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Договірне право багатьох країн світу за	
кріплює право сторін відмовитися від
договору в установленому порядку.

При цьому використовуються терміни «відмо	
ва від договору», «відмова від зобов’язання»,
«розірвання договору»; допускається відмова
(розірвання) договору як за домовленістю
сторін, так і в односторонньому порядку у разі
порушення договору другою стороною. 

Загальні підходи до правового регулюван	
ня відмови від виконання договору в дого	
вірному праві різних країн мають певні від	
мінності. Найбільш яскраво це можна про	
ілюструвати на особливостях правового ре	
гулювання зазначених відносин у країнах ро	
мано	германської та англосаксонської пра	
вових сімей. 

Договірне право країн романо	германсь	
кої правової сім’ї (до якої входить і правова
система України) в регулюванні питання, що
розглядається, виходить із загального прин	
ципу «pacta sunt servanda», розробленого ще
юристами Стародавнього Риму. Звідси і вста	
новлення обмежень щодо можливості відмо	
ви від виконання договору. 

Договірне право країн англосаксонської
правової сім’ї дозволяє стороні договору від	
мовитися від його виконання, сплативши дру	
гій стороні збитки. 

Вивченню питань, пов’язаних із окресле	
ною проблематикою, приділяли увагу такі вче	
ні, як Т. Боднар, О. Дзера, А. Карапетов та ін.
Проте спеціальних досліджень, безпосередньо
присвячених порівняльно	правовим аспектам
інституту відмови від виконання договору, в
Україні не здійснювалося. 

У загальному вигляді правове регулюван	
ня відмови від виконання договору зводить	
ся до встановлення підстав, форми, порядку
та наслідків зазначеної відмови. Досліджен	
ня зазначених питань й є метою цієї статті. 

Що стосується підстав відмови від вико	
нання договору, то допускається відмова (ро	

зірвання) договору як за домовленістю сто	
рін, так і в односторонньому порядку у разі
порушення договору другою стороною. У пер	
шому випадку сторони домовляються про при	
пинення договору, і саме домовленість як акт
їх волевиявлення є підставою для припинен	
ня певних прав та обов’язків, які до цього сто	
рони поклали на себе за своїм волевиявлен	
ням. У другому випадку сторона договору –
потерпілий, у разі порушення договору другою
стороною – порушником, відмовляється від
договору в односторонньому порядку. 

Договірне право переважної більшості
країн світу визнає як підставу для розірвання
договору його порушення. При цьому право	
ве регулювання відносин щодо відмови від
договору (його розірвання) у будь	якій кра	
їні чільно пов’язане з кваліфікацією певних
дій (бездіяльності) сторін договору як право	
порушень і поділом (або ні) їх на види. Перш
за все це стосується правових наслідків. Так,
чинний Цивільний кодекс (далі – ЦК) Ро	
сійської Федерації (далі – РФ) розрізняє два
види порушення договору: невиконання та не	
належне виконання (див., наприклад, статті
381, 396, 405). Це чітко проявляється у наслід	
ках порушення договору, зокрема стягнення
збитків і неустойки у випадку невиконання
зобов’язання позбавляє кредитора права ви	
магати реального виконання, а у випадку не	
належного виконання – ні (ст. 396 ЦК РФ). 

ЦК України також розрізняє поняття «не	
виконання» і «неналежне виконання». Крім то	
го, вітчизняний законодавець розрізняє «част	
кове» і «повне» невиконання та встановлює
різні правові наслідки односторонньої відмо	
ви від договору у разі його порушення: у разі
відмови від договору частково – зміну умов
договору; у разі відмови від договору у повно	
му обсязі – розірвання договору (ч. 3 ст. 651
ЦК України). Проте, як зазначає Т. Боднар,
«в обох випадках односторонньої відмови
маємо справу зі способами захисту поруше	
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них цивільних прав, передбаченими відповід	
но пунктами 6 і 7 ч. 2 ст. 16 ЦК України, –
зміною правовідношення і припиненням пра	
вовідношення, які у разі застосування їх сто	
роною договору набувають характеру спосо	
бів самозахисту» [1, с. 40]. 

Слід зазначити, що в умовах глобалізації
традиційний погляд національного законо	
давця на інститут порушення договору у ба	
гатьох країнах зазнає певних змін. Так, пер	
вісна редакція ЦК Німеччини виокремлю	
вала два види порушень договору: неможли	
вість виконання та прострочення виконання.
Разом із тим практика довела, що можливе
існування і третього виду порушення, який
отримав назву «позитивне порушення дого	
вору». Зазначеним поняттям охоплювалися
випадки, коли договір виконувався в цілому,
але з певним відступленням від його умов (за
винятком прострочення виконання зобов’я	
зання). Такий поділ порушень договору на
види мав суттєве юридичне значення, оскіль	
ки від віднесення порушення до того чи ін	
шого виду залежала можливість використан	
ня певних засобів правового захисту. 

У чинній редакції ЦК Німеччини, що на	
була чинності з 01.01.2002 p., зазначений по	
діл порушень договору на види не здійсню	
ється, а саме порушення договору розгляда	
ється як єдине поняття. На єдиній концепції
порушення договору базуються відповідні
положення французького договірного права
(проте в окремих випадках ЦК Франції ви	
окремлює прострочення). 

Англо	американське право також спира	
ється на загальне поняття порушення дого	
вору, не виокремлюючи прострочення з точ	
ки зору властивих даному виду порушення
договору правових наслідків [2, с. 87], проте
«особливий статус» надається так званому
суттєвому порушенню (Fundamental Breach).
Так, у США договір може бути припинений
суттєвим його порушенням. Якщо одна сторо	
на відмовляється виконати договір (тим са	
мим розриваючи його) або не виконує його
згідно із визначеними умовами, то ця сторона
є винною у суттєвому порушенні договору, от	
же, звільняє другу сторону від обов’язку щодо
виконання покладених на неї зобов’язань. Як
наслідок, договір припиняється. Але, як за	
значає А. Карапетов, такий підхід породжує не	
визначеність, оскільки остаточне рішення сто	
совно суттєвості чи несуттєвості порушення
ухвалює лише суд; у випадку оскарження ро	
зірвання договору боржником суд може прий	
няти сторону останнього, визнавши порушен	
ня несуттєвим і недостатнім для виправдання
розірвання договору [3, с. 223–224]. 

Стосовно порядку вираження й оформ	
лення відмови від договору у світовій прак	
тиці відсутня єдність підходів. Так, німець	
ке договірне право виходить з того, що кре	
дитору не потрібно звертатися до суду для
того, щоб розірвати договір у разі його по	
рушення; французьке право, навпаки, вима	
гає, щоб вимога про розірвання договору була
пред’явлена у суд, і відповідачеві, залежно
від обставин, може бути надане відстрочення
(ст. 1184 ЦК Франції). В Англії відмова борж	
ника від договору може бути здійснена в різних
формах. 

Особливим чином виокремлюється ре	
нансація (renunciation) договору і неможли	
вість виконання. Ренансація як форма відмо	
ви передбачає, що боржник прямо оголосив
про небажання виконувати договір або такий
висновок прямо (очевидно) випливає із по	
ведінки боржника. Кредитор у результаті ре	
нансації договору набуває безумовне право
розірвати договір. Ренансація може бути здійс	
нена як до настання строку виконання, так і
після цього. Якщо ренансація відбувається 
до настання терміну виконання, таке пору	
шення в англійському праві має назву Antici	
patory Breach і надає кредиторові право розір	
вати договір до настання терміну виконання
[3, с. 84]. 

ЦК України не встановлює загальних пра	
вил щодо оформлення та порядку виражен	
ня відмови від договору. Проте вказівка на
зазначену форму та порядок зустрічається в
нормах, які регулюють окремі види договір	
них зобов’язальних відносин (наприклад, ч. 3
ст. 739 ЦК України). 

Як зазначають О. Дзера та А. Блащук, юри	
дично взаємна відмова від договірного зобо	
в’язання, як випливає із змісту ч. 3 ст. 214 ЦК
України, також є договором, що має уклада	
тись у такій самій формі, в якій було вчинено
правочин, щодо якого сторони відмовляють	
ся. У цьому договорі вони мають право про	
вести розподіл майна, збитків тощо. Хоча по	
ложення глави 16 про відмову від правочину
не узгоджуються з положеннями ч. 1 ст. 651
ЦК України, яка визначає порядок припинен	
ня договірного зобов’язання за домовленістю
сторін про зміну або розірвання договору; у
разі взаємоузгодженої відмови від договору
фактично відбувається у такий спосіб розір	
вання договору, а тому взаємна відмова від	
повідно має оформлятися правочином про ро	
зірвання договору, а не про відмову від нього,
оскільки ЦК України не містить такої конкрет	
ної підстави припинення договору [4, с. 293]. 

