. д.
Нам імпонує твердження А. Кучука про те, що
до структури методології входять підходи і ме

тоди. Такі звичні для нас поняття, як «діалек

тичний метод», «порівняльний метод», «історич

ний метод», «системний метод» тощо є непра

вильними, оскільки все зазначене – це методо

логічні підходи. Методами ж є логічні операції –
аналіз, синтез, абстрагування, дедукція, індук

ція тощо. Адже вказані логічні операції засто

совуються і при діалектичному, і при історич

ному, і при системному підходах [3, с. 48].

Таким чином, перш як перейти до розгляду
підходів і методів дослідження, при вирішенні
проблематики екологічного права необхідно
враховувати такі вихідні положення:

•• утвердження та забезпечення прав і сво

бод людини є головним обов’язком держави (ст. 3
Конституції України);

•• забезпечення екологічної безпеки та під

тримання екологічної рівноваги на території
України, подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи, збереження генофонду Українсь

кого народу є обов’язком держави (ст. 16 Кон

ституції України);

•• кожен має право на безпечне для життя та
здоров’я довкілля та на відшкодування завданої
порушенням цього права шкоди (ст. 50 Консти

туції України);

•• кожному гарантується право вільного до

ступу до інформації про стан довкілля, про
якість харчових продуктів і предметів побуту, а
також право на її поширення. Така інформація
ніким не може бути засекречена (ст. 50 Консти

туції України);

•• виключно законами України визнача

ються засади регулювання екологічної безпеки
(ст. 92 Конституції України).

Що стосується інших складових методо

логії, то при дослідженні проблематики еколо

гічного права слід виходити з об’єктивного під

ходу, який вимагає необхідності розгляду конк

ретних явищ у всій багатогранності, складності
та суперечливості, із сукупності позитивних і
негативних моментів незалежно від їх суб’єк

тивного сприйняття й оцінки, виявлення тенден

цій і закономірностей функціонування еколо

гічних відносин.

Чільне місце у процесі пізнання проблема

тики, що досліджується, належить діалектично

му підходу. «Діалектика як метод пізнання при

роди, суспільства і мислення, розглянута в єд

ності з логікою і теорією пізнання, є фундамен

тальним науковим принципом дослідження ба

гатопланової і суперечної дійсності в усіх її 
проявах» [1, с. 58]. Цей підхід полягає у вивченні
явищ суспільного буття з урахуванням загаль

них закономірних зв’язків розвитку суспіль

ства, держави та природи. Щодо екологічного
права це означає його вивчення як явища, яке,
по
перше, визначається умовами життя та роз

витку суспільства; по
друге, пов’язане з іншими
явищами суспільного та державного життя, про

низує сферу економічних, культурних, політич

них та інших видів суспільних відносин; по

третє, зазнає постійних змін, розвивається.

Останнім часом піддається критиці пану

ючий донедавна підхід до управління суспіль

ними процесами, що базувався на лінійних уяв

леннях про функціонування систем суспільст

ва. Особлива увага приділяється синергетич

ному підходу [4, с. 23]. Екологія не є закритою
сферою суспільної діяльності. На стан екологіч

ної ситуації значно впливають економічні, по

літичні, ідеологічні чинники. Синергетика, як
складова сучасної наукової парадигми, зумов

лює необхідність багатостороннього та функціо

нального опису екологічних відносин як функ

ціонування складної динамічної системи. Будь

яке наукове пізнання явищ державно
правової
дійсності буде неповним, якщо дослідник не
дотримується історичного підходу при розв’я

занні поставленої проблеми. Цей підхід зобов’я

зує з’ясувати процеси виникнення, становлен

ня та розвитку явищ і процесів, врахувати конк

ретне історичне середовище, в якому відбувало

ся їх формування, встановити етапи розвитку
тощо. А це, у свою чергу, допомагає правильно
зрозуміти сутність категорії, що розглядається,
виявити притаманні їй загальні закономірності.

Перш як вивчати сучасний стан екологічно

го права, необхідно вивчити його генезис. Саме
завдяки історичному підходу можна з’ясувати,
коли виникає такий напрям діяльності держави,
як охорона навколишнього природного середо

вища та раціональне використання природних
ресурсів, встановити його призначення на різ

них етапах суспільного розвитку, внаслідок чо

го й яким чином він змінювався. Такий підхід
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дає змогу дослідити виникнення та розвиток
екологічних відносин, у тому числі екологічних
правових відносин, усвідомити, чим була ви

кликана необхідність змін у сфері охорони навко

лишнього природного середовища, що відбули

ся та відбуваються в Україні.

Зважаючи на вихідні засади загальної теорії
систем, необхідно «будь
який об’єкт розглядати
як такий, що відповідає вимогам системності, а
саме: містить взаємопов’язані та такі, що взаємо

діють, структурні елементи (розвинену струк

туру), має відносну незалежність порівняно з
іншими соціальними об’єктами (розвинену ор

ганізацію), внутрішню цілісність (розвинене яд

ро системи) тощо» [5, с. 26]. Тому велику роль
при дослідженні проблематики екологічного
права відіграє системний підхід.

Близьким до системного є структурно
функ

ціональний підхід, який полягає у «виділенні в
системних об’єктах структурних елементів (ком

понентів, підсистем) і визначенні їхньої ролі
(функцій) у системі. Елементи і зв’язки між ни

ми створюють структуру системи» [1, с. 61]. При
цьому кожний із елементів має свою функціо

нальну спрямованість.

Застосування формально
догматичного (юри

дико
технічного) методу при дослідженні еко

логічного права передбачає вивчення його як
явища правової дійсності у «чистому вигляді»,
що існує незалежно від інших видів суспільних
явищ, поза сферою економіки, політики тощо.
Цей метод припускає формальне вивчення еко

логічного права та полягає в аналізі чинного за

конодавства з питань охорони навколишнього
природного середовища, а також практики його
застосування, у виявленні зовнішнього аспекту
цього явища правової дійсності без проникнен

ня у внутрішні зв’язки.

Одне з основних місць у методології посідає
така категорія, як «метод», що є її вихідною, ба

зовою категорією. Загалом, під методом науково

го пізнання розуміють сукупність логічних при

йомів і конкретних засобів пізнання певних явищ
і процесів. Будь
яке наукове дослідження не
здійснюється без використання таких методів, як
абстрагування, аналіз і синтез, дедукція, індукція.

Абстрагування є одним із основних методів
теоретичних досліджень, що полягає у «відході
від несуттєвих властивостей, зв’язків, відношень
предметів і в одночасному виділенні, фіксу

ванні однієї чи кількох найважливіших рис, які
особливо цікавлять дослідника» [1, с. 70]. Про

цес визначення понять не може відбуватися без
застосування методу абстрагування; саме по

няття – це результат абстрагування. Тому вка

заний прийом відіграє важливу роль у процесі
дослідження екологічного права.

Процес абстрагування нерозривно пов’яза

ний з такими методами дослідження, як аналіз 
і синтез. Слід зазначити, що аналіз – це спосіб

наукового дослідження, при якому явище розч

леновується на складові частини. Синтез – про

тилежний аналізу спосіб, що полягає в дослі

дженні явища в цілому, на основі об’єднання
зв’язаних один із одним елементів у єдине ціле.
Формулювання висновків і понять, виокремлен

ня ознак того чи іншого елемента системи еко

логічних відносин, виділення напрямів право

вої думки щодо охорони навколишнього при

родного середовища та встановлення невиріше

них, проблемних питань – все це допомагають
з’ясувати вказані методи.

Що стосується дедуктивного й індуктивно

го методів, то «дедуктивною називають таку ро

зумову конструкцію, в якій висновок щодо яко

гось елементу множини робиться на підставі знан

ня загальних властивостей всієї множини... . Під
індукцією розуміють перехід від часткового до
загального, коли на підставі знання про частину
предметів класу робиться висновок стосовно
класу в цілому» [1, с. 71]. Щодо предмета до

слідження, то застосування цих методів поляга

ло у використанні загальних наукових положень
теорії систем, суспільної та державної діяльності
для вирішення питань екологічного права тощо.

Висновки

Нерозробленість деяких питань екологічно

го права, суперечливість інших свідчить, що во

ни потребують ретельного комплексного дослі

дження, яке має проводитися, на нашу думку, з
використанням об’єктивного, діалектичного, си

нергетичного, історичного, системного, струк

турно
функціонального, термінологічного підхо

дів, а також спеціально
юридичного підходу –
формально
догматичного (юридико
технічного).
При цьому необхідно використовувати систему
методів, що охоплює такі методи, як абстрагу

вання, аналіз та синтез, дедукція та індукція. За
допомогою вказаного інструментарію є мож

ливість об’єктивно та всебічно проаналізувати
проблему й отримати повні знання про предмет
дослідження.
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Здійснення в Україні ринкових реформ
зумовило необхідність трансформації ро

лі держави в управлінні економікою,

що в цілому є об’єктивним явищем при пере

ході від адміністративно
командної економі

ки до ринкового регулювання економічних
процесів. Проте зазначена трансформація су

проводжується зниженням ефективності ді

яльності органів виконавчої влади у сфері за

безпечення контролю за використанням та
охороною земель. Крім  того, знизилась ак

тивність правоохоронних органів щодо вияв

лення правопорушень у сфері земельних від

носин й вжиття заходів щодо ліквідації їх на

слідків.

Разом із тим вирішення проблем  охоро

ни  земельних ресурсів є невід’ємною складо

вою й одним із пріоритетних напрямів дер

жавної політики у здійсненні соціально
еко

номічних перетворень, формуванні умов ста

лого розвитку країни. Одним із найважли

віших засобів реалізації державної політики
у цій сфері є створення адекватної норматив

но
правової бази, спроможної забезпечити
ефективний  контроль  із боку суспільства  за
станом  використання й охорони  земельних
ресурсів країни.

Протягом останнього десятиліття в Україні
відбувається інтенсивний процес формуван

ня нової системи земельного законодавства.
За цей період прийнято низку нормативно
пра

вових актів, що регулюють здійснення пере

дусім державного  контролю за використанням
та охороною земель. Однак наявність значних
прогалин у законодавстві, декларативний ха

рактер окремих норм, відсилки до підзакон

них нормативно
правових актів, а також до

сить велика питома вага останніх свідчить про
необхідність подальшого вдосконалення за

конодавства у сфері  контролю за використан

ням та охороною земель.

З прийняттям Конституції України сис

тема органів публічної влади набула демо

кратичного характеру. Вона охоплює органи
державної влади  й органи місцевого само

врядування. Земельний кодекс (далі – ЗК)
України поділяє  контроль за використанням
та охороною земель  на державний  і само

врядний. Проте значення цих новацій для ор

ганізації суспільного  контролю за викорис

танням та охороною земель  не стало об’єктом
всебічного наукового осмислення. 

Детальне наукове дослідження правових
проблем здійснення державного і  самовряд

ного контролю за використанням та охоро

ною  земель  в умовах ринкової економіки є ак

туальним завданням вітчизняної юридичної
науки. Його розв’язання має важливе теоре

тичне та практичне значення для регулюван

ня земельних відносин у процесі проведення
в Україні земельної реформи.

Окремим аспектам державного  контролю
за використанням та охороною земель  при

свячені праці В. Авер’янова, О. Андрійко, 
В. Андрейцева, Г. Балюк, А. Гетьмана, В. Гу

ревського, М. Єрофеєва, І. Каракаша, П. Ку

линича, В. Носіка, В. Семчика, Н. Малише

вої, М. Малишка, А. Мірошниченко, Ю. Шем

шученка, В. Янчука  та  ін. Але правові аспек

ти земельного  контролю  у зв’язку з ураху

ванням  тих  соціально
економічних змін, які
відбуваються у сучасному українському сус

пільстві, потребують наукового осмислення. 

Принципово важливим напрямом само

врядного контролю у сфері земельних ресур

сів є впорядкування правового механізму та

кого контролю, підвищення провідної ролі міс

цевого самоврядування як основного пред

ставника територіальної громади. На сучас

ному етапі формування державності саме са

моврядний контроль повинен відігравати
особливу роль у сфері земельних ресурсів. 

РОЛЬ  САМОВРЯДНОГО  КОНТРОЛЮ  
ПРИ  ВИКОРИСТАННІ  Й  ОХОРОНІ  
ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ
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Місцеве самоврядування є правом тери

торіальної громади (жителів села чи добро

вільного об’єднання у сільську громаду жи

телів кількох сіл, селища та міста) само

стійно вирішувати питання місцевого значен

ня в межах Конституції та законів України
(ч. 1 ст. 140 Конституції України). Можли

вість здійснення цього виду контролю пе

редбачена законами України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.,
«Про охорону земель» від 19.06.2003 р., «Про
охорону навколишнього природного середо

вища» від 25.06.1991 р. Крім того, органи міс

цевого самоврядування мають право розгля

дати справи про адміністративні порушен

ня, пов’язані з земельними відносинами (стат

ті 104, 141, 142, 152 Кодексу України про адмі

ністративні правопорушення (далі – КУпАП),
припиняти право користування земельною
ділянкою (статті 141, 143, 144 ЗК України),
вимагати повернення самовільно зайнятих зе

мельних ділянок (ст. 212 ЗК України).

До органів місцевого самоврядування у
галузі земельних відносин Конституція Ук

раїни й інші нормативно
правові акти відно

сять: обласні ради; Київську та Севастополь

ську міські ради; районні ради на території
району; районні у містах ради; сільські, се

лищні, міські ради. У цих нормативних актах
ідеться про повноваження органів місцевого
самоврядування у галузі земельних відно

син. Проте, якщо Земельний кодекс України
чітко відносить до компетенції відповідних
рад здійснення самоврядного контролю за
використанням та охороною земель, то За

кон України «Про місцеве самоврядування в
Україні» (п. «б» ч. 1 ст. 33) делегує повнова

ження здійснення контролю за додержанням
земельного та природоохоронного законо

давства, використанням і охороною земель. Ін

шими словами, органи місцевого самовряду

вання безпосередньо не здійснюють контроль
за використанням та охороною земель. Деле

говані повноважені надають їм можливість
опосередковано здійснювати самоврядний кон

троль за використанням і охороною земель у
межах територіальної громади.

Викладене свідчить про відсутність право

вого механізму вирішення питання змісту та
порядку здійснення контролю органами міс

цевого самоврядування. Виникла парадок

сальна ситуація: Кодекс виокремлює такий
вид контролю, але не визначає його змісту 
[1, с. 25]. 

Оскільки на законодавчому рівні засади
здійснення самоврядного контролю визнача

ються лише в загальному вигляді, для вирі

шення цього питання необхідно звернутися
до нормативних актів, які регулюють земель

ні правовідносини, та з’ясувати, що є об’єктом
самоврядного та державного контролю. Згід


но із ст. 4 Закону України «Про державний
контроль за використанням та охороною зе

мель» від 19.06.2003 р. об’єктом державного
контролю визначаються всі землі в межах 
території України, відповідно й об’єктом са

моврядного контролю повинні бути землі в
межах території територіальної громади.

Слід зазначити, що в спеціальній юри

дичній літературі самоврядний контроль за
використанням та охороною земель розумі

ють як діяльність відповідних органів місце

вого самоврядування, діяльність яких спря

мована на додержання вимог земельного за

конодавства, забезпечення гарантій реаліза

ції земельно
правових норм та утвердження
законності у земельних відносинах [2, с. 246]. 

Безумовно, перелік повноважень органів
місцевого самоврядування у галузі земель

них відносин у порівнянні з органами дер

жавної виконавчої влади різняться, але за ор

ганами місцевого самоврядування закріплю

ються важливі контрольні й адміністративні
повноваження в межах територіальної гро

мади: контроль за використанням комуналь

них земель, вирішення земельних спорів. 
У порівнянні з компетенцією державних ор

ганів, у органів місцевого самоврядування
значно обмежена сфера компетенції, але цьо

го цілком достатньо для ефективного земель

ного адміністрування на місцевому рівні.
При цьому правова природа повноважень ор

ганів місцевого самоврядування у сфері уп

равління земельними ресурсами якісно від

різняється від повноважень і статусу інших
органів виконавчої влади. 

На думку І. Голосніченка, як державному
управлінню, так і управлінню з боку органів
місцевого самоврядування притаманні такі
ознаки, як публічність, визначеність у законі
меж діяльності. Ці види управління відрізня

ються один від одного лише за суб’єктами та
характером джерел їх регулювання. У той са

мий час вони стосуються інтересів громадян,
спрямовані на реалізацію та захист їх прав і
свобод, створення умов для виконання ними
своїх обов’язків [3, с. 21]. 

Закріплення за органами місцевого са

моврядування управлінських функцій у га

лузі земельних відносин має здійснюватися в
межах законодавчої компетенції із встанов

ленням гарантій підконтрольності населен

ню територіальної громади. 

Місцеве самоврядування як засада кон

ституційного ладу є одним із найважливіших
принципів організації та функціонування
влади в суспільстві, державі, необхідним ат

рибутом будь
якого демократичного ладу, ві

діграє важливу роль у галузі земельних від

носин. У цілому управлінський вплив місце

вого самоврядування досить різноманітний.
Проте однією з найважливіших сфер управ
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ління з боку органів місцевого самовряду

вання є земельні відносини. 

Відсутність характерних ознак державно

го управління не свідчить про те, що такі ор

гани не можуть здійснювати управління у га

лузі земельних відносин. Стаття 143 Консти

туції України встановлює, що органам місце

вого самоврядування можуть надаватися за

коном окремі повноваження органів вико

навчої влади. Зазначене конституційне пов

новаження конкретизоване та деталізоване в
Законі України «Про місцеве самоврядуван

ня в Україні», окремі статті якого містять пе

релік відповідних делегованих повноважень
і компетенції сільських, селищних, міських
рад у галузі земельних відносин. Згідно з ч. 2
ст. 11 Закону України «Про місцеве самовря

дування в Україні» виконавчі органи сільсь

ких, селищних, міських, районних у містах рад
є підконтрольними та підзвітними відповід

ним радам, а з питань здійснення делегова

них їм повноважень органів виконавчої вла

ди – також підконтрольними відповідним
органам виконавчої влади. Відповідно до ч. 2
ст. 16 Закону України «Про місцеве самовря

дування в Україні» органам місцевого само

врядування законом можуть надаватись ок

ремі повноваження органів виконавчої влади,
у здійсненні яких вони є підконтрольними
відповідним органам виконавчої влади. 

Частина 1 ст. 26 Закону України «Про міс

цеве самоврядування в Україні» до виключної
компетенції сільських, селищних, міських
рад відносить вирішення відповідно до зако

ну питань регулювання земельних відносин;
затвердження ставок земельного податку,
розмірів плати за користування природними
ресурсами, що є у власності відповідних те

риторіальних громад; вирішення питань про
надання дозволу на спеціальне використан

ня природних ресурсів місцевого значення, 
а також про скасування такого дозволу.

Надання широких повноважень у сфері
здійснення виконавчої влади органам місце

вого самоврядування свідчить про демокра

тизацію суспільства, де органи виконавчої
влади в поєднанні з виконавчими структура

ми місцевого самоврядування реалізують за

гальні (публічні) потреби в інтересах суспіль

ства. Вони виконують конституційні завдан

ня служіння приватним і публічним інтере

сам. Отже, розмежування функцій з управ

ління земельними ресурсами органами вико

навчої та представницької влади різних ад

міністративно
територіальних рівнів має бу

ти чітко виписано і закріплено на законодав

чому рівні. 

Для максимальної реалізації владно
уп

равлінських функцій їх правова регламента

ція повинна мати максимальне нормативне
закріплення. При цьому наукове та норма


тивно
правове обґрунтування управлінських
функцій повинні мати реальне втілення в 
реалізації практичних завдань. Відсутність
правової реалізації призводить до того, що
декларативне втілення правової норми в нор

мативні акти породжують протиріччя, супе

речки та конфлікти при їх правореалізації. 

Значний обсяг повноважень відповідних
рад у сфері регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного сере

довища прямо чи опосередковано передбаче

но ст. 33 Закону України «Про місцеве са

моврядування в Україні». Разом із тим як в
Законі, так і в ЗК України повноваження від

повідних рад у галузі земельних відносин по

винні бути детальніше виписані та бути зро

зумілими для кожного громадянина. Так, у 
п. «в» ст. 10 ЗК України до повноважень район

них рад на території району в галузі земель

них відносин належить координація діяль

ності місцевих органів земельних ресурсів.
Аналогічні норми прописані також у п. «в»
ст. 17 «Повноваження місцевих державних
адміністрацій у галузі земельних відносин»
ЗК України, де місцевим державним адміні

страціям надано право координації здійснен

ня землеустрою та державного контролю за
використанням та охороною земель, і частко

во відтворена в п. «ґ» координація діяльності
органів виконавчої влади з питань землеуст

рою у ст. Закону України «Про землеустрій»,
яка в правозастосовній діяльності не має ме

ханізму реалізації. Слід зазначити, що зміст
таких повноважень законом чітко не визна

чається. Це, зокрема, стосується й інших орга

нів місцевого самоврядування. Оскільки між
відповідними органами місцевого самовря

дування та місцевими органами із земель

них ресурсів відсутні відносини підпорядку

вання, така норма не несе зобов’язуючого ха

рактеру. Тому ми вважаємо, що ця норма но

сить інформаційний характер. У той самий час
враховуючи складний процес управлінських
земельних правовідносин, встановлення та

кої норми в земельному законодавстві у прак

тичній діяльності призводить до правових
колізій, на що звертає увагу А. Мірошничен

ко [4]. 

Чинна законодавча база повинна визна

чати компетенцію органів виконавчої та пред

ставницької влади; відсутність чіткого зако

нодавчого розмежування та визначення пра

вових норм призводить до правових колізій
при здійсненні управлінських повноважень,
що негативно позначається на ефективності
системи управління земельними ресурсами.

Управлінська діяльність органів місце

вого самоврядування полягає у розгляді та
вирішенні земельних питань місцевого зна

чення. Як суб’єкти земельних відносин орга

ни місцевого самоврядування, перш за все,

№ 10



З Е М Е Л Ь Н Е П РА В Ожовтень  2011

забезпечують реалізацію державної політики
щодо використання й охорони земель, а та

кож здійснють регулювання земельних від

носин і контроль за додержанням земельно

го законодавства. Такі повноваження органів
місцевого самоврядування закріплені у стат

тях 7–12 Закону України «Про охорону зе

мель». У таких відносинах органи місцевого са

моврядування здійснюють владно
регулюючі
функції й є самостійними у прийнятті відпо

відних рішень у галузі земельних відносин.

Нечітке розмежування повноважень ор

ганів місцевого самоврядування й органів
місцевої виконавчої влади у галузі земельних
відносин призводить до багатьох непоро

зумінь при вирішенні земельних питань. Не

випадково, як стверджують деякі науковці,
абсолютного розподілу, повного відокрем

лення державних структур від самоврядних
немає і бути не може [5, с. 137].

Є. Курінний вважає, що на місцевому рівні
обсяги функцій державного управління відчут

но звузилися, виконавчу діяльність, яку здійс

нюють органи місцевого самоврядування, не

зважаючи на значну схожість її характерис

тик, вже не можна ототожнювати з держав

ним управлінням і розглядати як його складо

ву. Це, скоріше, комунальне управління, яке
відрізняється від державного не тільки колом
суб’єктів, правомочних на його здійснення, та
джерелами нормативного забезпечення діяль

ності, а й звуженою сферою функціонування,
що обмежується місцевим рівнем [6, с. 29–30]. 

Проведений аналіз дозволяє зробити вис"
новок, що, здійснюючи управлінські відно


сини, органи місцевої влади й органи місце

вого самоврядування на територіальному рів

ні обстоюють перш за все публічні інтереси у
галузі земельних відносин, вони обслугову

ють суспільні відносини при здійсненні регу

лятивних і охоронних функцій відповідно до
закону й інших нормативних актів. Тому їх
діяльність носить характер публічно
влад

них відносин. Діючи у межах своїх повнова

жень, органи місцевої влади й органи місце

вого самоврядування, їх посадові та службові
особи сприяють правоохоронним органам у
їх роботі щодо забезпечення неухильного до

тримання громадянами й юридичними осо

бами земельного законодавства.
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Актуальність теми зумовлена тим, що в
Україні з’явився такий напрям розвит

ку морських портів і приватних тер


міналів, як намив ділянок суходолу [1]. Не

зважаючи на це, правовий режим намитих
площ суходолу на сьогодні на законодавчому
рівні чітко не визначений. 

Дослідженням правового режиму штуч

них площ (територій) суходолу займались 
А. Ріпенко, Л. Бондар, А. Мартин та ін. 

Морські порти мають відведену їм тери

торію. Згідно з чинним законодавством до те

риторії порту відносяться всі відведені порту
землі, у тому числі намиті, насипані або ство

рені із застосуванням інших гідротехнічних
технологій площі за рахунок порту (ст. 74
КТМ України). Отже, територія порту – це
земельні ділянки, у тому числі створені із зас

тосуванням гідротехнічних технологій площі,
що належать порту на певному титулі. 

На перший погляд, правовий режим цих
площ є зрозумілим, оскільки вони відносять

ся до території портів. Але при правозастосу

ванні виникає чимало запитань, що зумовле

но як термінологічною плутаниною, так і не

однозначним підходом до розуміння режиму
таких територій. 

Намиті або насипані території суходолу на

зивають штучними територіями, штучними
площами, штучними земельними ділянками
тощо. Так, відповідно до ч. 3 ст. 93 Земельного
кодексу (далі – ЗК) України не підлягають пе

редачі в оренду земельні ділянки, штучно ство

рені у межах прибережної захисної смуги чи
смуги відведення, на землях лісогосподарсько

го призначення та природно
заповідного фон

ду, що перебувають у прибережній захисній
смузі водних об’єктів, або на земельних ділян

ках дна водних об’єктів. Тобто, не підлягають
передачі в оренду «…земельні ділянки…, що пе

ребувають … на земельних ділянках…». Така
конструкція є логічно неузгодженою, оскіль

ки не може розташовуватись одна земельна
ділянка на іншій ділянці. При цьому незро


зумілою є позиція законодавця, за якою для
цілей правового регулювання ділянки дна
водних об’єктів відмежовуються від намитих
або насипаних на цих ділянках територій. На
нашу думку, можна вести мову про немож

ливість передачі в оренду зміненої земельної
ділянки, що відбулося шляхом намиву або на

сипу. Хоч і це недоцільно, оскільки саме на
праві оренди, зазвичай, намиті ділянки сухо

долу належать портам і морським терміналам. 

У спеціальній літературі також немає од

нозначного підходу до визначення поняття
та розуміння режиму намитих або насипаних
ділянок суходолу. Так, А. Ріпенко вважає, що
штучно створені території на дні водних
об’єктів природного походження є певною
«територією» із створеними як природою,
так і діяльністю людей умовами та ресурса

ми. При цьому землею (земельною ділян

кою) лишається ділянка дна водойми, де ут

ворюється штучна поверхня (гідротехнічна
споруда). Створені на морському дні діяль

ністю людини об’єкти в суворому розумінні
не можуть визнаватися «землями» чи «зе

мельними ділянками», тому застосування в
законодавстві поняття «штучна земельна
ділянка» не є коректним [2]. Аналогічної
точки зору дотримується Л. Бондар, зазнача

ючи, що гідротехнічні споруди, створені з
ґрунтового покриву чи піску шляхом намиву
чи насипу, можуть розглядатись як земельні
ділянки у випадках, якщо вони створені за
відповідними проектами землеустрою згідно
із Законом України «Про землеустрій». 

Слід зазначити, що на балансі портів штуч

но створені території суходолу зазвичай об

ліковуються як гідротехнічні споруди. У судо

вій практиці також є рішення, в яких штучно
створені території визнаються гідротехніч

ними спорудами. 

У спеціальній літературі [2] висловлю

ється пропозиція розглядати штучно ство

рені території як елемент довкілля (ланд

шафту), а також як земельне поліпшення, що
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має дозволити уникнути спроб оформлення
майнових прав на «штучні території» як на
об’єкт нерухомого майна. Проте остання ре

дакція Закону України «Про державну ре

єстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень» (ст. 5) містить визначення спо

руд, яке може охоплювати і штучно створені
території. Отже, такий підхід не дозволить
уникнути, а навпаки – надасть можливість
зареєструвати створені штучні території як
окремі об’єкти нерухомого майна.

На нашу думку, площі, створені із засто

суванням гідротехнічних технологій, є єди

ним цілим із ділянкою дна, на якій вони ут

ворені, отже, вони охоплюються поняттям
«земельна ділянка». Ця позиція ґрунтується
на тому, що як природний об’єкт земельна
ділянка в розумінні ст. 181 Цивільного ко

дексу (далі – ЦК) України відноситься до
нерухомого майна. І хоча в спеціальній літе

ратурі з приводу того, чи є земельна ділянка
нерухомим майном або ні, досі тривають дис

кусії [2; 3, c. 186; 4, c. 428; 5, c. 66; 6, с. 27; 7, 
c. 30], у законодавстві це питання є виріше

ним. Беручи до уваги положення статей 179,
190 ЦК України, ми підтримуємо точку зору,
що земельна ділянка є специфічним різнови

дом майна [6, с. 27].

Оскільки земельна ділянка є специфіч

ним різновидом майна, то вона, як і інше
майно, може бути змінена внаслідок діяль

ності людини. У законодавчих визначеннях
як терміна «земля», так і терміна «земельна
ділянка» немає жодної згадки про те, що во

ни не можуть бути видозмінені діяльністю
людини, або якщо вони були видозмінені, то
втрачають свій статус (див., наприклад, ст. 1
Закону України «Про охорону земель»). 

Під час намиву або насипу території від

бувається зміна рельєфу. Це, у свою чергу,
призводить до змін функціональних можли

востей певної ділянки, що, відповідно, зу

мовлює зміну її правового режиму. Отже,
при створенні площ із застосуванням гідро

технічних технологій, на нашу думку, відбу

вається зміна рельєфу ділянки. За часів Геть

манщини [8, с. 67–68] та у Російській імперії
[9, с. 119–120] існувала така підстава для на

буття права, як прирощення. Якщо ділянка
збільшувалася внаслідок природного нами

ву, то її власником вважалась особа, якій на

лежала ділянка, що змінилась. Цей спосіб на

буття права також визнавався радянською
доктриною [10, c. 86–87]. Безумовно, на той
час не існувало технологій штучного намиву,
тому йшлося лише про природні зміни. Вба

чається, що існування інституту прирощен

ня на той час було зумовлено тим, що земель

на ділянка тоді не розглядалась як територія
з незмінними координатами та площею. Ос

кільки наразі земельна ділянка розглядаєть

ся саме так, то, на нашу думку, при створенні
ділянок суходолу, в результаті чого виникає
ділянка із новим правовим режимом, можна

вести мову про переробку ділянки. При цьо

му право власності на перероблену ділянку
має набувати власник ділянки, що зазнала
переробки. 

Ми вважаємо, що для регулювання зе

мельних відносин намиті або насипані на дні
водних об’єктів території повинні розгляда

тись як єдине ціле із ділянкою дна, на якій
вони створені, незважаючи на той факт, що
історія знає випадки надання окремим речам
певного статусу лише для цілей правового
регулювання (хоч у реальному світі вони та

кими не були; наприклад, у законодавстві
Російської імперії будівлі, побудовані на
чужій землі, для цілей правового регулюван

ня визнавали не нерухомим майном, а рухо

мою річчю [11, с. 150]). Разом із тим не вик

лючено, що для певних цілей, наприклад для
цілей бухгалтерського або податкового об

ліку, такі території можуть визнаватися гі

дротехнічними спорудами. 

Якщо звернутися до досвіду РФ, то у її
законодавстві використовується термін «штуч

но створена земельна ділянка», яка для цілей
правового регулювання земельних відносин
ототожнюється із природними земельними
ділянками [12]. На нашу думку, саме такий під

хід доцільно запровадити й у законодавстві
України. Отже, немає необхідності у земель

ному законодавстві окремо виділяти «штучні
території», «штучні площі», «штучні земель

ні ділянки» тощо. Вони мають охоплюватись
єдиним терміном – «земельна ділянка». 

Що стосується вирішення проблеми за

володіння ділянками дна шляхом утворення
на них штучних територій і реєстрації таких
територій як об’єктів нерухомого майна, то
цю проблему слід розглядати ширше. 

Вбачається, що положення ст. 120 ЗК Ук

раїни слід розглядати як такі, що проголошу

ють принцип єдності долі земельної ділянки
з нерухомим майном, яке на ній розташова

но. Отже, власником нерухомого майна, по

будованого на земельній ділянці, має визна

ватися лише власник земельної ділянки. 
В іншому випадку відбувається приховане
відчуження земельної ділянки, що неприпус

тимо. Якщо слідувати наведеному принципу,
то визнання штучних площ гідротехнічними
спорудами не матиме негативних наслідків. 

Що стосується запропонованого Л. Бон

дарем механізму, за яким штучні площі (те

риторії) мають створюватися згідно з про

ектами землеустрою [13], то відповідно до 
ст. 86 ВК України на земельних ділянках дна
річок, озер, водосховищ, морів та інших вод

них об’єктів можуть провадитися роботи,
пов’язані з будівництвом гідротехнічних спо

руд, поглибленням дна для судноплавства,
видобуванням корисних копалин (крім
піску, гальки та гравію в руслах малих і гір

ських річок), прокладанням кабелів, трубо

проводів, інших комунікацій, а також бурові
та геологорозвідувальні роботи. Місця та по
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рядок проведення зазначених робіт визнача

ються відповідно до проектів, що погоджу

ються з державними органами охорони нав

колишнього природного середовища, водно

го господарства та геології. Хоча у наведеній
ст. 86 роботи з намиву або насипу територій
на дні водних об’єктів прямо не згадуються,
на нашу думку, положення цієї статті на них
теж поширюється. Саме таким шляхом іде
практика, зазвичай визнаючи штучні тери

торії гідротехнічними спорудами. Отже, ро

боти з намиву або насипу територій на дні
водних об’єктів мають проводитися відпо

відно до проектів, погоджених із органами
охорони навколишнього природного середо

вища, водного господарства та геології. За

провадження обов’язкового розроблення про

екту землеустрою для виконання цих видів
робіт призведе до ускладнення існуючої про

цедури, отже, не є доцільним.

Слід зазначити, що Кабінет Міністрів
України, керуючись п. 7 ст. 14 ВК України,
своєю постановою від 12.07.2005 р. № 557
затвердив Порядок видачі дозволів на прове

дення робіт на землях водного фонду (далі –
Порядок).

Відповідно до п. 3 Порядку дозволи вида

ються: 

•• територіальними органами Мінрегіон

буду за погодженням з територіальними ор

ганами Мінекології та Держводагентства у
разі проведення на землях водного фонду
робіт з будівництва об’єктів гідротехнічного,
гідрометричного та лінійного призначення; 

••територіальними органами Мінекології –
у разі проведення робіт на землях прибереж

них захисних смуг морів і на землях, зайня

тих морями; 

•• територіальними органами Держводаге

нтства за погодженням з територіальними ор

ганами Мінекології – у разі проведення дно

поглиблювальних робіт, видобування піску та
гравію, прокладання кабелів, трубопроводів
та інших комунікацій (крім будівельних робіт
і робіт на землях прибережних захисних смуг
морів, на землях, зайнятих морями).

Для отримання дозволу суб’єкт господа

рювання подає заяву до уповноваженого ор

гану. До заяви додаються документи, що під

тверджують статус (копії статуту (положен

ня), свідоцтво про державну реєстрацію
суб’єкта господарювання й інші документи
за переліком, затвердженим Мінрегіонбу

дом, Мінекології та Держводагентством) (п. 5
Порядку). Суб’єкт господарювання, який
претендує на отримання дозволу, обов’язко

во узгоджує питання видачі дозволу з орга

нами місцевого самоврядування, територі

альними органами Держземагентства, дер

жавними органами рибного господарства – у
разі проведення робіт у рибогосподарських
водних об’єктах, територіальними органами
Держлісагентства – у разі проведення робіт у
лісах на землях водного фонду (п. 5 Порядку).

Перелік документів, що мають бути по

дані для одержання дозволу, на сьогодні не
затверджений. Крім того, у порівнянні із 
ст. 86 ВК України у Порядку значно розшире

ний перелік погоджень, які має отримати за

явник для одержання дозволу. На нашу дум

ку, відповідно до ст. 6, п. 9 ст. 116 Консти

туції України Кабінет Міністрів України міг
визначити органи, які мають видавати дозво

ли, однак не мав права встановлювати обо

в’язок заявників одержувати погодження, не
передбачені ВК України. Отже, в цій частині
Порядок не відповідає закону. При цьому, на
наше переконання, органи, які видають доз

воли, мають самостійно погоджувати питан

ня видачі дозволів з іншими органами, пе

редбаченими в Порядку. Натомість, на прак

тиці одержання таких погоджень покладено
на заявника. Вважаємо, що це суперечить за

кону, оскільки має розцінюватись як обов’я

зок заявника одержати погодження, які не
передбачені ВК України. 

Слід зазначити, що на сьогодні в різних
регіонах України дозволи видають на під

ставі різних документів. При цьому на сайтах
територіальних органів Мінекології перелік
документів, на підставі яких видаються доз

воли на проведення робіт на дні морів,
відсутній. Крім документів, передбачених
порядком, окремі регіони додатково вимага

ють подання документів, що підтверджують
право на земельну ділянку. Здається, що цей
документ необхідний лише для здійснення
будівельних робіт, а також робіт з намиву або
насипу території, для інших робіт він не по

трібний, однак Порядком він не передбаче

ний. При цьому в різних регіонах дозволи
видають на підставі різних проектів. В одних
регіонах вимагають надання проектів на про

ведення робіт, в інших – витяг з проекту на
виконання робіт, який містить розділ «оцін

ка впливу на навколишнє природне середо

вище», а також висновок комплексної екс

пертизи (це наводить на думку, що це може
бути витяг з проекту будівництва певного
об’єкта на намитих територіях тощо). 

На нашу думку, для отримання дозволу на
проведення відповідних робіт може як роз

роблятись окремий проект, так і надаватися
проект з будівництва певного об’єкта. 

Вважаємо також недоцільною вимогу 
ст. 86 ВК України щодо погодження проектів
на виконання відповідних робіт із держав

ними органами охорони навколишнього при

родного середовища, водного господарства
та геології. Перші два органи або видають
дозволи, або погоджують їх видачу, тому по

годження цими органами проектів фактично
призводить до подвійного погодження одного
питання. Що стосується органів геології, то їх
погодження вбачається доречним лише у ви

падку використання в процесі робіт корисних
копалин або якщо планується провадити ро

боти у місці їх можливої промислової розроб
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ки. Однак це має з’ясовувати орган, що видає
дозволи. Тому погодження проекту органом
геодезії нам також вбачається недоречним.

На нашу думку, доцільним є погодження
проекту лише з органами лісового господар

ства та рибного господарства (у випадку про

ведення робіт на землях лісового господар

ства або у рибогосподарських об’єктах), а
проект на намив або насип території має по

годжуватись із органами земельних ресурсів,
яким при завершенні робіт має надаватись
інформація для внесення відповідних змін до
державного земельного кадастру. При цьому
ми вважаємо, що заінтересована особа для
одержання дозволу разом із документами,
вказаними в Порядку, має подавати розроб

лений проект та в окремих випадках – право

встановлюючий документ на земельну ділян

ку дна, а орган, який видає дозвіл, має са

мостійно одержувати необхідні погодження.
Якщо проведення робіт згідно з проектом не
відповідає існуючій містобудівній і землевпо

рядній документації або чинному законодав

ству, то такій особі має бути відмовлено у ви

дачі дозволу із зазначенням причин відмови.

Проведений аналіз дозволяє зробити
висновок, що ділянку дна та штучно створе

ну територію суходолу доречно розглядати
як єдине ціле, що охоплюється поняттям «зе

мельна ділянка». У зв’язку з цим на штучні
території має поширюватися правовий ре

жим території порту; ст. 120 ЗК України слід
розуміти як таку, що визнає власником нерухо

мого майна, побудованого на земельній ді

лянці, лише власника такої земельної ділян

ки. Також слід більш чітко відобразити цей
підхід у чинному законодавстві України;

потребує зміни ст. 86 ВК України: не

обхідно щоб перелік робіт, які можуть прово

дитися на дні водних об’єктів, був відкритим.
Разом із тим слід передбачити, що дозволи
надаються на підставі проектів проведення
відповідного виду робіт або на підставі про

ектів будівництва, які передбачають здійснен

ня відповідного виду робіт; проект на прове

дення робіт має погоджуватися з органами
лісового господарства та рибного господар

ства (у випадку проведення робіт на землях
лісового господарства або у рибогосподарсь

ких об’єктах), а проект на намив або насип
території – також із органами земельних ре

сурсів. При цьому всі погодження має одер

жувати орган, що видає дозвіл. 

Необхідно затвердити перелік докумен

тів, на підставі яких мають видаватися дозво

ли на проведення робіт на земельних ділян

ках водних об’єктів; до цих документів до

речно віднести лише документи, що підтвер

джують статус заявника та проекти, а для
робіт з будівництва та намиву або насипу 
територій – документи, що підтверджують
право на земельну ділянку. 
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Рівень забезпечення прав і свобод людини,
їх обсяг, характер свідчать про рівень де

мократизації громадського суспільства. 

Серед гарантій забезпечення громадської без

пеки важливе місце посідають правові засоби, до
яких належать заходи організаційного характе

ру, публічного примусу, у тому числі відпові

дальності за проступки у сфері громадської без

пеки та правопорядку. Вивченню цих засобів,
узагальненню практики їх застосування у пра

вовий літературі до цього часу приділялося не

достатньо уваги, а тому доцільно проведення
системного, комплексного наукового дослі

дження з визначеної проблематики – правового
забезпечення громадського порядку. Слід та

кож зазначити, що заходи, які здійснює держа

ва й її органи стосовно боротьби з проступками
проти громадського порядку, є недостатньо ефек

тивними. Разом із тим значна кількість про

ступків проти громадського порядку становить
суттєву суспільну небезпеку, створює загрозу кон

ституційним правам і свободам громадян, жит

тєво важливим інтересам держави, тому забезпе

чення громадського порядку вимагає здійснення
різнобічних організаційних, технічних, вихов

них та інших заходів, серед яких важливе місце
посідають правові засоби впливу щодо підтри

мання громадського порядку. Важливу роль у
протидії цим видам проступків відіграє прова

дження.

Метою цієї статті є дослідження принципів
провадження у справах про проступки проти
громадського порядку, що має не тільки тео

ретичне, а й прикладне значення.

Системно підходили до вирішення пробле

ми вивчення проступку та механізмів протидії
йому в Україні вітчизняні вчені В. Авер’янов,
О. Андрійко, І. Арістова, О. Бандурка, В. Біло

ус, Ю. Битяк, І. Голосніченко, Є. Додін, О. Кузь

менко, Р. Калюжний, В. Колпаков, А. Комзюк,
В. Копєйчиков, Є. Курінний, Н. Нижник, Н. Ма


тюхіна, В. Опришко, О. Остапенко, П. Пацур

ківський, О. Рябченко, С. Стеценко, М. Тищен

ко, О. Фрицький, В. Цвєтков, В. Шамрай, Ю. Шем

шученко, В. Шкарупа та ін. Проблеми адміні

стративної протидії проступкам також досліджу

вали російські дослідники Г. Атаманчук, Д. Бах

рах, Н. Глазунова, Ю. Козлов, Б. Лазарєв, Ю. Ти

хомиров та ін. Однак у зв’язку з об’єктивними та
суб’єктивними причинами в українських реаліях
наукові висновки достатньою мірою не вплину

ли на нормотворчість, потребують нового осмис

лення з огляду на їх потенційну ефективність і
механізм запровадження в законодавство.

Принципами провадження у справах про
проступки проти громадського порядку є ос

новні засади, вихідні ідеї, що характеризуються
універсальністю, загальною значущістю, ви

щою імперативністю, відображають суттєві по

ложення, на яких базується провадження у спра

вах про публічні проступки [1, с. 147].

Провадження у справах про проступки про

ти громадського порядку повинно здійснюва

тися на засадах суворого дотримання принци

пів законності охорони інтересів держави й особи,
публічності, об’єктивної істини, рівності грома

дян перед законом, оперативності, а також пре

зумпції невинуватості, згідно з якою особа, яка
притягається до адміністративної відповідаль

ності, вважається невинною до тих пір, поки
протилежне не буде доведено та зафіксовано в
установленому законом порядку [2, с. 180]. За

значене провадження ґрунтується на принципах
законності, охорони інтересів держави й особи,
публічності (офіційності), самостійності та не

залежності суб’єктів юрисдикції у прийнятті
рішень, гласності, поєднання диспозитивності й
імперативності, рівності учасників процесу пе

ред законом, оперативності й економічності, про

вадження процесу національною мовою, вста

новлення об’єктивної (матеріальної) істини,
права на захист. 

Принцип законності закріплюється у ст. 7
Кодексу України про адміністративні правопо
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рушення (далі – КУпАП) «Забезпечення закон

ності при застосуванні заходів впливу за адмі

ністративні правопорушення». Вона визначає,
що ніхто не може бути підданий заходу впливу
у зв’язку із скоєнням проступку проти громад

ського порядку інакше як на підставах і в по

рядку, встановлених законом, а провадження у
справах про публічний проступок здійснюється
на основі суворого додержання законності. Га

рантується додержання вимог закону при за

стосуванні заходів впливу за вчинення про

ступків: систематичним контролем з боку вищих
органів і посадових осіб, прокурорським нагля

дом, правом оскарження, іншими встановлени

ми законом способами [1, с. 224]. Принцип за

конності передбачає провадження як суто юри

дичну діяльність, що здійснюється на основі спе

ціальних процесуальних норм. Так, повнова

ження органів і посадових осіб, які розглядають
справи про адміністративні правопорушення,
що посягають на громадський порядок і громад

ську безпеку, перелічені в КУпАП; зокрема 
ст. 222 визначає категорії справ, підвідомчі орга

нам внутрішніх справ (міліції); ст. 214 розмежо

вує компетенцію органів, що уповноважені
розглядати справи про проступки, тощо.

Принцип охорони інтересів держави й особи
свідчить про демократизм адміністративно

го процесу. Органи, що розглядають індивіду

альні справи та приймають за ними рішення,
зобов’язані забезпечити захист інтересів держа

ви, громадського порядку, прав і свобод особи,
інтересів підприємств, організацій, закладів [3].
Громадянам надається юридична допомога, во

ни можуть користуватися послугами адвоката.
З цього приводу у ст. 271 КУпАП зазначається,
що у розгляді справи про проступки можуть
брати участь адвокат, інший фахівець у галузі
права, який за законом має право на надання
правової допомоги особисто чи за дорученням
юридичної особи. Ці особи мають право ознайом

люватися з матеріалами справи; заявляти кло

потання; за дорученням особи, яка його запро

сила, від її імені подавати скарги на рішення ор

гану (посадової особи), який розглядає справу,
а також мають інші права, передбачені законами
України. Послідовне, повне та неухильне вра

хування інтересів держави й особи безпосеред

ньо позначається на ефективності правоохорон

ної діяльності, й є обов’язком будь
якого орга

ну або посадової особи, що розглядає та вирі

шує справу про проступок проти громадського
порядку. До їх завдань належить також обов’я

зок стежити за належним використанням сторо

нами своїх прав, щоб це не зашкодило інтересам
держави й учасникам провадження [1, с. 225].

Принцип публічності (офіційності) полягає
в тому, що провадження у справах про проступ

ки, які посягають на громадський порядок і гро

мадську безпеку, регламентує один із публічних
(офіційних) видів відповідальності (ознаками
її публічності є: міра відповідальності встанов

люється державою; ініціатива щодо порушен

ня справи належить представникам публічної

влади; всі стадії провадження (у тому числі роз

гляд справ, застосування та виконання стягнень)
має публічний характер), а також у державному
(офіційному) забезпеченні провадження (про

вадження здійснюється від імені держави та су

б’єктами, що державою уповноважені). Розгляд
конкретних справ, збирання необхідних доказів 
і матеріалів є обов’язком державних органів та 
їх посадових осіб. Усе це здійснюється за раху

нок держави. Відсутня також будь
яка плата з бо

ку громадян за участь у процесі, оформлення ма

теріалів, прийняття рішення. Таким чином за

безпечується доступність до зазначеного прова

дження для громадян [4].

Принцип самостійності та незалежності
суб’єктів юрисдикції у прийнятті рішень поля

гає у тому, що вони приймають рішення: само

стійно, тобто не можуть поділити свій обов’язок
і відповідальність щодо прийняття рішення з
будь
яким іншим органом (посадовою особою);
незалежно, тобто у межах встановлених пов

новажень і без посилання на оцінки обставин
справи не визначеними на законних підставах
суб’єктами [1, с. 225]. Вирішувати справи, що
належать до кола повноважень органу або поса

дової особи, є їх обов’язком. Державний орган
не може ухилитися від її розгляду та вирішен

ня, перекласти на будь
кого свої обов’язки. Цей
принцип отримав своє закріплення у ст. 217
КУпАП «Повноваження посадових осіб, які
розглядають справи про адміністративні право

порушення», яка визначає, що ті чи інші справи
можуть розглядати тільки визначені законом
посадові особи і в межах своїх повноважень.

Принцип гласності передбачає можливість
для учасників процесу безпосередньо ознайом

люватися з усіма матеріалами по справі та від

критий розгляд справи. Вимога про відкритий
розгляд справи означає, що відповідний орган
або посадова особа зобов’язані своєчасно по

відомити учасникам про місце та час розгля

ду справи. Суб’єкт розгляду не має права відмо

вити заінтересованим особам у їх проханні бути
присутніми на розгляді конкретних справ про
проступки проти громадського порядку. Згідно
із ст. 249 КУпАП «Відкритий розгляд справ про
проступки», справа може розглядатися за міс

цем роботи або проживання правопорушника.
Принцип гласності реалізовано також у нормах
ст. 286 КУпАП «Доведення постанови про на

кладення адміністративного стягнення до відо

ма громадськості», які передбачають інформу

вання громадськості про накладення стягнення.

Гласність при розгляді справ сприяє конт

ролю громадськості за діяльністю органів і по

садовців, які розглядають справи, посиленню
виховної дії на порушників та осіб, присутніх
під час розгляду справи, попередженню право

порушень [4]. 

У провадженні у справах про проступки, що
посягають на громадський порядок і громадсь

ку безпеку, дії його суб’єктів регламентуються
за принципом поєднання диспозитивності (пра

во діяти на свій розсуд) та імперативності (від
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сутність права діяти на свій розсуд). Відповідно
до нього, кожний із них має як можливість роз

порядитися певними процесуальними правами
на свій розсуд, так і обов’язок діяти у межах,
встановлених законом. Найвищий рівень дис

позитивності та низький імперативності вста

новлено для особи, яка притягається до відпові

дальності за проступки проти громадського по

рядку; найвищий рівень імперативності та низь

кий диспозитивності – для суб’єктів публічної
юрисдикції [1, с. 226]. Так, за диспозитивним
варіантом законодавець визначає для особи,
яка притягається до відповідальності за скоєн

ня проступку проти громадського порядку, пра

во ознайомлюватися з матеріалами справи, дава

ти пояснення, подавати докази, заявляти клопо

тання, користуватися юридичною допомогою,
виступати рідною мовою та користуватися по

слугами перекладача, оскаржити постанову по
справі; за імперативним – визначена обов’яз

ковість бути присутнім при розгляді справ про
проступки, що посягають на громадський поря

док і громадську безпеку, передбачені ст. 173
КУпАП  «Дрібне хуліганство, тобто нецензурна
лайка в громадських місцях, образливе чіплян

ня до громадян та інші подібні дії, що порушують
громадський порядок і спокій громадян», ч. 3
ст. 178 «Розпивання пива, слабоалкогольних та
спиртних напоїв на вулицях, на стадіонах, у скве

рах, парках, у всіх видах громадського транспор

ту та в інших громадських місцях, крім під

приємств торгівлі і громадського харчування, в
яких продаж спиртних напоїв на розлив дозво

лений виконавчим органом сільської, селищної,
міської ради, або поява в громадських місцях у
п’яному вигляді, що ображає людську гідність і
громадську мораль, вчинені повторно протягом
року після застосування заходів стягнення».

Принцип рівності учасників процесу перед
законом є реалізацією у зазначеному прова

дженні конституційного положення про рів

ність усіх громадян України. Цей принцип ре

алізовано введенням до КУпАП ст. 248 «Роз

гляд справи на засадах рівності громадян». Вона
визначає, що всі громадяни рівні перед законом
незалежно від походження, соціального і май

нового стану, расової та національної належнос

ті, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду,
характеру занять, місця проживання, інших
обставин. Не існує будь
яких спеціальних ор

ганів, які розглядали б справи щодо окремих
груп громадян, що різняться за зазначеними оз

наками.

Принцип оперативності й економічності за

безпечується: встановленням строків вирішен

ня справ з урахуванням складності конкретних
проваджень; введенням спрощених проваджень
(накладення стягнення на місці вчинення про

ступку без складання протоколу), що забезпечує
економію коштів і часу [1, с. 226]. Так, ст. 277
КУпАП встановлює 5 різних строків щодо роз

гляду справ про проступки. Щодо розгляду
справ про проступки, що посягають на громадсь

кий порядок і громадську безпеку: 15 діб – за


гальний; протягом доби розглядаються справи,
передбачені статтями 173, 1731, 178; у п’ятиден

ний строк розглядаються справи, передбачені
ст. 176.

Принцип провадження національною мовою
зумовлений багатонаціональним складом насе

лення України і закріплений законодавчо. Згід

но із ст. 3 Закону України «Про мови» в роботі
державних, громадських органів, підприємств,
закладів, організацій, розташованих у місцях
мешкання більшості громадян іншої національ

ності, нарівні з українською може використову

ватися мова національності чи мова, яка прий

нятна для всього населення. Стаття 5 цього За

кону забезпечує громадянам право звертатися
до державних, громадських та інших органі

зацій мовою, яка прийнятна для сторін. Відмова
посадової особи прийняти та розглядати звер

нення громадянина на підставі незнання мови,
якою він звернувся, тягне за собою відпові

дальність згідно із законодавством. Стаття 19
безпосередньо присвячена використанню мови
в адміністративно
деліктному процесі та має
назву «Мова провадження у справах про право

порушення». Вона встановлює, що проваджен

ня у справах про проступки здійснюється ук

раїнською мовою, а у випадках, коли особа, яка
притягається до відповідальності, не володіє
мовою, на якій здійснюється провадження, то
вона може виступати рідною мовою та користу

ватися допомогою перекладача.

Принцип встановлення об’єктивної (мате�
ріальної) істини означає, що всі справи розгля

даються всебічно, збираються, перевіряються
та враховуються всі необхідні матеріали і дока

зи. З’ясування об’єктивної істини у справах про
проступки – основне завдання провадження.
Цей принцип зобов’язує посадових осіб, які
розслідують і розглядають справи, досліджува

ти всі обставини та їх взаємозв’язки у тому ви

гляді, в якому вони існували дійсно, і на цій
підставі виключити однобічний, упереджений
підхід до вибору рішення. У коментарі до ст. 251
КУпАП «Докази» зазначається, що доказами у
справі можуть бути тільки ті відомості про фак

ти, які були отримані без порушень вимог зако

ну. У такий спосіб гарантується право громадян
на об’єктивний розгляд кожної справи, без ви

користання заборонених прийомів одержання
доказів. Додержання цього принципу виключає
прояви суб’єктивізму, забезпечує прийняття
справедливого рішення [5, с. 859]. 

Принцип права на захист реалізується на

данням особі, яка притягається до відповідаль

ності, необхідних правових можливостей для
доведення своєї невинуватості або наведення
обставин, що пом’якшують її вину. Названа
особа користується широкими правами на всіх
стадіях провадження. Згідно із ст. 268 КУпАП
особа, яка притягається до адміністративної від

повідальності, може ознайомлюватися з усіма
матеріалами справи, давати пояснення, подава

ти докази, заявляти клопотання, оскаржувати
постанови, а у разі розгляду справи користува
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тися юридичною допомогою адвоката тощо.
Якщо йдеться про право на захист, то, перш за
все, мається на увазі особа, яка притягається до
відповідальності, проте у процесі може брати
участь й інший громадянин, безпосередньо
заінтересований у справедливому вирішенні
справи, – потерпілий (особа, якій адміністратив

ним правопорушенням завдана моральна,
фізична чи майнова шкода (ст. 269 КУпАП)).
Якщо у протоколі про правопорушення зазна

чений потерпілий, то з моменту складання про

токолу ця особа набуває процесуальних прав,
передбачених у цій статті. Як і особа, яка притя

гається до відповідальності, потерпілий має
право ознайомлюватися з матеріалами справи,
давати пояснення, заявляти клопотання про
витребування доказів, призначення експертизи,
а також подавати скаргу.

Оскарження дій органів і посадових осіб
щодо притягнення до відповідальності є важли

вим інститутом реалізації права на захист. Воно
регламентоване низкою статей КУпАП (7, 267,
268, 281, 283, 287–289, 291–293 та ін.).

Право на оскарження будь
яких дій і рі

шень у справі про проступок проти громадсько

го порядку – одна з найважливіших гарантій за

хисту прав особи, як тієї, яка притягається до
відповідальності, так і потерпілого. Це дієвий
засіб забезпечення законності та підстава для
перевірки обґрунтованості прийнятих по справі
рішень і, врешті
решт, постанови. Оскарження
реально сприяє найшвидшому виправленню
допущених помилок, виявленню недоліків у ро

боті органів, які розглядають справи про про

ступки. КУпАП не передбачає ніяких вимог що

до форм скарг. Закон України «Про звернення
громадян» від 12.10.1996 р. також не містить
норм, що регламентують цей вид скарг. Зазначе

на обставина є однією з гарантій свободи оскар

ження рішень і дій у справі про проступки про

ти громадського порядку.

Суб’єктами оскарження є: особа, яка притя

гається до відповідальності за проступок проти

громадського порядку; потерпілий, якщо він іс

нує; їх законні представники; адвокат.

Висновки

Однією з найважливіших основ права на за

хист є презумпція доброчинності громадянина
й її юридичний варіант – презумпція невинува

тості. Вона полягає у тому, що особа, яка притя

гується до відповідальності за проступок проти
громадського порядку, вважається невинува

тою доти, доки інше не буде доведено та зафік

совано в установленому законом порядку, тоб

то обов’язок доказування покладено на обвину

вача. Притягнутий до відповідальності за про

ступок проти громадського порядку не зобов’я

заний доводити свою невинуватість, хоч і має
на це право. З презумпції невинуватості випли

ває і таке важливе положення: будь
який сумнів
тлумачиться на користь особи, яка притяга

ється до відповідальності. 
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Термін «гласність» у сучасній Україні
відомий кожному та став особливо по

ширеним і масововживаним напри


кінці 80
х років ХХ ст. у період «перебудо

ви» в СРСР, коли М. Горбачов проголосив
два напрями подальшого життя суспільства:
«гласність» і «широка демократія». Основна
цінність її започаткування полягала в тому,
що тотальний інформаційний контроль і
цензура держави почали трансформуватися
в свободу слова. А менше ніж за десятиліття
після цього засади гласності знайшли своє
відображення у Конституції України та в
інших нормативно
правових актах. Проте,
незважаючи на таку популярність, сутність її
залишається «розпливчастою» в трактуван

ні, а сам термін використовується в різних
значеннях. 

Окремі питання гласності розглядали
такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як 
О. Абросімова, В. Анішина, Г. Балкіна, 
О. Бурдіна, Г. Браун, Л. Винокурова, Л. Вос

кобітова, С. Голдберг, Ю. Грошевой, О. Єв

тушенко, Ф. Єржанова, О. Жукова, М. Ко

сюта, О. Карчевська, А. Марущак, І. Приходь

ко, О. Овчаренко, Л. Савченко, В. Сидорен

ко, П. Репешко, Н. Сібільова, І. Трунов, Р. Чер

ноног та ін. 

Слово «гласність» має багатостолітню
історію та через давньоруську мову запози

чене із старослов’янської, а «глась» є зако

номірним південнослов’янським відповід

ником до давнього слова «голось» (укр. «го

лос»), яке можна ще трактувати як «голос

ний звук», «той, що голосить» [1, с. 521, 554].
У свою чергу, «гласно» трактується як відо

мий усім, явний, а «гласний» – доступний
громадському ознайомленню й обговоренню
[2, с. 315]. 

В узагальненому вигляді у пострадян

ській науковій довідниковій та енциклопе


дичній літературі гласність характеризуєть

ся як: один із принципів демократії, що ви

ражається у формі доступності, відкритості
та публічності інформації для населення про
будь
яку суспільно значущу діяльність; мож

ливість громадського ознайомлення та ши

рокого обговорення суспільно важливої ін

формації; спосіб контролю за діяльністю ус

танов, організацій і посадових осіб.

Деякі автори закономірно наполягали,
що гласність є однією з найважливіших сто

рін демократизму [3, с. 16]. На думку М. Ма

тузова, гласність означає відкритість, прозо

рість правотворчого процесу для широкої
громадськості, нормальну циркуляцію ін

формації [4, с. 295]. Крім того, в юридичній
літературі вона розглядається як сукупність
превентивних заходів неправомірних дій ор

ганів державної влади й є найважливішою
умовою дієвості контролю народу, а грома

дянський обов’язок – вимагати дотримання
законів про гласність [5, с. 33]. У свою чергу,
А. Мордовец пропонує розглядати соціаль

но
юридичний механізм захисту прав люди

ни за допомогою оцінки ефективності дії ок

ремих його елементів: гласності та громадсь

кої думки, а тому гласність – показник від

критості суспільства, найважливіший оці

ночний критерій духовної свободи, а громад

ська думка може бути як показником глас

ності, так і її рушійною силою [6, с. 6]. В. Кряж

ков та А. Безуглов вважали, що механізм
гласності – це складний, багатогранний про

цес, який включає роботу, спрямовану на під

вищення рівня активності, політичної та пра

вової зрілості народу, прищеплення масам ба

жання до повсякденної й активної участі в уп

равлінні державою [7, с. 6]. 

Викладене свідчить, що гласність як по

літико
правова категорія є демократичним
статично
динамічним інформаційно
психо
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логічним середовищем, в якому постійно
циркулює соціальна інформація та поши

рюється на індивідуально невизначене коло
осіб. Основними її елементами є:

•• відкритість адміністративно
управлінсь

кої та нормотворчої діяльності органів дер

жавної влади (статичний елемент), що вияв

ляється у формі інформаційної та фізичної
доступності до діяльності та процесів прий

няття владних рішень, а також контролю за
цими явищами через референдуми, вибори,
збори, особисте відвідування державних зак

ладів тощо;

•• двонаправлена поінформованість (ди

намічний елемент): з одного боку, інформу

вання населення публічною владою про стан
держави та суспільства в даний момент часу;
регулярна публікація офіційних документів,
що характеризують діяльність державних
органів усіх рівнів, а з іншого – соціальні
сигнали від соціуму до влади про його стано

вище;

••громадська думка (динамічний елемент),
що виражається в аналітично
оціночному
судженні більшістю населення подій, явищ 
і процесів у державі, суспільстві, навколиш

ньому природному середовищі, а також вра

хування її суб’єктами владних повноважень.

Слід зазначити, що судова влада є різно

видом влади взагалі, тому на неї поширюють

ся її загальні ознаки: відносини «керівниц

тво – підпорядкування»; примус [8, с. 276].
Проте вона має ознаки, що відрізняють її від
інших гілок державної влади, оскільки но

сить конкретний характер, реалізується в
особливій процесуальній формі та належить
не окремій судовій установі, а здійснюється
суддями – дійсними носіями судової влади
[9, с. 463]. Так, на думку І. Петрухіна, судова
влада генетично пов’язана із структурами
громадянського суспільства, інституціональ

но представлена системою судових органів,
реалізується у формі правосуддя (судочин

ства), а також має низку допоміжних функ

цій, що створюють умови належного кадро

вого, матеріально
технічного, інформаційно

аналітичного й іншого забезпечення судової
діяльності [10, с. 24, 50]. 

Значення судової влади у системі дер

жавної влади розглядалося багатьма російсь

кими та вітчизняними науковцями, серед
яких О. Абросімова, В. Городовенко, В. Єр

шов, І. Марочкін, І. Петрухін, Н. Сібільова,
В. Сердюк, В. Стефанюк та ін. 

Мета цієї статті – з’ясувати сутність глас

ності судового розгляду публічно
право

вих спорів через призму діяльності дер

жавної влади, встановити її специфічні та
неповторні особливості як процесуального
принципу судочинства. 

Гласність судочинства, насамперед, за

кріплена в ст. 129 Конституції України, де
вказується про «гласність судового процесу
та його повне фіксування технічними засо

бами» та в ст. 11 Закону України «Про судо

устрій і статус суддів». Крім того, у ст. 7 Ко

дексу адміністративного судочинства (далі –
КАС) України одним із принципів адміні

стративного судочинства визначається глас

ність адміністративного процесу, а у ст. 12
розкривається реалізація цієї засади: учасни

ки судового розгляду мають право отримува

ти інформацію як в усній, так і письмовій
формі про дату, час, місце слухання своєї
справи та щодо результатів розгляду, а сто

ронні заінтересовані особи – після встанов

лення судом певних моментів відносно них;
право на ознайомлення всіх бажаючих із су

довими рішеннями, що проходили у відкри

тому режимі; загальна відкритість адмініст

ративного процесу, але можливе проведення
закритих засідань; забезпечення повного
фіксування судового засідання за допомогою
звукозаписувального технічного засобу; про

ведення всіма присутніми у судовій залі пор

тативних аудіотехнічних засобів, а фото
 і
кінозйомки, відео
, звукозапису із застосу

ванням стаціонарної апаратури та транслю

вання судового засідання по радіо і телеба

ченню – з дозволу суду; прилюдне оголошен

ня судових рішень.

Дослідженням загального принципу пуб

лічності та гласності судочинства, в основно

му кримінального та цивільного, займалася
незначна кількість російських і вітчизняних
учених: С. Бандурін, С. Деревянкін, А. Коз

лова, В. Король, О. Овсяннікова, С. Праско

ва, А. Федулов, О. Фоменко та ін. На реалі

зацію принципу гласності саме в адміністра

тивному судочинстві звертали увагу такі 
українські вчені, як В. Бевзенко, С. Ківалов,
М. Кобилянський, А. Комзюк, О. Свида, О. Ха

ритонов та ін.

Судова влада є обов’язковим, врегульова

ним конституційними нормами елементом
державної влади України. Разом із тим вона
має притаманні лише їй особливі повнова

ження та функції, які не можуть делегувати

ся жодній із гілок влади (ч. 1 ст. 124 Консти

туції України), а тому гласність, хоч і підпа

дає під політико
правове визначення цього
явища, має також неповторні ознаки. Так, ос

новною визначальною відмінністю гласності
судового розгляду є те, що вона носить про

цесуальний характер і чітко закріплена та ре

гламентована в українському законодавстві,
виступає у формі прав та обов’язків як для
суду, так і для фізичних та юридичних осіб, а
також органів публічної влади, які гаранту

ються примусовою силою держави, тобто во

на є нормативним встановленням, недотри
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мання якого є грубим порушенням закону
[11, с. 98].

Гласність судового процесу, на думку 
Є. Васьковського, дає можливість суспільству
контролювати діяльність суддів; значення
професійного та справедливого відправлен

ня правосуддя подвоюється, якщо воно вчи

няється публічно; спонукає учасників проце

су до добросовісного виконання своїх функ

цій; має велике значення для юридичного
розвитку суспільства; сприяє розвитку на

уки права [12]. 

Як пояснює С. Ківалов, гласність є фор

мою реалізації контролю суспільства за ро

ботою судових органів і характеризує демо

кратизм адміністративного судочинства [13, 
с. 62]. А. Комзюк та В. Бевзенко, вказують,
що гласність адміністративного процесу дис

циплінує суд та учасників публічно
правово

го спору; забезпечує реалізацію виховної, за

побіжної та правовідновлювальної ролі адмі

ністративного процесу; пропагує утверджен

ня у суспільстві та державі принципу закон

ності; надає можливість громадськості від

стежувати діяльність адміністративних судів
[14, с. 113–115].

У свою чергу, М. Кобилянський пропо

нує розуміти гласність адміністративного су

дочинства як загальний принцип здійснення
судочинства й один із основних принципів
адміністративного процесу, який встановлює
рамки доступності та ознайомлення грома

дян із роботою судів щодо здійснення адмі

ністративного судочинства і сприяє форму

ванню громадської думки про ефективність
діяльності адміністративних судів; виникнен

ню відповідальності у суддів адміністратив

них судів при здійсненні адміністративного
судочинства щодо виконання Конституції
України, КАС України та імплементованих
міжнародних договорів [15, с. 169–170].

Природа гласності судового розгляду до

волі обширно роз’ясняється і в сучасній юри

дичній довідниковій літературі. Так, у Попу

лярному юридичному енциклопедичному
словнику зазначається, що вона є конститу

ційним принципом судочинства, який перед

бачає відкритий розгляд справ у всіх судах,
тобто у судовому засіданні можуть бути при

сутні громадяни, представники преси й інші
особи. У той самий час гласність гарантує не

залежність суддів і підпорядкування їх тіль

ки закону; сприяє ефективному соціальному
контролю за діяльністю судів, прокуратури,
адвокатури, громадських обвинувачів і гро

мадських захисників [16, с. 151]. 