Що стосується односторонньої відмови від
договору, то оскільки ЦК України не містить
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спеціальних вимог щодо форми вчинення від	
повідних юридичних дій, то при визначенні
форми односторонньої відмови від договору
слід виходити із загальної вимоги, встанов	
леної ч. 3 ст. 214 ЦК України, згідно з якою
«відмова від правочину вчиняється у такій
самій формі, в якій було вчинено правочин»
[1, с. 41]. Наслідком розірвання договору в
праві країн романо	германської правової
сім’ї завжди була двостороння реституція.
Кожна із сторін повинна була повернути ін	
шій все отримане за договором (див., напри	
клад, § 346 ЦК Німеччини). В англо	амери	
канському праві до проблеми реституції скла	
лося подвійне ставлення. З одного боку, зо	
крема, англійські суди визнають, що у випад	
ку розірвання договору внаслідок його пору	
шення добросовісна сторона має право на
реституцію, а сторона, що порушила договір,
не має такого права навіть тоді, коли вона ви	
конала певну частину своїх зобов’язань за до	
говором; з іншого – англійське право майже
до Другої світової війни не визнавало рести	
туції у випадку «тщетності договору»: вважа	
лося, що оскільки договір припиняється лише
на майбутній час з моменту виникнення об	

ставин, що призвели до «тщетності договору»,
то все, що було зроблено до цього, вчинялось
як виконання цього договору і не повинно
повертатися [5, с. 32–33]. 

Більш докладне вивчення наслідків розір	
вання договору в англо	американському пра	
ві може бути предметом подальших досліджень
науковців	цивілістів. 
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Речові права традиційно розглядають в
об’єктивному та суб’єктивному розумінні.
В об’єктивному розумінні речове право –

це сукупність норм, що оформлюють і закріплю	
ють належність речей учасникам цивільних пра	
вовідносин (фізичним і юридичним особам, те	
риторіальним громадам, державі Україна, Авто	
номній Республіці Крим, іноземним державам),
регламентують відносини щодо реалізації інте	
ресів стосовно них і характеризують статику май	
нових цивільних правовідносин. У суб’єктивно	
му розумінні речове право розглядається як аб	
солютне суб’єктивне цивільне право особи, що
надає їй можливість безпосереднього панування
над конкретною річчю і відсторонення від речі
всіх інших осіб, захищається спеціальними речо	
во	правовими позовами [1, c. 7]. Систему речо	
вих прав складає право власності й обмежені ре	
чові права (права на чужі речі) – право воло	
діння, право користування (сервітут), право ко	
ристування земельною ділянкою для сільськогос	
подарських потреб (емфітевзис), право забудови
земельної ділянки (суперфіцій), право довірчої
власності, право оперативного управління, право
господарського відання, застава та притримання
з точки зору їх речової природи. 

Для всіх видів речових прав на чуже майно
характерні такі ознаки: вони мають безстроко	
вий або тривалий характер; oб’єктом цих прав є
річ; вимоги, що випливають із речових прав, під	
лягають першочерговому задоволенню по відно	
шенню до вимог, що виходять із зобов’язальних
правовідносин; для них характерне право сліду	
вання, при якому право на чужу річ слідує за
об’єктом права власності, що обтяжений правом
на чужу річ; ці права користуються абсолютним
захистом; вони є виключними правами; вони
мають подвійний характер – з одного боку, во	
ни є абсолютними (відносини між суб’єктом прав
на чуже майно та третіми особами), а з іншого –
відносними (відносини між суб’єктом прав на
чуже майно і власником цього майна); право на
чуже майно обмежує як його носія встановле	
ними рамками користування, так і права влас	
ника цього майна. 

Дослідження категорії охоронюваних зако	
ном інтересів у приватному праві не є настільки
ж кількісними, як дослідження суб’єктивних
прав, проте низка науковців розглядала їх у своїх
працях. Перш за все, заслуговують на увагу ро	
боти Р. Ієринга, Ю. Гамбарова, І. Покровського,
Є. Пассека, В. Грибанова, В. Попова, С. Брату	
ся, М. Вітрука, Р. Гукасяна, М. Єгорова, О. Іоф	
фе, О. Красавчікова, М. Барінова, М. Матузова, 
В. Рясенцева, О. Малько, В. Субочева, Є. Вавіліна,
Р. Стефанчука, О. Вінник, С. Михайлова. Проте
реалізація та захист охоронюваних законом інте	
ресів у правовідносинах щодо здійснення обме	
жених речових прав у них висвітлено не було. 

Метою цієї статті є проведення аналізу існу	
вання, реалізації та захисту охоронюваних за	
коном інтересів в окремих конструкціях обме	
жених речових прав, в яких охоронювані за	
коном інтереси мають найбільшу сферу своєї
реалізації. 

З визнанням de ure права приватної влас	
ності на землю та збільшенням питомої ваги в
цивільному обороті правочинів із земельними
ділянками виникла потреба на законодавчому
рівні врегулювати ці невідомі радянському за	
конодавству правовідносини із складним комп	
лексним характером, об’єктом яких є земля. До таких
відносин належать і ті, що пов’язані з виникнен	
ням, здійсненням та припиненням сервітутів. Їх
гостра необхідність відчувається, коли існують
сусідні ділянки і при цьому одна з них за своїм
знаходженням та конфігурацією була призна	
чена певною мірою слугувати іншим, без чого їх
використання неможливе або дуже ускладнене.
Часто виникають суперечки про визначення меж
земельних ділянок, про те, які дерева можуть
бути посаджені на межі двох ділянок або якої
висоти будівлі можуть бути споруджені, щоб не
закривати світло чи красивий краєвид сусідам,
про право проходу через сусідню ділянку тощо.
У сучасному цивільному обороті існує багато
прикладів застосування сервітутів: право про	
ходу, право проїзду на велосипеді, право проїз	
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ду на транспортному засобі, право прогону ху	
доби, право прокладання й експлуатації ліній
електропередачі, зв’язку, трубопроводів, водо	
проводу тощо. Призначенням сервітутів є та	
кож забезпечення публічних інтересів шляхом
законного й обгрунтованого обмеження прав
землевласників. 

Згідно із ст. 401 Цивільного кодексу (далі –
ЦК) України право користування чужим май	
ном (сервітут) може бути встановлене щодо зе	
мельної ділянки, інших природних ресурсів
(земельний сервітут) або нерухомого майна 
для задоволення потреб осіб, що не можуть бу	
ти задоволені іншим способом. Сервітут може
належати власникові (володільцеві) сусідньої зе	
мельної ділянки, а також іншій, конкретно ви	
значеній особі (особистий сервітут). Як бачи	
мо, легального визначення сервітуту не надано.
У доктрині цивільного права під сервітутом ро	
зуміється речове право обмеженого користуван	
ня чужою річчю, яке встановлюється для ство	
рення певних вигод при експлуатації іншої ре	
чі або на користь іншої особи. Отже, сервітут є
захистом об’єктивно обумовлених охоронюва�
них законом інтересів, що не можуть бути ре�
алізовані в інший спосіб. 

Аналіз статей чинного ЦK України свід	
чить, що сервітути можуть бути земельні (що
встановлюються щодо земельної ділянки або
інших природних ресурсів) та особисті (що
встановлюються в інтересах конкретної особи,
а не щодо певного майна). При земельному сер	
вітуті заміна власників обслуговуючого майна
або володільців пануючого майна не впливають
на долю встановленого сервітуту. Це не стосу	
ється особистих сервітутів. Сервітути можуть
бути встановлені по відношенню не тільки до
земельних ділянок і природних ресурсів, а й до
іншого нерухомого майна. Це дозволяє виокре	
мити ще один вид сервітутів, який в кодексі не
зазначається – міський сервітут, оскільки цей
різновид сервітутів був запроваджений у рим	
ському праві та перейшов до сучасного приват	
ного права разом із термінологічним набуттям. 

Cервітут домінує над правом власності: спо	
чатку свої потреби за рахунок обтяженого сер	
вітутом майна задовольняє сервітуарій, а потім –
власник майна. Сервітутне право користування
житлом власника набувають члени його сім’ї,
які з ним спільно проживають і ведуть спільне
господарство. Набуття сервітутного права за
фактом наявності статусу члена сім’ї, що про	
живає спільно, є також захистом охоронюва	
них законом речових інтересів осіб – невласни	
ків житла. Сервітут часто встановлюється в су	
спільних інтересах – привласнення загально	
доступних дарів природи, можливість користу	
ватися природними об’єктами, вільний доступ
до прибережної смуги, мисливство та рибал	
ка, сінокосіння, випасання домашніх тварин,
забір водних ресурсів із водних об’єктів і водо	
пою, використання земельної ділянки для ре	
монту комунальних, інженерних, електричних
мереж тощо. 

Захист речових інтересів встановленням
сервітутів та інших обмежених прав на сьогодні
є загальною практикою. Судова практика має
велику кількість прикладів на підтвердження
цієї тези. 

Наприклад, справа № 2	203, рішення Ялтинсь	
кого міського суду Автономної Республіки Крим
від 25.08.2010 р. Відкрите акціонерне товариство
«Алуштинський ефіроолійний радгосп	завод» звер	
нулося до суду з позовом до відкритого акціонерно	
го товариства «Крименерго» про встановлення зе	
мельного сервітуту. Вимоги були мотивовані тим,
що товариству на праві користування належить зе	
мельна ділянка, на якій розташоване домоволо	
діння на праві приватної власності. Це нерухоме
майно розташоване на різних рівнях, у зв’язку з
чим існує два необхідних під’їзди до нього. Від	
повідач є власником земельної ділянки, що розта	
шована поряд. По земельній ділянці відповідача
проходить дорога загального користування, яка є
єдиним шляхом під’їзду до нижньої площадки їх до	
моволодіння та трансформаторної підстанції № 119
ВАТ «Крименерго». Але відповідач здійснив будів	
ництво капітального цегляного паркану, який пов	
ністю перекриває заїзд на територію домоволодін	
ня позивача. Таким чином, будівництво відповіда	
ча позбавило їх можливості користуватися своєю
земельною ділянкою та нерухомим майном. Суд по	
зов задовольнив і обтяжив інтереси відповідача віль	
но розпоряджатися своїм майном, будувати навколо
земельної ділянки паркан задля її охорони, встано	
вивши сервітут проти волі власника.