В. Гіжевський, В. Головченко та ін. роз

глядають гласність судового розгляду як кон

ституційний принцип судового процесу, який
полягає в тому, що розгляд справ у всіх судах
України проводиться у відкритому для всіх

громадян, які досягли 16 років, режимі; пре

са й інші можуть висвітлювати хід і резуль

тати цих засідань, вільно коментувати їх [17,
с. 76–77]. 

Ю. Шемшученко та ін. окреслюють глас

ність судового розгляду у формі принципу,
що характеризує демократизм судочинства,
сприяє здійсненню ним попереджувальної та
виховної функції й означає: відкритий роз

гляд усіх справ, а також їх матеріалів для осіб,
які беруть участь у процесі; обов’язок інфор

мувати про час і місце судового засідання та
виконання окремих процесуальних дій; пра

во розміщувати звіти та повідомлення про
судові процеси у ЗМІ [18, с. 596]. 

О. Скакун та Д. Бондаренко вказують, що
гласність судочинства – це демократичний
принцип, за умов якого судовий розгляд до

ступний для громадського ознайомлення й
обговорення; публічного оголошення судо

вих вироків і рішень [19, с. 42]. Звертається
також увага на те, що право кожної людини
на публічний розгляд закріплено в міжна

родних правових актах, наприклад у Міжна

родному пакті про громадянські та політичні
права 1966 р. [20, с. 132–133].

Висновки

Гласність адміністративного процесу
відображається тими ж елементами, що й
гласність як державно
правова категорія, але
із врахуванням специфіки здійснення право

суддя та представляється як демократичний,
конституційний принцип адміністративного
судочинства, який виражається в таких ас

пектах: 

відкритість діяльності системи адмініст

ративних судів України (місцевих судів) при
розгляді адміністративних справ: відкритість
доступу публіки та учасників процесу до су

дової зали, де слухається адміністративна спра

ва (принцип відкритості адміністративного
процесу); усність судового розгляду; застосу

вання у судовій залі портативних і стаціо

нарних аудіо
, відео
, фототехнічних засобів;
трансляція судового засідання по радіо та те

лебаченню; забезпечення повного фіксуван

ня судового засідання за допомогою звукоза

писувального технічного засобу; 

поінформованість населення про правозас

тосовну практику та прийняті судові рішення
по адміністративних справах: отримання інфор

мації учасниками процесу та сторонніми заінте

ресованими особами про дату, час, місце слухан

ня адміністративної справи; прилюдне оголо

шення судових рішень; ознайомлення в різний
спосіб усіх бажаючих із судовими рішеннями,
що проходили у відкритому режимі;

формування громадської думки щодо
адміністративного процесу.

№ 10
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разбирательстве административных дел, устанавливаются его определяющие признаки.
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Ученими
правознавцями категорія «прин

ципи» визначається по
різному, зо

крема як відправні ідеї існування пра


ва, порядок здійснення регулюючого впливу,
сфера правосвідомості, правової ідеології та
науки, об’єктивно притаманні праву відправ

ні положення, безперечні вимоги (позитивні
зобов’язання) тощо. Незважаючи на багато

манітність позицій щодо тлумачення понят

тя, що розглядається, за своєю сутністю вони
є досить близькими і виражають загальні та
фундаментальні закономірності розвитку
держави, права. 

Метою цієї статті є дослідження принципів
адміністративно
правового регулювання,
які покликані відображати об’єктивні заса

ди, що сприяють оптимізації організаційних
і управлінських потужностей систем стан

дартизації та сертифікації, висвітлення ак

туальних проблем, аналіз і узагальнення по

зицій провідних учених щодо поняття прин

ципів, правова характеристика окремих
принципів у зазначеній сфері. 

Теоретичною основою для дослідження
принципів адміністративно
правового регу

лювання у сфері стандартизації та серти

фікації є джерела провідних вітчизняних та
російських учених
адміністративістів, зокрема
В. Авер’янова, Г. Атаманчука, В. Афанасьєва,
О. Бандурки, Д. Бахраха, А. Берлача, Ю. Би

тяка, І. Голосніченка, Е. Демського, Ю. Дуб

ка, С. Ківалова, Л. Коваля, В. Колпакова, 
Н. Нижник, О. Машкова, Ю. Пирожкової, 
І. Ростовщикова та ін.

У науці адміністративного права наукова
категорія, що розглядається, набула достат

нього розроблення. Принципи адміністра

тивно
правового регулювання характеризу

ються своїм теоретичним спрямуванням, має
неабияке прикладне значення, що полягає у
синхронізації механізму адміністративно


правового регулювання, виступаючи кри

терієм правомірності дій суб’єктів та об’єктів
управлінського впливу. Принципи не можуть
існувати відокремлено один від одного, вони
тісно переплітаються та взаємодіють, виража

ючи суспільно
політичні пріоритети на певно

му етапі розвитку суспільства. Закономірно,
що серед фахівців немає єдиної думки з при

воду видів принципів і підстав їх класифіка

ції, адже кожен науковець актуалізує той чи ін

ший аспект проблеми з огляду на сферу за

стосування, особливості об’єктів управління,
специфіку правозастосовчої діяльності.

Слід констатувати, що у вітчизняній науці
адміністративного права принципи адмініст

ративно
правового регулювання в галузі стан

дартизації та сертифікації взагалі не дослі

джувалися. 

Принципи адміністративно
правового ре

гулювання в галузі стандартизації та серти

фікації знаходять своє відображення в Кон

ституції України, законах і підзаконних нор

мативно
правових актах. За роки незалеж

ності України вони помітно еволюціонували
разом із розвитком і демократизацією еко

номічних процесів, скинувши ідеологічне на

шарування, запозичили прогресивний досвід
передових країн світу. Перш за все слід зосе

редити увагу на тих ключових ідеях, базових
першоосновах і закономірностях, які влас

тиві всій системі адміністративно
правового
регулювання та розглянути їх під кутом зору
тематики дослідження. Як правило, їх визна

чають як «загальносистемні принципи адмі

ністративно
правового регулювання». У ме

жах статті ми проаналізуємо такі принципи:
верховенства права, законності, демократиз

му, об’єктивності, публічності, соціальної спря

мованості, оптимізації регулюючого впливу,
конкуренції, керованості та контрольованос

ті, централізації та децентралізації. 

Принцип верховенства права знаходить
своє закріплення у ст. 8 Основного Закону
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відповідно до якого, Конституція України має
найвищу юридичну силу. Закони й інші нор

мативно
правові акти приймаються на основі
Конституції України та повинні відповідати
їй. Оскільки Конституція України не дає пря

мого визначення зазначеного принципу, як і
не позначає всіх його елементів, співвідношен

ня між принципом верховенства права та по

няттям правової держави, для його розуміння
слід спиратися на конституційно
правові по

ложення й аналіз правової системи України.
Значимість верховенства права полягає у то

му, що право має найбільший соціальний ре

гулятивний потенціал у системі регуляторів
людської поведінки [1, с. 314–315]. Тому цей
принцип має бути лейтмотивом соціально

економічної політики та всієї системи правово

го регулювання в нашій державі.

Принцип законності органічно пов’яза

ний з попереднім, але не слід ототожнювати
принцип верховенства права та верховенства
закону. Більшість визначень законності зво

диться до того, що це принцип, метод і режим
реалізації норм права, які містяться в зако

нах і підзаконних актах. В основі досягнення
законності лежить верховенство закону. Але,
на нашу думку, в правовій державі категорія
«законність» має виходити саме з верховен

ства права, яке є об’єктивним критерієм від

повідності законів вимогам природного права,
на основі принципів гуманізму, справедли

вості, демократії. Цей принцип знайшов своє
відображення і в Законі України «Про стан

дартизацію» від 17.05.2001 р., де серед прин

ципів державної політики у сфері стандартиза

ції вагоме місце посідає принцип відповідності
стандартів законодавству. Таким чином, прин

цип законності повинен ґрунтуватися на єд

ності таких вимог: на відповідності закону сис

тем стандартизації та сертифікації (їх функцій,
структури, компетенції, процедур, взаємодії з
суб’єктами господарювання й іншими органа

ми влади); на необхідності відповідності стан

дартів, технічних регламентів та інших актів
правовим приписам.

Принцип демократизму закріплений на
конституційному рівні, а саме – у ст. 5, де
йдеться про те, що носієм суверенітету й єди

ним джерелом влади в Україні є народ. Народ
здійснює владу безпосередньо та через орга

ни державної влади, органи місцевого самов

рядування. Цей принцип слід розуміти як
участь громадян у державному управлінні та
правовому регулюванні будь
яких суспіль

них процесів і спрямованість діяльності дер

жави на задоволення прав, свобод та інтере

сів громадян. У контексті об’єкта нашого до

слідження це положення знайшло конкретиза

цію в Законі України «Про стандартизацію»
(ст. 5) як перший принцип державної політи

ки у сфері стандартизації, що полягає у забез

печенні участі фізичних і юридичних осіб у

розробленні стандартів і вільного вибору ни

ми видів стандартів при виробництві чи пос

тачанні продукції. Складовою даного прин

ципу є також забезпечення відкритості та до

ступності інформації щодо існуючих держав

них стандартів, технічних регламентів, проце

дур стандартизації, сертифікації, оцінки відпо

відності тощо, що надає народу можливість
впливати на ці процеси шляхом обговорення
законопроектів, проведення тематичних кон

ференцій, семінарів, засідань круглих столів.

Зміст принципу об’єктивності адмініст

ративно
правового регулювання у зазначеній
сфері означає, що діяльність керуючих суб’єк

тів має базуватися на загальних, фундамен

тальних та об’єктивних законах розвитку дер

жави, суспільства й економіки. Функціону

вання та вдосконалення механізму адмініст

ративно
правового регулювання систем стан

дартизації та сертифікації повинні відповіда

ти закономірностям розвитку суспільно
по

літичних пріоритетів у державі. 

Принцип публічності адміністративно

правового регулювання у галузі стандартиза

ції та сертифікації полягає в доступності ре

гулюючої діяльності для громадян; відкри

тості, прозорості функціонування органів дер

жавної влади та місцевого самоврядування,
що проявляється у можливості здійснення
громадського контролю за їх діяльністю, у то

му числі через засоби масової інформації; до

триманні в процесі державного регулювання
конституційно закріплених національних ін

тересів, прав і свобод громадян [2, с. 197].
Ключові засади даного принципу дістали
своє закріплення в ч. 2 ст. 5 Закону України
«Про стандартизацію», в якій зазначено, що
державна політика у сфері стандартизації
здійснюється на основі відкритості та про
зо

рості процедур розроблення і прийняття стан

дартів з урахуванням інтересів усіх заінтересо

ваних сторін; доступності стандартів та інфор

мації щодо них для користувачів. Крім того,
завдяки реалізації даного принципу Централь

ний орган виконавчої влади з питань стандар

тизації щорічно оприлюднює звіт про резуль

тати виконання плану національної стандар

тизації, в якому доводиться до відома всіх заін

тересованих сторін інформація щодо робіт з
розроблення проектів національних стандар

тів, які ведуться та які заплановані.

Правовими засадами принципу соціаль�
ної спрямованості адміністративно
правово

го регулювання у сфері, що досліджується, є
норми Конституції України, ст. 1 якої закріп

лено положення про те, що Україна є соці

альною державою. Це означає визнання пріо

ритету соціальних інтересів над державни

ми. Крім того, ст. 3 Конституції України про

голошує, що людина, її життя та здоров’я, честь
і гідність, недоторканність і безпека визнають

ся в Україні найвищою соціальною цінністю.
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Адміністративна реформа має на меті, пере

дусім, наблизити до громадян адміністра

тивні та соціальні послуги державних ор

ганів та органів місцевого самоврядування.
Достатньо висока значущість принципу со

ціальної спрямованості підтверджує правиль

ність нашої позиції щодо визначення як пер

шорядної складової мети адміністративно

правового регулювання у галузі стандарти

зації та сертифікації – підвищення рівня без

пеки життя та здоров’я громадян, майна фі

зичних і юридичних осіб. 

Принцип оптимізації регулюючого впли

ву є гарантом ефективної діяльності будь
якої
системи регулювання. Оптимізація не завж

ди призводить до ускладнення системи, але
характеризується пошуками якісно нових
шляхів і структурної раціоналізації. Принцип
оптимізації об’єктивно випливає з характеру
державного регулювання, дозволяє вдоскона

лювати структуру регульованого об’єкта, під

вищує його функціональні можливості, що
призводить до усунення негативних процесів
системи [3, с. 87]. Дія цього принципу зумов

лена досягненням оптимального балансу пуб

лічних і приватних інтересів; відповідності
національних стандартів міжнародним з ура

хуванням кліматичних і географічних умов,
технологічних проблем, рівня їх захисту; спів

відношення форм, засобів і ресурсів функціо

нальним можливостям систем стандартизації
та сертифікації.

Роль принципів керованості та контрольо�
ваності полягає у необхідності та спромож

ності уповноважених органів здійснювати
владний вплив у процесах адміністративно

правового регулювання у галузі стандартиза

ції та сертифікації з використанням відповід

них засобів і заходів щодо координації робо

ти, забезпечення функціонування об’єкта уп

равління, поєднуючи принципи централізації
та децентралізації, а також різні форми взає

модії Центрального органу виконавчої влади
з питань стандартизації з підлеглими структу

рами та з іншими органами державної влади. 

Принцип конкурентності полягає у забез

печенні реалізації конституційного положен

ня щодо рівноправності різних форм влас

ності, передбачає формування конкурентного
середовища щодо виробництва товарів пов

сякденного вжитку, забезпечення якісного
розвитку, конкурентоспроможності сучасної
української промисловості. Запровадження
в економіку України ринкових форм госпо

дарювання зумовило розвиток конкуренції –
неодмінного елемента ринку, його основного
регулятора, що забезпечує поліпшення якості
товарів, розширення їх асортименту, знижен

ня ціни з метою збільшення кола споживачів 
і відповідно прибутку від реалізації товарів. 
У перекладі з латинської мови «конкуренція»
означає зіштовхуватися, тобто суперництво у

боротьбі за досягнення результатів будь
якої
діяльності [4, с. 344]. В Законі України «Про
стандартизацію» цей принцип також знайшов
своє відображення як підвищення конкурен

тоспроможності продукції вітчизняних ви

робників.

В Україні нині діє два види сертифікації –
обов’язкова та добровільна. На нашу думку,
необхідність розвитку саме добровільної сер

тифікації – значна рушійна сила добросовісної
конкуренції на ринку товарів і послуг, коли су

б’єкти господарювання, маючи рівні умови ді

яльності, підвищують рівень якості своєї про

дукції, вдосконалюють форму, асортимент, за

проваджують новітні технології, тобто беруть
активну участь у чесній і відкритій боротьбі за
споживача. Цей принцип є каталізатором роз

витку ринкових відносин у всьому світі.

Серед загальносистемних принципів адмі

ністративно
правового регулювання слід та

кож назвати принцип плановості, який озна

чає необхідність обов’язкового планування будь

якого процесу, діяльності органів та їх струк

турних підрозділів шляхом розроблення кон

цепцій, програм, планів розвитку відповідних
сфер суспільних відносин. Щодо стандарти

зації щорічний план розробляється з метою
уникнення дублювання робіт у цій сфері, гар

монізації національних стандартів із міжна

родними та регіональними, а також інформу

вання про хід розроблення проектів націо

нальних стандартів.

Деякі дослідники обґрунтовують необ

хідність виділення принципу ефективної ді�
яльності органів адміністративно�правового
регулювання, що є однією з основних умов
економічного, соціального, культурного роз

витку держави. Ефективна діяльність орга

нів адміністративно
правового регулювання
забезпечується шляхом оптимізації адміні

стративно
правового регулювання, вдоскона

ленням структури його системи, що викли

кає нівелювання негативних процесів усере

дині системи [5, c. 98]. 

Досягнення вагомих результатів адміні

стративно
правового регулювання може ста

ти реальним за умови дотримання спеціаль

них принципів, що підтверджують практику
передового міжнародного досвіду стандарти

зації та сертифікації. До спеціальних слід від

нести принципи: адаптації до сучасних до

сягнень науки та техніки з урахуванням ста

ну національної економіки, пріоритетності
прямого впровадження в Україні міжнарод

них і регіональних стандартів, дотримання
міжнародних та європейських правил і про

цедур стандартизації; участі в міжнародній
(регіональній) стандартизації; досягнення
балансу інтересів між безпекою товарів і сво

бодою пересування їх на ринку.

Принцип адаптації до сучасних досягнень
науки та техніки з урахуванням стану
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національної економіки визначено ст. 5 Зако

ну України «Про стандартизацію». Втілю

ючи положення цього принципу Централь

ний орган виконавчої влади з питань стан

дартизації забезпечує адаптацію стандартів,
процедур оцінки відповідності, процедур сер

тифікації та практики відповідно до сучас

них досягнень науки та техніки. 

Щодо принципу пріоритетності прямого
впровадження в Україні міжнародних і регіо�
нальних стандартів, то, крім законодавчого
закріплення в Законі України «Про стандар

тизацію», він знаходить своє відображення в
Законі України «Про стандарти, технічні ре

гламенти та процедури оцінки відповідності».
Згідно з цим принципом перевага в застосу

ванні надається чинному міжнародному стан

дарту або такому, що перебуває на завершаль

ній стадії розроблення. При цьому всі інші
стандарти, крім міжнародних, використову

ються лише за умови неефективності вико

ристання міжнародного стандарту чи невідпо

відності вимогам національної безпеки; з ме

тою захисту життя та здоров’я людини, тварин,
рослин, довкілля; для запобігання шахрайсь

ким діям тощо. 

Виходячи з курсу України на інтеграцій

ні процеси та відповідно до завдань, визначе

них законодавчими і нормативно
правовими
документами, Центральний орган виконавчої
влади з питань стандартизації реалізує дер

жавну політику щодо пріоритетного розроб

лення національних стандартів, гармонізова

них із міжнародними й європейськими. Із
543 прийнятих національних стандартів 465 –
стандарти, гармонізовані з міжнародними й
європейськими.

Принцип дотримання міжнародних та єв�
ропейських правил і процедур стандартизації
був основним вектором при розробленні та
прийнятті законодавства у сфері стандарти

зації та сертифікації. Близьким до нього є прин

цип участі у міжнародній (регіональній) стан�
дартизації. Відповідно до цього принципу Цен

тральний орган виконавчої влади з питань
стандартизації представляє інтереси України
в міжнародних організаціях із стандартизації,
вживає заходів щодо адаптації законодавства
України у сфері стандартизації до законодав

ства Європейського Союзу, здійснює співро

бітництво в цій сфері з відповідними органа


ми інших країн, приймає рішення про приєд

нання до міжнародних (регіональних) систем
стандартизації, укладає договори про співро

бітництво та здійснення робіт у сфері стан

дартизації.

Досягнення балансу інтересів між безпе�
кою товарів і свободою пересування їх на рин�
ку, тобто свободою господарюючих суб’єктів
від необґрунтованих адміністративних пере

пон – це основний принцип державної полі

тики у сфері стандартизації та сертифікації,
розроблений світовим співтовариством, який,
на жаль, не закріплений на законодавчому
рівні в Україні.

Висновки

Наведений перелік спеціальних принци

пів не є вичерпним. Разом із тим ми вва

жаємо, що наголос на дослідженні саме цих
принципів пояснюється їх теоретично обґрун

тованим потенціалом, нормативним закріп

ленням і неабияким практичним значенням
як відправних положень та закономірностей,
що апробовані країнами з високорозвинутою
економікою, на базі яких розвивається стан

дартизація та сертифікація в Україні. Отже,
принципи адміністративно�правового регулюван�
ня у галузі стандартизації та сертифікації
можна визначити як теоретичні конструкції,
які виступають базовим ключовим орієнти

ром, що сприяє суспільно необхідному й ефек

тивному функціонуванню і розвитку систем
стандартизації та сертифікації. 
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Категорія «принцип» є базовою для про

цесуального законодавства, а також
основою дослідження сутності та зміс


ту процесуальної форми існування певних
суспільних відносин. У філософії принцип
визначається у контексті усвідомлення люди

ною із суб’єктивної точки зору тих об’єктив

них процесів, що відбуваються у світі, свого
роду «ключ» до розуміння буття. С. Келіна
та В. Кудрявцев, вивчаючи принципи кримі

нального процесу, зазначали, що вони настіль

ки глибоко ввійшли в наше «я», що сприйма

ються як щось об’єктивне, існуюче поза ме

жами нашої волі [1, c. 7]. Зазначену точку зо

ру можна сприймати однозначно, врахову

ючи, що вона була сформульована за часів
Радянського Союзу (1988 р.), коли законо

давство, передусім кримінальне, характери

зувалося високою стабільністю. Тим не мен

ше, ідея ґрунтовності, об’єктивності принци

пів щодо юридичних явищ є перспективною. 

Заслуговує на увагу питання щодо визна

чення поняття та кола принципів адміністра

тивних неюрисдикційних проваджень у діяль

ності органів державної митної служби, здійс

нення їх систематизації. Такий аналіз дозво

лить встановити специфіку відповідних про

цесуальних відносин та буде підґрунтям ви

ділення адміністративних неюрисдикційних
процедур, що здійснюються у межах прова

дження.

Учені аналізують, здебільшого процесу

альні аспекти притягнення до відповідаль

ності за порушення митних правил (А. Дусик,
А. Калюта та ін.), загальні проблеми здійс

нення митними органами адміністративних
процедур (С. Трофімов), надання послуг у
галузі митної справи (І. Бондаренко), орга

нізації митного контролю та контролю в мит

ній службі (Т. Корнєва, І. Коросташова) та
ін. [1–7]. Окремо слід відзначити докторські
дисертації, підготовлені Д. Приймаченком,

Ю. Дьоміним, В. Настюком. Д. Приймаченко
аналізував проблемні аспекти правового ре

гулювання адміністративної діяльності мит

них органів у сфері реалізації митної політи

ки [8], Ю. Дьомін присвятив науковий по

шук питанням здійснення митного контролю
[9], а В. Настюк досліджував проблеми зако

нодавчого регулювання митної справи в Ук

раїні [10].

Отже, науковці, які вивчали проблему сут

ності та змісту митних відносин, їх правового
регулювання не приділяли належної уваги як
загальному питанню виділення адміністратив

них неюрисдикційних проваджень, так і прин

ципам, що формують їх основу.

Мета цієї статті полягає в обґрунтуванні
поняття «принципи адміністративних не

юрисдикційних проваджень у діяльності ор

ганів державної митної служби», виділенні
цих принципів та їх систематизації. 

Завдання визначені метою статті поляга

ють в окресленні наукового підходу щодо вста

новлення сутності виділеного поняття, враху

вання специфіки адміністративних неюрис

дикційних проваджень, порівняно із юрис

дикційними, та діяльності митних органів при
формуванні кола принципів. При цьому кри

терій систематизації принципів адміністратив

них неюрисдикційних проваджень у діяльнос

ті органів державної митної служби має бути
обрано, з урахуванням припису конституцій

ної норми про врегульованість законом дій ор

ганів державної влади.

Недостатність наукового обґрунтування
визначає необхідність звернення до поло

жень доктрини адміністративного права та
процесу щодо принципів адміністративного
процесу. Такі принципи сформульовані М. Ти

щенком у 2003 р. Оскільки наукові положен

ня вчений сформулював щодо юрисдик
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ційного провадження (провадження у спра

вах про адміністративні правопорушення),
його підхід має бути врахований, але із за

стреженнями, що стосуються особливостей
адміністративних неюрисдикційних прова

джень у сфері діяльності органів державної
митної служби. До таких особливостей нале

жать: однорідність дій і процедур; процесу

альна форма таких дій і процедур; здійснення
уповноваженими органами митної служби
(їх посадовими особами); спрямованість на
вирішення індивідуальної справи або впо

рядкування окремих груп відносин у галузі
митної справи, що завершується прийняттям
індивідуального або нормативного акта, який
має правові наслідки для розвитку митних
відносин. 

М. Тищенко до принципів адміністратив

ного процесу відносив: законність, рівність
суб’єктів та учасників провадження перед за

коном, охорону інтересів особи та держави,
офіційність, об’єктивну істину, гласність, за

безпечення права використання рідної мови,
презумпцію невинуватості, економічність, опе

ративність, самостійність у прийнятті рішень
[11, с. 207–211].

Узагальнено принципи визначають як пев

ні правові вимоги [12, с. 51], а в сукупності
вони становлять гносеологічну систему [13,
с. 78]. Г. Тимченко, досліджуючи принципи
цивільної юрисдикції, вказував, що принци

пи сприймаються як першооснова, підстава,
аксіома, постулат, передумова знання, керівна
ідея, центральне поняття, вираз необхідності
або закону явищ, одна з логічних функцій за

кону, внутрішнє переконання людини та по

гляд на речі [14, с. 22]. 

Отже, більшість учених визначає прин

ципи як першооснову, базу, керівну ідею роз

витку певного явища. Якщо звернутися до
кодексів як системних законодавчих актів
(Податкового, Кодексу адміністративного
судочинства, Цивільного процесуального ко

дексу України тощо), можна визначити міс

це норм у структурі зазначених актів. Вони
знаходяться на початку акта, надаючи регла

ментацію основ вказаних процесів, які у по

дальшому розкриваються через сукупність
певних процесуальних дій.

Принципами адміністративних неюрис

дикційних проваджень у діяльності органів
державної митної служби доцільно назвати ба

зові положення, покладені в основу цих про

ваджень, які закріплені нормою митного пра

ва та реалізуються шляхом здійснення упов

новаженими митними органами (їх посадови

ми особами) однорідних дій і процедур, що
визначені законодавством про митну справу.

До таких принципів можуть бути відне

сені: законність, рівність суб’єктів та учасни

ків провадження перед законом, охорона ін


тересів особи та держави, офіційність, глас

ність, здійснення державною мовою та забез

печення права використання рідної мови,
економічність, оперативність, самостійність
у прийнятті рішень. Порівняно із принципа

ми адміністративного процесу, що визначені
М. Тищенком, з їх кола виключено презумп

цію невинуватості та принцип об’єктивної
істини. Таке виключення ґрунтується на сут

ності адміністративного неюрисдикційного
провадження в діяльності органів державної
митної служби, що полягає у відсутності за

сад інквізиційного процесу, для яких вилуче

ні принципи є змістовно та процедурно об

ґрунтованими. Крім того, до кола принципів
адміністративних неюрисдикційних прова

джень доцільно включити принципи право

мірності дій учасників проваджень, обґрунто

ваності прийнятих рішень.

Принципами адміністративних неюрис

дикційних проваджень у діяльності органів
державної митної служби названі: законність,
рівність суб’єктів та учасників провадження
перед законом, охорона інтересів особи і дер

жави, офіційність, гласність, здійснення дер

жавною мовою та забезпечення права вико

ристання рідної мови, економічність, опера

тивність, самостійність у прийнятті рішень,
правомірність дій учасників проваджень, об

ґрунтованість прийнятих рішень. При цьому
зміст принципу правомірності дій учасників ад

міністративних неюрисдикційних проваджень
передбачає закріплення правової презумпції
щодо відсутності фактів порушень чинного
законодавства у галузі митної справи учас

никами. 

Якщо у процесі здійснення певного адмі

ністративного неюрисдикційного проваджен

ня буде виявлено факт порушення чинного
законодавства шляхом, наприклад, вчинення
корупційних дій чи притягнення до адміні

стративної або дисциплінарної відповідаль

ності, то принцип правомірності дій учасни

ків провадження сприймається як принцип
презумпції невинуватості. Цей принцип ха

рактерний для юрисдикційних проваджень,
що здійснюються у зв’язку з притягненням до
юридичної відповідальності. Саме тому прин

цип презумпції невинуватості не характер

ний для адміністративних неюрисдикційних
проваджень, що здійснюються органами дер

жавної митної служби.

Принципи адміністративних неюрисдик

ційних проваджень у діяльності органів дер

жавної митної служби доцільно системати

зувати за ознаками визначеності Конститу

цією України та відтворення специфіки само

го провадження. Так, з Основного Закону ви

пливають такі принципи: законності, рівнос

ті суб’єктів та учасників провадження перед
законом, охорони інтересів особи та держа
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ви, офіційності, гласності, здійснення дер

жавною мовою та забезпечення права вико

ристання рідної мови. Вказані принципи до

цільно назвати конституційними. Інші прин

ципи (економічності, оперативності, право

мірності дій учасників адміністративних не

юрисдикційних проваджень, самостійності у
прийнятті рішень, їх обґрунтованості) доціль

но віднести до спеціальних. Саме завдяки цим
принципам забезпечується реалізація, зокрема,
норм Митного кодексу України щодо митно

го контролю, тарифного регулювання, прова

дження тощо.

Таким чином, визначено поняття «прин

ципи адміністративних неюрисдикційних
проваджень у діяльності органів державної
митної служби» як основних положень, на
яких засновані процесуальні дії, що вчиня

ються в межах кожного з таких проваджень.
Пропонуємо систематизувати ці принципи
за ознаками визначеності Конституцією Ук

раїни та відтворення специфіки самого про

вадження, що застосовуються у сукупності. 
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Судовий захист є однією з найефектив

ніших форм захисту прав, свобод, за

конних інтересів фізичних та юридич


них осіб, адже шляхом його здійснення дося

гається вирішення декількох взаємопов’яза

них завдань: вирішення спору про право, вна

слідок чого забезпечується безконфліктність
правовідносин і, таким чином, створюються
умови для подальшого поступового якісного
їх розвитку; отримання правосудного рішен

ня, що саме собою гарантує законність і право

порядок у державі; створюються умови для від

новлення порушеного права. Саме тому набу

вають теоретичного та соціального значення
наукові напрацювання, спрямовані на визна

чення шляхів удосконалення судового захис

ту. Це стосується всіх форм судочинства, на

самперед адміністративного, оскільки пробле

ми у публічно
правовій сфері суспільних від

носин виникають найчастіше і стосуються, як
правило, порушень конституційних прав і сво

бод. Опрацювання судової статистики в адмі

ністративному судочинстві дозволяє визначи

ти категорії публічно
правових спорів, за ви

рішенням яких найчастіше звертаються до
адміністративного суду. Такими є справи, що
випливають із спорів фізичних чи юридичних
осіб із суб’єктом владних повноважень, у тому
числі їх органів на місцях, щодо оскарження
його правових актів індивідуальної дії, дій або
бездіяльності (крім тих, що пов’язані з публіч

ною службою). 

У 2010 р. Вищий адміністративний суд
України (далі – ВАСУ) як суд касаційної
інстанції переглянув 90 % (34 484) справ, що
надійшли до ВАСУ у порядку касаційного
оскарження. Із них 63 % – справи за участю
Пенсійного фонду України та його управ

лінь. Кількість переглянутих справ цієї кате

горії у 2010 р., порівняно з аналогічним
періодом 2009 р., збільшилась на 7 %. При
цьому спостерігалося зменшення частини

скасованих судових рішень зазначеної кате

горії на 5 %, що є позитивним. У 2010 р. ВАСУ
здійснено касаційний перегляд судових рі

шень у 934 адміністративних справах із спо

рів з приводу прийняття громадян на публіч

ну службу, її проходження, звільнення з
публічної служби, що становить 3 % загаль

ної кількості переглянутих судових рішень в
адміністративних справах. Кількість справ 
із спорів за зверненнями суб’єктів владних
повноважень у 2009 та 2010 рр. була майже
однаковою та становила 2 000 справ. У цій
категорії справ спостерігається незначне змен

шення частини судових рішень, залишених
без змін. Із загальної кількості переглянутих
у касаційному порядку судових рішень 306 
переглянуто у категоріях адміністративних
справ із спорів між суб’єктами владних пов

новажень із приводу реалізації їх компетен

ції у сфері управління. У 2010 р. частина су

дових рішень, залишених без змін, у загаль

ній кількості переглянутих рішень у справах
цієї категорії порівняно з відповідним періо

дом 2009 р. зросла з 91 до 229 рішень; при цьо

му частина скасованих судових рішень змен

шилася на 13 % порівняно з 2009 р. [1].

Отже, серед справ адміністративної юрис

дикції, які були переглянуті у касаційному по

рядку, більшість становила справи за учас

ті суб’єкта владних повноважень. Одним із
таких суб’єктів виступають органи виконав

чої влади (їх посадові особи), адже вони є
найбільш наближеними до забезпечення
потреб людини й є тими органами, діяльність
яких пов’язана з гарантуванням фізичним чи
юридичним особам можливості практично ско

ристатися наданими їм Конституцією і зако

нами України прав, виконувати покладені на
них обов’язки.

Сучасний науковий доробок у галузі ад

міністративного права та процесу здебільшо

го стосується аналізу загальних проблем ста
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новлення адміністративного судочинства,
сутності та змісту адміністративно
процесу

альних відносин, адміністративного процесу
(В. Авер’янов, Ю. Битяк, Ю. Георгієвський,
І. Голосніченко, Е. Демський, Ю. Педько, С. Кі

валов, О. Кузьменко, О. Пасенюк, В. Перепе

люк, А. Руденко, А. Селіванов, В. Стефанюк,
О. Шостенко та ін.), проблемних питань
удосконалення процесуального порядку ос

карження в адміністративних судах (П. Вовк,
А. Осадчий, Е. Швед), процесуального ста

тусу суб’єктів адміністративного судочинства
(О. Бачун, О. Анпілогов). Напрацювання
цих та інших учених, безумовно, формують
підґрунтя подальшого наукового пошуку
шляхів удосконалення адміністративної про

цесуальної правосуб’єктності органів вико

навчої влади. Проте лише протягом 2010 р.
було внесено низку суттєвих змін до Кодек

су адміністративного судочинства (далі –
КАС) України, що визначає необхідність по

дальшого проведення наукового аналізу. 

Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
підвідомчості справ, пов’язаних із соціальни

ми виплатами» від 18.02.2010 р. № 1691
VI,
який набрав чинності 10.03.2010 р., змінено
юрисдикцію судів щодо розгляду цих справ.
З 10.03.2010 р. справи, пов’язані з соціальни

ми виплатами, підлягали розгляду за правила

ми цивільного судочинства. Рішенням Конс

титуційного Суду України від 09.09.2010 р.
№ 19
рп/2010 норми щодо вилучення справ,
пов’язаних із соціальними виплатами, з юрис

дикції адміністративних судів були визнані
неконституційними, а Законом України «Про
внесення змін до розділу XII «Прикінцеві по

ложення» Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» щодо передачі справ, пов’яза

них із соціальними виплатами» від 02.12.2010 р.
№ 2748
VI, визначено підсудність таких
справ. Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо
недопущення зловживань правом на оскар

ження» від 13.05.2010 р. № 2181
VI до підсуд

ності ВАС України як суду першої інстан

ції, крім справ щодо встановлення Централь

ною виборчою комісією результатів виборів
або всеукраїнського референдуму, віднесе

но справи щодо оскарження актів, дій чи без

діяльності Верховної Ради України, Прези

дента України, Вищої ради юстиції. Законом
України «Про судоустрій і статус суддів» від
07.07.2010 р. № 2453
VI запроваджено ін

ститут допуску справ до провадження у Вер

ховному Суді України. Вирішення питання
про допуск справи до провадження покладе

но на ВАС України [1]. Слід зазначити, що
09.12.2010 р. прийнятий Указ Президента Ук

раїни «Про оптимізацію системи центральних
органів виконавчої влади», яким передбачено

утворення, ліквідацію та перейменування ря

ду міністерств, державних комітетів і служб.

Таким чином, актуальність аналізу проб

леми адміністративної процесуальної право

суб’єктності органів виконавчої влади ґрун

тується на недостатньому науковому дороб

ку та сучасних тенденціях правового регулю

вання відносин у сфері здійснення правосуд

дя адміністративним судом, що характеризу

ються оновленням законодавства на рівні не
лише законів, а й підзаконних актів матері

ально
правового змісту. 

Мета цієї статті полягає в обґрунтуванні
сутності та змісту поняття «адміністратив

на процесуальна правосуб’єктність органів
виконавчої влади» та визначення елемен

тів правосуб’єктності. 

При характеристиці адміністративної про

цесуальної правосуб’єктності органів вико

навчої влади (їх посадових осіб) в адміні

стративному судочинстві слід враховувати,
насамперед, зміст права на судовий захист,
що дозволяє визначити загальний підхід до
розподілу процесуальних прав та обов’язків
між учасниками судового процесу. Так, пра

во на судовий захист розуміється з двох по

зицій: як суб’єктивне право та конституційне
право. Обґрунтовуючи доцільність розумін

ня права на судовий захист як суб’єктивного
права, Г. Тимченко навів аргументи про те,
що реалізація цього права відбувається в ме

жах особливого, охоронного за своєю сут

ністю відношення, оскільки це право є мож

ливістю вимагати звіт про свою поведінку
від іншого суб’єкта правовідношення (так
званого правопорушника) [2, с. 118]. Абсо

лютно логічним у цьому контексті є висно

вок П. Вовка про те, що врахування зазначе

ної точки зору тягне за собою визнання за
особою права домагатися через суд звітуван

ня правопорушника про свою поведінку. Од

нак саме суд встановлює істину у справі шля

хом судового розгляду, а не шляхом реалі

зації особою такого права. Особі при цьому
надається право звернення до суду на захист
порушених прав, а не з метою отримання пев

ного звіту [3, с. 138–139]. Вказане означає,
що незважаючи на презумпцію винуватості
суб’єкта владних повноважень (одним з яких
є органи виконавчої влади), яка існує в ад

міністративному судочинстві, у судовому за

сіданні мають бути з’ясовані всі обставини
справи і такий процес з’ясування обставин
має бути у формі процедур судового розгля

ду, надання доказів і доказування.

Статтею 48 КАС України адміністратив

ну процесуальну правосуб’єктність визначе

но через адміністративну правоздатність та
адміністративну дієздатність. Звернення до
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наукових напрацювань також не надає мож

ливості отримати однозначний висновок про
сутність терміна «адміністративна процесу

альна правосуб’єктність». Не маючи на меті
формування авторського підходу до цієї проб

леми, тим не менше слід зробити огляд на

укових здобутків учених
попередників і пев

ні узагальнення.

Ученими (представниками науки загаль

ної теорії права) висловлюється думка про
самостійний характер категорії «правосу

б’єктність», її існування нарівні з правами й
обов’язками (О. Скакун). На підтвердження
цієї думки наведено аргумент про те, що пра

восуб’єктність є постійним громадянським ста

ном особи, не саме володіння правами, а пе

редумовою, здатністю здобувати та здійсню

вати суб’єктивні права. Як логічне продов

ження цього висновку виглядає теза про од

наковість для всіх правосуб’єктності, але на

явність різниці у наборі суб’єктивних прав
кожною особою. Момент переходу правосу

б’єктності у суб’єктивне право настає у зв’язку
із появою юридичного факту [4, с. 535–536].

Дещо інший підхід до визначення сут

ності категорії «правосуб’єктність» обґрун

товував С. Алексеєв. Учений обмежився вка

зівкою на те, що правосуб’єктність – це, на

самперед, суб’єктивні права, яким кореспон

дуються юридичні обов’язки. Правосуб’єкт

ність виявляється через правоздатність, діє

здатність і деліктоздатність, а галузева пра

восуб’єктність залежить від правової приро

ди тих прав, врегулювання яких здійснюєть

ся нормами певної галузі права [5, с. 380–
381]. Отже, С. Алексеєв не вводив до змісту
правосуб’єктності передумови її набуття. Од

нак, на думку О. Зайчука, Н. Оніщенка, пра

восуб’єктність є однією з обов’язкових юри

дичних передумов правовідносин, мож

ливістю чи здатністю особи бути суб’єктом
права з усіма відповідними наслідками. До
елементів правосуб’єктності віднесено: пра

воздатність; дієздатність; деліктоздатність,
як здатність відповідати за цивільні правопо

рушення (делікти); осудність – умова кримі

нальної відповідальності [6, с. 444–445].

Заслуговує на увагу думка про введення
до складу правосуб’єктності умов набуття
процесуального статусу, адже за їх відсутнос

ті правове положення особи у суспільних від

носинах навряд чи може реалізуватися. Не
викликає сумнівів необхідність включення
до складу правосуб’єктності правоздатності
та дієздатності. При цьому наявність умов
набуття процесуального статусу їх не виклю

чає, а, навпаки, доповнює. Крім того, слід вра

хувати також теоретичне положення про кон

кретизацію галузевої правосуб’єктності шля

хом врахування прав та обов’язків учасників
певних галузевих правовідносин.

Якщо звернутися до напрацювань у галузі
адміністративного права та процесу, то слід
відзначити наукову думку про існування, крім
загальної адміністративної процесуальної пра

воздатності, ще конкретної адміністративної
процесуальної правоздатності, тобто право

здатності у конкретній адміністративній спра

ві [7, с. 352]. Ця теза, з одного боку, підтверджує
доцільність включення до складу адміністра

тивної процесуальної правосуб’єктності умов
її набуття, а з іншого – визначає необхідність
встановлення кола процесуальних прав та
обов’язків. Заслуговує на увагу думка І. Дітке

вича про те, що адміністративна процесуальна
правосуб’єктність є специфічною особливістю
учасників адміністративного процесу, що 
визначає їх можливість бути носіями прав та
обов’язків, можливість вступати в адміністра

тивні процесуальні правовідносини. Адмініст

ративна процесуальна правосуб’єктність та

кож закріплює коло осіб, які можуть бути су

б’єктами прав та обов’язків, конкретизуючи
тим самим коло правовідносин, що виникають
на основі адміністративної процесуальної пра

восуб’єктності [8].

О. Бачун розглядає елементи змісту пра

воздатності суб’єкта адміністративного судо

чинства. В основу визначення елементів уче

ний поклав структурний підхід, запропоно

ваний у теорії права С. Архіповим щодо су

б’єкта права, а до елементів змісту правоздат

ності суб’єкта адміністративного судочинст

ва віднесено: наявність можливості персоні

фікації, індивідуалізації; спроможність прий

мати правові рішення; здатність бути носієм
правосвідомості; можливість і здатність здійс

нювати свою або чиюсь правову волю у фор

мі реалізації повноважень у адміністратив

них процесуальних відносинах; наявність
правової волі, правосвідомості та здатності
бути суб’єктом правової діяльності у судово

му адміністративному процесі [9, с. 9].

Отже, формування наукового підходу до
встановлення сутності адміністративної про

цесуальної правосуб’єктності передбачає
врахування здобутків загальної теорії права,
адміністративного права та процесу і дово

дить доцільність включення до її складу умов
набуття правового статусу в адміністратив

них процесуальних правовідносинах, адміні

стративної правоздатності, адміністративної
дієздатності, процесуальних прав та обов’яз

ків. Конкретизація адміністративної проце

суальної правосуб’єктності має відбуватись
із урахуванням правового положення певно

го суб’єкта адміністративного судочинства 
у суспільних відносинах, а також його кон

кретних процесуальних прав та обов’язків.
Це стосується органів виконавчої влади. 

Доктриною адміністративного права ви

значено поняття «орган виконавчої влади»
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Science approach to defining term «Administrative procedure legal personality of executive bodies»
is grounded.

В статье обосновывается научный подход к определению понятия «административная
процессуальная правоспособность органов исполнительной власти». 

як самостійний елемент державного апарату
(механізму держави), який наділений чітко
окресленим обсягом повноважень (компе

тенцією) відповідно до покладених на нього
завдань і функцій, складається з структур

них підрозділів і посад, що обіймають дер

жавні службовці, і віднесений Конституцією
та законами України до системи органів ви

конавчої влади [10, с. 202]. Згідно із ст. 48
КАС України органи державної влади (у то

му числі органи виконавчої влади), місце

вого самоврядування, їх посадові і службові
особи, підприємства, установи, організації
мають одночасно адміністративну процесу

альну правоздатність і адміністративну про

цесуальну дієздатність, оскільки як учасни

ки адміністративних процесуальних право

відносин вони можуть виступати тоді, коли 
є легітимними. Крім того, слід враховува

ти, що орган виконавчої влади братиме
участь у судовому адміністративному проце

сі не самостійно, а за участі представника.
При цьому процесуальне представництво ор

гану виконавчої влади реалізується у формі
офіційного представництва. Як зазначає В. За

яць, офіційне представництво визначається як
різновид законного представництва, як проце

суальна форма вчинення посадовою особою
певного державного органу процесуальних дій
в адміністративному судочинстві на підставі
повноважень, наданих матеріальним законом,
що визначає правовий статус відповідного
державного органу, з метою реалізації цих пов

новажень у процесуальному порядку та забез

печення законності [11, с. 5–6].

Висновки

Виходячи з сутності адміністративної
процесуальної правосуб’єктності як загаль

ної категорії у судовому адміністративному
процесі, а також визначення поняття «орга

ни виконавчої влади», доцільно сформулю

вати поняття «адміністративна процесуаль

на правосуб’єктність органів виконавчої вла

ди у судовому адміністративному процесі»
та визначити її особливості.

Адміністративна процесуальна право

суб’єктність органів виконавчої влади у судо


вому адміністративному процесі закріплює
їх правове положення і містить такі елемен

ти, як передумови набуття процесуального
статусу та власне процесуальний статус. Зва

жаючи на вказане, адміністративну процесу

альну правосуб’єктність органів виконавчої
влади формують: 

умови набуття процесуального статусу; 
адміністративна процесуальна право


здатність; 
адміністративна процесуальна дієздат


ність; 
процесуальні права; 
процесуальні обов’язки. 
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Визначення елементів системи гарантій
надходжень податків, зборів до бю

джетів і державних цільових фондів

має не стільки теоретичне, скільки практич

не значення. Так, на основі їх теоретичного
обґрунтування можна сформулювати пропо

зиції щодо вдосконалення чинного податко

вого, бюджетного, митного, адміністративно

го законодавства з метою підвищення дієвос

ті умов не лише виконання податкового обо

в’язку в цілому, а й надходження платежів до
бюджетів, державних цільових фондів в об

сязі, передбаченому чинним законодавством.

У наукових дослідженнях проблема ви

значення гарантій надходжень податків, збо

рів до бюджетів і державних цільових фон

дів, обгрунтування необхідності об’єднання
окремих гарантій у цілісну систему та визна

чення складових системи гарантій не знайш

ла свого вирішення. Науковий пошук учених
спрямований, здебільшого, на вивчення про

блеми способів виконання податкового обо

в’язку, сутності фінансового контролю. При
цьому проблематика фінансового контролю
аналізувалася з позицій фінансового права
(Л. Савченко); вивчався фінансово
еконо

мічний аспект (І. Басанцов, Л. Дікань [1–3]).
Фінансово
правовий та адміністративно

правовий аспекти забезпечення виконання
податкового обов’язку, законності аналізува

ли В. Бортняк, В. Іванцов, О. Пащенко, 
Є. Усенко та інші вчені [4–7].

Мета цієї статті полягає у визначенні кола
гарантій надходження податків, зборів до
бюджетів і державних цільових фондів та
обґрунтуванні доцільності застосування до
них системного підходу для встановлення
цілісності системи гарантій.

Аналіз сукупності гарантій надходжень
податків, зборів із позицій притаманності оз


наки системності зумовлює необхідність
визначення певних системоутворюючих фак

торів, завдяки яким така сукупність стає сис

темою. У загальному контексті щодо будь

якої соціальної системи системоутворюючи

ми факторами є: конкретна загальна мета
функціонування всієї сукупності елементів;
підкорення завдань кожного елемента за

гальній меті системи; усвідомлення кожним
елементом своїх завдань і розуміння загаль

ної мети; виконання кожним елементом
своїх функцій, що випливають із поставлено

го завдання; існування конкретних відносин
між елементами системи; наявність органу
управління системою; обов’язковий зворот

ний зв’язок як між елементами всередині
системи, так і між системою та зовнішнім се

редовищем її отчення. Наявність загальної
мети функціонування сукупності елементів
системи сприймається не як механічне по

єднання таких елементів. У соціальній сис

темі такою спрямованістю може виступати
реалізація певних інтересів, для чого елемен

ти системи можуть бути об’єднані. При цьо

му слід враховувати, що, об’єднавшись у си

лу якихось інтересів і маючи у зв’язку з цим
намір вирішувати саме свою певну проблему,
люди змушені вирішувати вже загальне зав

дання всієї системи, тобто прагнути досягти
того, що не належать до їх особистих інте

ресів. У цьому полягає основна особливість
соціальної системи: нарівні з загальною,
спільною метою, на досягнення якої спрямо

ване функціонування всієї системи, у межах
її елементів вирішуються завдання, заради
яких ці елементи об’єднались у систему, та
нові завдання, зумовлені необхідністю досяг

ти спільної мети. 

У монографічному дослідженні Ю. Тита

ренка, В. Філонова, В. Сущенка, О. Коваленка
«Організація управління в органах внутріш

ніх справ» (1999 р.) зазначено, що до най
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Ключові слова: система гарантій, елементи системи, податок, збір, загальні гарантії,
спеціальні гарантії.
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важливіших особливостей соціальної систе

ми відносить таке положення: створюючи
систему з однією метою, ми змушені вирішу

вати й деякі нові завдання [8, с. 93–94.]. Од

нак можливості системи стають ширшими,
ніж проста сума можливостей складових її
елементів. Ця властивість зумовлює особли

вий ефект, заради якого створюється біль

шість систем. Його називають ефектом ціліс

ності або емерджентності [9, с. 16]. Отже, си

стема є сукупністю елементів, що утворюють
єдине ціле, взаємодіють один з одним та з
оточуючим середовищем.

Слід зазначити, що у філософії застосу

вання системного підходу щодо аналізу ді

яльності людини обґрунтоване М. Каганом.
Учений підкреслював, що складність і бага

томірність діяльності людини визначала не

обхідність виявлення складових частин цієї
діяльності як об’єкта дослідження. За умови
невиявленості зв’язків між цими частинами,
тобто структури цілого, його внутрішньої впо

рядкованості й організованості, вивчення йо

го компонентів породжувало уявлення про
конгломерат елементів, необхідність і достат

ність яких ніяким чином не могла бути вста

новлена, як і підпорядкованість одних та го

ризонтальний взаємозв’язок між іншими.
Вчений зазначав, що адекватне уявлення про
складнодинамічну систему потребує поєднан

ня трьох площин її дослідження – предмет

ної, функціональної й історичної, які мають
бути необхідними та достатніми методоло

гічними компонентами системного підходу
як цілісного. Функціональний аспект систем

ного аналізу розкриває механізм внутріш

нього функціонування системи, взаємодію її
елементів, а також зовнішнє функціонуван

ня як взаємодію елементів системи із зов

нішнім середовищем. При цьому слід врахо

вувати взаємну детермінованість і взаємну
рецептивність елементів системи як між со

бою, так і з середовищем оточення. Історич

ний аспект характерний для дослідження са

ме соціальних систем, про що вказував М. Ка

ган, цитуючи В. Афанасьєва [10, с. 17–23].

Есктраполюючи вказані теоретичні поло

ження щодо змісту ознаки системності на про

блематику визначення гарантій надходжень
податків, зборів до бюджетів і державних
цільових фондів, слід зазначити: застосуван

ня предметного аспекта до системного ана

лізу гарантій надходжень передбачає визна

чення компонентів або елементів (підсис

тем) системи гарантій. Такі елементи мають
бути виділені, враховуючи ознаку наявності
власних завдань, спрямованих на досягнення
спільної мети функціонування системи га

рантій. При цьому включення до складу сис

теми передбачає набуття кожним елементом
нових завдань як похідних від тих, що вико


нувалися заради об’єднання у систему, так і
принципово нових. 

Серед елементів системи гарантій над

ходжень податків, зборів до бюджетів і дер

жавних цільових фондів доцільно виділити
загальні та спеціальні гарантії. Загальними є
гарантії, існування яких створює умови щодо
функціонування будь
якої соціальної систе

ми. При цьому диференціація загальних га

рантій зумовлена специфікою соціальної сис

теми, якою, відповідно до предмета досліджен

ня, виступає система оподаткування та справ

ляння митних платежів. 

До загальних гарантій надходжень по

датків, зборів до бюджетів і державних цільо

вих фондів слід віднести політичні, фінан

сово
економічні та гарантії реалізації кон

цепції «людиноцентризму» у податкових пра

вовідносинах і правовідносинах щодо справ

ляння митних платежів. 

Політичними гарантіями доцільно назва

ти: податкову та митну політику; формуван

ня та функціонування такого інституту гро

мадянського суспільства, як реальна участь
громадян у нормотворчому процесі шляхом
розроблення й обговорення проектів законів
і підзаконних актів у сфері оподаткування;
створення громадських об’єднань з метою об

стоювання інтересів суб’єктів підприємниць

кої діяльності у відносинах із контролюючи

ми та правоохоронними органами, що мають
повноваження щодо контролю за сплатою
податків, зборів і здійснюють охорону та за

хист у фінансово
економічній сфері.

До фінансово�економічних загальних га�
рантій надходжень податків, зборів до бю

джетів і державних цільових фондів доціль

но віднести: способи реалізації конституцій

них норм про право кожного володіти, користу

ватися та розпоряджатися своєю власністю,
результатами своєї інтелектуальної, творчої
діяльності (ст. 41 Конституції України), пра

во кожного на підприємницьку діяльність
(ст. 42 Конституції України); достатній для
забезпечення життєдіяльності рівень добро

буту населення, наявність дієвого соціально

го захисту, що дозволяє подолати такі нега

тивні для розвитку суспільства явища, як
бідність, безробіття.

Стосовно такої загальної гарантії, як ре�
алізація концепції «людиноцентризму» у по

даткових правовідносинах слід зазначити, що
її зміст полягає у пануванні у свідомості люди

ни, суспільства, а також посадових осіб конт

ролюючих і правоохоронних органів у фінан

сово
економічній сфері уявлень про те, що лю

дина, її права, свободи й інтереси є найвищою
соціальною цінністю. Такий зміст відповідає
ст. 3 Конституції України, де встановлено, що
людина, її життя та здоров’я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визнаються в Ук
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раїні найвищою соціальною цінністю. Права
та свободи людини й їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності держави. Дер

жава відповідає перед людиною за свою ді

яльність. Утвердження та забезпечення прав
і свобод людини є основним обов’язком дер

жави. 

У податкових правовідносинах реаліза

ція концепції людиноцентризму передбачає
наявність особливих вимог щодо розвитку
людини як суб’єкта таких правовідносин, з
одного боку, та посадової особи органу дер

жавної податкової служби чи митного органу –
з іншого. У виділених правовідносинах особ

ливого значення набувають такі вимоги, як
професіоналізм, високий рівень кваліфікації,
інноваційність, порядність, комунікабельність
тощо. Відповідність таким вимогам дозволяє
кожному із суб’єктів податкових правовідно

син – фізичних осіб – ефективно реалізувати
свій статус як учасника таких правовідно

син. При цьому вказане стосується як фізич

них осіб, що є платниками податків, зборів,
так і посадових осіб органів державної подат

кової служби, митних органів. З іншого боку,
реалізація концепції людиноцентризму у по

даткових правовідносинах передбачає наяв

ність високого рівня правової культури та по

даткової дисципліни платника податків, мит

них платежів.

Що стосується реалізації концепції лю

диноцентризму у діяльності органів держав

ної митної служби, то слід зазначити про ви

значення та закріплення напрямів забезпечен

ня публічно
сервісного характеру функціону

вання Державної митної служби України, які
випливають з Концепції реформування ді

яльності митної служби «Обличчям до лю

дей». До обов’язків митної служби, згідно з
цією Концепцією, віднесено: надання послуг
з митного оформлення; контроль за безпеч

ністю та відповідністю при здійсненні митної
справи; управління митною інфраструкту

рою. Функціями названо економіко
регуля

торну; фіскальну; інформаційно
статистич

ну; міжнародно
комунікаційну; контрольно

організаційну; захисну [11].

Виділені елементи загальних гарантій над

ходження податків, зборів самі собою є кон

гломератом. Лише у взаємозв’язку та взаємо

зумовленості вони можуть створювати дієві
умови надходження. Слід зазначити, що між
цими загальними гарантіями як елементами
системи гарантій існують як координаційні,
так і субординаційні взаємозв’язки, які свід

чать, що має місце об’єднання обох типів вза

ємозв’язків і взаємовідносин між елемента

ми системи загальних гарантій. 

Серед елементів системи гарантій надхо

джень податків і зборів слід виділяти спеці

ально створені юридичні засоби та інститути,

спрямовані на забезпечення умов для надхо

дження, охорони та захисту від порушень у
процесі збору податків і зборів. До спеціаль%
них гарантій доцільно віднести, насамперед,
норми фінансового та митного права, якими
врегульовано правовий режим оподаткуван

ня, у тому числі спеціальний податковий ре

жим щодо порядку оподаткування окремих
категорій господарюючих суб’єктів (абзац
11.2 ст. 11, ст. 30 Податкового кодексу Ук

раїни), правовий режим митних платежів, а
також власне процедури надходження по

датків і зборів. При цьому на перше місце
виступають принципи рівності перед зако

ном усіх посадових осіб і підлеглих, поста

новки на перше місце суспільних інтересів
країни, недоторканність особи, неприпусти

мість завдання шкоди державним інтересам 
у фінансовій сфері, обов’язкова компенсація
шкоди, заподіяної особі, прагнення збалансу

вати інтереси кожного члена суспільства ок

ремо та суспільні інтереси держави в цілому
у податкових правовідносинах. 

Зміст гарантій надходжень податків, збо

рів до бюджетів і державних цільових фондів
визначається майновою природою податко

вих правовідносин. Така правова природа ви

значає використання державою в особі упов

новажених органів (посадових осіб) владних
повноважень щодо забезпечення виконання
конституційно визначеного обов’язку із спла

ти податків і відновлення порушеного суб’єк

тивного права у податкових правовідносинах.

Спеціальні гарантії надходження подат

ків і зборів мають певні особливості, що від

різняють їх від загальних гарантій:

•• процедури, що здійснюються у межах
реалізації таких гарантій, спрямовані вик

лючно на створення умов для надходження
податків і зборів в обсягах, передбачених по

датковим, бюджетним і митним законодав

ством;

•• у відносинах щодо реалізації гарантій
уповноваженим суб’єктом завжди виступає
держава в особі відповідного державного ор

гану (його посадової особи), а зобов’язаним
суб’єктом є платник податку, збору;

•• виконання платником податків, зборів
свого конституційного обов’язку забезпе

чується примусовою силою уповноваженого
державного органу (його посадової особи),
завдяки чому створюються умови для надхо

джень податків, зборів повною мірою та в ус

тановлений законодавством термін;

••способи, що гарантують надходження по

датків, зборів, передбачають як добровільне
нарахування сум податкового зобов’язання,
так і визначення відповідного обов’язку шля

хом нарахування уповноваженим органом
державної податкової служби (ст. 54 Подат

кового кодексу України), а також надання від
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строчення та розстрочення грошових зобо

в’язань або податкового боргу, прийняття рішен

ня про списання безнадійного боргу в поряд

ку, передбаченому законом (абзац 20.1.32 
ст. 20 Податкового кодексу України). 

Серед спеціальних гарантій надходжень
податків, зборів слід виділити гарантії закон�
ності. Окрему групу спеціальних гарантій
складають заходи фінансової, адміністратив

ної, кримінальної відповідальності за пору

шення загальнообов’язкових правил щодо
надходження податків, зборів. До спеціальних
гарантій, передбачених Податковим кодексом
України, Бюджетним кодексом України, Мит

ним кодексом України слід віднести адмініст

рування податків, у тому числі контрольну ді

яльність у сфері оподаткування та справлян

ня митних платежів.

Доцільною є класифікація спеціальних га

рантій надходження податків, зборів до бю

джетів і державних цільових фондів за озна

кою їх призначення на: 

••норми фінансового та митного права, яки

ми встановлені правові режими оподатку

вання, справляння митних платежів; 

•• гарантії законності, дотримання подат

кової дисципліни; 

•• адміністрування податків; 
•• заходи юридичної відповідальності. 
Ці групи спеціальних гарантій, у свою

чергу, можуть бути об’єднані у дві групи: за�
безпечувальні; юрисдикційні. Таке поєднан
ня
ґрунтується на змісті відносин, що виника

ють у сфері реалізації вказаних гарантій.

Проведений аналіз дозволяє зробити вис"
новок, що гарантії надходження податків,
зборів до бюджетів і державних цільових
фондів слід розглядати з позицій системного
підходу. Саме тому необхідно вказувати на
систему гарантій, що складається з певних еле

ментів. Елементи зазначеної системи об’єдна


ні у два види гарантій – загальні та спеціальні.
До загальних віднесено: політичні, фінансово

економічні гарантії та реалізацію концепції
«людиноцентризму» у податкових правовід

носинах. Спеціальні гарантії систематизовані
у групи за ознакою їх призначення та змісту
відносин у сфері їх реалізації. 
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Захист прав і свобод людини та громадяни

на є основним завданням будь
якої держа

ви, ключовим у нормативних актах усіх

галузей. На сучасному етапі кримінальне право
у цьому контексті є тією галуззю, яка, нарівні з
іншими, покликана захищати як здоров’я лю

дини, так і моральні цінності суспільства. Проте
законодавство України у вирішенні цього зав

дання недостатньо ефективно забезпечує шля

хи та методи захисту зазначених інтересів. То

му важливим завданням сучасної науки кримі

нального права є обґрунтування основних на

прямів удосконалення чинних норм Криміналь

ного кодексу (далі – КК) України.

Слід зазначити, що сучасний розвиток сус

пільних відносин в Україні відбувається в умо

вах перехідного періоду, коли демократичні
цінності знаходяться у рамках сприйняття пост

тоталітарного світогляду. Цей перехідний пе

ріод характеризується формуванням правової
культури українського суспільства, коли мораль

ність і правова свідомість повинні стати запору

кою прогресу нації. За таких умов боротьба із
злочинами проти моральності, а також статевої
свободи та статевої недоторканості виступає
важливою актуальною проблемою галузі кримі

нального права. У цьому контексті, проблеми
кримінальної відповідальності за сутенерство
або втягнення особи у заняття проституцією,
передбачені ст. 303 КК України, стали важли

вим науковим завданням у сучасних умовах
державотворення в Україні.

Останнім часом вітчизняні та зарубіжні на

уковці галузі кримінального права, криміноло

гії, криміналістики, адміністративного права,
юридичної психології й інших суміжних галу

зей активно вивчають становлення та розвиток
законодавства у сфері кримінальної відпові

дальності за злочини, пов’язані із сутенерством
і проституцією. У дослідженнях вітчизняних 
(Л. Брич, В. Варивода, Л. Кучанська, В. Морозова,
В. Підгородинський, Н. Плахотнюк, А. Плот


нікова) та іноземних (Р. Арсланбекова, В. Лебе

денко, А. Милевський, А. Угроватов, Н. Ухано

ва та ін.) учених, увага приділяється окре

мим аспектам кримінально
правовим і адміні

стративно
правовим особливостям боротьби із
сутенерством і проституцією. Недостатньо дослі

дженими залишилися, на нашу думку, питан

ня історії кримінально
правової регламентації
протидії сутенерству та втягненню особи у за

няття проституцією. В українській юридичній
науці фрагментарний аналіз цієї проблеми при

звів до відсутності комплексних ґрунтовних ро

біт, які забезпечили б концептуальні засади ре

формування законодавства. Вітчизняні науков

ці залишили поза увагою міжнародний досвід бо

ротьби із сутенерством і втягненням особи у за

няття проституцією у контексті розвитку поло

жень про кримінальну відповідальність за вка

заний злочин.

Метою цієї статті є дослідження історії роз

витку кримінальної відповідальності за суте

нерство або втягнення особи у заняття прос

титуцією в Україні. 

Проституція та пов’язані з нею злочини іс

нували й існують протягом усієї історії людства.
З розвитком країн і рівня моральності суспіль

ства розвивалася і проституція, набуваючи но

вих форм, створюючи такі нові системні злочин

ні прояви, як сутенерство, звідництво тощо.

Сутенерство як посередництво у торгівлі
сексуальними послугами є продуктом низки
різних факторів: моральних, фізіологічних,
соціальних, економічних, правових. Однак без
двох найважливіших обставин посередництва в
проституції (втягнення в заняття проституцією
й організація заняття проституцією, у тому числі
утворення притонів) вона як соціальне явище не
могла б настільки довго існувати [1, с. 14]. 

Історія розвитку відповідальності за злочи

ни, пов’язані з проституцією, у тому числі за за
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лучення в заняття проституцією й організацію
заняття проституцією, дозволяє зрозуміти цю
проблему в багатомірній площині та скласти
про неї об’єктивне уявлення.

Як зазначають вітчизняні та закордонні
дослідники, які займаються проблематикою
протидії проституції та пов’язаною з нею про

типравною діяльністю, посередництво в прос

титуції та притони розпусти зумовлені особли

востями тенденцій розвитку суспільних відно

син на певних історичних етапах розвитку
людства [2, с. 7]. 

Аналіз проблеми кримінальної відповідаль

ності за сутенерство та проституцію в історич

ному аспекті свідчить, що, швидше за все, вона
має не набагато меншу історію, ніж саме люд

ство. Ставлення до неї з боку державної влади
протягом різних часів і в різних країнах було
неоднаковим, а іноді навіть – полярним: від
офіційного дозволу до заборони, що супрово

джувалася жорстокими репресіями [3, с. 24].
Дослідники стверджують, що першим організа

тором і професіональним сутенером був Солон
(між 640 і 635 рр. – близько 559 р. до н. е.), 
який купував жінок і пропонував їх іншим за
досить низьку плату [4, с. 13]. Давнє розуміння
проституції визначає її основні ознаки: віддава

тися багатьом, у загальне користування, відсут

ність бар’єра та байдужість до особи «клієнта»,
віддача свого тіла за винагороду. 

Термін «проститутка» чи «повія» вживаєть

ся в організованому Солоном «публічному бу

динку», що означало – «існуючі у борделі для
продажу (prostasai)». Римське слово «prostare»
означає продаватися публічно, проституювати,
а «prostibulum» – «продажна дівчина», «прос

титутка». Проте ще в Індії за 300 років до н. е.
призначався головний наглядач за прости

туцією. Він контролював прибутки та витрати
проституток, щомісячно збираючи з них до дер

жавної казни податки у сумі їх дводенного за

робітку [3, с. 25]. 

Проституція у період давньосхідної цивілі

зації мала ознаки певного достатньо конкретно

го роду занять, а сутенерство набуло організо

ваних форм, щоб вважати його професією. У ба

гатьох давньосхідних та античних країнах прос

титуція була повністю легалізована. Саме тому
кримінальна відповідальність за цю діяльність
не набула своїх інституційних форм [5, с. 64].

У стародавніх культурах не засуджували
позашлюбний зв’язок чоловіка, а для жінки йо

го вважали неприпустимим. У кожному сус

пільстві існували проститутки: у Стародавній
Індії це – професійні куртизанки, що обслуго

вували чоловіків із вищих верств, та випадкові
проститутки, які обслуговували нижчі касти.
Досить поширеною була храмова проституція –
бадеярки; сакральні проститутки ставали на
шлях вільного кохання в ім’я служіння певному
божеству. Це вважалося дуже престижним за

няттям [6]. 

Античні суспільства спровокували появу
проституції й інших супутніх явищ, що сфор


мували посередницький прошарок у цьому
суспільному явищі, покладаючи на неї функцію
захисту шлюбу, дозволяючи чоловікам мати
стосунки з проститутками та не вважати це зра

дою. Водночас для жінок таке було неприпус

тимим.

Отже, розвиток кримінальної відповідаль

ності за сутенерство та проституцію в антично

му суспільстві не набув нормативно
правового
закріплення та не виділився в окремий кримі

нально
правовий інститут. Ми вважаємо, що
першим етапом криміналізації відповідальності
за сутенерство та проституцію слід вважати пе

ріод Середньовіччя, коли кримінально
правова
доктрина щодо відповідальності за злочини по

чала формуватися на базі християнських, релі

гійних і церковних догм, що вплинуло на сту

пінь відповідальності за злочини щодо мораль

ності. Зокрема, у 1224 р. король Франції Луї IX
видав декрет про вигнання з країни всіх прости

туток. Каралося заняття проституцією у де

яких країнах Європи й у середні віки: наприклад,
в Італії та Португалії таким особам відрізали
носи. Активне переслідування проституції на
той час можна пояснити значним поширенням
у середньовічній Європі венеричних захворю

вань, зокрема сифілісу. Саме тому в багатьох
країнах були закриті офіційні будинки розпус

ти [3, с. 25]. 

Нерідко переслідувалися також клієнти та
посередники проституток. Але ні репресивні за

ходи, ні суспільна мораль не змогли знищити
проституцію як соціальне явище, хоч і вплива

ли на динаміку її кількісних показників. 

Нерідко боротьба з проституцією у серед

ньовічній Європі, за твердженням П. Дюфура,
проходила під егідою боротьби з венеричними
захворюваннями. Науковець розрізняв масш

табність проституції у становому суспільстві, а
також типологізував європейську проституцію
за принципами центр
провінція, звертав увагу
на той факт, що боротьба з проституцією була
набагато складнішою у провінційній Франції
часів Середньовіччя [7, с. 361, 376].

Роль сутенерів у Середньовіччі належала
представникам работоргівців. У цей час до бу

динків терпимості проституток доставляли
торгівці людьми. Але так було не завжди. І. Блох
зазначав, що у Німеччині молодих жінок помі

щали до борделів за борги батьків або чоловіка.
Середньовічні борделі перебували у власності
держави, міста чи князя. Вони розташовували

ся на спеціально відведених для цього вулицях
і мали розпізнавальні знаки, наприклад зобра

ження квітів, тварин, світильники над дверима.
Повією не могла стати вагітна, хвора, заміжня
та дуже молода особа [8, с. 71]. 