Приклад захисту речових інтересів встанов	
ленням факту наявності суперфіцію розкривається
у справі № 2о	118, рішення Ямпільського район	
ного суду Вінницької області від 14.12.2010 р. Гро	
мадянин А подав до суду позов про встановлення
факту існування суперфіція за договором. Заявник
зазначив, що протягом 12 років проживав однією
сім’єю з громадянкою Б без реєстрації шлюбу, у
домоволодінні її сина і з його дозволу займався
переобладнанням старого будинку та підсобних
приміщень на земельній ділянці. Заявник вказу	
вав, що фактично між ним і громадянкою Б, з од	
ного боку, та її сином – з іншого, був укладений
договір суперфіція, який неможливо було укласти
в письмовій формі, оскільки син проживав за кор	
доном. Заявник зазначив, що ним були проведе	
ні ремонтно	будівельні роботи житлового будин	
ку, добудовані господарські споруди, спільно з
громадянкою Б вкладені кошти та фізична пра	
ця. Громадянка Б, як представник свого сина, по	
зов заперечувала. Суд позов задовольнив, захис	
тивши фактичні об’єктивно існуючі речові інтере	
си позивача. 

Поєднання декількох способів захисту в од	
ному позові наочно продемонстровано у справі
№ 2	218/2011, рішення Роменського міськрайон	
ного судy Сумської області від 30.08.2011 р. Грома	
дянка А звернулася до суду з позовом до громадя	
нина Б, Роменської міської ради, громадянина В,
громадянина Г, третіх осіб громадян Д, Є, Ж, З, уп	
равління Держкомзему в м. Ромни Сумської об	
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ласті про виділ земельної ділянки, встановлення
на неї сервітуту та суперфіцію в інтересах міської
ради. В судовому засіданні позивач пояснила, що
отримала державний акт на право власності на
землю і хоче користуватися належною їй земель	
ною ділянкою. Вона згодна з тим, що треба встано	
вити сервітут і суперфіцій, оскільки через цю зе	
мельну ділянку проходять комунікації до сусідніх
будинків. Вона не буде чинити жодних перешкод 
у випадку необхідності використання її земельної
ділянки для якихось потреб за необхідності. Пози	
вачка наголошувала, що якщо їй дали в особисту
власність землю, вона має право на виділення її в
натурі. Суд дійшов висновку, що для задоволення
інтересів позивачки, здійснення розділу земельної
ділянки відповідно до вимог чинного законодав	
ства необхідно вирішити питання встановлення
земельного сервітуту – для обслуговування та ре	
монту належних співвласникам частин житлового
будинку надати право встановлення будівельних
риштувань і складування будівельних матеріалів
із метою ремонту частин житлового будинку у разі
виникнення такої необхідності та суперфіцію –
для забезпечення спільного використання системи
газопроводу, лінії електропередачі, мережі водо	
проводу надати право прокладання й експлуатації
ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, ін	
ших лінійних комунікацій у разі виникнення такої
необхідності. 

Довірча власність – ще один різновид речо	
вих обмежених прав, де охоронювані законом
інтереси мають різноманітний спектр проявів.
В умовах радикальних змін, що відбуваються в
Україні, та реформування цивільного законо	
давства юридична доктрина і практика сфор	
мулювали низку правових новел, які повинні
сприяти гармонічній адаптації в загальносвіто	
вому ринковому напрямі розвитку, забезпечу	
вати правове регулювання правовідносин, що
виникають між його суб’єктами. Довірча влас	
ність (англ. trust – траст) є прикладом «розді	
леного» між двома власниками права власності,
що виступає єдиною підставою для всіх від	
носин економічного циклу. Для юридичного
оформлення економічного життя можна і до	
речно розділяти правомочності власності. Цей
процес, як правило, ускладнюється розчлену	
ванням речових прав, особистих прав і прав, що
виникають у результаті об’єднання осіб. Роз	
щеплення права власності означає встановлен	
ня ще одного права власності на те саме майно.
Хоч існують думки, що традиційно зміст «роз	
щепленої» власності полягає в тому, що право
власності не належить ані власнику, ані іншому
титульному власнику з винятковими повнова	
женнями на те ж майно, ми вважаємо, що при
такому «розщепленні» в управителя виникає пра	
во, ідентичне праву власності реального влас	
ника майна, тобто співіснують дві проекції од	
ного права власності на те саме майно. У су	
часній цивілістичній доктрині мають місце та	
кож інші думки щодо суті довірчої власності:
Довірчий власник є єдиним власником на це май	

но, інших власників немає. За цим критерієм
довірча власність у контексті українського пра	
ва повинна відмежовуватися від англо	амери	
канської конструкції трасту. Засновник і виго	
донабувач довірчої власності мають тільки зо	
бов’язальні права вимоги й тому не є власника	
ми цього майна [2, c. 203–204]. Однак це питан	
ня (питання правової природи довірчої влас	
ності) залишається питанням тлумачення існу	
ючих норм даного інституту. ЦК України нази	
ває довірчу власність особливим видом права
власності (ч. 2 ст. 316 ЦК України), автоматич	
но наповнюючи цей інститут речово	правовим
змістом. 

У суб’єктів цивільних правовідносин існує
цивільне суб’єктивне право передавати майно в
довірчу власність. При цьому виникають певні
юридичні можливості, надані суб’єкту, – право	
мочності. До них відносяться правомочності на
власні дії – заснувати (передати майно) та при	
пинити довірчу власність; правомочності вимо�
ги – можливість вимагати від управителя тих
дій із довірчою власністю, що передбачені зако	
ном або договором, надання звіту засновнику
управління тощо; право вимоги до третіх осіб
утримуватися від зазіхань на майно, передане в
довірчу власність. Це абсолютне право, що пе	
реходить за річчю й у такий спосіб його набуває
управитель довірчої власності. Однак цілісність
і зберігання майна, переданого в довірчу влас	
ність, становить охоронюваний законом інтерес
і самого засновника. Також слід згадати про пра�
вомочності захистy, що передбачають можли	
вість використання різних юрисдикційних і не	
юрисдикційних форм захисту, речово	правових
і зобов’язально	правових способів захисту по	
рушених прав при довірчій власності. 

Довірча власність установлюється в інтере	
сах засновника або зазначеної ним третьої осо	
би – бенефіціарія (вигодонабувача). При цьому
інтерес як категорія соціогуманітарного пізнан	
ня визначається поведінкою людини в соціумі
та розвитком самого соціуму. А інтерес як пра	
вова категорія зумовлює формування об’єктив	
ного права, існує до закріплення в суб’єктивних
правах і поза таким закріпленням. Правова сфе�
ра – це сфера соціального життя, що складаєть	
ся із сукупності нестабільних соціальних сис	
тем. Ця нестабільність дає імпульс динамічнос	
ті всьому, що її стосується: праву, правовідно	
синам, правосвідомості, правовій культурі, пра	
вовій системі в цілому. Тому закон як об’єктивне
нормативно виражене право не здатне все охо	
пити та передбачити своїм регулюванням усі ас	
пекти людського життя. 

Дослідження правової сфери через категорію
«інтересу», його сутність, роль, поняття, струк	
турy, системy, безумовно, означає розширення
обріїв, збагачення вже існуючих методологіч	
них підходів, пов’язаних із розумінням потен	
ціалу права як соціального регулятора. Інтерес
здатний опосередковувати «нормативну приро	
ду права й усунути погрішності імперативів пра	
вового регулювання як індикатор пристосова	
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ності поводження індивідів до всіх факторів,
зумовлених дією права в суспільстві [3, c. 385].
Саме собою право також здатне виробляти ін	
тереси, реагуючи на виклики реального життя.
В цьому сенсі інтереси як юридична категорія
продовжують виконувати завдання права – во	
ни також регулюють суспільні відносини, але
вже на іншому, більш тонкому рівні. Інтереси
страхують від неефективності дії права або від
його «недії» у тих чи інших ситуаціях; у такий
спосіб вони доносять конкретно бажане благо
конкретній особі, навіть тоді, коли право таких
можливостей не дає. Р. Майданик виділяє види
довірчих відносин залежно від спрямованості
інтересу фідуціарія: у власному інтересі, за ра	
хунок третьої особи, у власному та чужому інте	
ресі та змішані (автор називає їх порівняльні)
інтереси різних осіб цих правовідносин [4, c. 43].
Він вказує на двоаспектність специфіки інте	
ресу в довірчих правовідносинах: по	перше, 
довірена особа одночасно діє в своєму і чужо	
му інтересі, але з пріоритетом чужого; по	друге,
«юридична заінтересованість фідуціарія визна	
чається інтересом довірителя», отже довірчі пра	
вовідносини здійснюються юридично заінтере	
сованими (за посадою, в силу професійної на	
лежності чи іншої особистої заінтересованості
тощо) особами, зобов’язаними на свій розсуд,
виключно в інтересах довірителів та/або пере	
важно перед власним інтересом, надавати пос	
луги з реалізації охоронюваних законом чужих
інтересів [4, c. 44]. 

Висновки 

Право породжує інтереси, регулює їх, а ін	
тереси, у свою чергу, породжують право, у тому
числі право на юридичні засоби гарантії здійс	
нення й охорони. На реалізацію інтересів при
здійсненні обмежених речових прав великий
вплив справляє їх сутність: який саме інтерес

реалізується – приватний чи публічний. Цей
факт тягне за собою низку подальших кроків у
механізмі правового регулювання. 

При встановленні обмежених речових прав
значна сфера відносин залишається неврегульо	
ваною, а категорія охоронюваних законом ін	те	
ресів – це саме той юз, що дасть змогу захисти	
ти інтереси як засновника та вигодонабувача,
так і управителя довірчої власності в рамках 
ст. 16 ЦК України й інструментарію процесуаль	
них кодексів. Що стосується реалізації кон	
кретних охоронюваних законом інтересів в об	
межених речових правах, то до них можна від	
нести публічні та приватні інтереси в активіза	
ції цивільного обороту, трансформації економіч	
них відносин, уніфікації цивільного законода	
вства в європейському або світовому масшта	
бі, збільшенні акумуляції капіталу, одержанні
швидкого ефекту від розпорядження об’єктами
народного господарства. 

Приватний інтерес полягає в користуванні,
отриманні прибутків, примноженні майна або
збереженні його в належному стані тощо. Засоби
захисту охоронюваних законом інтересів в об	
межених речових правах зумовлені системою пра	
вових засобів, що втілені в принципи, гарантії,
дозволи та можливості в цивільному праві, які
послідовно організовані з метою реалізації охо	
ронюваних законом інтересів, їх захисту. 
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Закріплення в сучасних конституціях права
на вільний розвиток особистості (ст. 23
Конституції України, ст. 2 Конституції Ні	

меччини, ст. 10 Конституції Іспанії, ст. 1 Кон	
ституції Швеції тощо) свідчить про те, що осо	
бистість визнається соціальною цінністю в дер	
жаві. У зв’язку з цим у юридичній літературі під	
креслюється, що найбільш важливим принци	
пом сучасних конституцій є особистісний прин	
цип [1, с. 227], який, зокрема, проявляється в
існуванні відкритого переліку прав і свобод лю	
дини. Існування положення про невичерпність
прав має на меті підтримання динамічного вза	
ємозв’язку конституції та суспільства шляхом
можливості впровадження непоіменованих прав.
Подібний підхід є відображенням у законодав	
чій практиці так званої теорії природного права. 

Концепція вичерпності прав, з іншого боку,
має більш позитивістський характер і спрямова	
на на недопущення концентрації дискреційних
повноважень у руках юристів (передусім суд	
дів). Також у межах цієї концепції впровадження
нових прав розглядається можливим лише за
умови покладання відповідних обов’язків на ін	
ших осіб [2]. У кінцевому рахунку, обидва під	
ходи щодо переліку прав і свобод людини базу	
ються не стільки на логічних чи концептуаль	
них аргументах, скільки на ідеологічному під	
ґрунті (природно	правовому чи позитивістсь	
кому праворозумінні). 

Метою цієї статті є дослідження доктрини,
законодавства та правозастосовної практики
зарубіжних країн (США, Німеччини, Італії)
як країн, що справили визначальний вплив
на розвиток приватноправової концепції за	
гального права особистості. 

Як у Конституції України (ст. 22), так і в
Цивільному кодексі (далі – ЦК) України (ч. 3
ст. 270) міститься положення про те, що законо	
давчо встановлений перелік особистих немай	
нових прав не є вичерпним. Можемо побачити

подібну дискусію в приватному праві щодо об	
рання одного з двох підходів щодо кількісного
складу особистих прав – плюралістичної чи мо	
ністичної концепції особистих немайнових прав
[3, с. 114–117; 1, с. 232–234].  

Представники плюралістичної концепції ме	
тодологічно виходять із необхідності закріплен	
ня множинності особистих немайнових прав.
Так, С. Братусь свого часу зазначав, що право
охороняє не будь	який, нехай навіть не проти	
правний інтерес індивіда, а лише ті особисті бла	
га, які визнані соціально цінними, а тому підля	
гають з точки зору держави юридичному захис	
ту [4, с. 204]. Близьку позицію обіймав О. Іоф	
фе, який вважав, що ЦК може містити норми,
якими регламентуються окремі особисті немай	
нові права, однак лише особисті немайнові пра	
ва, що підлягають відновленню після їх пору	
шення [5, с. 66]. 

Моністична концепція у своєму загальному
вигляді виходить із необхідності існування єди	
ного особистого немайнового права. На підтрим	
ку цього С. Аскназій зазначав, що навряд чи ви	
дається можливим шляхом особливого перелі	
ку в ЦК вичерпати ці своєрідні особисті інтере	
си, які можуть вимагати цивільно	правової охо	
рони [6, с. 38]. 

Основна відмінність моністичної концепції
від плюралістичної, на думку Дж. Піно, полягає
в тому, що відповідно до першої, будь	які втру	
чання в особисту сферу заборонені, за винятком
тих, що прямо дозволені; відповідно ж до плю	
ралістичного підходу, будь	які втручання в осо	
бисту сферу допускаються, за винятком тих, що
явно заборонені [1, с. 232]. 

На нашу думку, саме моністична концепція
найкраще розвиває конституційно	правове по	
ложення щодо відкритого переліку особистих
прав і є більш ліберальною. Вона набула свого
закріплення в юрисдикціях багатьох розвинутих
країн світу; зокрема, охорона загального осо	
бистого права передбачена в законодавстві Ні	
меччини у вигляді однойменної правової конст	
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рукції (allgemeines Persоnlichkeitsrecht), що
покликана захищати різноманітні прояви осо	
бистості як окремо, так і в комплексі. У США
існує подібне до німецького загального особис	
того права право на публічність (right of public	
ity) [7]; в Італії – право на особисту ідентич	
ність (індивідуальність) (identitа personale) [1]
тощо. В Україні схоже право передбачене ст. 300
ЦК України – право фізичної особи на індиві	
дуальність. 

Коріння історичного розвитку німецького
загального особистого права (allgemeines Per	
sоnlichkeitsrecht) сягають післявоєнних часів,
коли, починаючи з 1945 р., суспільство, пам’ята	
ючи гіркий досвід різноманітних порушень осо	
бистих прав, передусім приниження людської
гідності, в період панування нацизму, стало по	
ступово змінювати власну думку по відношен	
ню до загального особистого права. Поштовхом
до цієї зміни стало проголошення Основного
закону Німеччини (Grundgesetz) 1949 р., у ст. 1
якого зазначається, що гідність людини є недо	
торканною; поважати та захищати її – обов’язок
всієї державної влади, а ст. 2 передбачається, що
кожна людина має право на вільний розвиток
своєї особистості. 

Прогалини в захисті конкретних видів прав
стали більш очевидними з появою нових тех	
нологій і розвитком засобів масової інформа	
ції, у зв’язку з чим почали з’являтися досі неві	
домі порушення особистих прав. Як зазначає
К.	В. Канаріс, те, що раніше розглядалося як проб	
лема правової політики, яка може бути виріше	
на тільки прийняттям відповідного закону, ста	
ло все частіше розглядатися як прогалина в за	
коні, яка має бути заповнена судовою практи	
кою [8, с. 492]. Так, в рішенні від 25.05.1954 р.
Федеральний суд Німеччини (Bundesgerichtshof)
дійшов висновку, що конституційні права, за	
кріплені статтями 1, 2 Основного закону, потре	
бують визнання загального особистого права в
приватному праві [9]. 

В юридичній літературі виділяють такі гру	
пи справ, до яких застосовується загальне осо	
бисте право: втручання в особисту сферу; пуб	
лікації особистої інформації; справи про дифа	
мацію; висвітлення у викривленому світлі; спра	
ви про присвоєння окремих аспектів особис	
тості [8, с. 498].  

Право на публічність у США захищає інте	
реси фізичної особи під час комерційного вико	
ристання її індивідуалізаційних ознак. Змістом
його є виключна правомочність суб’єкта цього
права видавати дозвіл (ліцензію) третім особам
на комерційне використання його індивідуаль	
ності [7, с. 1]. Основними випадками, до яких
застосовується право на гласність, є справи про
присвоєння окремих аспектів особистості, а са	
ме – імені, псевдоніму, подоби, голосу, характер	
них фраз, інших аморфних ознак особистості,
сукупність яких індивідуалізує людину (харак	
терний стиль одягу, зачіска, поза) тощо [10, с. 70]. 

Право на особисту ідентичність (індивіду	
альність) (іl diritto all’identitа personale), відпо	
відно до поширеної думки в італійській пра	
вовій доктрині, можна визначити як право фі	
зичної особи бути представленою в суспільно	
му житті (перш за все в засобах масової інфор	
мації) таким чином, що відповідає або хоча б не

викривлює та не спотворює її особистої історії
[1, с. 225]. Іншими словами, відповідно до тлу	
мачення, яке надається італійськими судовими
органами, йдеться про те, що культурний, про	
фесійний, релігійний, політичний, соціальний
досвід фізичної особи не повинен бути спотво	
рений, перекручений, сфальсифікований тощо
за допомогою приписування помилкових заяв
або дій [11]. 