В українських землях за часів Київської
Русі в давньоруських літописах не згадується
про існування проституції. Проте у чисельних на

укових розробках вказується на те, що різні фор

ми посередництва у проституції існували вже у
давньоруській державі [9, с. 62]. Слід відзначи

ти порівняно невеликі масштаби цього явища,
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оскільки при опрацюванні Руської Правди ви

явлено, що норми даного документа не містять
відповідних санкцій [10, с. 116]. У пізніші часи
(вже на території Московської держави) посе

редництво у проституції та втягнення у заняття
проституцією набуло більш динамічного роз

витку.

Особливо яскраво звідництво та сутенер

ство виявилися у Московській державі в роки
царювання Івана Грозного. Розпуста пошири

лася в середовищі всіх соціальних верств сус

пільства. Багаті люди користувалися послуга

ми численних звідників [11, с. 30]. 

Аналіз історико
нормативних джерел свід

чить, що першими законодавчими актами, які
діяли на території України та передбачали від

повідальність за злочини проти моральності, у
тому числі проти сутенерства та втягнення у за

няття проституцією, були Литовські статути (роз

горнуті кодекси феодального права, які діяли у
Великому князівстві Литовському) [12, с. 18].
Так, згідно із Статутом 1588 р. до цих злочинів
віднесені діяння, що передбачалися: артикулом
ХХІХ «О распутных людях, кои подговорив за

мужнюю женщину увезут оную» (безпосеред

ньо в диспозиції вказувалося, що норма вста

новлена для «прекращения распутства в обуз

дание развратных людей»); артикулом ХХХ 
«О наказании прелюбодейства» (§ 2 цього арти

кулу переслідував «девиц, которые забыв страх
Божий и отложа стыд на сторону, будут жить в
непотребстве»); артикулом ХХХІ «О казни
сводням» [12, с. 18; 13, с. 86].

Отже, середньовічний період формування
кримінальної відповідальності за сутенерство
та втягнення особи у заняття проституцією оз

наменувався непримиренним кримінальним
переслідуванням, що було формалізовано у нор

мативних актах, які діяли на території України
та носили дещо теологічний характер. Про це
свідчило те, що законодавець у формулюванні
диспозицій норм спирався в основному на біб

лійні основи християнської релігії. У подаль

шому до кримінальної формалізації додалися
організаційно
правові заходи боротьби з цим
явищем.

У Російській імперії, куди входило більшість
українських земель, до правління Петра I прос

титуція нещадно переслідувалася. Та й сам Пет

ро І вважав за доцільне застосовувати проти неї
жорстокі засоби. Про те саме піклувалися і Пет

ро II, і Анна, і Єлизавета. Навіть за часів Катери

ни II, яка відзначалася поблажливим ставлен

ням до проституток і заснувала виховні будинки
для позашлюбних дітей, проститутки нерідко
переслідувалися [3, с. 25]. 

У 1716, 1718, 1728 та 1736 рр. було видано
низку наказів протидіяти організації будинків
розпусти, піддавати переслідуванню осіб, що
займалися непотребством, тобто проституцією
[14, с. 63; 15, с. 88]. 

Серед причин, що стимулювали розвиток
проституції в дореволюційній Росії, виділяється
кріпосне право, яке дозволяло поміщикам роз


поряджатися кріпосними жінками як «живим
товаром», а також різке розшарування населен

ня на заможних і бідних, коли жінки в пошуках
заробітку торгували тілом. Не менш важливу
роль відігравав також попит на повій. Із середи

ни ХІХ ст. із дозволу офіційної влади стало
функціонувати організоване комерційне посе

редництво в занятті проституцією. В «Уложе

нии о наказаниях уголовных и исправитель

ных» 1845 р. містилися норми, що призначали
покарання за звідництво та посередництво у
проституції. Відділення 1 глави IV розділу VIII
«Про звабне й розпусне поводження, про про

типриродні пороки й про звідництво» було
присвячене досліджуваним питанням. Стаття
1283 забороняла власникам і службовцям го

телів, ресторанів, кавових будинків, трактирів,
харчевень, льохів, лазень та інших публічних
закладів практику пропонування сексуальних
послуг у зазначених місцях. Надання з метою
наживи приміщень для заняття проституцією
(навіть і не на постійній основі) каралося від

повідно до ст. 1284 Уложення. Заборона на втяг

нення малолітніх і неповнолітніх у заняття
проституцією передбачалася ст. 1285. Заняття
проституцією, згідно із ст. 1287 Уложення, кара

лося арештом від семи днів до трьох місяців [16,
с. 521–523].

На рубежі ХІХ–ХХ ст. проблема боротьби з
нелегальним розповсюдженням посередництва
у проституції була зумовлена, перш за все, поши

ренням венеричних хвороб на території Російсь

кої імперії. У 1922 р. Народним комісаріатом охо

рони здоров’я був виданий циркуляр, сутність
якого зводилася до переліку заходів попереджу

вального порядку та заходів безпосередньої бо

ротьби з проституцією й явищами, які вона по

роджує (звідництво та сутенерство) [17, с. 294]. 

Слід зазначити, що у документах того часу
простежується ідея, за якою боротьба з прости

туцією як явищем не повинна бути замінена бо

ротьбою з проститутками [3, с. 25]. Відпові

дальність за звідництво та сутенерство була пе

редбачена ст. 171 КК РРФСР 1922 р. Однак у
ньому не конкретизувалася об’єктивна сторона
подібного злочину. У нормі подавалося лише
загальне формулювання діяння без визначених
його основних елементів. Закон також не ви

значав, стосовно кого звідництво може мати міс

це. Проте правозастосовна практика тих років
свідчить, що кримінальний закон передбачав
відповідальність за сутенерство в усіх його
формах і щодо будь
якої особи, тобто суб’єктом
злочину могли бути як чоловік, так і жінка. Су

тенерство та звідництво каралося позбавлен

ням волі до 3 років із конфіскацією майна. Це
було рішучим кроком у боротьбі з подібним
явищем. Склад злочину за звідництво та суте

нерство визначався у главі «Злочини у сфері
статевих відносин» [11, с. 30]. 

Отже, у вітчизняному законодавстві, почи

наючи з моменту встановлення радянської вла

ди й до сьогоднішніх днів, не врахований пози

тивний досвід поліцейського та кримінально
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правового досвіду боротьби із організацією
проституції й злочинами, пов’язаними з нею.
Більше того, нормативна база у сфері попере

дження та боротьби з діяннями, що розглядають

ся, була закладена в поліцейському і криміналь

ному законодавстві на різних етапах розвитку від

повідальності за сутенерство. Проте після вста

новлення Радянської влади цей досвід не був
врахований у нормах нових кримінальних ко

дексів і здебільшого був втрачений.

Конкретних спроб заповнення законодавчих
прогалин у цій сфері (за винятком КК 1926 р.) не
було. Тому КК 1926 р. визнавав існування тако

го феномена, як проституція та сутенерство, а у
подальшому радянська правова доктрина за

певняла, що проституцію та пов’язані з нею зло

чини поборено у радянському суспільстві, що
зумовило відсутність криміналізації даних зло

чинів у подальших кримінальних кодексах.

Проте сутенерство та звідництво, органі

зація заняття проституцією, у тому числі при

тонів, залучення в заняття проституцією, а та

кож примус до проституції є різними формами
посередництва проституції. У цьому зв’язку за

слуговує на увагу закріплення й обґрунтування
в кримінально
правових актах дореволюційної
Росії таких понять, як «сутенер», «сутенерська
діяльність», «звідник» тощо [1, с. 29]. 

Висновки

Історія становлення кримінальної відпо

відальності за сутенерство або втягнення особи
у заняття проституцією бере свій початок від
періоду становлення середньовічних кримі

нально
правових норм в Європі – у декреті
1224 р. короля Франції Луї IX, а в українських
землях – з Литовських статутів, заснованих на
принципах християнської моралі. Основними
етапами становлення положень про криміналь

ну відповідальність за сутенерство або втягнен

ня особи у заняття проституцією у законодав

стві України й іноземних держав є: Середньо

віччя; Новий час (в Україні часи правління
Петра І та Катерини ІІ); радянський період; ча

си незалежності України. 

За часів Середньовіччя та Нового часу
відповідальність за сутенерство та втягнення у
заняття проституцією знайшла конкретне фор

мальне вираження у кримінально
правових
нормах, але радянський період характеризуєть

ся занепадом кримінально
правового розвитку
попередження даного злочину з причин іде

ологічного викривлення соціально
політич

ної атмосфери у суспільстві. 

Розвиток кримінальної відповідальності за
досліджуваний злочин у сучасний період не

достатньо врахував досвід дореволюційних
кримінально
правових норм і практики бороть

би з сутенерством і проституцією. Саме тому
вивчення ґенези кримінально
правової регла

ментації боротьби із зазначеними явищами має
знайти своє відображення у реформуванні су

часного вітчизняного законодавства.
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In article it is shown the basic stages of development of a criminal liability for a pimping or retrac�
tion of the person in employment by prostitution in the legislation of Ukraine and other countries of dif�
ferent times. 

В статье освещаются основные этапы развития уголовной ответственности за сутенер�
ство или вовлечение лица в занятие проституцией в законодательстве Украины и других стран. 
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Суть принципу адекватності покарання поля

гає, зокрема, у тому, що покарання, застосо

вувані до особи, яка вчинила діяння, передба


чене законом про кримінальну відпо відальність, по

винні відповідати характеру та ступеню цього діяння.

Про те, що покарання, передбачені санкціями
чинного Кримінального кодексу (далі – КК) Укра

їни, не відповідають суспільній небезпеці від

повідних діянь, а тому є несправедливими, не го

ворив або не писав (як у науковій, так і публіцис

тичній літературі) хіба що лінивий. Ця проблема
в науці розглядалась і у філософсько
правовому
вимірі загалом, наприклад, В. Махінчуком [1], і
на прикладі однієї статті КК України, наприклад
Т. Одінцовою, яка чітко вказала на явну неадек

ватність штрафу, передбаченого санкцією ст. 227
КК України, ознаці «великий розмір випущеної
або реалізованої продукції» [2, с. 356–360]. В ін

шій публікації на цю ж тему показано, що у новій
редакції ст. 227 КК України порівняно з її попе

редньою редакцією, яка діяла до 05.07.2011 р.,
змін не зазнали її санкція й умова про вчинення
відповідних дій у великих розмірах, а змінився
лише зміст великих розмірів: якщо за старою ре

дакцією ст. 227 великими вважалися розміри, що
перевищують 300 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (далі – нмдг), то за новою – це
500 нмдг. Іншими словами, виробники небезпеч

ної продукції стали більш захищеними від дії
кримінального закону, оскільки для притягнення
особи до кримінальної відповідальності за ви

пуск або реалізацію недоброякісної продукції не

обхідно, щоби вартість цієї продукції перевищи

ла 500 нмдг – 235 250 грн1 [3, с. 123].

У разі реалізації кримінальної відповідальності
та застосування покарання винна у вказаному зло

чині особа може бути засуджена лише до таких
видів основного покарання, як штраф у розмірі від
100 до 200 нмдг або виправні роботи на строк до

двох років. Навіть якби нмдг при застосуванні
штрафу дорівнював би 470,5 грн, то і тоді штраф,
передбачений ст. 227 КК України, не перевищував
би (200 × 470,5 грн) 94 100 грн. Але оскільки «вико

ристовується сума в розмірі 17 грн», то він не може
перевищувати (200 × 17 грн) 3400 грн.

Якщо до винної особи застосовувати виправні
роботи, що згідно із ст. 57 КК України є по суті штра

фом у розстрочку (бо полягають у тому, що із суми за

робітку засудженого протягом шести – двадцяти чо

тирьох місяців провадиться відрахування в дохід дер

жави у розмірі від 10 до 20 %), то в разі засудження до
виправних робіт на строк два роки з відрахуванням в
дохід держави 20 % заробітку загальна сума відраху

вань на місяць становитиме 13195,2 грн за умови 
заробітку особи 2749 грн (за даними Держкомстату
саме таким був розмір середньомісячної заробітної
плати одного штатного працівника в цілому по еко

номіці України за станом на липень 2011 р. [4]). Якщо
ж особа засуджена на строк шість місяців із відраху

ванням в дохід держави 10 % заробітку, то за таких
самих розмірів заробітку загальна сума відрахувань
становитиме лише 1649,4 грн. Таке «покарання»
адекватне хіба що адміністративному проступку, але
не злочину. Отже, проблема неадекватності пока

рання існує і має неабияку практичну значущість,
але вона розглядається переважно абстрактно.

Мета цієї статті – встановити, в яких статтях
КК України, крім ст. 127, у такий самий спосіб
порушено принцип адекватності покарання та
визначити конкретні способи вдосконалення
кримінального законодавства в цій частині.

КК України встановлені розміри заподіяної
шкоди (незаконного доходу) та відповідні санкції
(таблиця).

Як свідчить таблиця, із 53
х випадків лише у
восьми (ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 177, ч. 1 ст. 2031, 
ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 225, ч. 1 ст. 229, ст. 354 і ч. 2 
ст. 368 КК України) штраф і виправні роботи
можна вважати покаранням, більш
менш адек

ватним розміру заподіяної злочином шкоди чи
незаконного доходу (до речі, за збігом обставин
більшість перелічених статей в Україні практично
не застосовується2). В інших 45
ти випадках
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1Згідно з п. 5 підрозділу 1 розділу XX «Перехідні
положення» Податкового кодексу України, якщо
норми інших законів містять посилання на нмдг, то
для цілей їх застосування використовується сума в
розмірі 17 грн, крім норм адміністративного та кри

мінального законодавства в частині кваліфікації зло

чинів або правопорушень, для яких сума нмдг вста

новлюється на рівні податкової соціальної пільги,
визначеної підпунктом 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу
IV цього Кодексу для відповідного року. Зазначений
підпункт набирає чинності лише з 2015 р., і тому до
31.12.2014 р. податкова соціальна пільга надається 
в розмірі 50 % прожиткового мінімуму для праце

здатної особи (у розрахунку на місяць), встановле

ному законом на 1 січня звітного податкового року. 
У 2011 р. – це 470 грн 50 коп.

2За даними Державної судової адміністрації, в
2010 р. за ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 2031, ч. 1 ст. 229, 
ст. 354 і ч. 2 ст. 368 КК України до штрафу засу

джено, відповідно, 44, 23, 2, 2 і 17 осіб (за ч. 1 ст. 177
і ч. 1 ст. 223 не засуджено жодної особи), а за ч. 1 
ст. 2031 КК України до виправних робіт – 4 особи
(за іншими статтями до виправних робіт не засу

джено нікого); до громадських робіт за цими стаття

ми не засуджено жодної особи.
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Розміри заподіяної шкоди та відповідні санкції1

Стаття
(частина
статті)

КК 
України

Розмір 
заподіяної шкоди 

(незаконного доходу)

Санкції (тільки основні покарання)

розміри штрафу (Ш), громадських
робіт (Гр), виправних робіт (Вр), поз"
бавлення права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю (Пп),

службове обмеження (Со)

розміри ареш"
ту (А), обме"

ження 
волі (Ов),

позбавлення
волі (Пв)

Ч. 1 
ст. 176

Значний розмір – у 20 і більше разів
перевищує нмдг (від 9410 грн)

Ш – від 200 до 1000 нмдг (3400– 
17 000 грн); Вр – до 2 років (1649,4– 
13195,2 грн)

Пв – до 2 ро

ків

Ч. 2 
ст. 176

Великий розмір – у 200 і більше
разів перевищує нмдг (від 94 100 грн)

Ш – від 1000 до 2000 нмдг (17 000– 
34 000 грн); Вр – до 2 років (1649,4– 
13195,2 грн)

Пв – від 2
до 5 років

Ч. 3 
ст. 176

Особливо великий розмір – у 1000 
і більше разів перевищує нмдг 
(470 500 грн)

Ш – від 2000 до 3000 нмдг (34 000– 
51 000 грн)

Пв – від 3
до 6 років

Ч. 1 
ст. 177

Значний розмір – 20 і більше разів
перевищує нмдг (від 9410 грн)

Ш – від 200 до 1000 нмдг (3400– 
17 000 грн); Вр – до 2 років (1649,4– 
13195,2 грн)

Пв – до 2 ро

ків

Ч. 2 
ст. 177

Великий розмір – у 200 і більше
разів перевищує нмдг (від 94 100 грн)

Ш – від 1000 до 2000 нмдг (17 000– 
34 000 грн); Вр – до 2 років (1649,4– 
13195,2 грн)

Пв – від 2
до 5 років

Ч. 3 
ст. 177

Особливо великий розмір – у 1000 
і більше разів перевищує нмдг (від 
470 500 грн)

Ш – від 2000 до 3000 нмдг (34 000– 
51 000 грн)

Пв – від 3
до 6 років

Ч. 1 
ст. 1881

Значна шкода – в 100 і більше разів
перевищує нмдг (від 47 050 грн)

Ш – від 100 до 200 нмдг (1700–
3400 грн); Вр – до 2 років (1649,4– 
13195,2 грн)

Ов – до 3 ро

ків

Ч. 2 
ст. 190

Значна шкода – збитки на суму 
від 100 до 250 нмдг (від 47 050 до 
117 625 грн)

Ш – від 50 до 100 нмдг (850–
1 700 грн); Вр – від 1 до 2 років (3298,8–
13195,2 грн)

Ов – до 5
років; Пв – до
3 років

Ч. 1 
ст. 192

Значна шкода – у 50 і більше разів
перевищує нмдг (від 23 525 грн)

Ш – до 50 нмдг (до 850 грн); Гр – до
240 годин; Вр – до 2 років (1649,4– 
13195,2 грн)

А – до 6 мі

сяців

Ч. 2 
ст. 192

Великий розмір – у 100 і більше
разів перевищує нмдг (від 47 050 грн)

Ш – від 50 до 100 нмдг (850–
1700 грн)

Ов – до 3 ро

ків

Ч. 1 
ст. 194

Великий розмір – в 250 і більше
разів перевищує нмдг (від 117 625 грн)

Ш – до 50 нмдг (від 850 грн); Гр – від
120 до 240 годин; Вр – до 2 років 
(1649,4–13195,2 грн)

Ов – до 3 ро

ків; Пв – до 
3 років

Ч. 1 
ст. 1971

Значна шкода – у 100 і більше разів
перевищує нмдг (від 47 050 грн)

Ш – від 200 до 300 нмдг (3400–
5100 грн)

А – до 6 мі

сяців

Ч. 1 
ст. 202

Великий розмір – у 1000 і більше
разів перевищує нмдг (від 470 500 грн)

Ш – від 100 до 250 нмдг (1700–4250 грн);
Вр – до 2 років (1649,4–13195,2 грн)

Ов – до 2 ро

ків

Ч. 2 
ст. 202

Великий розмір – у 1000 і більше
разів перевищує нмдг (від 470 500 грн)

Ш – від 1000 до 3000 нмдг (17 000– 
51 000 грн)

Ов – до 3 ро

ків

Ч. 1 
ст. 2031

Значний розмір – у 20 разів і більше
перевищує рівень нмдг (від 9410 грн)

Ш – від 1000 до 5000 нмдг (17 000 –
85 000 грн); Вр – до 2 років (1649,4– 
13195,2 грн)

Пв – до 2 ро

ків

Ч. 1 
ст. 210

Великий розмір – в 1000 і більше
разів перевищує нмдг (від 470 500 грн)

Ш – від 100 до 300 нмдг (1700–
5100 грн); Вр – до 2 років (1649,4– 
13195,2 грн)

Ов – до 3  ро

ків

Ч. 1 
ст. 212

Значний розмір – суми, які в 1000 
і більше разів перевищують нмдг 
(від 470 500 грн)

Ш – від 300 до 500 нмдг (5100–
8500 грн); Пп – до 3 років 

1Фоном виділені частини статей КК України, що передбачають відповідальність за тяжкі злочини, а
напівжирним курсивом – грошові розміри покарань у випадках, коли вони перевищують розмір заподіяної
шкоди.
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Стаття
(частина
статті)

КК 
України

Розмір 
заподіяної шкоди 

(незаконного доходу)

Санкції (тільки основні покарання)

розміри штрафу (Ш), громадських
робіт (Гр), виправних робіт (Вр), поз"
бавлення права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю (Пп),

службове обмеження (Со)

розміри
арешту (А),
обмеження 
волі (Ов),

позбавлення
волі (Пв)

Ч. 2 
ст. 212

Великий розмір – суми, які в 3000 і
більше разів перевищують нмдг (від 
1 411 500 грн)

Ш від 500 до 2000 нмдг (8500–
34 000 грн); Вр – до 2 років (1649,4– 
13195,2 грн)

Ов – до 5 ро

ків

Ч. 1 
ст. 2121

Значний розмір – суми, які в 1000 і
більше разів перевищують нмдг (від
470 500 грн)

Ш – від 300 до 500 нмдг (5100–
8500 грн); 

Пп – до 3 ро

ків

Ч. 2 
ст. 2121

Великий розмір – суми, які в 3000 і
більше разів перевищують нмдг (від 
1 411 500 грн)

Ш – від 500 до 2000 нмдг (8500– 
34 000 грн); Вр – до 2 років (1649,4– 
13195,2 грн)

Ов – до 5 ро

ків

Ст. 214 Великий розмір – вартість пред

метів перевищує 500 нмдг (від 
235 250 грн)

Ш – від 300 до 1000 нмдг (5100– 
17 000 грн)

Ов – до 2 ро

ків

Ст. 218 Велика матеріальна шкода – у 500 
і більше разів перевищує нмдг (від
235 250 грн)

Ш – від 750 до 2000 нмдг (12 750– 
34 000 грн)

Ов – до 3 ро

ків

Ст. 219 Те саме Ш – від 500 до 800 нмдг (8500–
13 600 грн)

Ов – до 3 ро

ків

Ст. 220 Те саме Ш – від 2000 до 3000 нмдг (34 000– 51
000 грн)

Ов – до 2 ро

ків

Ст. 221 Те саме Ш – від 100 до 500 нмдг (1700–
8500 грн)

А – до 3 мі

сяців

Ст. 222 Те саме Ш – від 500 до 1000 нмдг (8500– 
17 000 грн)

Ов – до 3 ро

ків

Ч. 1 
ст. 2221

Значна шкода – у 500 і більше разів
перевищує нмдг (від 235 250 грн)

Ш – від 750 до 2000 нмдг (12 750– 
34 000 грн) 

Ов – до 3
років; Пв – до
3 років

Ч. 2 
ст. 2221

Тяжкі наслідки – шкода, яка у 1000 
і більше разів перевищує нмдг (від
470 500 грн)

Ш – від 2000 до 3000 нмдг (34 000– 
51 000 грн)

Ов – від 2
до 5 років; 
Пв – від 2 до
5 років

Ч. 1 
ст. 223

Значні розміри – у 20 і більше разів
перевищує нмдг (від 9410 грн)

Ш – від 500 до 1000 нмдг (8500– 
17 000 грн);  Пп – до 3 років; Вр – до 
2 років (1649,4–13195,2 грн)

Ст. 2231 Значна шкода – в 20 і більше разів
перевищує нмдг (від 9410 грн)

Ш – від 500 до 1000 нмдг (від 8500 
до 17 000 грн); Пп – до 3 років 

Ов – до 3 ро

ків

Ч. 1 
ст. 225

Значний розмір – перевищує 3 нмдг
(1411,5 грн)

Ш – до 50 нмдг (до 850 грн); Гр – від
100 до 200 годин; Вр – до 2 років 
(1649,4–13195,2 грн)

Ст. 227 Великий розмір – перевищує 500 нмдг
(235 250 грн)

Ш – від 100 до 200 нмдг (1700–
3400 грн);  Вр – до 2 років (1649,4 – 
13195, 2 грн)

Ч. 1 
ст. 229

Значний розмір – у 20 і більше разів
перевищує нмдг (від 9410 грн)

Ш – від 200 до 1000 нмдг (3400– 
17 000 грн);  Вр – до 2 років (1649,4– 
13195,2 грн)

Пв – до 2 ро

ків

Ч. 2 
ст. 229

Великий розмір – у 200 і більше
разів перевищує нмдг (від 94 100 грн)

Ш – від 1000 до 2000 нмдг (17 000–
34 000 грн); Вр – до 2 років 
(1649,4– 13195,2 грн)

Пв – від 2
до 5 років

Ч. 3 
ст. 229

Особливо великий розмір – у 1000 
і більше разів перевищує нмдг (від
470 500 грн)

Ш – від 2000 до 3000 нмдг (34 000–
51 000 грн) 

Пв – від 3
до 6 років

Продовження таблиці
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Стаття
(частина
статті)

КК 
України

Розмір 
заподіяної шкоди 

(незаконного доходу)

Санкції (тільки основні покарання)

розміри штрафу (Ш), громадських
робіт (Гр), виправних робіт (Вр), поз"
бавлення права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю (Пп),

службове обмеження (Со)

розміри
арешту (А),
обмеження 
волі (Ов),

позбавлення
волі (Пв)

Ч. 1 
ст. 2321

Значний розмір (значний збиток,
значна шкода) – в 500 і більше разів
перевищує нмдг (від 235 250 грн)

Ш – від 750 до 2000 нмдг (12 750– 
34 000 грн)

Ов – до 3 ро

ків

Ч. 2 
ст. 2321

Те саме Ш – від 750 до 2000 нмдг (12 750– 
34 000 грн)

Ов – до 3 ро

ків; Пв – до 
2 років

Ч. 3 
ст. 2321

Тяжкі наслідки – у 1000 і біль

ше разів перевищують нмдг (від 
470 500 грн)

Ш – від 2000 до 3000 нмдг (34 000– 
51 000 грн)

Ов – від 
2 до 5 років;
Пв – від 2 до 
5 років

Ч. 1 
ст. 2322

Значний розмір – у 500 і біль

ше разів перевищує нмдг (від 
235 250 грн)

Ш – від 500 до 1000 нмдг (8500– 
17 000 грн)

Ов – до 2 ро

ків

Ч. 1 
ст. 248

Істотна шкода – 250 і більше разів
перевищує нмдг (від 117 625 грн)

Ш – від 100 до 200 нмдг (1700–
3400 грн); Гр – від 160 до 240 годин

Ов – до 3 ро

ків

Ч. 1 
ст. 2651

Великий розмір – в 300 і біль

ше разів перевищує нмдг (від 
141 150 грн)

Ш – від 300 до 700 нмдг (5100–
11 900 грн)

Ов – від 
2 до 5 років;
Пв – від 2 до 
5 років

Ч. 1 
ст. 270

Те саме Ш – від 50 до 120 нмдг (850–2040 грн);
Вр – до 2 років (1649,4–13195,2 грн)

Ов – до 3 ро

ків

Ч. 1 
ст. 2701

Те саме Ш – від 100 до 250 нмдг (1700–
4250 грн); Вр – до 2 років (1649,4–
13195,2 грн)

Ов – до 3 ро

ків; Пв – до 
3 років

Ст. 354 Значний розмір – в 2 і більше разів
перевищує нмдг (від 941 грн)

Ш – до 70 нмдг (до 1190 грн); Вр – до
2 років (1649,4–13195,2 грн)

Ов – до 3
років; Пв – до
3 років

Ч. 2 
ст. 363

Значна шкода – в 100 і більше разів
перевищує нмдг (від 47 050 грн)

Ш – від 500 до 1000 нмдг (8500– 
17 000 грн)

Ов – до 3 ро

ків

Ч. 1 
ст. 3641

Істотна шкода – в 100 і більше разів
перевищує нмдг (від 47 050 грн)

Ш – від 150 до 400 нмдг (2550–
6800 грн); Вр – до 1 року (1649,4–
3298,8 грн)

А – до 3 мі

сяців; Ов – до
2 років

Ч. 2 
ст. 3641

Тяжкі наслідки – у 250 і біль

ше разів перевищують нмдг (від 
117 625 грн)

Ш – від 400 до 900 нмдг (6800–
15 300 грн)

А – до 6 мі

сяців; Пв – від
3 до 6 років

Ч. 1 
ст. 367

Істотна шкода – в 100 і більше разів
перевищує нмдг (від 47 050 грн)

Ш – від 250 до 500 нмдг (4250–
8500 грн); Вр – до 2 років (1649,4– 
13195,2 грн)

Ов – до 3 ро

ків

Ч. 2 
ст. 368

Значний розмір – у 5 і більше разів
перевищує нмдг (від 2350 грн)

Ш – від 750 до 1500 нмдг (12 750– 
25 500 грн)

Пв – від 2
до 5 років

Ч. 1 
ст. 3682

Значний розмір – перевищує 100 нмдг
(47 050 грн)

Ш – від 500 до 1000 нмдг (8500– 
17 000 грн)

Ов – до 2 ро

ків

Ч. 1 
ст. 423

Істотна шкода – в 250 і більше разів
перевищує нмдг (від 117 625 грн)

Ш – від 50 до 100 нмдг (850–1700 грн);
Со – до 2 років (1077,6– 8620,8 грн)

Пв – до 3 ро

ків

Ч. 1 
ст. 425

Те саме Ш – до 100 нмдг (до 1700 грн); Со –
до 2 років (1077,6–8620,8 грн)

Пв – до 3 ро

ків

Ч. 1 
ст. 426

Те саме Ш – від 50 до 200 нмдг (від 850 до 
3400 грн); Со – до 2 років (1077,6– 
8620,8 грн)

Пв – до 3 ро

ків

Закінчення таблиці
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розмір штрафу є надзвичайно м’яким; так само і по

карання у виді виправних і громадських робіт у цих
випадках явно не відповідають суспільній небез

пеці діянь. Так, згідно з диспозицією ч. 2 ст. 190 КК
України (шахрайство) значна шкода визначається 
з урахуванням матеріального становища потерпіло

го й якщо йому спричинені збитки на суму від 100
до 250 нмдг (47 050–117 625 грн). Санкція ж перед

бачає чотири види покарання, серед яких штраф і
виправні роботи. Штраф призначається у розмірі
від 50 до 100 нмдг (850–1700 грн), виправні роботи –
на строк від 1 до 2 років. Для обчислення користі
виправних робіт у гривнях візьмемо середню за

робітну плату в Україні за станом на липень 2011 р.
Отже, при застосуванні покарання у виді виправ

них робіт за цей злочин у дохід держави може бути
стягнено із зарплати засудженого (незалежно від
того, чи відшкодував він шкоду потерпілому) від 
3298,8 до 13 195,2 грн1.  Як бачимо, шахрайством зай

матися вигідно, оскільки при заподіянні збитків по

терпілому на суму від 47 050 до 117 625 грн засудже

ного можна «покарати гривнею» у розмірі від 850
до 13 195,2 грн (це лише 1,8–11,2 % розміру збитків).

Єдиним аргументом проти підвищення роз

мірів штрафу та відрахування із заробітної плати
при виправних роботах може бути: штраф і вказані
відрахування спрямовуються на користь держави,
а не потерпілого; їх розмір не може бути надвели

ким, адже засуджений повинен мати можливість
також (і насамперед) відшкодувати шкоду потер

пілому. У цьому зв’язку зазначимо, що, по
перше,
ніщо не заважає державі визначити, що, наприк

лад, 1/2 або 2/3 стягнутого штрафу (відрахування)
перераховуються на користь потерпілого (як це
зроблено в законодавстві багатьох інших держав);
по
друге, за даними Державної судової адмініст

рації України, загальна сума матеріальної шкоди
за вироками, що набрали та не набрали законної
сили, наприклад, у 2008 р. становила 4,8 млрд грн,
при цьому фізичним особам завдано шкоди на 
460 млн грн – 9,6 % загальної суми [5]; але від

шкодування завданої потерпілим шкоди відбува

ється тільки у 8–10 % випадків [6, с. 25; 7, с. 37];
шкода, завдана державі злочинним ухиленням від
оподаткування, відшкодовується у 47–50 % пору

шених кримінальних справ [8, с. 470–471].

Схожим з виправними роботами видом по

карання є службове обмеження для військово�
службовців. Його сутність полягає в тому, що із су

ми грошового забезпечення засудженого до службо

вого обмеження провадиться відрахування в дохід
держави у розмірі, встановленому вироком суду, в
межах від 10 до 20 %. Для визначення суми відра

хувань візьмемо середній розмір грошового утри

мання військовослужбовця у 2011 р. – 1796 грн.
Наприклад, шкода, завдана злочином, передбаченим
ч. 1 ст. 425 КК України (недбале ставлення до війсь

кової служби), визнається істотною, якщо заподія

но матеріальних збитків на суму, яка в 250 і біль

ше разів перевищує нмдг (117 625 грн). Санкція
ч. 1 ст. 425 КК України передбачає три види 
покарань. Штраф – до 100 нмдг (до 1700 грн).

Службове обмеження передбачене на строк до 
2 років. Отже, при застосуванні покарання у виді
службового обмеження за цей злочин із грошово

го забезпечення в дохід держави може бути стяг

нено від 1077,6 до 8620,8 грн2. Ці два види пока

рання також є мізерними порівняно із завданою
шкодою: шкоди завдано на суму понад 117 625 грн,
але із засудженого може бути стягнуто від 510
(мінімальний розмір штрафу) до 8620,8 грн (це
лише 0,4–7,3 % розміру шкоди). При цьому по

терпілого від цього злочину взагалі немає – шко

да заподіюється державі, яка одночасно є й одер

жувачем суми штрафу та стягнення із грошового
забезпечення винного. Для державного бюджету
немає значення, в яких формах компенсовувати

муться його втрати – у формі відшкодування
шкоди чи у формі, наприклад, штрафу.

Ще один вид покарання, який передбачено в
деяких із наведених санкцій статей (частин ста

тей), – громадські роботи. Вони полягають у ви

конанні засудженим у вільний від роботи чи нав

чання час безоплатних суспільно корисних робіт.
Громадські роботи тривають не більше чотирьох
годин на день. Конкретні види таких робіт визна

чаються органами місцевого самоврядування. Це
може бути прибирання вулиць, парків, скверів,
інших територій, роботи з благоустрою населеного
пункту, ремонту будівель, комунікацій, вантажно

розвантажувальні роботи, догляд за хворими, сіль

ськогосподарські роботи, роботи із упорядкування
лісів, озер, річок, інші роботи, що не потребують
спеціальної підготовки чи певної кваліфікації [9,
с. 152–153].

Для обчислення корисності таких робіт візь

мемо середню заробітну плату особи, яка зазви

чай виконує таку роботу, наприклад двірника – 
1116 грн на місяць. Звичайний двірник працює 
6 днів на тиждень 7 годин на день, тобто 24 дні на
місяць, що становить 168 годин на місяць [10].
Отже, за годину своєї роботи двірник отримує 
6,6 грн. Досить умовно можна вважати, що при
виконанні покарання у виді громадських робіт
засуджена особа за 240 годин приносить державі
користь у сумі (240 × 6,6 грн) 1584 грн.