Як і німецьке загальне особисте право, іта	
лійське право на особисту ідентичність (індиві	
дуальність) сформульоване судовою практикою
і за висловом Дж. Піно «it is possible to regard
the introduction of the right to personal identity
as an interesting example of a common	law tech	
nique in a civil	law system» (запровадження пра	
ва на особисту ідентичність (індивідуальність)
можна розглядати як цікавий приклад запро	
вадження техніки прецедентної правової систе	
ми в континентальну правову систему) [1, с. 232]. 

Схоже на описані складні правові конструк	
ції, які покликані захищати особистість комп	
лексно, право закріплене і в ЦК України – осо	
бисте немайнове право фізичної особи на інди	
відуальність. Відповідно до ст. 300 ЦК України
воно визначається як право на збереження
своєї національної, культурної, релігійної, мов	
ної самобутності, а також як право вільно оби	
рати форми та способи прояву своєї індивіду	
альності, якщо вони не заборонені законом і не
суперечать моральним засадам суспільства. Як
свідчить викладене, індивідуальність як об’єкт
даного права не визначається законодавцем, що
змушує науковців	правників, які займаються
дослідженням особистих немайнових прав, са	
мостійно визначати в інтересах юридичної те	
орії та практики це поняття. При цьому судова
влада в Україні, на відміну від німецької й іта	
лійської, стоїть осторонь формування наведе	
ного поняття – судова практика застосування
ст. 300 ЦК України є надзвичайно обмеженою. 

Найбільш вдалим на сьогодні визначенням
індивідуальності як об’єкта права, на нашу дум	
ку, є визначення, запропоноване Р. Стефанчу	
ком, який пропонує розуміти її як «особисте не	
майнове благо фізичної особи, яке є сукупністю
фізичних даних, психічних властивостей, харак	
терних рис і досвіду кожної особистості, що від	
різняють її від інших фізичних осіб» [3, с. 442–443].
Індивідуальність охоплює низку особливостей
фізичної особи, пов’язаних із її національною,
культурною, релігійною, мовною й іншою само	
бутністю, які можуть, на думку вченого, вира	
жатись у зовнішньому вигляді фізичної особи, її
голосі, манері поведінки, інтелектуальному, куль	
турному, освітньому рівні [3, с. 444–445]. 

Таким чином, індивідуальність як особисте
немайнове благо є багатоаспектною категорією,
яка охоплює всі можливі прояви (аспекти) осо	
бистості, окремі з яких нині закріплені в цивіль	
ному законодавстві як об’єкти самостійних ци	
вільних прав. З огляду на це, В. Бобрик робить
висновок, що за ст. 300 цивільно	правовій охо	
роні повинні підлягати лише ті риси людини,
які не знайшли визнання як окреме немайнове
благо [12, c. 115–116]. У цілому погоджуючись
із цією думкою, додамо, що, на нашу думку, ст. 300
ЦК України повинна застосовуватися до ви	
падків, в яких йдеться про охорону не окремого

..
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аспекту (риси) особистості, а про комплексну
охорону особистості. У цьому і полягає співвід	
ношення так званого загального особистого пра	
ва (права на особисту ідентичність чи права на
індивідуальність) та окремого позитивного осо	
бистого немайнового права. Це співвідношення
можна проілюструвати судовим прецедентом Pan	
grazi та Silvetti проти Комітету з референдуму
від 06.05.1974 р., що мав місце в Італії, який на
сьогодні вважається початковим пунктом у ви	
робленні концепції права на особисту ідентич	
ність. Факти цієї справи заслуговують на увагу. 

Так, у дні проведення референдуму стосов	
но скасування розлучень в Італії агітаційний ко	
мітет проти розлучень у своїй рекламній кам	
панії використав фотографію чоловіка та жінки,
які працюють у полі. Фото мало викликати по	
чуття «традиційної» атмосфери (показувати тра	
диційну сім’ю) і надсилати споглядачу відпо	
відне повідомлення проти розлучень. Проблема
полягала в тому, що, по	перше, фотознімок був
зроблений без згоди зображених на ньому людей;
по	друге, вони не були одружені; по	третє, вони
взагалі підтримували чинне законодавство про
розлучення. 

Окружний суд прийняв скаргу двох пози	
вачів до розгляду, маючи припущення, що по	
дібне використання зображення, перш за все,
порушує їх права на власну подобу, які захища	
ються відповідно до ст. 10 ЦК Італії. Однак суд	
дя додав, що публікація фотографії порушує й
інші інтереси позивачів, які можна об’єднати під
правом на особисту ідентичність. З цього при	
воду суддя зазначив, що закон захищає право
людини на визнання та підтвердження власних
поглядів, переконань і дій та право відмовитися
від дій, яких вони ніколи не вчиняли, оскаржи	
ти інформацію про себе, що не відповідає дійс	
ності, тобто, право на особисту ідентичність. 

Можна стверджувати, що право на особисту
ідентичність (індивідуальність) характеризу	
ється певною «еластичністю», оскільки може бу	
ти застосоване до широкого діапазону випадків
посягань на правдивість особистої історії людини. 

Висновки 

Короткий огляд зарубіжної практики засто	
сування моністичного підходу до охорони осо	
бистих немайнових прав свідчить, що ефектив	
ність такого підходу можлива лише за впрова	
дження окремих елементів прецедентної систе	
ми права в континентальну систему. Як зазначає
В. Суховерхий, якщо концепція множинності
особистих прав не забезпечує всебічності охо	
рони інтересів особистості та небезпечна утво	
ренням «моря» правових норм, то ідея єдиного
особистого права відкриває широкий простір
для суддівського розсуду [13, с. 30].  

На нашу думку, незначне практичне засто	
сування норми, закріпленої ст. 300 ЦК України,
пояснюється саме бездіяльністю судової влади в
тлумаченні змісту даного права, закоренілістю
позитивістського праворозуміння, що вже дав	
но довело свою неспроможність, проте, з огляду
на досить тривалу власну історію, продовжує, на
жаль, посідати почесне місце у вітчизняній пра	
вовій системі. 
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Незважаючи на стрімкий розвиток вітчиз	
няної цивілістики, проблемні питання,
що стосуються договірних відносин по	

руки, залишаються. Для всебічного осмислення
правового змісту інституту поруки необхідно
звернутися до першоджерел. 

Дослідженню передумов виникнення дого	
вору поруки приділяли увагу такі відомі росій	
ські вчені в галузі приватного права, як Й. Пок	
ровський, Д. Дождев, І. Новицький. Із сучасних
українських учених	цивілістів це питання дослі	
джували О. Підопригора, Є. Харитонов, П. Федо	
сєєв, О. Михальнюк, Л. Ємельянова та ін. В їх до	
слідженнях основна увага приділялася висвітлен	
ню положень про інститут поруки у римському
приватному праві.

Мета цієї статті полягає у дослідженні питан	
ня історичного розвитку договірних відносин
поруки, а також впливу на їх розвиток проце	
су рецепції. 

Примітивному суспільству абсолютно чуже
уявлення про те, що кожен договір сам собою
створює зобов’язання між сторонами. Звичайно,
в нерозвиненому побуті зав’язуються певні відно	
сини між людьми: вони обмінюються речами, по	
зичають гроші тощо. Але ці стосунки ще не мають
характеру зобов’язань в юридичному сенсі. Об	
ман при обміні, недовіра до слова тощо виклика	
ють таку саму психологічну реакцію потерпілого,
як і будь	яка інша образа, призводять до тих са	
мих наслідків, тобто до помсти. Стародавній час
не знає нашого розмежування між криміналь	
ним злочином і цивільним правопорушенням,
між деліктом і невиконанням договору. Цим по	
яснюється та обставина, що навіть після того, як
деякі види договорів отримали визнання, на	
слідки їх невиконання значною мірою ще мають
ознаки примітивної помсти: стягнення спрямо	
вується на особу боржника, причому за відомих
умов воно дає кредитору навіть право на вбив	
ство цього боржника [1, с. 382].

Вважається, що передумовою виникнення
поруки є її первісна форма – заручництво, тоб	
то передача в заставу певної особи. Цей вид за	
безпечення виконання зобов’язань був більш на	

дійним, ніж передача будь	якого рухомого май	
на особи. Застава нерухомості існувала лише у
вигляді іпотеки (термін «іпотека» введений в
обіг відомим афінським реформатором і законо	
давцем Солоном на початку VI ст. до н. е. [2]),
тобто відповідальності боржника перед креди	
тором певними земельними володіннями, що
до правовідносин поруки ніяким чином не за	
стосовувалася.

Серед найдавніших форм суспільних відно	
син існував так званий інститут кругової поруки,
на якому трималася вся поліцейська та судова ор	
ганізація стародавності. Не маючи у своєму роз	
порядженні достатньої кількості органів для на	
гляду за населенням, інших засобів забезпечення
явки осіб, які викликаються до суду, уряд закли	
кав до участі в нагляді та виконанні адміністра	
тивно	судових зобов’язань все населення, поєдну	
ючи його в певні групи або встановлюючи окре	
му поруку на кожен випадок. За кримінальні зло	
чини та правопорушення проти прав державної
влади відповідав круговою порукою рід. Після
його розпаду особи, яких підозрювали у вчинен	
ні правопорушення, зобов’язувалися знайти собі
для забезпечення миру приватних поручителів,
на яких і покладався нагляд за ними [3, с. 638].

Низка вчених	цивілістів пов’язує правову
природу та підстави виникнення інституту пору	
ки із становленням системи римського приват	
ного права, яка започаткувала та вдосконалила
договір поруки. 