Такий вид покарання як громадські роботи
передбачають санкції лише чотирьох злочинів,
які полягають у заподіянні матеріальної шкоди.
Так, згідно з ч. 1 ст. 192 КК України (заподіяння
майнової шкоди шляхом обману або зловживан

ня довірою) значною є шкода, яка у 50 і більше ра

зів перевищує нмдг (понад 23 525 грн). При цьому
передбачені такі покарання: штраф до 50 нмдг 
(до 850 грн) або громадські роботи на строк до
240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років
(від 1649,4 до 13195,2 грн), або арешт на строк до 6
місяців. Відповідно до наших підрахунків, за
завдану шкоду у розмірі понад 23 525 грн особа
понесе покарання у виді штрафу в розмірі 510–
850 грн, або виконуватиме громадські роботи, чим
принесе державі користь у сумі від 396 грн (за 60 го

дин таких робіт) до 1584 грн (за 240 годин). От

же, ці два види покарання не є адекватними.

112 місяців × 2749 = 32 988, із них 10 % – це 
3298,8 грн; 24 місяці × 2749 = 60 792, із них 20 % –
13195,2 грн.

26 місяців × 1796 = 10 776, із них 10 % – це 
1077,6 грн; 24 місяці × 1796 = 43 104 грн, із них 
20 % – це 8620,8 грн. 
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Найсуворішими покараннями за злочини, що
завдають матеріальну шкоду, є позбавлення волі,
арешт й обмеження волі. Ці види покарання вза

галі не спрямовані на відшкодування завданої
шкоди. Навпаки, вони є фінансово обтяжливими
для держави. За даними Державної кримінально

виконавчої служби України, середня вартість ут

римання одного засудженого до позбавлення волі
на рік становить 12,5 тис. грн, тобто 1041 грн на
місяць, середня вартість утримання однієї заареш

тованої особи – 35 грн на добу, тобто 1050 грн на
місяць [11]. Даних щодо вартості утримання осіб,
засуджених до обмеження волі, на жаль, не маємо.

Проведений аналіз статей КК України, які пе

редбачають відповідальність за злочини, що поля

гають у заподіянні матеріальної шкоди, свідчить,
що у більшості випадків такі види покарання як
штраф, громадські роботи, виправні роботи, служ

бове обмеження для військовослужбовців належно
не виконують функцію відшкодування заподіяної
злочином шкоди оскільки її розмір є набагато ви

щим за розмір штрафу або коштів чи вартості пос

луг, отриманих унаслідок застосування інших видів
покарань. Позбавлення волі, обмеження волі та
арешт взагалі не спрямовані на відшкодування зав

даної шкоди. Держава настільки не переймається
своїм матеріальним благополуччям, що навіть при
застосуванні спеціальної конфіскації майно, незва

жаючи на його цінність, підлягає знищенню.

Висновки

Проведений аналіз свідчить про необхідність
внесення до чинного кримінального законодав

ства змін, які гарантуватимуть пріоритет відшко

дування завданої матеріальної шкоди. 

Що стосується позбавлення волі, обмеження волі
та арешту, то ці види покарання необхідно застосову

вати лише у випадках, коли є необхідність ізоляції су

б’єкта злочину від суспільства через високий ступінь
суспільної небезпеки діяння, зокрема, для запобігання
його повторного вчинення. Наприклад, таке пока

рання було б логічним за злочин, передбачений ч. 1
ст. 2651 КК України (незаконне виготовлення ядер

ного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює
радіоактивний матеріал або випромінює радіацію і
може через свої властивості спричинити загибель
людей, шкоду здоров’ю людей, майнову шкоду у ве

ликому розмірі або значне забруднення довкілля). 
У цьому випадку, як випливає з диспозиції норми,
матеріальна шкода ще не заподіяна, існує лише за

гроза її заподіяння у розмірі, що в 300 і більше разів
перевищує нмдг (понад 141 150 грн), а законодавець
передбачив покарання, зокрема, у виді штрафу у
розмірі 5100–11 900 грн. До речі, конфіскація засо

бів і матеріалів для виготовлення згаданих пристро

їв у частинах 2 і 3 цієї статті взагалі не передбачена.

У законі слід передбачити, що розмір штрафу
за злочини, які полягають у заподіянні матеріаль

ної шкоди, не може бути меншим за розмір за


подіяної шкоди. Якщо ж грошових коштів у за

судженого недостатньо, необхідно застосовувати
конфіскацію цінного майна, що належить засу

дженому, а кошти, виручені від його розпродажу,
спрямовувати на відшкодування завданої майно

вої шкоди. 

Необхідно збільшити (принаймні до 30 %)
розмір відрахування із заробітної плати (грошо

вого забезпечення військовослужбовця) в дохід
держави при застосуванні виправних робіт і служ

бових обмежень для військовослужбовців і збіль

шити до трьох років максимальний строк цих ви

дів покарань. Верхню межу строку громадських ро

біт доцільно подвоїти.

Штраф у певних випадках повинен застосо

вуватися як додаткове покарання до виправних
робіт і громадських робіт, а також до інших видів
покарань. 

Із розмірами кримінального штрафу за відпо

відні злочини необхідно узгодити розміри штра

фів за адміністративні, господарські, фінансові й
інші правопорушення, які є аналогами цих зло

чинів і відповідальність за які передбачена інши

ми законами України.
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Проблема молодіжної контркультури,
трансформація її характеристик розгля

дається через впливи соціальних, право


вих, культурно
політичних, моральних, кримі

ногенних і психологічних чинників. Її складова
молодіжна кримінальна контркультура як час

тина загальної кримінальної контркультури
всього суспільства (передусім її активних
носіїв – «фахових» злочинців) не є однорідною.
На початку ХХІ ст. молодіжна кримінальна
контркультура відрізняється різноманітністю
форм, стилів, змісту, поведінкових (анти)пра

вил, які трансформуються у складну систему
соціальних взаємозв’язків і взаємовідносин. 

Питання взаємозв’язку молодіжного сере

довища із кримінальною субкультурою та контр

культурою, які здатні впливати, зокрема, і на
протиправну та особливо на злочинну поведін

ку, потребують досліджень. Субкультура та
контркультура у їх деструктивних виявах впли

вають на ціннісні орієнтири молоді, нашого май

бутнього, та на життя соціуму у цілому. 

Мета цієї статті є науково
теоретичне з’ясу

вання функціонування кримінальної контр

культури у молодіжному середовищі.

Для осмислення цього питання інтерес ста

новлять концепції філософів, істориків і куль

турологів (А. Арнольдов, В. Давидович, М. Ко

ган, Є. Маркарян, П. Толочко, В. Толстих), до

слідження педагогічного впливу на формування
особи (О. Безведерна, Б. Брилін, О. Демянчук,
О. Олексюк, О. Рудницька, Д. Фадель), соціаль

ного становлення молоді (В. Боряза, Ю. Виш

невський, О. Карпухіна, К. Мангейм, М. Мід, 
Т. Парсонс); класифікація й аналіз субкультур
(І. Андреєва, І. Громова, І. Кон, З. Сикевич, С. Фріт,
Т. Щепанська); думки психологів (Б. Ананьєв,
О. Асмолов, Д. Богоявленська, Л. Виготський, 
О. Леонтьєв, І. Маноха, А. Маслоу, Р. Немов, А. Пет

ровський, Я. Пономарьов, С. Рубінштейн, К. Род

жерс); міркування багатьох видатних юристів,
зокрема кримінологів (В. Маляренко, В. Шаку

на та ін.) [1–3]. Комплексний підхід (з ураху

ванням культурно
аналітичного принципу, струк

турно
функціонального методу та із застосу

ванням теорії конфліктів стає дієвим та необхід


ним щодо аналізу сучасної молодіжної куль

тури взагалі) продемонстровано у дослідженні 
Я. Левчук та, на нашу думку, є актуальним і при
аналізі молодіжної кримінальної контркультури.

Т. Парсонс уперше використав категорію
«молодіжна культура» як характеристику особ

ливої опозиційної системи цінностей. Т. Парсонс
вважав молодіжну культуру дизфункційним яви

щем: протистоїть традиційній культурі суспіль

ства через антисоціальну поведінку. Т. Парсонс
вважав зрозумілим бажання молоді посісти місце
«батьків» у соціумі. Перехід від дитинства до
змужіння, як рух від афективної до раціональної
поведінки, здебільшого виконує група ровесників
(«peer groups») [4, с. 11]. «Peer groups» виробля

ють свій специфічний стиль життя (мислення та
поведінки), за допомогою цього їм ніби легше
вирішувати власні, особливі проблеми. Т. Пар

сонс наголошував на гіпнотичному впливі «групи
ровесників» на свідомість молодої людини, яка
характеризується «молодіжним архетипом дифуз

ної, афективної недиференційованої солідарності
з несвідомою ідентифікацією свого «Я» із групо

вим «Ми» [4, с. 11]. «Суспільство достатку» із
«споживацькою» культурою, розвиток ЗМІ, за

непад традицій і моралі, доступність освіти стали
умовами, які дали можливість створювати новий
життєвий стиль, що призвело до суттєвого зрос

тання злочинності [3, с. 3], особливо серед мо

лоді. На думку Ш. Ейзенштадта, у процесі соці

алізації, переходячи із однієї вікової сходинки до
іншої, молодь стає «сполучною рольовою сферою»
між родиною, малими групами і макроструктура

ми суспільства. Ш. Ейзенштадт, як і Т. Парсонс,
наголошує на маргінальному (до певної міри і на
образно
кримінальному) статусі молоді. Прагну

чи солідаризуватися у малих напівкримінальних
групах, вони часто обирають протиправні форми
поведінки, створюючи власну антикультуру.

Протиправні дії молоді у Франції, Німеч

чині, Італії, Англії, США з 60
х років ХХ ст.
призвели до необхідності наукового осмислен

ня деструктивної та протиправної молодіжної
активності, причин виникнення антисоціальних
рухів у її середовищі. Критикували Т. Парсонса
теоретики Франкфуртської школи (Т. Адорно,
Г. Маркузе, Е. Фромм), ідеолог «нових лівих» 
Ч. Мілле (США) та ін. Студентські заворушення
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вплинули на західне суспільство кінця XX ст.,
створивши передумови для розвитку на якісно
новому етапі більш зухвалої, аморальної мо

лодіжної кримінальної контркультури.

Термін «контркультура» запропонував 
Т. Роззак, який вбачав її сутність у боротьбі із
технократичною раціональністю індустріальної
цивілізації, що зруйнувала «природну цілісність
людини» [4, с. 13] і цим призвела до екологічної
кризи, тотального контролю держави, маніпу

лювання свідомістю людей. А тому руйнування
раціональності є метою контркультури [4, с. 13].

За Ч. Рейчем, нове «контркультурне» поко

ління через внутрішню революцію звільнить
«свідомість від усього західноєвропейського со

ціокультурного багажу із його інтелектуально

етичним процесом, дасть волю захованим під
свідомістю спонтанним проявам життєвих сил»
[4, с. 13–14]. Засобами є містика, медитації, окуль

тизм, первинна магія, наркотики («психоделічна
революція» (Т. Лірі) та «вільна сексуальність»
[5]. Це є підвалинами осучасненої (ІІ половина ХХ
та ХХІ ст.) молодіжної кримінальної контркуль

тури, яка втілюється не лише у «внутрішньому»
бунті, а й у протиправній поведінці та злочинній
діяльності: псевдомоди на наркотики, вільний
секс, різні форми окультизму та сатанізму, кримі

нальні музика (іноді кримінальні рок і шансон),
кримінальні «арго», татуювання тощо.

Від молодіжного андеґраунда і рухів хіпі із
занепадом цінностей християнської трудової
етики у суспільстві (К. Келлі) до криміналу. Це
нагадує погляди К. Манхейма, котрий чи не пер

шим серед аналітиків звернув увагу на соці

альні й історичні причини цього конфлікту.

У статті «Des Problem der Generachionen» 
К. Манхейм пояснював причину виникнення «но

вого поколінного стилю» умовами соціальних
(та по суті і політико
правових) трансформацій
[6]. Контркультура молоді ще на початку ХХ ст.,
не маючи такої дивіації, як на початку ХХІ ст.,
призводила до загострення відносин у соціумі.
Зокрема: «У період більш повільних соціаль

них змін молодь орієнтується на культурні цін

ності старшого покоління, але у період приско

рення соціальної динаміки, навпаки, старше по

коління стає все сприйнятнішим до впливу мо

лоді. Домінує авангардистська свідомість, оскіль

ки для неї характерний розрив із традиційними
способами … культурної традиції» [6]. Тому від
молодіжної кримінальної контркультури не слід
очікувати конструктивної «прогресуючої соціа

лізації» (Т. Парсонс), а радше «контркультурно

го бунту» (Т. Роззак). У СРСР це почало прояв

лятися із кінця 80
х, а ще виразніше – на постра

дянському просторі, зокрема із політично
проти

правним забарвленням. 

Тема конфлікту та девіації молодіжної контр

культури до початку 70
х років XX ст. була ду

же популярною у західній соціології (Г. Грізе,
Ш. Ейзенштадт, Г. Кройтца, Р. Міллза, Ф. Тенб

рук та ін.), а згодом і в юриспруденції. Заслуго

вує на увагу погляд (у поєднанні соціокультур

ного розвитку із провідним типом родинної струк


тури) запропонував американський антрополог
М. Мід. Аналізуючи причини молодіжного про

тесту у США, М. Мід дослідила виникнення та
зростання молодіжних субкультур і вважала,
що молодь сама приходить у нестабільний стан,
що динамізує її діяльність і пошук засобів адап

тації у нових соціально
правових реаліях, де

формуючи при цьому процес конструктивної
трансмісії. У кофігуративному та префігуратив

ному культурних типах трансмісія виконується
не тільки від «батьків» до «дітей», але ще актив

ніше, навпаки. М. Мід і К. Манхейма розглядали
у молодіжній протестній (протокримінальній)
поведінці (та активності у цілому) вимогу «но

вих форм свідомості» (К. Манхейм) і контр

культурної специфічно
своєрідної «лабораторії
майбутнього» (М. Мід). 

За П. Гуревичем [7], виникають такі ситуації,
коли локальні суб
 чи контркультурні комплекси
цінностей (у тому числі непозитивного спрямуван

ня) починають претендувати на глобальність, ви

ходячи за рамки свого культурного середовища,
пропонують нові ціннісні та практично
девіантні
установки для широких соціальних спільнот. Тому
«доцільно вести мову вже не про субкультури, а
про контркультури» [4, с. 16]. Поняття «контркуль

тура» має різні значення та використовується зо

крема при позначенні соціально
культурних уста

новок, які суперечать фундаментальним принци

пам панівної культури та права. Поняття «контр

культура» ототожнюється насамперед із молодіж

ною контр
 або субкультурою 60
х років ХХ ст., 
що відображала і відображає критичну позицію до
традиційної культури («культури батьків» тощо).
С. Мамонтов визначав контркультуру у контексті
соціальної (а по суті йдеться про девіацію) по

ведінки. Контркультура переплітається із нефор

мальним (нетиповим, нестандартним, іноді ненор

мативним і позанормативним, – протиправним і
предкримінальним) комплексом поведінкових 
установок і власне самої поведінки.

Я. Левчук вважає, що «до явища контркуль

тури… можна віднести і… альтернативні форми
культури, пов’язані із процесом створення і ви

роблення нового ставлення до світу» [4, с. 17].
Але «неформальний молодіжний рух існує як
стихійний, некерований процес, протистоїть
наявній у суспільстві соціальній ситуації. Він
виражає суперечності між проголошеними іде

алами та реальним життям, яке дискредитує їх»
[4, с. 17]. Молодіжну кримінальну контркуль

туру не доречно «лише» описувати як альтерна

тивну культуру або «просто» контркультуру, бо
вона є за своєю сутністю деструктивною, про

типравною, антигуманною, антиправовою та
руйнівною, причому є культуроніщівною як сто

совно традиційної культури, так і стосовно себе
самої. Відповідно це відображається на системі
цінностей, поглядах, ідеалах («у середині» осо

би), поведінці та стилі життя конкретної («поза
самої» особи), тобто певної особистості – її носія
(особливо активного) чи навіть інфантильного,
розважливого або, навпаки, ідейного, далеко

глядного споживача. Руйнація – це не альтерна
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тива створенню, антиправова та протиправна
діяльність – не може бути альтернативою за

конній діяльності.

М. Топалов сучасні про
 і напівкримінальні,
позаформальні об’єднання (суб
, контркульту

ри) молоді розглядає як своєрідний продукт
НТП і НТР.

Я. Левчук вважає, що «основою молодіжної
субкультури дослідники схильні вважати контр

культуру, яка… розглядається як особлива фор

ма стану (трансформації) молодіжної культури;
у ній обов’язково присутня опозиційна система
цінностей і норм щодо домінуючої культури;
вона відрізняється іноваційністю…» [4, с. 17].
Проте, коли йдеться про крайню межу та вияв
молодіжної субкультури – молодіжну кримі

нальну контркультуру, – то основна її ознака –
це протиправність. Цей правовий чинник зумов

люється протиправними поглядами, цінностя

ми, ідеалами, картинами світу, що приламлю

ється у протиправній поведінці та активності.

Нині категорія «контркультури» у різних
словниках та енциклопедіях трактується роз

пливчасто: культура маргінальних угруповань із
делінквентною поведінкою; культура ліворади

кальних соціально
політичних рухів; субкуль

тура, яка має специфічні альтернативні цінності
[8]. Чи не найбільш удалим є визначення П. Гу

ревича, яке відповідає основним характеристи

кам контркультур: «Контркультура – поняття у
сучасній культурології та соціології; використо

вуються два позначення соціокультурних уста

новок, які протистоять фундаментальним прин

ципам, домінуючим у конкретній культурі, а та

кож ототожнюється із субкультурою 60
х ро

ків, відображаючи критичне ставлення до сучас

ної культури і відкидає її як «культуру бать

ків» [4, с. 19]. Доречно казати про контркультури
саме у множині. Це стосується становища різних
суб
 і контркультур [4] в Україні та криміналь

них контркультур зокрема.

Аналізуючи бурхливий протест молодіжно

го асоціального руху 60
х років XX ст. на За

ході, американський соціолог Т. Роззак запро

понував розуміння контркультури як моло

діжний виклик
протест традиційній культурі.
За Т. Роззаком, зміст протестної культури запо

зичений із різних, іноді сумнівних екзотичних
джерел, а ядром, навколо якого організовується
зміст контркультур, – уява, що протиставлена
розуму та призводить до екстазу [9].

У руслі концепції контркультури Т. Роззака
є також і розуміння феномена контркультури,
яку відстоює соціолог Ч. Рейч, – виходить з
уявлення про те, що передусім духовними ціннос

тями визначається розвиток людства, бо і протест
чи девіації зумовлені культурою, бо вона спону

кає до дії економіку, право та політику суспіль

ства, а ніяк не навпаки [10]. Критикуючи, насам

перед, суспільство споживання, чимало прихиль

ників концепції контркультури вимагали
обґрунтовувати всю культурну (а звідси і пра

вову як невід’ємну від неї) систему суспільства,
не вбачаючи все різноманіття контркультур 

та в окремих випадках її протиправність, ні

гілізм, небезпечність. Злочинна контркультура
є важливим суспільним дисонансом і дисгар

монізатором, сутність якої зводиться до її кри

мінального начиння.

Іноді складається враження, що неформаль

ний рух – це «мала» культура, яка суттєво від

різняється від домінуючих цінностей у суспіль

стві, але яка не втратила повністю зв’язку із су

спільством. Та як пояснити молодіжний теро

ризм і екстремізм (у різних формах), студентські
бунти із кінця 60
х років ХХ ст. і до нині у різних
частинах світу та Україні зокрема (слава Богу,
українські протестні настрої не настільки ради

кальні, масові та небезпечні). Логічно, закріпити
за молодіжним (ідейно
псевдотворчим середо

вищем) криміналом назву «кримінальної контр

культури» як особливого визначення радикаль

но
негативної субкультури. Це тим закономір

ніше, що Т. Роззак [5] категорію «субкультура»
почав використовувати у праці «Створювання
субкультури: Роздуми про технократичне су

спільство і юнацьку опозицію»(1969) разом із по

няттям «контркультура»; до цього субкультурою
в заокеанській соціологічній літературі було
прийнято називати стиль та образ життя злочин

них спільнот, маргінально
девіантних верств су

спільства. Стосовно молоді категорію «контркуль

тура» почали широко використовувати євро

пейські (зокрема британські) соціологи, а потім і
юристи [2]. Поставала проблема виокремлення
та визначення кримінальної контркультури (а
радше кримінальних контркультур) молоді. Із
згасанням контркультурних рухів молоді на За

ході процес формування кримінальних контр

культур молоді не зупинявся. При цьому моло

діжні протокримінальні контркультури відріз

нялись одна від одної мисленням, ідеалами, типом
девіації, соціальним складом і «навіть за розмі

щенням у просторі» [4, с. 23]. Так, хіпі змінили
яппі, їм протистали панки, слідом за панками –
виникнення і розпад таких молодіжних напівде

віантних спільнот стає «фейєричним видовищем:
іксовики, скінхеди, металісти, ролевики, репери,
різноманітні групи прихильників східних єдино

борств, фанати техно тощо. Для осмислення цих
процесів на початку 80
х років в Англії була роз

роблена концепція молодіжних субкультур з
погляду теорії конфлікту [4, с. 23]. 

Правова конфліктологія має особливе зна

чення у юриспруденції, а саме кримінологічна
конфліктологія дає змогу краще усвідомити не
лише умови та причини злочинності чи профі

лактику злочинності, а звернути особливу увагу
і на особу конфліктера. Молодіжні контркульту

ри зазвичай конфліктні та агресивні, їх пред

ставники неврівноважені та схильні до бійок.
Молодь посідає особливе місце у кримінальній
контркультурі.

Л. Михайлова зазначає про відчуження мо

лоді від старших з їх духовними цінностями, 
ідеалами та зразками. На конфліктному тлі суб

культура все більше перетворюється на контр

культуру із протестними ідеалами, стилем, мо
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дою, іміджем, мовою та псевдомистецтвом. Роз

кіш, дозвілля та «культ» споживання стають влас

тивими для їх середовища [11]. Т. Щепанська
розкриває типовий механізм створення субкуль

тур (їх можна означити як передконтркультурні
спільноти) молоді на основі грунтовних спосте

режень за молоддю андеґраунда під назвою
«Система». Секрет – у перекодуванні молодіж

ними групами символів «антинорм» у свої осо

бистісні внутрішні нормативні уявлення. Відбу

вається перегрупування: кожні кілька років з’яв

ляються нові когорти молоді, що пропонують влас

ний символ «антинорм», як код міжгрупового
бар’єра. «Поява нового символу (у вигляді музи

ки, кольору, одягу та ін.) – початок процесу са

моорганізації спільноти, точніше його комуніка

тивної структури» [12, с. 295]. 

Трактування молодіжної субкультури як
свого життєвого, пов’язаного з альтернативни

ми (як радикальний випадок кримінальними)
цінностями, уже домінує у соціологів: І. Громо

вої, В. Леонтьєвої, А. Запесоцького, С. Іконні

кової, В. Лісовського, Е. Макарович, С. Левіко

вої та ін. І ніби взаємодоповнюючим стає вико

ристання понять «молодіжна контркультура»,
«молодіжна субкультура» (або субкультур) та
стилю життя (що відображається у діяльності,
зокрема девіантній поведінці) [4, с. 33]. «Кожне
покоління виступає як об’єкт перемін, ініціатор
нового» [13, с. 120]. За принципом селективності
покоління, які живуть в одному часі за регла

ментованими правилами, вступають у напру

жені взаємовідносини, іноді конфліктують че

рез відношення до культурної спадщини та се

редовища. На основі даних анкетування В. Лі

совський та С. Іконнікова дійшли висновку: по

руч із конфліктом між «батьками та дітьми» ще
помітніша різниця у цінностях [14, с. 128–135].
Виникають нові (у тому числі протиправні) мо

делі поведінки (шахрайство із банкоматами,
кіберзлочинність тощо) і стилі життя (жити, як
«злодій у законі»). 

Можна дискутувати про штучне виокремлен

ня типів молодіжних субкультур (мас
культу

ра, контркультура, рок
культура, альтернативна
культура) [4, с. 34]. Поняття «альтернативна куль

тура» доволі розмите, «мас
культура» – занадто
загальне, а «рок
культура» – вузьке. У молодіжній
кримінальній контркультурі, як частині субкуль

тури, переплітаються протиправні переконання,
оцінки, погляди, картини світу, міркування, ідеї.
Контркультури, охоплюючи переважно девіантні
комплекси цінностей, претендують на рівність та

універсальність, часто конфліктують із традицій

ною культурою, моральними та правовими норма

ми і цінностями. «Поява і функціонування контр

культур… свідчення кризи у культурі… певна опо

зиція всередині культури» [4, с. 35]. 

Висновки

Кримінальна контркультура є небезпечним
виявом субкультури. Доречним є аналіз зло

чинних виявів у молодіжному середовищі у кон

тексті молодіжної кримінальної контркультури.
Через різноманіття молодіжних угруповань до

речно говорити про різні молодіжні кримінальні,
предкримінальні та девіантні контркультури
(хіпі, яппі, панки тощо), а для зручності виокрем

лювати їх під загальною назвою – молодіжна кри

мінальна контркультура, що є більш логічним,
ніж молодіжна кримінальна субкультура.
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Серед умов, що впливають на ефек

тивність кримінально
процесуальної
політики, суттєва роль належить науко


во обґрунтованій законотворчій і правозасто

совчій діяльності. У зв’язку з цим значної акту

альності набувають питання визначення по

няття та змісту принципів кримінально
проце

суальної політики на сучасному етапі. Для
більш глибокого усвідомлення кримінально

процесуальної політики необхідно звернути

ся до її принципів, які виражають основні тен

денції в регулюванні кримінально
процесу

альних відносин, синтезують досвід розвитку
цього явища.

Незважаючи на те, що питання про по

няття та зміст принципів кримінально
про

цесуальної політики ще не були предметом
самостійного наукового дослідження, окре

мим його аспектам присвячені праці ра

дянських, українських і зарубіжних учених

процесуалістів С. Алексеєва, О. Олександро

ва, М. Бєляєва, В. Зеленецького, О. Коро

бєєва, М. Цвік, О. Челохсаєва й ін.

Метою цієї статті є дослідження правової
природи принципів сучасної кримінально

процесуальної політики України, їх понят

тя та змісту.

Чітке визначення принципів криміналь

но
процесуальної політики дозволить спря

мовувати правотворчу та правозастосовчу
діяльність в єдиному напрямі. Чим ґрунтов

ніше розроблені принципи, на основі яких бу

де побудована ефективна кримінально
про

цесуальна політика, тим швидше будуть до

сягнуті мета та завдання державної правової
політики у сфері боротьби із злочинністю.

В. Зеленецький зазначає, що питання про
принципи кримінально
процесуальної полі


тики ще не було предметом самостійного до

слідження. Безумовно, під принципами при

йнято розуміти найбільш загальні правові
положення, що визначають організацію та
функціонування конкретних правових систем.
Таке уявлення про принципи можна було б
визнати достатньо прийнятними і для харак

теристики принципів кримінально
процесу

альної політики, за винятком вказівок на їх
правове закріплення. Так воно з часом і ста

неться [1, с. 95].

М. Бєляєв вважає, що будь
яка політика
повинна бути принциповою та базуватися на
визначених основоположних ідеях [2, с. 21].
Аналогічну позицію підтримує О. Коробєєв:
політика, щоб виправдати своє призначення,
повинна бути принциповою, мати систему
керівних ідей, засад – систему визначених
принципів [3, с. 38].

К. Маркс, відзначаючи значення прин

ципів у житті суспільства, писав, що досить
тільки взяти як вихідний пункт дурні прин

ципи і ви одержите надійну правову основу
для дурних висновків. Принципи є не вихід

ним пунктом дослідження, а його завершаль

ним результатом; ці принципи не застосову

ються до природи та людської історії, а аб

страгуються з них; не природа та людство
співіснують із принципами, а, навпаки, прин

ципи є достовірними лише тоді, коли вони
відповідають природі й історії [4, с. 151].

Принциповість кримінально
процесуаль

ної політики не викликає особливих сумні

вів. Проте складність полягає в тому, що во

на є складовою (елементом) державної пра

вової політики у сфері боротьби із злочин

ністю. Зазначені обставини вимагають визна

чити основні принципи формування кримі

нально
процесуальної політики, які виража

ють основні тенденції в регулюванні кримі
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нально
процесуальних відносин, синтезують
досвід розвитку цього явища.

Оскільки процес формування криміналь

но
процесуальної політики не зводиться тіль

ки до процесу створення правових норм, а
виражає, у тому числі, процес створення ін

ституціональної і діяльнісної її складових, 
то слід зазначити, що принципи формування
даної політики складаються з принципів пра

вотворчості та правозастосування. Чітке ви

значення принципів дозволить спрямовува

ти правотворчу та правозастосовчу діяльність
суб’єктів кримінально
процесуальної полі

тики в одному напрямі.

В останні роки на публіцистичному рівні
або на рівні дисертаційних досліджень стали
поширеними без будь
якого серйозного ана

лізу твердження про непридатність у нових
умовах майже всіх напрацювань минулих
років (як таких, що занадто ідеологізовані та
спотворюють дійсність). Так, О. Александров
зазначає, що загальною тенденцією сучасно

го розвитку принципів вітчизняного кри

мінального процесу є відмова від утверджен

ня деяких застарілих положень, що прита

манні розшуковому процесу й утруднюють
захист осіб, які притягаються до криміналь

ної відповідальності [5, с. 418–419].

Ми не погоджуємося з такими підходами.
Звичайно, багато чого потребує корекції в кон

тексті нових підходів, нових матеріалів, як і 
у зв’язку з природним старінням ряду поло

жень. Проте безумовно, існує наступництво
базових положень, зокрема щодо завдань,
місця, структури, принципів (за винятком ві

домого принципу партійності), суб’єктів, прі

оритетів кримінально
процесуальної політи

ки для сучасної ситуації.

Поняття «принцип» походить від лат.
«principium» – основа, початок і розуміється
в таких значеннях: основне, вихідне положен

ня теорії, вчення тощо, керівна ідея, основне
правило поведінки; внутрішнє переконання,
погляд, що означає норму поведінки; основа
устрою, дії будь
якого механізму [6, с. 30].

Об’єктивний характер принципів кримі

нально
процесуальної політики зумовлений
тим, що вони виводяться з загальних прин

ципів правової держави, з основ конституцій

ного устрою, політичної й економічної сис

тем держави, закономірностей розвитку де

мократичного суспільства. На думку, С. Алек

сеєва, принципами права називаються ке

рівні засади (ідеї) права, які в концентрова

ному вигляді характеризують його зміст [7, 
с. 239].

В. Ковальський та М. Ларін вважають, що
«принципи права – це об’єктивно властиві
праву відправні начала, незаперечні вимоги
(позитивні зобов’язання), які ставляться до
учасників суспільних відносин із метою гар


монічного поєднання індивідуальних, групо

вих і громадських інтересів. Вони розчиня

ються в безлічі норм, пронизують усю право

ву матерію та слугують своєрідною системою
координат, у рамках якої розвивається пра

во, і виступають вектором, який визначає на

прямок його розвитку» [8, с. 14].

Принципи є підставою права, містяться у
його змісті, виступають як орієнтири у фор

муванні права, відбивають сутність права й
основні зв’язки, які реально існують у пра

вовій системі. У принципах зосереджений сві

товий досвід розвитку права, досвід цивілі

зації. Тому принципи права можна назвати
стрижнем правової матерії [9, с. 112].

Загальні принципи, характерні для права
держав – членів ЄС, розглядаються як скла

дова частина права ЄС, а їх порушення – як
підстава для скасування в судовому порядку
актів ЄС [10, с. 88].

На думку О. Коробєєва, категорія «прин

цип» означає вихідне положення якої
небудь
теорії, вчення, науки, світогляду, політичної
організації тощо. Принципи в праві відобра

жають втілені в ньому юридичні ідеї, які є
відправними в законодавстві та правозасто

суванні. Принципи кримінальної політики ма

ють бути відмінні від принципів права, ос

кільки вони не завжди оформлені у вигляді
правових норм; нерідко вони закріплюються
в директивних документах [11, с. 75]. 

Цілком очевидно, що не всі ідеї про право
закріплюються в нормах права. Проте від то

го, що та чи інша ідея не закріплена в праві,
вона не перестає бути правовою. Більше того,
якщо це дуже важлива керівна ідея, вона не
може не відноситися до правових принципів.
Таким чином, правові принципи з точки зору
форми закріплення розмежовуються на пра

вові принципи, закріплені в праві, і правові
принципи, не закріплені в ньому. Правові прин�
ципи, не закріплені в нормах права, слід віднести
до принципів кримінально�процесуальної полі�
тики, а правові принципи, закріплені в нормах
права, – до принципів кримінально�процесуаль�
ного права. 

Принципи кримінально
процесуальної
політики виробляються на основі наукового
пізнання закономірностей у сфері забезпе

чення правопорядку та боротьби із злочин

ністю (ставлення держави до вирішення пи

тань щодо порушення кримінальних справ, їх
розслідування, судового розгляду і вирішен

ня) і відображаються в нормативно
право

вих актах (законах і підзаконних актах), рі

шеннях Конституційного Суду України, по

становах Пленуму Верховного Суду України,
міжнародних договорах, ратифікованих Ук

раїною.

Принципи кримінально
процесуальної
політики – це визначені вимоги, яким повин
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на відповідати ідеологія кримінально
проце

суальної політики, кримінально
процесуаль

не законодавство і практика його застосуван

ня, вся кримінально
процесуальна діяльність.
Принципи кримінально
процесуальної полі

тики повинні відповідати основним засадам
як внутрішньої, так і зовнішньої політики
держави. 

Відповідно до Закону України «Про заса

ди внутрішньої і зовнішньої політики» внут�
рішня політика ґрунтується на таких прин

ципах: пріоритетність захисту національних
інтересів; верховенство права, забезпечення
реалізації прав і свобод людини та громадя

нина, повага до гідності кожної особи; від

критість і прозорість процесів підготовки та
прийняття рішень органами державної влади
й органами місцевого самоврядування; сво

бода, соціальна справедливість і творча само

реалізація; зовнішня політика ґрунтується 
на таких принципах: повага до прав людини
й її основоположних свобод; взаємовигідне
співробітництво між державами; сумлінне ви

конання взятих на себе міжнародних зобо

в’язань; пріоритет загальновизнаних норм і
принципів міжнародного права перед норма

ми та принципами національного права.