Договори були основною правовою формою,
за якою здійснювався товарний і господарський
обіг Стародавнього Риму. Правовий вплив по	
ширювався на всі економічні, торгові й інші від	
носини. Римська юриспруденція створила розга	
лужену систему договорів, що забезпечувала на	
дійну правову основу ділових відносин [4, с. 372].

Виникнення договору поруки вчені	романіс	
ти пов’язують із виникненням форми sponsio або
stipulatio (стипуляція). До якого часу можна від	
нести появу стипуляції, невідомо; не підлягає
сумніву, що Закони XII таблиць про неї зовсім
не згадували. Разом із тим маємо певний доказ
її існування в lex Aquilia, законі близько 287 р.
до н. е.; причому stipulatio згадується тут в одно	
му із своїх складних видів (adstipulatio); очевид	
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но, до цього часу вона вже давнє, звичне явище.
Завдяки своїй абстрактній і гнучкій формі, sti�
pulatio незабаром після свого виникнення стала
вживатися для найрізноманітніших відносин.
За своїм характером stipulatio є сполучною лан	
кою між старим цивільним шаром і новим: з од	
ного боку, це ще угода формальна, як nexum, а з
іншого – її форма спирається вже на просту
абстрактну обіцянку боржника, що надає stipula�
tio абсолютно нові, невідомі старому праву озна	
ки [1, с. 390–391]. 

Незважаючи на те, що Закони XII таблиць
прямо не згадували про стипуляцію, все ж під	
тверджували існування інституту поруки. Отже,
римське право зберегло декілька достипуляцій	
них форм поруки: 

Оbligatio vindicis. Де віндексом є особа, яка
віддає себе в руки кредитора на той випадок, як	
що боржник, якому загрожує помста кредитора,
не сплатить викупу. Таким чином, поручитель
виступає як захисник людини, яку інший ого	
лошує рабом, і віддає себе у владу кредитора,
якщо претензія останнього виявиться правиль	
ною [3]. Закони XII таблиць щодо такого пору	
чителя передбачають вимогу: нехай поручите	
лем (на судоговорінні) за того, хто має своє гос	
подарство, буде (тільки) той, хто має своє гос	
подарство. За неімущого громадянина (prole�
tario) поручителем буде той, хто побажає [5]; 

Vadimonium. Vas (поручитель в vadimonium),
як і віндекс, зобов’язується спонукати боржника
до виконання певних дій, обіцяних кредитору.
Частіше Vas зобов’язувався нарівні з головним
боржником як самостійний боржник і повинен
був надати те саме, до чого зобов’язався борж	
ник. В іншому випадку він зобов’язувався тільки
відшкодувати збитки або сплатити певну гро	
шову суму у випадку, якщо інша особа не вико	
нає свого обов’язку [6, с. 35]. Vadimonium здійс	
нювався у формі постановки питання й отриман	
ня на нього відповіді. Саме при такій формі ще
до введення в цивільний обіг стипуляції	спон	
сії поручителя Vas називали спонсором (spon�
sor). Пізніше боржнику було дозволено поруча	
тися за себе [1, с. 394]; 

Obligatio praedis. Ця форма поруки є най	
більш сувора, схожа з формою Віндексу. При ob�
ligatio praedis кредитор, який не отримав задо	
волення своїх вимог від поручителя, міг сам стяг	
нути належне, продавши все майно поручителя
(venditio praedis), і, передусім особу поручителя.
Продаж майна поручителя здійснювався у ви	
гляді аукціону, що оголошувався публічно. 

Після запровадження у цивільний обіг старо	
давнього Риму стипуляції виникають форми аd�
stipulatio та аdpromissio, ідентичні з круговою по	
рукою. Основною метою adpromissio (приєднан	
ня додаткового боржника) є саме порука: за борг
головного боржника бере на себе відповідаль	
ність інша особа – поручитель. 

Із розвитком ділових відносин відчувалася
нагальна потреба у правовідносинах поруки. Цю
потребу задовольняли у формі кореальної сти	
пуляции: поручитель був таким самим боржни	
ком, як і той, за кого він ручався, і лише звичай
вимагав, щоб кредитор при стягненні звертався
спочатку до головного боржника. Але потім внут	

рішня акцессорність поруки починає знаходи	
ти собі зовнішнє вираження; при цьому виника	
ють дві старі форми поруки – sponsio і fidepro�
missio. Різниця між цими формами полягає тіль	
ки в словах, за допомогою яких вони укладались;
юридичне значення обох абсолютно однакове. Піс	
ля питання головному боржнику та його відпо	
віді, кредитор звертався з питанням до поручите	
ля: «Idem spondes?» або «Idem fide tua promittis?» і
отримував від нього відповідь: «Idem spondeo»
(sponsio) або «Idem fide mea promitto» (fidepro�
missio). Обидві ці форми могли мати місце, якщо
головне зобов’язання було також укладене у ви	
гляді stipulatio, і лише безпосередньо після цієї
головної stipulatio; вони представляли adpromis�
sio в повному значенні цього слова. Юридичні на	
слідки такої поруки носять на собі сліди стародав	
нього погляду на зобов’язання, як на деякий,
суто особистий зв’язок: обов’язок поручителя по	
гашається з його смертю і на спадкоємців не пе	
реходить (ознаки заручництва) [1, с. 407]. 

У римському республіканському законодав	
стві, крім Законів XII таблиць, існував ряд за	
конів, які точніше намагалися регулювати пра	
вовідносини поруки (Інституції Гая. III. 121). До
таких законів можна віднести Lex Apuleia, Lex
Furia, Lex Cicereia, Lex Publilia, основною особ	
ливістю яких є виконання цивільно	правових зо	
бов’язань майновою відповідальністю, а не осо	
бистою. Впровадження зазначених законів відтіс	
нили інститут кругової поруки. 

На зміну sponsio та fidepromissio, які забез	
печували тільки стипуляційні зобов’язання у І ст.
до н. е. виникає нова форма – fidejussio, яка пе	
редбачала відповідальність поручителя за борж	
ника, а не виконання основного зобов’язання.
Саме fidejussio стала прототипом поруки сучас	
ного зразка [7, с. 16]. 

Fidejussio – це формально самостійна сти	
пуляція; лише матеріально вона підсилює будь	
яке інше зобов’язання: стипуляційне, консенсу	
альне і т. д. Кредитор, вказавши у своєму запи	
танні те зобов’язання, яке забезпечується (на	
приклад, «quod mihi Titius ex empto debet»), пи	
тав поручителя: «Id fide tua esse jubes?», на що
поручитель відповідав: «Id fide mea jubeo» (Ін	
ституції Гая. III. 115–117). За fidejussio, у разі
смерті поручителя, відповідальність за виконан	
ня зобов’язання несли спадкоємці. Така відпо	
відальність на той час була новелою в римсько	
му законодавстві; до неї порука припинялась у
разі смерті поручителя. 

Протягом усього класичного і післякласич	
ного періоду існувало правило, за яким креди	
тор при невиконанні зобов’язань міг пред’явити
позов на свій розсуд проти головного боржника
або проти поручителя. Згодом Юстиніан рефор	
мував поруку, встановивши, зокрема, що пору	
читель може вимагати аби кредитор, насампе	
ред, звернув стягнення на майно основного борж	
ника. Тільки після з’ясування факту неплато	
спроможності боржника настає відповідальність
поручителя [4, с. 384]. 

Аналіз підстав виникнення та правового зміс	
ту договору поруки свідчить, що поява первісних
форм і подальший розвиток поруки – це здобу	
ток римського приватного права.
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Навіть після падіння Західної Римської ім	
перії у 476 р. римське приватне право продов	
жує існувати та розвиватись у Візантії (Східній
Римській імперії). При Юстиніані проведена
велика кодифікаційна робота, внаслідок якої
створений Кодекс Юстиніана. Натомість на за	
войованій території Західної Римської імперії
продовжувало діяти римське право. Це пов’яза	
но з тим, що у варварських королівствах люди
не підлягали дії єдиного закону; кожна етнічна
група жила за своїми правовими звичаями. О. Пі	
допригора назвав таку ознаку варварського за	
конодавства «персоналізацією права» (адресо	
ваність певній групі населення). Тому римля	
нам, які опинилися на окупованій території, на	
давалося право судитися за власними законами.
Згодом у варварських королівствах розпочався
процес запозичення римського права. У 506 р.
король вестготів Аларих ІІ затвердив збірку за	
конів Breviarium Alaricianum, куди входили ви	
тяги з Інституцій Гая, Кодексу Теодосія, сентенцій
Павла й інші джерела римського права. Римське
право суттєво вплинуло також на розвиток пра	
вової системи держави франків у X ст. Там на	
віть відбулася так звана суміш правових сис	
тем, яка складалась із франкського (салічного)
права, римського права та романізованого лан	
гобардського права. Отже, протягом V–XІ ст. у
Західній Європі стрімко розвивалося римське
право; у цей період відкривались юридичні
школи, зокрема в Римі, Павії, Вероні, Орлеані,
Равені, де основи римського права вивчали на
професійному рівні. З’являлися такі самостійні
юридичні твори, як Exeptiones legume Romano	
rum та Brachylogus juris civilis (підручники з
систематичним викладом римського права). 