Принципи кримінально
процесуальної по

літики змінювалися протягом усієї історії Ук

раїни, проте переважно трактувалися не як са

мостійна основа кримінально
процесуальної
політики, а як органічне ціле з загальноправо

вими принципами. І це було природно для по

літико
правових режимів, які панували на те

риторії України. На початку XXI ст. ситуація 
в Україні кардинальним чином змінюється, і
принципи кримінально
процесуальної полі

тики, зберігаючи свій зв’язок із принципами
права, набувають вже іншого змісту та значення.

Ми не поділяємо позицію М. Цвік, яка
вважає, що у співвідношенні політики і пра

ва провідна роль належить праву. Суб’єкти
політики повинні будувати свою діяльність
не на основі якихось міфічних «власних полі

тичних» принципів, а відповідно до принци

пів, що втілені в праві. В кожній країні пра

во визначає напрями та законні форми здійс

нення як внутрішньої, так і зовнішньої по

літики [12, с. 222].

На нашу думку, принципи кримінально

го процесу повинні випливати з принципів
кримінально
процесуальної політики, виз

начатися ними, але з ними повністю не збіга

ються, оскільки вони несуть на собі відбиток
предмета та методу правового регулювання
кримінально
процесуального права, а тому
мають свій юридичний зміст. Крім того, такі
принципи не повинні йти в розріз із прин

ципами, сформульованими в загальній теорії
держави та права, із принципами, розробле

ними наукою кримінального процесу, а та


кож із тими, що знайшли своє відображення
у Кримінально
процесуальному кодексі (да

лі – КПК) України, в Конституції України, 
з принципами, закріпленими в основних по

ложеннях міжнародних правових актів у сфе

рі кримінального судочинства, ратифікова

ними Україною.

Так склалося, що більшість принципів кри

мінально
процесуального права були закріп

лені ще КПК УРСР 1960 р. (набув чинності з
01.04.1961 р.). Досі не вироблені основні за

сади кримінально
процесуальної політики
України і, як наслідок, не оприлюднені ле

гально її принципи. Положення про принци

пи кримінально
процесуальної політики Ук

раїни й їх зміст знаходиться на сьогодні в
стадії наукового розроблення. 

Принципи українського кримінально
про

цесуального права вперше знайшли своє відо

браження в Концепції судово
правової рефор

ми 1992 р. Згодом, у зв’язку з прийняттям но

вої Конституції України від 28.06.1996 р. во

ни були визначені у ст. 129 у розділі «Право

суддя». Чимало нових конституційних за

сад кримінального судочинства з’явилося в
КПК України в результаті проведення так
званої малої судової реформи. Подальше вдо

сконалення принципів кримінально
проце

суального права відобразилося в таких важ

ливих правових актах, як Концепція вдоско

налення судівництва для утвердження спра

ведливого суду в Україні (Указ Президента
від 10.06.2006 р.), Концепція реформування
кримінальної юстиції України (Указ Прези

дента України від 08.04.2008 р.). 

На думку О. Чєлохсаєва, принципи кри

мінального процесу по
різному сформульо

вані в законі на різних етапах розвитку нашої
держави. Кримінально
процесуальна полі

тика залежала та залежить від влади в дер

жаві. Змінюється влада – змінюється зміст 
і формулювання принципів. Якщо влада є
сильною, то кримінально
процесуальна по

літика буде представлена системою ясних 
і ефективних принципів. Якщо влада слабка,
то вона не може породжувати нічого, крім 
безсистемних, малозрозумілих і суперечли

вих, злегка ідеологізованих суджень. Яка вла

да – така і політика тобто такі її принципи
[13, с. 11].

Відповідно до Закону України «Про заса

ди внутрішньої і зовнішньої політики», заса

ди внутрішньої політики базуються на без

умовному додержанні Конституції України,
забезпеченні в Україні прав і свобод людини
та громадянина, на гарантуванні прав і сво

бод, проголошених Конституцією України, на
загальновизнаних принципах і нормах між

народного права, зміцненні демократичних
засад суспільного та державного життя, за

безпеченні верховенства права. 
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Висновки

Зміст принципів кримінально
процесу

альної політики визначається рівнем розвит

ку суспільства та держави, відносинами, які
в ній панують, станом правосвідомості гро

мадян, розробленістю законодавства та сфор

мульованими завданнями кримінально
про

цесуальної політики.

Принципами кримінально�процесуальної
політики є основоположні засади та керівні
ідеї, які представляють собою обов’язкові при�
писи імперативного характеру, що містяться
в кримінально�процесуальному законі щодо
природи кримінального судочинства, вирішен�
ня питань, пов’язаних із порушенням кримі�
нальних справ, їх розслідуванням, судовим роз�
глядом і вирішенням.
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Конституцією України визначено курс
на побудову в країні правової держа

ви, основним обов’язком якої є утвер


дження та забезпечення прав і свобод люди

ни. Це зумовило необхідність проведення в
державі глибоких змін в організації та діяль

ності судових і правоохоронних органів.

Демократичні перетворення в суспільстві
неможливі без ефективної судової діяльнос

ті, яка є важливим атрибутом правової дер

жави. У зв’язку з цим удосконаленню та при

веденню до вимог міжнародно
правових ак

тів у галузі прав людини і судочинства що

до забезпечення захисту прав особи у кри

мінальному судочинстві обов’язково підля

гають судові стадії кримінального процесу
України. 

Інститут апеляційного оскарження у кри

мінально
процесуальному законодавстві Ук

раїни є порівняно молодим. Він встановлений
у 2001 р. на підставі Конституції України 1996 р.
Тому багато проблем, що стосуються даного
питання, вітчизняними вченими практично 
не досліджувалися. Окремим питанням апе

ляційного провадження приділяли увагу у своїх
працях такі вчені, як М. Алексеєв, Т. Варфо

ломеєва, Ю. Грошевий, Н. Карпов, О. Костю

ченко, Є. Лук’янчиков, А. Ляш, В. Маляренко,
М. Михеєнко, В. Молдован, В. Нор, С. Ста

хівський, М. Строгович, В. Тертишник, 
Л. Удалова, П. Цимбал, В. Шибіко та ін. Од

нак ґрунтовних наукових досліджень питань,
що стосуються стадії апеляційного проваджен

ня у справах про одержання хабара, не про

водилося.

Метою цієї статті є дослідження окремих
питань, пов’язаних із об’єктом і суб’єктами
апеляційного оскарження у справах про
одержання хабара. 

Судовий розгляд є центральною стадією
кримінального процесу, в якому суд дослі

джує всі зібрані у справі докази та своїм ви

роком вирішує кримінальну справу по суті.
В юридичній літературі зверталась увага на
те, що незалежно від встановлених законом
гарантій забезпечення справедливості поста

новлених судом вироків залишаються досить
суттєві недоліки у роботі судів першої ін

станції [1, с. 885].

Аналіз судової практики свідчить, що
нерідко суди першої інстанції виносять не

правосудні вироки, у тому числі у криміналь

них справах про одержання хабара. Зазначе

не зумовлює необхідність існування судових
інстанцій, які можуть виправити помилки та
порушення, допущені під час розгляду кри

мінальної справи по суті.

Міжнародно
правовими документами у
сфері захисту прав людини передбачені ме

ханізми контролю за рішеннями судів пер

шої інстанції. Зокрема, Міжнародний пакт
про громадянські і політичні права (ст. 5) вста

новлює, що кожен, кого засуджено за будь

який злочин, має право на те, щоб його засуд

ження та вирок було переглянуто судовою
інстанцією вищого рівня згідно із законом.
Статтею 8 Загальної Декларації прав люди

ни, прийнятої Генеральною Асамблеєю Ор

ганізації Об’єднаних Націй 10.12.1948 р., пе

редбачено, що кожна людина має право на
ефективне відновлення в правах компетент

ними національними судами у випадках по

рушення її основних прав, наданих їй консти

туцією або законом.

А. Молдаван зазначає, що апеляційне
провадження як важлива гарантія справед

ливості судових рішень існує в переважній
більшості сучасних держав, які належать до
різних правових систем, як основна (напри
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клад, у Великобританії) або одна з основних
форм перегляду судових рішень (у США,
Франції, Німеччині) [2, с. 300–316]. 

Апеляційна інстанція передбачена і зако

нодавством України. Конституцією України
встановлені основні конституційні засади
судочинства в Україні (ст. 129). Однією із за

сад проголошено забезпечення апеляційного
оскарження рішення суду (п. 8 ч. 3 ст. 129).
На виконання Конституції Законом України
«Про внесення змін до кримінально
проце

суального кодексу України» від 21.06.2001 р.
внесені зміни до глав 29 та 30 Кримінально

процесуального кодексу (далі – КПК) Укра

їни, а Законом України «Про внесення змін
до Закону України «Про судоустрій Укра

їни» від 21.06.2001 р. визначені повноважен

ня апеляційних судів. У подальшому положен

ня про апеляційний суд набули свого розвит

ку в законах України «Про судоустрій Укра

їни» від 07.02.2002 р. та «Про судоустрій і
статус суддів» від 07.02.2002 р.

В. Шибіко вважає, що інститут апеля

ційного провадження здавна відомий в Ук

раїні. Зокрема, він докладно врегульований у
«Правах, за якими судиться малоросійський
народ» (1743 р.), де апеляція визначалася як
«правильне відкликання і перенесення з
нижчого суду до вищого справи сторін, що
судяться, коли одна якась із них вважала себе
скривдженою вироком, винесеним у її справі
в цьому нижчому суді» [3, с. 131]. 

Термін «апеляція» має латинське похо

дження («appellare») й означає – викликати 
до суду, звертатися до вищого суду [4, с. 60].
Роз’яснення терміна «апеляція» надане у п. 15
ст. 32 КПК України: апеляція – це скарга про�
курора і скарга учасника процесу про скасування
або зміну судового рішення в апеляційному по�
рядку. Процесуальний порядок перегляду су

дових рішень в апеляційному порядку регла

ментований статтями 347–382 КПК України.

Незважаючи на встановлені законом єди

ні правила розгляду справи в апеляційній ін

станції, можна виділити особливості дослі

дження доказів та їх процесуальних джерел
по окремих видах злочинів. Це також сто

сується апеляційного розгляду у справах про
одержання хабара. 

Хабарництво є одним із найпоширеніших
і найнебезпечніших видів корупції. Боротьба
з цим ганебним явищем традиційно перебу

ває в центрі уваги світової спільноти. Зокре

ма, у Резолюції VIII Конгресу ООН із запо

бігання злочинності та поводження з право

порушниками всіма державами – членами спів

дружності націй запропоновано розглянути
адекватність свого кримінального законо

давства реальному поширенню різних видів
корупції та застосування санкцій, які б забез

печили їх належне стримування. 

Високий ступінь суспільної небезпеки
одержання хабара визначається тим, що воно
різко деформує нормативно встановлений
порядок здійснення деякою частиною нечес

них посадових осіб своїх службових повно

важень і тим самим грубо порушує інтереси
державної служби. Хабар – найбільш типо

вий і характерний вияв корупції як найне

безпечнішого кримінального явища, що під

риває демократичні інститути нашої держа

ви, їх авторитет, дезорганізує нормальну ро

боту органів влади й управління, негативно
впливає на моральний стан їх працівників і
суспільство в цілому, загрожує процесам ре

формування економіки та становлення ук

раїнської державності.

Офіційна статистика не висвітлює рівня
розповсюдження хабарництва в Україні в си

лу недоліків статистичної звітності та висо

кої латентності цього виду злочинності. Слід
зазначити, що справи про одержання хабара
є одними з найскладніших, чим частково
можна пояснити низьку якість боротьби з
цим видом злочинів. Так, у 2000 р. наводили

ся статистичні дані, згідно з якими відсоток
злочинів, пов’язаних із хабарництвом, стано

вив в Україні лише 5 % всіх корисливих зло

чинів. До судів направлялося лише близько
половини, а засуджено тільки 20–25 % із чис

ла осіб, притягнутих до кримінальної відпові

дальності (при цьому до позбавлення волі –
50–60 %) [5]. У 2008 р. частка розкритих зло

чинів у сфері хабарництва в загальній кіль

кості зареєстрованих в економіці злочинів
становить 7,3 % [6; 7].

Висока якість розгляду даної категорії
справ має забезпечуватися ефективно дію

чим кримінально
процесуальним законодав

ством і якісною роботою судів. Пленум Вер

ховного Суду України у постанові «Про су

дову практику в справах про хабарництво»
від 26.04.2002 р. № 5 звертав увагу на те, що
апеляційним судам належить систематично
вивчати стан виконання законодавства про
відповідальність за хабарництво, спрямову

ючи судову практику на правильне застосу

вання законодавства. 

Своєчасний та якісний розгляд справ про
одержання хабара повинен ґрунтуватися на
суворому дотриманні вимог закону, макси

мально сприяти забезпеченню захисту прав
учасників процесу, призначенню справедли

вого покарання та попередженню вчинення
нових злочинів.

Важливим, на нашу думку, є питання
встановлення об’єкта апеляційного оскар

ження. Відповідно до ст. 347 КПК України,
об’єктом апеляційного оскарження є вироки,
які ще не набрали законної сили, ухвалені
місцевими судами; постанови про застосу

вання чи незастосування примусових за
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ходів виховного та медичного характеру;
постанови про закриття справи чи направ

лення її на додаткове розслідування; окремі
ухвали (постанови), ухвалені місцевими су

дами; інші постанови місцевих судів у випад

ках, передбачених КПК.

Норми, які передбачають можливість по

дачі апеляції, містяться у різних главах КПК
(глави 3, 13, 18, 22, 29), що є суттєвим не

доліком. Ми вважаємо, що вони повинні міс

титися в розділі, яким передбачено прова

дження по перевірці вироків, постанов і ух

вал суду.

Аналіз норм чинного КПК України свід

чить, що об’єктом апеляційного оскарження
у справах про одержання хабара слід вважа

ти: вироки, які ще не набрали законної сили
(п. 1 ч. 1 ст. 347); постанови місцевого суду
про закриття справи (п. 1 ч. 2 ст. 347); поста

нови місцевого суду про направлення справи
на додаткове розслідування (п. 1 ч. 2 ст. 347);
окремі ухвали (постанови), ухвалені місце

вим судом (п. 2 ч. 2 ст. 347); постанови суддів
місцевого суду про відмову в обранні запо

біжного заходу у вигляді взяття під варту 
(ч. 7 ст. 1652); постанови суддів місцевого су

ду про обрання запобіжного заходу у вигляді
взяття під варту (ч. 7 ст. 1652); постанови
суддів місцевого суду, прийняті в результаті
розгляду скарги на постанову прокурора, слід

чого, органу дізнання про відмову в пору

шенні справи (ч. 4 ст. 2362); постанови суддів
місцевого суду, прийняті в результаті розгля

ду скарги на постанову прокурора, слідчого,
органу дізнання про закриття справи (ч. 6 
ст. 2366); постанови суддів місцевого суду,
прийняті в результаті розгляду скарги на по

станову прокурора, слідчого, органу дізнан

ня про порушення кримінальної справи що

до конкретної особи чи за фактом вчинення
злочину (ч. 21 ст. 2368); постанови суддів
місцевого суду прийняті в результаті розгля

ду скарги на постанову слідчого, органу ді

знання про відмову в застосуванні заходів
безпеки (ч. 3 ст. 525); постанови суддів місце

вого суду про направлення обвинуваченого
на стаціонарну експертизу (ч. 2 ст. 205).

Згідно із загальними принципами кримі

нального судочинства не підлягають оскаржен

ню в апеляційному порядку постанови (ухва

ли) місцевих судів, винесені у зв’язку з задово

ленням або відхиленням клопотань учасників
судового розгляду щодо відведень судді або
інших учасників судового розгляду, про нове
обвинувачення (ст. 276 КПК), про притягнення
до відповідальності іншої особи (ст. 278 КПК),
про призначення експертизи (ст. 310 КПК) то

що. Такі постанови вступають у законну силу
негайно після їх оголошення.

Із вивчених нами 80 справ, що стосують

ся хабарництва, розглянутих у 2007–2011 рр.

апеляційним судом Івано
Франківської об

ласті, прийнято 1 постанову, 1 окрему ухва

лу, 4 вироки та 72 ухвали. 

Найбільша частина ухвал апеляційного
суду стосувалася розгляду апеляцій на пос

танову судді місцевого суду про обрання за

побіжного заходу у вигляді взяття під варту –
тридцять дві. Дві ухвали стосувалися розгля

ду постанов суддів місцевого суду про відмо

ву в обранні запобіжного заходу у вигляді
взяття під варту, вісім – постанов суддів міс

цевого суду, прийнятих у результаті розгля

ду скарг на постанови прокурора, слідчого,
органу дізнання про порушення криміналь

ної справи щодо конкретної особи чи за фак

том вчинення злочину, одна – постанови суд

ді місцевого суду, прийнятій в результаті роз

гляду скарги на постанову прокурора, слід

чого, органу дізнання про відмову в пору

шенні справи. Апеляції на вироки судів пер

шої інстанції розглядалися у 29 випадках. 

Постанови місцевого суду про закриття
справи, про направлення справи на додатко

ве розслідування, постанови суддів місцево

го суду, прийняті в результаті розгляду скарг
на постанову прокурора, слідчого, органу
дізнання про закриття справи, на постанову
слідчого, органу дізнання про відмову в засто

суванні заходів безпеки та про направлення об

винуваченого на стаціонарну експертизу пред

метом розгляду апеляційного суду не були.

Суб’єктами апеляційного оскарження ви

знаються особи, які беруть участь у кримі

нальній справі. Відповідно до ст. 348 КПК
України, таким правом наділені: засуджений,
його законний представник і захисник – у
частині, що стосується інтересів засуджено

го; виправданий, його законний представник
і захисник – у частині мотивів і підстав ви

правдання; законний представник, захисник
неповнолітнього та сам неповнолітній, стосов

но якого застосовано примусовий захід ви

ховного характеру, – у частині, що стосуєть

ся інтересів неповнолітнього; законний пред

ставник і захисник особи, стосовно якої ви

рішувалося питання про застосування при

мусового заходу медичного характеру; обви

нувачений, стосовно якого справу закрито,
його законний представник і захисник – у
частині мотивів і підстав закриття справи;
обвинувачений, стосовно якого справу на

правлено на додаткове розслідування, його
законний представник і захисник – у частині
мотивів і підстав направлення справи на до

даткове розслідування; цивільний відповідач
або його представник – у частині, що сто

сується вирішення позову; прокурор, який
брав участь у розгляді справи судом першої
інстанції, а також прокурор, який затвердив
обвинувальний висновок, – у межах обвину

вачення, що підтримував прокурор, який брав
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участь у розгляді справи судом першої ін

станції; потерпілий і його представник – у
частині, що стосується інтересів потерпілого,
але в межах вимог, заявлених ними в суді
першої інстанції; цивільний позивач або його
представник – у частині, що стосується вирі

шення позову; особа, стосовно якої винесено
окрему ухвалу (постанову) суду; інші особи –
у випадках, передбачених КПК. 

У більшості випадків подачі апеляцій на
вироки судів першої інстанції суб’єктами є
засуджені, їх захисники та прокурори, які
брали участь у розгляді справи. 

По 29 вивчених кримінальних справах
апеляції на рішення міських і районних судів
Івано
Франківської області прокурори пода

вали у 21 випадку, що становить 72,4 %. Від

повідно не подавалися апеляції по 8 справах
(27,6 %). Слід зазначити, що три апеляції
прокурора були відкликані під час розгляду
справи, що може свідчити про низький рі

вень підготовки апеляційної скарги. 

Вироком Тисменицького районного суду від
06.09.2010 р. гр. Б. засуджено за ч. 2 ст. 368
Кримінального кодексу (далі – КК) України та
призначено покарання – 5 років позбавлення волі
з позбавленням права займати посади, пов’язані з
організаційно
розпорядчими й адміністративно

господарськими функціями на підприємствах, в
установах, організаціях усіх форм власності стро

ком на 1 рік 6 місяців без конфіскації майна. На
підставі ст. 75 КК України засудженого звільнено
від відбування основного покарання з випробуван

ням, з іспитовим строком 1 рік 6 місяців. Не пого

дившись із вироком, прокурор, який брав участь у
розгляді справи судом першої інстанції, подав апе

ляцію, в якій просив вирок суду скасувати з
підстав неправильного застосування кримінально

го закону та невідповідності призначеного пока

рання тяжкості злочину й особі засудженого
внаслідок м’якості. Під час апеляційного розгляду
прокурор змінив свою думку та подав суду лист
про відкликання апеляції [8]. 

Апеляції в інтересах засуджених не пода

валися по 6 кримінальних справах (20,7 %).
По 23 кримінальних справах (79,3 %) засу

джені подавали апеляції у 15 випадках, за

хисники засуджених – у 12 випадках. Із чис

ла інших суб’єктів, які за законом мають пра

во оскаржити вирок суду першої інстанції,
лише потерпілі у 2 випадках (6,9 %) подава

ли апеляції. 

Проведений аналіз дозволяє зробити
висновок, що перелік передбачених ст. 348
КПК України осіб, яким надано право пода

вати апеляції, забезпечує можливість захисту
прав, свобод та інтересів усіх учасників кри

мінального судочинства у справах про одер

жання хабара. 
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Повноваження прокурора, як і органі

зація, засади та порядок діяльності
прокуратури, відповідно до ч. 1 ст. 3

Закону України «Про прокуратуру» визна

чаються Конституцією України, цим Зако

ном, іншими законодавчими актами. При цьо

му у кожній галузі прокурорського нагляду
прокурор наділений особливими повноважен

нями, якими він не володіє при здійсненні на

гляду в інших галузях [1, с. 38–39]. У галузі
кримінально
процесуальної діяльності про

курор наділений певними юридичними пра

вами, що гарантуються законом і встановлю

ють його визначену поведінку як суб’єкта кри

мінально
процесуальних відносин [2, с. 52].

Основним завданням прокурора в кримі

нальному процесі є забезпечення законності
кримінально
процесуальної діяльності. Це зу

мовлює те, що, зокрема, в стадіях порушення
кримінальної справи та досудового розсліду

вання прокурор здійснює специфічну діяль

ність, яка не притаманна жодному іншому пра

воохоронному чи судовому органу та визначає
його особливу роль у цих стадіях судочинства.

Заслуговує на увагу специфіка прав і обо

в’язків посадових осіб, яка полягає в тому,
що права не існують у так званому чистому
виді, вони є одночасно обов’язками цих осіб
[3, с. 64]. У зв’язку з цим стосовно посадових
осіб, у тому числі прокурора, сукупність прав
прийнято іменувати повноваженнями, що ма

ють правозобов’язуючий характер [4, с. 90].
Іншими словами, наділяючи прокурора пев

ними повноваженнями, держава визначає,
що їх здійснення не залежить від суб’єктив

ного розсуду прокурора. У повноваженнях
закладена необхідність їх реалізації. Викону

ючи функцію нагляду за виконанням законів
органами дізнання та досудового слідства,
прокурор повинен так само активно реалізо

вувати надані йому повноваження, як і вико

нувати покладені на нього обов’язки. 

У науці кримінального процесу досліджу

валося багато проблем прокурорського нагля

ду, у тому числі проблеми нагляду за вико

нанням законів органами дізнання та досудо

вого слідства. Цим питанням присвячені праці
видатних учених періоду Російської імперії
та Радянського Союзу О. Коні, В. Случевсь

кого, Д. Тальберга, І. Фойницького, М. Стро

говича, Д. Карєва, В. Баскова, В. Бож’єва, Л. Го

ловка, В. Даєва та ін., а також вітчизняних на

уковців В. Зеленецького, Л. Жиліної, В. Клоч

кова, М. Курочки, П. Каркач, Б. Романюка,
М. Копетюка, Я. Толочко, О. Мельника, Р. Траг

нюка, І. Коньякова, Г. Середи та ін. Слід за

значити, що основна частина цих досліджень
стосується радянського та пострадянського
періоду, не враховуючи останніх тенденцій у
розвитку й удосконаленні системи органів
кримінальної юстиції та кримінально
проце

суального законодавства України. Деякі ро

боти останніх років присвячені окремим пи

танням здійснення прокурорського нагляду,
зокрема при вирішенні інших питань кримі

нального судочинства. У цьому аспекті, на на

шу думку, актуальними є дослідження пов

новажень прокурора при здійсненні нагляду
за законністю провадження дізнання в кри

мінальних справах. 

Метою цієї статті є дослідження повнова

жень прокурора при здійсненні нагляду за
законністю провадження дізнання в кримі

нальних справах.

Прокурор як представник державної вла

ди нарівні з судом, органами дізнання та до

судового слідства наділений владними пов

новаженнями. Однак при цьому прокурор на

ділений специфічним правом дачі вказівок,
якому кореспондує обов’язок відповідних ор

ганів (органів дізнання та досудового слід

ства) їх безумовно виконувати. Відповідно, у
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сфері кримінально
процесуальної діяльності
органи дізнання та досудового слідства, які
здійснюють діяльність, що є предметом про

курорського нагляду, повинні безумовно під

корятися рішенням прокурора. Навіть у ви

падку реалізації передбаченого законом права
на оскарження вказівок прокурора, вони все
одно зобов’язані їх виконувати. Надання про

куророві у досудових стадіях кримінального
процесу такого достатньо дієвого юридичного
права свідчить про специфічність і особливу
роль прокурора серед інших суб’єктів кримі

нального процесу – представників державної
влади.

Слід зазначити, що кримінально
проце

суальний закон чітко й однозначно не регла

ментує ситуації, в яких діє прокурор у досу

довому провадженні. Про таку особливість
діяльності посадових осіб, зокрема прокуро

ра, вже зазначали окремі автори. Так, на дум

ку О. Ейсмана, на відміну від простого вико

навця, кожен крок якого суворо регламенту

ється правилами, уповноважена особа в пев

них межах може діяти самостійно, оцінюючи
конкретну ситуацію й обираючи найбільш
ефективні та доцільні шляхи і засоби досягнен

ня загальних цілей своєї діяльності [5, с. 87].
Дійсно, аналіз відповідних норм криміналь

но
процесуального закону свідчить, що про

курор діє не в умовах чітко визначеного алго

ритму, оскільки, зокрема, у ст. 227 КПК Ук

раїни здійсненню нагляду за виконанням за

конів органами дізнання і досудового слідства,
перелічені не обов’язки прокурора, а його пра

ва. Відповідно закон надає прокурору мож

ливість вибору найбільш правильного рі

шення залежно від ситуації. Як вказує П. Лу

пинська, можливість вибору у таких випад

ках визначається тим, що умови, за наявності
яких має прийматися те чи інше рішення, не
зазначені у гіпотезі норми у вичерпних пе

реліках або точних визначеннях [6, с. 121].

Законодавець, передбачаючи право вибо

ру рішення, виходить з того, що за наявності
варіантів прийняття того чи іншого рішення
у кожній конкретній справі прокурор пови

нен прийняти виключно єдине законне, об

ґрунтоване та справедливе рішення. Таким чи

ном, закон надає право вибору рішення, але
зобов’язує прийняти саме те рішення, яке є
доцільним, законним і обґрунтованим у кож

ному конкретному випадку. За прийняття не

своєчасного, незаконного, необґрунтованого
рішення прокурор несе визначену відпові

дальність. Як і за нереалізацію у передбаче

них законом випадках своїх прав прокурор
несе відповідальність. Отже, права прокуро

ра – це одночасно і його обов’язки [4, с. 150].

Таким чином, будь
яке право прокурора сто

совно себе та держави є його обов’язком і
будь
який обов’язок є його правом.

На нашу думку, повноваження прокуро

ра, викладені у ст. 227 КПК України, щодо
здійснення нагляду за виконанням законів
органами дізнання та досудового слідства є
достатньо широкими і дають прокуророві мож

ливість ефективно здійснювати такий нагляд.
Разом із тим аналіз статистичних даних і ре

зультати соціологічних досліджень свідчать,
що не всі прокурори повною мірою реалізу

ють надані їм повноваження. При цьому ли

ше за умови повного, оптимального поєднан

ня обсягу повноважень із поставленими зав

даннями стає можливим їх успішне виконан

ня [7, с. 37]. Відповідно, широта наданих про

куророві повноважень залежить від загаль

них завдань кримінального процесу та спеці

альних завдань прокурора як суб’єкта кримі

нально
процесуальної діяльності.

Повноваження прокурора у сфері кримі

нального судочинства мають владний харак

тер. Але, на відміну від інших органів і посадо

вих осіб, які здійснюють розслідування зло

чинів і розгляд кримінальних справ, проку

рор у досудових стадіях кримінального про

цесу наділений повноваженнями владно
роз

порядчого характеру, що зумовлено специфі

кою кримінально
процесуальної діяльнос

ті, зокрема, в частині застосування заходів про

цесуального примусу. Крім того, під час про

вадження у кримінальних справах не виклю

чається допущення різних помилок і пору

шень закону, що вимагають невідкладного
втручання прокурора. Використовуючи свої
владно
розпорядчі повноваження, прокурор
у досудовому кримінальному процесі, на від

міну від загального нагляду, може самостій

но усувати виявлені порушення.

Надання прокуророві широкого кола влад

но
розпорядчих повноважень зумовлюється,
насамперед, роллю прокурора та прокурор

ського нагляду в кримінальному судочин

стві. Так, відповідно до ч. 2 ст. 25 КПК Ук

раїни прокурор зобов’язаний у всіх стадіях
кримінального судочинства своєчасно вжи

вати передбачених законом заходів до усу

нення будь
яких порушень закону, від кого б
ці порушення не виходили. Саме прокурор,
відповідно до ч. 2 ст. 264 КПК України, керу

ючись вимогами закону та своїм внутрішнім
переконанням, підтримує перед судом дер

жавне обвинувачення. Відповідно прокурор
має бути заінтересованим у якісному розслі

дуванні злочинів органами дізнання та досу

дового слідства з тим, щоб під час проваджен

ня вони зібрали достатню сукупність належ
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них, допустимих і достовірних доказів вини
обвинуваченого у вчиненні злочину. Для ре

алізації цього обов’язку прокуророві повинні
бути надані певні владно
розпорядчі повно

важення, щоб органи дізнання та досудового
слідства проводили розслідування на належ

ному рівні. У випадках необережного чи умис

ного допущення порушень закону в діяль

ності названих органів прокурор повинен ма

ти можливість своєчасно й оперативно вияв

ляти такі порушення й усувати їх.

Слід зазначити, що деякі вчені і практич

ні працівники, які виступають за обмеження
повноважень прокурора у досудовому про

вадженні, пропонують позбавити прокурора
окремих повноважень, зокрема тих, що ма

ють владно
розпорядчий характер. На нашу
думку, це не зовсім правильно. Позбавлення
прокурора владно
розпорядчих повнова

жень, без яких він не зможе забезпечити за

конність провадження у кримінальній спра

ві, ефективність запобігання, виявлення й усу

нення порушень закону при розслідуванні
злочинів, поставить під сумнів ефективність
виконання ним своєї функції щодо підтри

мання державного обвинувачення в суді.

Розглядаючи прокурора як суб’єкта на

гляду за додержанням законів при проведенні
досудового розслідування у формі процесуаль

ного керівництва досудовим розслідуванням,
розробники проекту Кримінального процесу

ального кодексу України зберігають достатньо
широкі владно
розпорядчі повноваження за
прокурором (ст. 38 проекту) [8, с. 19–20]. 

Відповідно до чинного КПК України ді

яльність прокурора розпочинається із стадії
порушення кримінальної справи. Одним із
основних повноважень прокурора в цій ста

дії є перевірка виконання вимог закону про
приймання, реєстрацію та вирішення заяв і
повідомлень про злочини, що вчинені або го

туються, не менш як один раз на місяць (п. 1
ч. 1 ст. 227 КПК України). Реалізуючи це 
повноваження, прокурор забезпечує умови,
щоб кожна заява чи повідомлення прийма

лись і реєструвались належним чином, пере

вірялись і вирішувались у найкоротші, вста

новлені законом, строки.

Змістом повноваження прокурора щодо
нагляду за законністю порушення чи відмови
в порушенні кримінальної справи є ознайом

лення відповідного прокурора з постановою ор

гану дізнання чи слідчого про порушення або
про відмову в порушенні кримінальної спра

ви. Вивчаючи копію постанови, прокурор оці

нює законність і обґрунтованість прийнятого
рішення. На цьому етапі прокурор також на

ділений владно
розпорядчими повноважен


нями. Якщо справу порушено без законних
підстав, прокурор закриває її, а у випадках,
коли в цій справі ще не провадилися слідчі
дії, скасовує постанову про порушення спра

ви. У разі безпідставної відмови в порушенні
справи слідчим або органом дізнання проку

рор своєю постановою скасовує постанову
слідчого або органу дізнання і порушує спра

ву (ст. 100 КПК України). Вирішивши пи

тання про законність і обґрунтованість пору

шення кримінальної справи, прокурор тим
самим забезпечує її підслідність. У разі пору

шення кримінальної справи за ознаками зло

чину, що не підслідний цьому органу, проку

рор вправі направити ці матеріали за під

слідністю.

Проведення окремих слідчих дій, зокре

ма обшуку (за винятком житла чи іншого во

лодіння особи), ексгумації трупа, застосуван

ня заходів процесуального примусу, у тому
числі відсторонення обвинуваченого від по

сади, відбуваються з санкції (згоди) проку

рора чи його заступника. Саме після санкції
(згоди) прокурора відповідні постанови ор

гану дізнання чи слідчого набирають юри

дичної сили. Згода прокурора також необ

хідна при зверненні органу дізнання чи слід

чого з поданням до суду про обрання запо

біжного заходу у вигляді взяття під варту, про
продовження строку тримання під вартою, а
також про проведення слідчих дій, що обме

жують конституційні права громадян, у ви

падках, передбачених законом.

Під час дачі санкції або згоди прокурор
перевіряє законність, обґрунтованість і до

цільність проведення відповідних слідчих дій
і вжиття відповідних заходів примусу. Як

що достатні підстави відсутні, прокурор від

мовляє в дачі санкції або згоди, про що вказує
на постанові чи поданні органу дізнання або
слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 227 КПК України під
час провадження дізнання прокурор, крім то

го, вправі вимагати для перевірки кримінальні
справи, документи, матеріали й інші відомості
про вчинені злочини, хід дізнання і встанов

лення осіб, які вчинили злочини; скасовувати
незаконні та необґрунтовані постанови осіб,
які провадять дізнання; давати письмові вка

зівки; брати участь у провадженні дізнання; ви

лучати від органу дізнання та передавати слід

чому будь
яку справу; усувати особу, яка про

вадить дізнання, від подальшого ведення ді

знання, якщо вона допустила порушення зако

ну при розслідуванні справи.

Широкими повноваженнями прокурор
наділений при здійсненні нагляду за вико

нанням законів органами дізнання на етапі
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Character and the maintenance of powers of the public prosecutor are considered at realization of
supervision of legality of manufacture of inquiry in criminal cases.

В статье рассматриваются характер и содержание полномочий прокурора при осуще�
ствлении надзора за законностью производства дознания в уголовных делах.

закінчення дізнання. Відповідно до ст. 109
КПК України дізнання у справах закінчуєть

ся складанням постанови про направлення
справи для провадження досудового слідст

ва, яка затверджується прокурором. За на

явності обставин, передбачених ст. 6 КПК
України, орган дізнання закриває справу мо

тивованою постановою, копію якої в добовий
строк надсилає прокуророві. Дослідивши ко

пії названих постанов, прокурор з’ясовує за

конність і обґрунтованість їх винесення. За

тверджуючи постанову органу дізнання про
направлення справи для провадження досу

дового слідства, прокурор знайомиться з усі

ма матеріалами кримінальної справи. При цьо

му, якщо прокурор дійде висновку, що в
справі про злочин, який не є тяжким, не вста

новлено особу, яка вчинила злочин, він може
відмовити в затвердженні постанови та по

вернути справу органу дізнання для продов

ження розслідування. Справа про злочин, що
є тяжким чи особливо тяжким, у будь
якому
разі підлягає направленню для провадження
досудового слідства. Виявлені при цьому по

милки та порушення закону, допущені при
провадженні дізнання, є підставою для вне

сення прокурором подання щодо вирішення
питання про відповідальність посадової особи.

Слід зазначити, що із уведенням судового
контролю кримінально
процесуальне зако

нодавство України певною мірою обмежило
повноваження прокурора у здійсненні нагля

ду за законністю кримінально
процесуальної
діяльності органів досудового розслідуван

ня. Це подекуди призводить до виникнення
питання про необхідність існування проку


рорського нагляду за виконанням законів ор

ганами досудового розслідування. Безумов

но, судовий контроль є додатковою гаранті

єю законності досудового розслідування, од

нак при цьому законодавцю необхідно знай

ти оптимальний варіант співвідношення про

курорського нагляду та судового контролю,
за якого прокурорський нагляд, що існує і ви

правдав себе протягом тривалої історії кри

мінально
процесуального права, був би збе

режений.
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Одним із пріоритетних напрямів кри

мінально
процесуальної політики на

шої держави є формування такого за


конодавства, яке б створювало умови для
ефективної діяльності правоохоронних і су

дових органів, гарантувало захист особи, її
прав і свобод, інтересів суспільства та держа

ви. Виконуючи покладені на них функції що

до розкриття та розслідування злочинів, ви

конання завдань кримінального судочинст

ва (ст. 2 Кримінально
процесуального кодек

су (далі – КПК) України) органи досудового
розслідування використовують проваджен

ня слідчих дій як найбільш ефективний спо

сіб одержання доказової інформації.

Незважаючи на те, що проблемам про

вадження слідчих дій присвячено чимало на

укових праць, питання, пов’язані з процеду

рою їх провадження, не втратили своєї ак

туальності. У сучасних умовах реформуван

ня кримінально
процесуального законодав

ства України, передусім у зв’язку з посилен

ням контрольних функцій суду та керів

них функцій прокурора у досудовому прова

дженні, особливої актуальності набувають
питання законності й обґрунтованості про

вадження слідчих дій, насамперед тих, яки

ми обмежуються конституційні права і свобо

ди людини та громадянина, проведення
яких, відповідно до чинного законодавства,
вимагає одержання судового дозволу. Якщо
підстави прийняття інших процесуальних рі

шень, зокрема про порушення чи про відмо

ву в порушенні кримінальної справи, про
закриття кримінальної справи, про притяг

нення особи як обвинуваченого тощо, дослі

джені у кримінально
процесуальній науці
достатньо повно, то підстави провадження
слідчих дій комплексному дослідженню не
піддавалися. Це зумовлює відсутність єднос

ті поглядів щодо поняття «підстави прова

дження слідчих дій», їх видів. Разом із тим
така єдність поглядів є необхідною не тільки
для вдосконалення законодавчої бази, а й

для оптимізації правозастосовчої діяльності.
Зазначеними обставинами зумовлений на

уковий інтерес до проблем обґрунтованості
процесуальних рішень про провадження
слідчих дій належними підставами, різні ас

пекти яких досліджувались у роботах учених
як радянського періоду (В. Арсеньєва, І. Би

ховського, А. Дубинського, В. Зажицького,
Л. Карнєєвої, Л. Кокорєва, О. Ларіна, М. Стро

говича, С. Шейфера, М. Якуба та ін.), так і
сучасної України (І. Бацько, А. Благодир, 
Т. Борець, Л. Жиліна, Е. Манівлець, В. Ма

ляренко, В. Нор, К. Плєва, С. Стахівського,
О. Струць, Л. Удалової, К. Чаплинського, Ю. Чор

ноус та ін.).

Дослідження підстав провадження слід

чих дій має велике практичне значення, ос

кільки необґрунтоване їх проведення або не

обґрунтоване звернення до суду з поданням
про одержання дозволу на проведення слід

чої дії можуть потягти за собою визнання
одержаних доказів недопустимими, поста

новлення виправдувального вироку, неви

правдане закриття кримінальної справи, а та

кож вирішення питання про відповідальність
посадової особи.

Метою цієї статті є визначення правових
підстав прийняття процесуальних рішень
про провадження слідчих дій. 

Провадження слідчих дій є вольовою ді

єю, що передбачає попереднє усвідомлення
мети та засобів дії, з’ясування обставин, які
свідчать на користь чи проти її виконання,
тощо. Цей процес закінчується прийняттям
рішення. Рішення – це складова частина будь

якої сфери діяльності людини, однак, незва

жаючи на достатньо широке використання,
зазначений термін не має чіткого й однознач

ного визначення у науці. У загальному зна

ченні термін «рішення» розуміють як процес
і результат вибору мети та способу дії [1, 
с. 164]. 

ПРАВОВІ  ПІДСТАВИ  ПРИЙНЯТТЯ  
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ  РІШЕНЬ  
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Аналіз етимологічного значення цього
терміна, а також його змісту у теорії соціаль

ного управління та науки управління дово

дить, що у загальному виді елементами рі

шення є: розумовий процес; вольова дія; ви

бір мети дії; прийняття рішення як кінцевий
результат. 

На нашу думку, зазначені елементи рі

шення можна застосувати для характеристики
завдань, що стоять перед слідчим при прий

нятті рішення про проведення будь
якої
слідчої дії: усвідомлення й аналіз наявної
інформації; формування способу вирішення
завдання з урахуванням конкретної ситуації,
а також кримінально
правових і криміналь

но
процесуальних вимог; виявлення всіх
можливих варіантів рішення; вибір рішення
із застосуванням відповідних методів і його
процесуальна регламентація; планування ви

конання рішення [2, с. 52].

Види процесуальних рішень, що прийма

ються особою, яка провадить дізнання, орга

ном дізнання, слідчим, прокурором чи судом
у кримінальному судочинстві стосуються
різних аспектів їх діяльності: порушення кри

мінальної справи чи відмова в цьому, прове

дення слідчих дій, притягнення особи як об

винуваченого, повернення справи органу
дізнання, слідчому з вказівками про прова

дження додаткового розслідування, визнан

ня особи винуватою у вчиненні злочину та
призначення їй покарання тощо.

Можливість прийняття певного виду кри

мінально
процесуальних рішень залежить від
обсягу повноважень відповідних посадових
осіб і державних органів, однак процесуальна
форма цих рішень залишається незмінною.

У науці кримінального процесу існує
думка, що до процесуальних форм прийняття
рішень слід відносити не лише постанову, ух

валу, вирок, а й резолюцію та санкцію проку

рора [3, с. 9]. На нашу думку, це не зовсім пра

вильно, хоча б тому, що прокурор не вино

сить постанову самостійно, а підписує (візує)
надану йому постанову слідчого чи органу
дізнання. На відміну від резолюції прокуро

ра, дозвіл суду на провадження слідчих дій
відповідно до КПК України оформлюється
окремою постановою, що дає підстави вести
мову про самостійне судове рішення.

Сутність і специфіка процесуальних рі

шень про провадження слідчих дій, на нашу
думку, полягає в тому, що вони представля

ють собою владне волевиявлення уповнова

женої посадової особи, частина з яких ви

магає письмового вираження й оформлення,
а для інших законодавець не передбачив
будь
яких процесуально
процедурних вимог
до оформлення рішення про їх проведення.
Однак від цього вони не втрачають свого
кримінально
процесуального значення. Так, 

А. Дубинський зазначає, що слід розділяти
рішення про проведення слідчих дій на акти

дії, тобто протоколи, в яких фіксуються пе

ребіг і результати слідчої дії, для проведення
яких КПК не містить вимоги про винесення
відповідної постанови, і акти
рішення, тобто
власне постанови [4, с. 37].

Рішення слідчого про проведення слід

чих дій є процесуальними, а тому мають від

повідати певним вимогам. Так, у теорії кримі

нального процесу зазначається, що процесу

альні рішення [5, с. 11]:

•• можуть бути винесені тільки уповнова

женими посадовими особами державних ор

ганів і тільки в межах їх компетенції;

•• мають бути результатом всебічного,
повного й об’єктивного дослідження, оцінки
всієї сукупності доказів;

•• для їх винесення необхідною є наявність
певних, передбачених законом, умов;

••мають бути законними й обґрунтованими.
Законність провадження слідчих дій у 

тому числі визначається правильністю вирі

шення питання про наявність чи відсутність
належних підстав для їх проведення. Необ

ґрунтоване провадження слідчих дій, насам

перед тих, що обмежують конституційні пра

ва та свободи особи, може стати предметом
прокурорського нагляду та судового контро

лю, призвести до втрати доказового значення
результатів їх проведення, а в деяких випад

ках і до неможливості їх повторного прове

дення з метою одержання доказів (наприклад,
обшук і виїмка документів або предметів, які
вже були незаконно вилучені) [6, с. 45].

На нашу думку, процесуальними рішен

нями про провадження слідчих дій слід вва

жати спрямовані на збирання та перевірку
доказів, зумовлені встановленими обстави

нами (фактичні підстави) владні волевияв

лення особи, яка провадить дізнання, органу
дізнання, слідчого, прокурора, суду, що від

повідають вимогам кримінально
процесуаль

ного закону (правові підстави).

Приймаючи рішення про необхідність і
можливість проведення будь
якої слідчої дії
з огляду на особливості законодавчої регла

ментації підстав її проведення слідчий керу

ється: ступенем формальної визначеності дис

позиції норми, що встановлює фактичні під

стави проведення слідчої дії; ступенем осо

бистої самостійності, що у передбачених за

коном випадках обмежена повноваженнями
прокурора та (або) суду.

Відповідно до ступеня формальної визна

ченості диспозиції норми, що встановлює фак

тичні підстави проведення слідчої дії, процес
їх встановлення відбувається в умовах абсо

лютної визначеності (наприклад, випадки
обов’язкового призначення експертизи, вста

новлені ст. 76 КПК України), відносної ви
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значеності (зокрема, випадки проведення
слідчих дій, фактичними підставами яких за

кон визначає «достатні дані», наприклад об

шук, накладення арешту на поштово
теле

графну кореспонденцію, зняття інформації 
з каналів зв’язку), невизначеності (зокрема,
у випадках допиту свідка, проведення очної
ставки тощо).

При проведенні ряду слідчих дій виникає
питання самостійності слідчого (органу ді

знання) при прийнятті рішення про їх прове

дення. У цьому контексті можна виділити си�
туації з відносною процесуальною самостій�
ністю слідчого і ситуації з обмеженою проце�
суальною самостійністю слідчого. Так, само

стійність слідчого за наявності належних фак

тичних підстав вирішення питання про прове

дення таких слідчих дій, як зняття інформації з
каналів зв’язку, накладення арешту на пошто

во
телеграфну кореспонденцію, огляд, обшук 
і виїмка в житлі чи іншому володінні особи,
виїмка матеріальних носіїв секретної інфор

мації та/або документів, що містять банківську
таємницю, виїмка документів виконавчого
провадження, а також виїмка оригіналів пер

винних фінансово
господарських та/або бух

галтерських документів, ексгумація трупа, на

правлення обвинуваченого на стаціонарну екс

пертизу, суттєво обмежена процесуальними
повноваженнями прокурора та суду.

Ситуації з обмеженою процесуальною са

мостійністю слідчого можуть бути представ

лені прикладами слідчих дій, які провадяться
без санкції прокурора чи дозволу суду, а та

кож випадками проведення окремих слідчих
дій у невідкладних випадках (наприклад, об

шук житла чи іншого володіння особи від

повідно до ч. 6 ст. 177 КПК України).

Що стосується поняття «підстави проведен

ня слідчих дій», то, незважаючи на те, що зако

нодавцем цей термін використовується у тексті
ряду статей, кримінально
процесуальний закон
не формулює його визначення. Наукові позиції,
висловлені у кримінально
процесуальній теорії
щодо підстав провадження слідчих дій, умовно
можна розділити на три групи. 

Представники першої групи використову

ють для визначення загальних підстав прова

дження слідчих дій законодавчі формулюван

ня підстав і порядку провадження окремих з
них [6; 7; 8; 9]. На нашу думку, за такого під

ходу відбувається змішування підстав, умов і
цілей провадження слідчих дій.

Інші вчені вважають, що при виборі за

собів пізнання (у тому числі слідчих дій)
слідчий є вільним і може керуватися ви

ключно положеннями слідчої тактики [10, 
с. 45–46; 11, с. 114].

Деякі автори загальною підставою про

вадження слідчих дій називають розсуд слід

чого [12, с. 16].

На нашу думку, автори, формулюючи під

стави провадження слідчих дій, ігнорують їх
інформаційний аспект, а також не врахову

ють вимоги закону щодо обґрунтування та
процесуального оформлення рішення про
проведення слідчої дії.

У науці кримінального процесу переваж

на більшість авторів поділяє підстави про

вадження слідчих дій на фактичні та правові.
Ми вважаємо, що підставами провадження
слідчих дій є сукупність правових і фактич

них підстав, що є необхідними та достатніми
для провадження слідчих дій. При цьому ос

новним критерієм поділу підстав проваджен

ня слідчих дій на правові та фактичні є на

явність чи відсутність процесуальної форми. 

Правові підстави визначаються двома
критеріями: наявністю у посадової особи чи
державного органу повноважень на прова

дження відповідної слідчої дії у конкретній
ситуації та дотриманням встановленого поряд

ку прийняття рішення про проведення слідчої
дії. Першочергове значення у структурі право

вих підстав слідчих дій належить саме повно

важенням відповідних суб’єктів. Як зазначає 
С. Шейфер, їх відсутність означає відсутність
не тільки правових підстав, а й підстав прова

дження слідчих дій взагалі [6, с. 47].

Аналіз відповідних норм КПК України
свідчить, що рішення щодо провадження слід

чих дій може бути прийнято двома категорія

ми суб’єктів кримінального процесу відповід

но до їх функцій та обсягу повноважень:

•• посадовими особами й органами в про

цесі реалізації ними функції розслідування
злочинів (особа, яка провадить дізнання, ор

ган дізнання, слідчий);

•• посадовими особами й органами в про

цесі реалізації ними контрольних і наглядо

вих функцій (начальник слідчого відділу,
прокурор, суд, суддя).

Положення норм КПК України в частині
провадження слідчих дій кореспондують ін

шим нормам, які регламентують повноважен

ня названих суб’єктів, в яких сформульовані
не лише загальні функціональні завдання, що
стоять перед ними, а й правові настанови що

до набуття прав на провадження слідчих дій і
вимог до процесуального оформлення відпо

відних рішень (зокрема, порушення кримі

нальної справи та прийняття її до свого про

вадження, виконання доручення слідчого чи
вказівки прокурора, участь у складі слідчо

оперативної чи слідчої групи тощо).

На жаль, у правозастосовчій практиці по

декуди ще трапляються випадки одержання
доказів, зокрема, працівниками органу дізнан

ня за відсутності доручення слідчого, в про

вадженні якого перебуває кримінальна справа.

Маючи відповідні повноваження та реалі

зуючи їх у межах провадження у конкретній
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справі, посадові особи і державні органи зо

бов’язані дотримуватися й інших умов прове

дення слідчих дій, закріплених у криміналь

но
процесуальному законі. Аналіз норм КПК
України в частині встановленого порядку
оформлення рішення про проведення слід

чих дій дозволяє класифікувати всі слідчі дії
таким чином:

•• слідчі дії, порядок провадження яких не
вимагає винесення спеціальної постанови
(наприклад, допит, очна ставка, пред’явлен

ня для впізнання);

•• слідчі дії, порядок провадження яких ви

магає винесення спеціальної постанови орга

ном чи посадовою особою, в провадженні яких
перебуває справа (наприклад, освідування,
призначення експертизи);

•• слідчі дії, порядок провадження яких
вимагає винесення спеціальної постанови й
одержання санкції прокурора (наприклад,
ексгумація трупа, обшук за винятком житла
чи іншого володіння особи);

•• слідчі дії, порядок провадження яких
вимагає винесення спеціальної постанови
судом (наприклад, зняття інформації з кана

лів зв’язку, накладення арешту на поштово

телеграфну кореспонденцію, обшук житла
чи іншого володіння особи).

Таким чином, постанова про проведення
слідчої дії у кримінальному судочинстві має
важливе значення: по�перше, вона є належним
зовнішнім оформленням прийнятого проце

суального рішення про проведення слідчої дії,
тобто однією з умов її законного проведення;
по�друге, це спосіб закріплення прийнятого
процесуального рішення про проведення слід

чої дії в матеріалах кримінальної справи; по�
третє, вона є процесуальною формою звер

нення до прокурора для одержання санкції на
проведення відповідної слідчої дії.

У процесуальній літературі також ви

словлюється думка про те, що правовою під

ставою проведення слідчих дій є не тільки
відповідна постанова. Так, правовою підста

вою проведення допиту особи, затриманої за
підозрою у вчиненні злочину, є протокол за

тримання. Правовою підставою для першого
допиту обвинуваченого є складена слідчим по

станова про притягнення цієї особи як обвину

ваченого. Зовнішнє оформлення цих процесу

альних рішень уповноваженої особи породжує
певні правовідносини, тобто тягне за собою по


яву нових учасників кримінального процесу –
підозрюваного й обвинуваченого. У цих випад

ках протокол і постанова виступають у ролі так
званих юридичних фактів [13, с. 719–720].

Проведений аналіз дозволяє зробити
висновок, що правовими підставами провад

ження слідчих дій слід вважати наявність
відповідних повноважень державних органів
і посадових осіб на проведення конкретної
слідчої дії у поєднанні з належною процесу

альною формою рішення про її проведення.
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Стаття 149 Кримінально
процесуального
кодексу (далі – КПК) України містить
вичерпний перелік запобіжних захо


дів, зокрема, такими є: підписка про невиїзд;
особиста порука; порука громадської органі

зації або трудового колективу; застава; взяття
під варту; нагляд командування військової
частини.

Тимчасовим запобіжним заходом є зат

римання підозрюваного, яке застосовується
з підстав і в порядку, передбачених статтями
106, 115, 1652 КПК України, тобто відповід

но до положень КПК України тимчасовий
арешт не виокремлено як окремий вид за

побіжних заходів. Разом із тим у ст. 3 Закону
України «Про попереднє ув’язнення» від
30.06.1993 р. № 3352
XII як окремими під

ставами для попереднього ув’язнення наз

вані: вмотивоване рішення суду про обрання
як запобіжного заходу взяття під варту; вмо

тивоване рішення суду про обрання як за

побіжного заходу тимчасового арешту; вмо

тивоване рішення суду про обрання як за

побіжного заходу екстрадиційного арешту.

Таким чином, законодавцем фактично
вже на даний момент проведене розмежуван

ня арешту, тимчасового арешту й екстра

диційного арешту як окремих запобіжних за

ходів. Однак така позиція не знайшла належ

ного відображення у ст. 149 КПК України.
За цих умов важливого значення набуває на

укове вирішення питання: чи слід вважати
тимчасовий арешт різновидом такого за

побіжного заходу, як взяття під варту, чи,
можливо, тимчасовий арешт є одним із окре

мих різновидів запобіжних заходів.

Питання, пов’язані із співпрацею країн у
боротьбі із злочинністю, у тому числі окремі
аспекти екстрадиційних правовідносин, не

одноразово ставали предметом наукових
досліджень. Вказані наукові проблеми у тому
чи іншому розрізі розглянуті у працях вітчиз

няних дослідників О. Виноградової, С. Вих

риста, В.  Гребенюка, Н. Дрьоміної, С. Крав


чука, російських учених С. Беляєва, О. Бой

цова, Ю. Васільєва, В. Волженкіної, І. Лука

шука, А. Наумова. Серед робіт зарубіжних
учених слід також згадати праці 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.

Із найновіших вітчизняних робіт, цілко

вито присвячених проблематиці екстрадиції,
заслуговують на увагу ґрунтовні наукові
дослідження В. Березняка та М. Свистуленко.

У кримінальному процесі арешт – це за

побіжний захід у вигляді взяття під варту,
що застосовується у справах про злочини, за
які законом передбачено покарання у вигля

ді позбавлення волі на строк понад три ро

ки. Визначення тимчасового арешту містить

ся у ч. 4 ст. 450 КПК України. Згідно із цією
статтею тимчасовим арештом є взяття осо�
би, затриманої за підозрою у вчиненні злочину
за межами України, під варту на строк, ви�
значений КПК України або міжнародним 
договором України, до отримання запиту про
екстрадицію.

При дослідженні тимчасового арешту у
розрізі процедур екстрадиції слід пам’ята

ти, що даному запобіжному заходу порівня

но із арештом у загальному кримінально
про

цесуальному розумінні притаманні певні від�
мінності.

Порядок застосування тимчасового ареш%
ту, крім законодавства України, врегульова%
ний нормативними документами міжна%
родного характеру. До спільного нормативно

правового  підґрунтя арешту та тимчасового
арешту входять, перш за все, норми Основ

ного Закону України. Зокрема, ст. 29 Конс

титуції України гарантовано, що ніхто не мо

же бути заарештований або триматися під
вартою інакше як за вмотивованим рішенням
суду та на підставах і в порядку, встановлених
законом. 

Процедурні моменти реалізації обох вка

заних запобіжних заходів врегульовані КПК,
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а також Кримінальним кодексом (далі – КК)
України.

Разом із тим, коли йдеться про тимчасо

вий арешт, крім норм зазначених документів,
питання, пов’язані з обмеженням права осо

би на свободу пересування й особисту недо

торканність (затримання, взяття під варту),
регулюються також чинними міжнародними
договорами України, зокрема:

Європейською конвенцією про видачу
правопорушників 1957 р. та додатковими
протоколами до неї 1975 і 1978 рр., ратифіко

ваними Законом України від 16.01.1998 р. 
№ 43/98
ВР із заявами та застереженнями
(далі – Європейська конвенція);

Конвенцією про правову допомогу і пра

вові відносини у цивільних, сімейних та
кримінальних справах 1993 р., укладеною в
м. Мінську та ратифікованою Законом Укра

їни від 10.11.1994 р. № 240/94
ВР;

двосторонніми договорами України з ін

шими державами, багатосторонніми спеці

альними договорами про протидію окремим
видам злочинів (наприклад, Конвенція Ор

ганізації Об’єднаних Націй про боротьбу
проти незаконного обігу наркотичних засо

бів і психотропних речовин 1988 р., ратифі

кована Постановою Верховної Ради України
від 25.04.1991 р. № 1000
ХІІ та ін.).

Таким чином, при вирішенні питань, по

в’язаних із тимчасовим арештом, вітчизняні
суди мають виходити не лише з відповідних
положень Основного Закону України, КК та
КПК України; слід також враховувати Євро

пейську конвенцію та інші міжнародні дого

вори України, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, а також
договори колишнього СРСР, які застосову

ються Україною в порядку правонаступниц

тва відповідно до Закону України «Про пра

вонаступництво України» від 12.09.1991 р.
№ 1543
XII. При цьому суди мають з’ясову

вати, чи укладено між Україною та держа

вою, що надіслала запит, відповідний договір
і який саме порядок вирішення питань, по

в’язаних із екстрадицією, у ньому передбаче

но. Слід також враховувати, що відповідно
до ст. 28 Європейської конвенції її положен

ня замінюють положення будь
яких двосто

ронніх договорів, конвенцій або угод, які ре

гулюють видачу правопорушників між будь

якими двома Договірними Сторонами. Та

ким чином, якщо держава, що звертається із
запитом про видачу, є Стороною Європейсь

кої конвенції, положення інших двосторонніх
або багатосторонніх міжнародних договорів
щодо видачі можуть застосовуватися лише 
в тій частині, в якій вони доповнюють поло

ження цієї Конвенції.

Чинними нормативними документами
передбачені обмеження стосовно осіб, віднос%

но яких може бути застосована процедура
тимчасового арешту. Відповідно до ч. 2 ст. 10
КК України іноземці та особи без громадян

ства, які постійно не проживають в Україні,
але вчинили злочини поза межами України і
перебувають на її території, можуть бути ви

дані іноземній державі для притягнення до
кримінальної відповідальності та передачі до
суду або для відбування покарання лише в
разі, якщо така видача або передача передба�
чені міжнародними договорами України. Слід
також пам’ятати, що відповідно до ч. 3 ст. 25
Конституції України громадянин України не
може бути виданий іншій державі.

У зв’язку з викладеним, процедура тим

часового арешту не може бути застосована до
іноземців та осіб без громадянства, які по

стійно не проживають в Україні, але вчини

ли злочини поза межами України і перебува

ють на її території, – у разі, коли міжнарод

ними договорами України не передбачена їх
видача іншій державі, а також до громадян
України.

Для тимчасового арешту характерною
є наявність специфічних підстав застосу%
вання запобіжного заходу. Згідно із ст. 148 КПК
України запобіжні заходи застосовуються до
підозрюваного, обвинуваченого, підсудного,
засудженого з метою запобігти спробам ухи

литися від дізнання, слідства або суду, пере

шкодити встановленню істини у криміналь

ній справі або продовжити злочинну діяль

ність, а також для забезпечення виконання
процесуальних рішень. При цьому запобіжні
заходи застосовуються за наявності достат�
ніх підстав вважати, що підозрюваний, обви

нувачений, підсудний, засуджений намагати

меться ухилитися від слідства та суду або від
виконання процесуальних рішень, перешко

джати встановленню істини у справі або про

довжувати злочинну діяльність. Якщо немає
достатніх підстав для застосування запобіж

ного заходу, від підозрюваного, обвинуваче

ного або підсудного відбирається письмове
зобов’язання про явку на виклик особи, яка
проводить дізнання, слідчого, прокурора або
суду, а також про те, що він повідомить про
зміну свого місця перебування.

Виходячи із визначення тимчасового ареш

ту як взяття особи, затриманої за підозрою 
у вчиненні злочину за межами України, під вар�
ту на строк, визначений КПК України або
міжнародним договором України, до отри�
мання запиту про екстрадицію (ч. 4 ст. 450
КПК України), а також – відповідно до змісту
ст. 462 КПК України, можемо дійти такого
висновку: фактичною підставою для застосу

вання тимчасового арешту є документи, що
містять дані про вчинення особою злочину на
території іноземної держави й обрання щодо
неї запобіжного заходу компетентним органом
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іноземної держави. Саме на підставі вказаних
документів суд приймає рішення, чи дійсно
підозрюваний, обвинувачений, підсудний, за

суджений намагається ухилитися від слідства
та суду або від виконання процесуальних рі

шень, перешкоджає встановленню істини у
справі або продовжує злочинну діяльність.
При цьому чинним законодавством для про

цедур екстрадиції не передбачена можливість
отримання від підозрюваного, обвинуваченого
або підсудного письмових зобов’язань про яв

ку на виклик особи, яка проводить дізнання,
слідчого, прокурора або суду, а також про те,
що він повідомить про зміну свого місця пере

бування, як це передбачено ст. 148 КПК Ук

раїни для інших випадків, коли відсутні
підстави застосування запобіжних заходів.

Законодавством закріплені додаткові об%
меження щодо застосування процедури тим%
часового арешту, пов’язаних із відмовою у
видачі особи іншій державі. У ході розгляду
судами подання про тимчасовий арешт особи
суд повинен перевірити наявність запиту та
відповідних документів, визначених догово

ром, на підставі яких вирішується питання про
екстрадицію, а також відсутність обставин, що
перешкоджають видачі або передачі (статті 2,
3, 6, 10, 11 Європейської конвенції та Додат

кові протоколи до неї 1975 і 1978 рр., ст. 57
Конвенції про правову допомогу та правові від

носини у цивільних, сімейних і кримінальних
справах 1993 р. тощо).

Зокрема, видача затриманих осіб не здійс

нюється: за політичні та військові правопору

шення; у зв’язку із закінченням строків дав

ності; коли на території сторони, до якої зверта

ються із запитом, постановлено вирок суду чи
постанову про закриття справи за тим самим
обвинуваченням, у зв’язку з пред’явленням
якого вимагається видача; коли порушується
питання про видачу громадян України або осіб
без громадянства, які постійно проживають в
Україні; стосовно осіб, які мають в Україні ста

тус біженця; якщо сторона, що надсилає запит,
не надасть Україні достатніх гарантій того, що
вирок із покаранням у виді смертної кари не бу

де звернутий до виконання у випадку, коли пра

вопорушення, за яке вимагається видача, ка

рається смертною карою за законодавством
держави, що надсилає запит; якщо злочин, у
зв’язку з яким вимагається видача, згідно із за

конодавством сторони, що запитує, або України
переслідується в порядку приватного обвинува

чення; якщо злочин, у зв’язку із вчиненням яко

го вимагається видача, карається позбавленням
волі на максимальний строк менше одного року
або менш суворим покаранням тощо.

Судам слід враховувати й інші положення
Європейської конвенції чи міжнародних дого

ворів із питань надання правової допомоги, яки

ми передбачено право сторони, до якої зверта


ються із запитом, відмовити у видачі особи.
Таким чином, за наявності підстав для відмови
у видачі особи процедура тимчасового арешту
застосована бути не може. Відповідно до ч. 2
ст. 464 КПК України у разі, коли під час екс

традиційної перевірки встановлені обставини,
за наявності яких видача особи не здійснюєть

ся, така особа підлягає звільненню з
під варти.

Питання про обрання запобіжного заходу
у вигляді тимчасового арешту стосовно осіб,
які підлягають екстрадиції, не може бути
вирішене судом за власною ініціативою. Від

повідно до ст. 343 КПК України, постановля

ючи вирок, за яким до підсудного застосо

вується та чи інша міра покарання, суд пови

нен обміркувати питання про запобіжний
захід до набрання вироком законної сили та
має право обрати запобіжний захід або ж ска

сувати, змінити чи підтвердити раніше обра

ний. Зазначене, у тому числі, стосується та�
кого запобіжного заходу, як взяття під варту.

Оскільки чинне законодавство не надає су

дам повноваження щодо самостійного вирі

шення питання про надання дозволу на вида

чу осіб і відповідно до ст. 22 Європейської кон

венції та аналогічних положень інших міжна

родних договорів України процедура стосовно
їх видачі регулюється виключно законодав

ством сторони, до якої звертаються із запитом,
суди не вправі вирішувати такі питання. Не мо�
жуть вони за власною ініціативою вирішувати
й питання про обрання запобіжних заходів що�
до осіб, які підлягають видачі або передачі, у
тому числі тримання під вартою, оскільки та

кі заходи застосовуються лише у справах, що
перебувають у провадженні компетентних ор

ганів України.

У ході розгляду скарг тимчасово заареш%
тованих осіб (їх законних захисників) додат%
ковому вивченню підлягають також питан%
ня, пов’язані із законністю процедур екстра%
диції. Відповідно до ч. 7 ст. 462 КПК України
на постанову судді до апеляційного суду про

курором, особою, до якої застосовано тимчасо

вий арешт, її захисником чи законним пред

ставником протягом трьох діб із дня винесення
постанови може бути подана апеляція. Подан

ня апеляції на постанову судді не зупиняє наб

рання нею законної сили й її виконання. Ухва

ла апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Розгляд скарг провадиться за правилами,
встановленими частинами 7 і 8 ст. 106 КПК
України. Вирішуючи питання про законність
затримання, суддя має враховувати як відпо

відні положення КПК щодо порядку затри

мання та процесуального його оформлення, так
і положення відповідного міжнародного дого

вору, у зв’язку з виконанням якого особу за

тримано, наявність необхідних документів, на
підставі яких здійснюється екстрадиція (зо

крема, запит про видачу, рішення компетент
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них органів сторони, що звертається із запи

том, про затримання й арешт особи тощо).

Результати аналізу відмінностей тимча�
сового арешту порівняно із арештом у за

гальному кримінально
процесуальному ро

зумінні свідчать, що тимчасовий арешт є ок�
ремим специфічним видом запобіжного захо�
ду, але не різновидом арешту у розумінні 
ст. 155 КПК України [2].

Проведене нами дослідження дозволяє
запропонувати доповнити перелік запобіж

них заходів, закріплений у ст. 149 КПК Ук

раїни, та викласти статтю у такій редакції:

«Стаття 149. Запобіжні заходи
Запобіжними заходами є:
1) підписка про невиїзд;
2) особиста порука;
3) порука громадської організації або

трудового колективу; застава; 
4) взяття під варту; тимчасовий арешт;

екстрадиційний арешт;
5) нагляд командування військової час


тини.

Тимчасовим запобіжним заходом є за

тримання підозрюваного, яке застосовується
з підстав і в порядку, передбачених статтями
106, 115, 1652 цього Кодексу».

Висновки

Результати наукового аналізу відміннос

тей тимчасового арешту порівняно із ареш

том у загальному кримінально
процесуаль

ному розумінні та подальшого дослідження
тимчасового арешту як окремого специфіч

ного виду запобіжних заходів свідчать про
необхідність удосконалення чинного кримі

нально
процесуального законодавства.

Основними напрямами розвитку поло

жень даного дослідження ми вважаємо роз

роблення науково
обґрунтованих пропози

цій щодо внесення необхідних коректив до
інших статей КПК, що зумовлені запропоно

ваним нами розширенням переліку запо

біжних заходів.

We investigated the provisional arrest as a separate specific types of measures preventive nature.
Conducted a scientific analysis of the differences temporary arrest compared with the arrest in the general
sense of Criminal Procedure. Ideas for improving the existing Criminal Procedure Code. Identified promising
areas for further research on the issues discussed.

В статье исследуется временный арест в качестве отдельного специфического вида мер предуп�
редительного характера, анализируются различия временного ареста по сравнению с арестом в об�
щем уголовно�процессуальном смысле, формулируются предложения по совершенствованию действу�
ющего уголовно�процессуального законодательства. 

Співзасновники:  
Науково
дослідний інститут приватного права і підприємництва 

Академії правових наук України, 

ТОВ «Гарантія»

Видавець: ТОВ «Гарантія»

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 
серія КВ № 15779
4251ПР від 02.11.2009 р.

Журнал рекомендовано до друку вченою радою Науково"дослідного інституту приватного
права і підприємництва Академії правових наук України  

(протокол № 8  від 28.09.2011 р.)