Враховуючи таке запозичення римського за	
конодавства іншими державами світу слід згада	
ти і про розвиток договірних відносин поруки.
Незважаючи на те, що у класичному римському
праві була велика кількість форм договору по	
руки, починаючи з розпаду Римської імперії і
до сьогодення основною формою залишається
fidejussio, яка передбачала відповідальність по	
ручителя за боржника. 

Згідно із сучасним законодавством різних
країн світу порука визначається як обов’язок по	
ручителя відповідати перед кредитором третьої
особи за виконання останнього свого зобов’я	
зання. Зміст такого визначення міститься у ци	
вільних кодексах, Франції, Нідерландів, Квебе	
ку, Німецькому цивільному уложенні й інших
країн. Україна теж не виняток. Згідно із ст. 553
Цивільного кодексу України за договором пору	
ки поручитель поручається перед кредитором

боржника за виконання ним свого обов’язку. По	
ручитель відповідає перед кредитором за пору	
шення зобов’язання боржником. 

Характеризуючи процес рецепції римського
права у більшості країн Західної Європи, Д. Аза	
ревич звертав увагу на дві важливі особливості
цього явища: те, що римське право було реципо	
ване комплексно, а не окремим інститутом; те,
що воно було рециповане субсидіарно, тобто за	
проваджувалось у випадках, якщо в місцевому
законодавстві були прогалини, протиріччя, не	
точності тощо. При цьому Д. Азаревич розрізняє
два підходи до засвоєння римського права: за	
своєння позитивного законодавства західних єв	
ропейських країн (положень римського права);
засвоєння його «духу», тобто методологічної ос	
нови, на підгрунті якого виникло «теперішнє рим	
ське право», що увібрало в себе «працю, духов	
ний розвиток і науку майже усієї сучасної Євро	
пи» [8, с. 168–169].

Аналіз римських джерел, а також існуючих
правових доктрин дозволяє зробити висновок
про те, що рецепція договірного права, у тому
числі договору поруки на території України й
інших країн світу є «похідною» рецепцією, із за	
позиченням ідей не лише Стародавнього Риму, а
й інших країн сучасної Європи, де рецепція вже
відбулася раніше. Причому така рецепція була
не явною, а прихованою (латентною), оскільки
процеси правотворення зроблені на підґрунті
системи римського права, але з проголошенням
принципово інших підходів. 
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Виникнення права власності юридич	
них осіб, у тому числі торгово	промис	
лових палат тісно пов’язане з понят	

тям «цивільна правосуб’єктність. Поняття
«цивільна правосуб’єктність юридичної осо	
би» включає в себе дві складові: правоздат	
ність та дієздатність [1]. В. Мусіна також 
зазначає, що правоздатність є лише однією
стороною правосуб’єктності, другим компо	
нентом є дієздатність [2]. Категорії правоздат	
ності та дієздатності як елементи правосу	
б’єктності мають певну спільність, але є різ	
ними правовими категоріями. Якщо право	
здатність окреслює коло того, що може мати,
то дієздатність – передусім те, що може ство	
рити для себе своїми діями суб’єкт права. Ді	
єздатність тісно пов’язана із правоздатністю
та нібито базується на ній. У зв’язку із цим
можна вести мову про відсутність єдиного те	
оретичного обґрунтування особливостей пра	
вового режиму майна торгово	промислової
палати. Це неминуче призвело до ігноруван	
ня законодавчого закріплення особливостей
правового режиму майна торгово	промис	
лових палат як непідприємницьких юридич	
них осіб. 

Торгово	промислова палата як недержав	
на неприбуткова організація є суб’єктом ци	
вільного права і, як будь	який суб’єкт пра	
вовідносин володіє майном, що підлягає ци	
вільному обороту. Правоздатність юридично
виражає можливість, наприклад, мати право
власності. Правоздатність – це ще не саме
суб’єктивне право, а можливість правоволо	
діння. У силу своєї специфічності правовий
режим майна юридичної особи порівняно із
фізичними особами має особливий характер.
Торгово	промислова палата зрозуміло, є но	

сієм таких майнових прав та обов’язків, які
за своєю природою можуть належати тільки
юридичній особі. 

Законодавче закріплення категорія «пра	
воздатність» знайшла в ст. 91 Цивільного 
кодексу (далі – ЦК) України, відповідно до
якої цивільна правоздатність юридичної осо	
би – це здатність мати цивільні права й обо	
в’язки. Цивільна майнова правоздатність ви	
никає з моменту її створення та припиняєть	
ся з дня внесення до єдиного державного ре	
єстру запису про її припинення. 

Дієздатність юридичної особи також має
певну особливість порівняно з дієздатністю фі	
зичної особи. Якщо у фізичної особи дієздат	
ність з’являється лише після спливу певного
часу після виникнення правоздатності (стат	
ті 30–35 ЦК України), а в певних випадках
зовсім не виникає або втрачається (статті 39–
41 ЦК України), то у юридичної особи пра	
воздатність і дієздатність виникають одночас	
но. Як зазначає з цього приводу В. Мусіна,
виникнення в юридичної особи дієздатності
пізніше за правоздатність свідчило б про те,
що вона до цього моменту не могла б здійс	
нювати свої права та, відповідно, діяльність,
яку ці права опосередковують [2]. 

Поняття цивільне правове регулювання
дієздатності торгово	промислової палати як
юридичної особи міститься в ст. 92 ЦК Ук	
раїни. Цивільна майнова дієздатність торго	
во	промислової палати – це здатність органі	
зації набувати майнових прав та обов’язків.
Однак слід зазначити, що майнова право	
суб’єктність торгово	промислової палати як
непідприємницької юридичної особи при	
ватного права, як самостійного суб’єкта ци	
вільних правовідносин має певну специфіку.
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На нашу думку, особливість, що зумовлює спе	
цифічний характер майнової правосуб’єктнос	
ті, полягає в меті її створення. 

Однією з найважливіших складових май	
нової правосуб’єктності торгово	промислової
палати як суб’єкта цивільних відносин є пра	
во володіти майном (майнова правосуб’єкт	
ність). Відповідно до вітчизняної доктрини
кожна юридична особа повинна мати майно,
відокремлене, по	перше, від майна членів ко	
лективу; по	друге від майна держави та те	
риторіальної громади; по	третє, від майна ін	
ших організацій, у тому числі вищестоящих
органів [3]. Деякі науковці, зокрема, зазна	
чають, що майнова самостійність необхідна
також тим юридичним особам, які безпосе	
редньо не є суб’єктами підприємництва, а
вступають у цивільно	правові відносини для
забезпечення виконання соціально	культур	
них, управлінських та інших завдань. З цьо	
го приводу в юридичній літературі інколи вжи	
вається термін «матеріальна основа діяльнос	
ті». Так, Г. Кудрявцева визначає це поняття
як матеріально	фінансові ресурси (матеріаль	
ні об’єкти та грошові кошти), що дозволяють
здійснювати функціонування та постійний роз	
виток неприбуткових організацій з метою ре	
алізації їх статутних завдань [4]. 

Джерелами формування майна торгово	
промислових палат є вступні та членські внес	
ки, прибуток від господарської діяльності тор	
гово	промислових палат, створених ними під	
приємств та інших організацій, інші доходи і
надходження, отримання яких не суперечить
законодавству України. Майнову відокрем	
леність торгово	промислової палати від майна
її членів підкреслює те, що у разі виходу або
виключення відповідно до статуту із складу
членів торгово	промислової палати сплачені
членські внески не повертаються і претензії
на частину майна торгово	промислової пала	
ти не задовольняються. Майно та кошти тор	
гово	промислової палати в разі виходу або
виключення із складу її членів поділу не під	
лягає (ст. 12 Закону «Про торгово	промис	
лові палати в Україні»). 

Майно торгово	промислових палат ви	
користовується для забезпечення їх статут	
ної діяльності. Таким чином, майно, що зна	
ходиться у власності торгово	промислової
палати, створює матеріальну основу її діяльнос	
ті. Більше того, діяльність торгово	промис	
лової палати залежить від стійкості матері	
альної бази, оскільки саме вона забезпечує
можливість здійснювати необхідні витрати
на проведення, розширення та вдосконален	
ня роботи із виконання статутних завдань.
Саме у зв’язку з викладеним досить важли	

вим є питання з’ясування та встановлення
обсягу і меж майнової правосуб’єктності тор	
гово	промислової палати. 

Матеріально	речові об’єкти власності у
цілому характеризуються своїм невиробни	
чим характером. З цього приводу Є. Суха	
нов зазначає, що матеріальні засоби, які пе	
ребувають у власності непідприємницьких
організацій, використовуються як одна з ма	
теріальних гарантій вирішення статутних
цілей і завдань цих організацій» [5]. 

Майно торгово	промислової палати, на
відміну від суб’єктів підприємницької діяль	
ності, призначене для здійснення статутної
діяльності і не передбачає одержання при	
бутку. Господарська діяльність торгово	про	
мислової палати допускається тільки з ме	
тою виконання статутних цілей і завдань. Са	
ме за цих обставин правове визначення обся	
гу майнової правосуб’єктності торгово	про	
мислових палат відрізняється від регулюван	
ня цього питання щодо інших суб’єктів ци	
вільно	правових відносин. 

Реалізувати власну правосуб’єктність тор	
гово	промислова палата здатна шляхом всту	
пу у цивільні правовідносини, але для цього
необхідна самостійна майнова база. Норми,
що визначають обсяг майнової правосуб’єкт	
ності торгово	промислових палат, відрізня	
ються від подібних норм щодо суб’єктів під	
приємницької діяльності, зокрема підприєм	
ницьких товариств. Дійсно, корпоративне за	
конодавство не містить спеціального перелі	
ку джерел належного господарським товарист	
вам майна. Отже, основним джерелом форму	
вання майна підприємств, створених торго	
во	промисловими палатами, є дохід від здійс	
нюваної ними підприємницької діяльності 
та матеріальні надходження від засновників
(учасників). Підприємства не можуть існу	
вати без наявності у них майна та прибутку від
здійснюваної ними діяльності. 

Відповідно до ст. 10 Закону «Про торго	
во	промислові палати в Україні» діяльність
торгово	промислової палати припиняється
шляхом її ліквідації, відповідно має вирішу	
ватися і доля майна, що їй належить. Лікві	
дація торгово	промислової палати прова	
диться за рішенням засновників торгово	
промислової палати або за рішенням її ви	
щого керівного органу. Майно та кошти
ліквідованої торгово	промислової палати
після задоволення вимог усіх кредиторів
розподіляються у порядку, передбаченому
законодавством. Але детально цей механізм
у Законі «Про торгово	промислові палати в
Україні» та ЦК не передбачений. Тому не	
обхідно повернутися до аналізу джерел фор	
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мування майна торгово	промислових палат
як складової, що опосередковує майнову пра	
восуб’єктність. Слід зазначити, що наведений
перелік джерел формування майна викорис	
товується торгово	промисловими палатами
диференційовано залежно від її цілей і зав	
дань. У разі виходу або виключення відповід	
но до статуту із складу членів торгово	про	
мислової палати майно не повертається і пре	
тензії на частину майна торгово	промислової
палати не задовольняються. 

Викладене дозволяє зробити висновок,
що основна особливість, яка зумовлює спеці	
альний характер майнової правосуб’єктності
торгово	промислової палати, полягає в меті
її створення. Вихід за межі цієї мети діяль	
ності призведе до втрати зазначеною юри	
дичною особою та створеними нею підпри	
ємствами й іншими організаціями свого при	
значення. У зв’язку з цим доцільно із запро	

вадженням ЦК України загальної правоздат	
ності для всіх юридичних осіб (ст. 91) зберег	
ти спеціальний характер майнової правоздат	
ності Торгово	промислових палат, визначе	
ний законом. 
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Питання правової природи договору на
готельне обслуговування тривалий
час залишається поза увагою вітчиз	

няних науковців. Серед авторів, чиї дослі	
дження присвячені зазначеному питанню на
теренах колишнього СРСР, можна назвати
тільки російських дослідників – М. Цаліко	
ву, А. Тихомирову, Д. Жмуліну1. Проте ро	
сійське законодавство дещо відрізняється від
українського. Крім того, багато аспектів до	
говору на готельне обслуговування залиши	
лося поза увагою зазначених авторів. 

Метою цієї статті є вивчення правової при	
роди договору на готельне обслуговування,
особливостей його правового регулювання. 

На нашу думку, відносини, що виникають
між готелем і туристом (споживачем готель	
них послуг) на підставі договору на готельне
обслуговування, мають цивільно	правову при	
роду, оскільки цей вид договору є різнови	
дом договорів про надання послуг. 

У науковій літературі пропонуються різні
визначення поняття «договір на надання го	
тельних послуг». Так, М. Цалікова пропонує
договір на надання готельних послуг розуміти
як договір, за яким виконавець зобов’язується
надати замовнику послуги з тимчасового про	
живання в готелі, а також інші, пов’язані з
проживанням послуги, а замовник зобов’язу	
ється оплатити спожиті послуги2. Це визна	
чення, на нашу думку, є універсальним. 

За договором на надання готельних пос	
луг, за визначенням А. Тихомирової, викона	

вець (готель, професійний учасник індустрії
туризму) зобов’язаний надати туристу для
тимчасового проживання готельний номер
(місце в номері) та комплекс готельних пос	
луг, а турист зобов’язаний сплатити за номер
готелю (місце в номері) та послуги, а також
дотримуватися правил проживання в готелі3.
Наведене визначення має певну ваду, оскіль	
ки обмежується віднесенням до виконавця
договору на надання готельних послуг тіль	
ки готелю та професійного учасника індустрії
туризму. 

Д. Жмуліна пропонує розглядати договір
на надання готельних послуг як угоду, від	
повідно до якої виконавець зобов’язується за
завданням замовника надати готельні послу	
ги, тобто здійснити комплекс дій із забезпе	
чення комфортного тимчасового розміщення
та пов’язаного з ним обслуговування замов	
ника або вказаної останнім третьої особи (гос	
тя) в наданому готельному номері, а замов	
ник зобов’язується оплатити ці послуги4.
«Слабким» у цьому визначенні, на нашу дум	
ку, є те, що автор передбачає укладення такого
договору «за завданням замовника», а також
оплату послуг за договором з боку замовни	
ка. Тобто «за рамками» визначення залишив	
ся безпосередній отримувач послуг за дого	
вором, який може сам його укласти та вико	
нати за ним зобов’язання із сплати. До дого	
вору на готельне обслуговування застосову	
ються норми як цивільного, так і господарсь	
кого й адміністративного законодавства. За	
гальні положення щодо договору про надання
послуг врегульовуються главою 63 Цивільно	
го кодексу (далі – ЦК) України; положення за	
значеної глави можуть застосовуватися до всіх
договорів про надання послуг, якщо це не су	
перечить суті зобов’язання.

Згідно із ст. 901 ЦК України за договором
про надання послуг одна сторона (виконавець)
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зобов’язується за завданням другої сторони
(замовника) надати послугу, що споживається
в процесі вчинення певної дії або здійснення
певної діяльності, а замовник зобов’язується
оплатити виконавцеві зазначену послугу, як	
що інше не встановлено договором. 

Відповідно до ст. 22 Закону «Про туризм»
від 15.09.1995 р. № 324/95	ВР за договором на
готельне обслуговування одна сторона (готель
або інший суб’єкт, що надає послуги з розмі	
щення) зобов’язується за дорученням іншої
сторони (проживаючого) надати послуги з тим	
часового проживання (ночівлі) у спеціально об	
ладнаному жилому приміщенні (номері), вико	
нати або організувати виконання інших визна	
чених договором на готельне обслуговування
послуг, пов’язаних із тимчасовим проживан	
ням, а проживаючий зобов’язується сплатити
за ці послуги встановлену плату.

Аналіз наведених визначень свідчить, що до	
говір на готельне обслуговування є консенсу	
альним, двостороннім, оплатним, строковим, пуб	
лічним і належить до договорів приєднання. 

Договір на готельне обслуговування є кон�
сенсуальним – при укладенні договору на го	
тельне обслуговування між готелем і особою,
яка бажає розміститися в готелі для прожи	
вання, має бути досягнута згода. Консенсу	
альний договір вважається укладеним з мо	
менту досягнення сторонами згоди щодо йо	
го істотних умов у належній формі. Істотни	
ми умовами є: предмет правочину; умови,
визнані такими законом або іншими актами
цивільного законодавства; умови, необхідні
для правочинів певного виду; умови, щодо
яких за заявою однієї із сторін має бути до	
сягнута згода (ч. 1 ст. 638 ЦК України). На	
дання готельних послуг полягає у виконанні
з боку виконавця договору, який набрав чин	
ності. Слід погодитися з висловленою Д. Жму	
ліною думкою, що у разі збігу моменту наб	
рання чинності договором і фактичного роз	
міщення споживача цих послуг у номері го	
телю можна вести мову про особливий поря	
док укладення договору та про те, що він ви	
конується в момент укладення, а не про ре	
альний характер договору1. 

Відповідно до п. 3.6. Правил користуван	
ня готелями й аналогічними засобами роз	
міщення та надання готельних послуг2 договір

про надання основних готельних послуг спо	
живачу вважається укладеним після оформ	
лення документів на проживання (заповнен	
ня анкети, реєстрації) та засвідчується роз	
рахунковою квитанцією або іншим розрахун	
ковим документом, що підтверджує укладен	
ня договору та містить у собі найменування
готелю, його реквізити (для приватного під	
приємця – прізвище, ім’я по батькові, інфор	
мацію про державну реєстрацію); прізвище,
ім’я та по батькові споживача; інформацію про
номер (місце в номері), що надається; ціну
номера (місця в номері); інші необхідні дані
на розсуд готелю. 

Двостороннім договором є договір, у яко	
му обидві сторони мають як права, так і обо	
в’язки. Оплатним є договір, в якому обов’яз	
ку однієї сторони вчинити певну дію з надан	
ня певного блага кореспондує такий самий
зустрічний обов’язок іншої сторони3. Так, за
договором на готельне обслуговування обо	
в’язку готелю (іншого суб’єкта, що надає пос	
луги з розміщення) надати послуги з тимча	
сового проживання (ночівлі) кореспондує обо	
в’язок проживаючої особи сплатити за ці пос	
луги встановлену плату. 

Договір на готельне обслуговування має
строковий характер, оскільки передбачає тим	
часове проживання в ньому, незалежно від три	
валості строку. Досліджуваний договір є пуб�
лічним. Згідно з ч. 1 ст. 633 ЦК України пуб	
лічним є договір, в якому одна сторона – під	
приємець взяла на себе обов’язок здійснюва	
ти продаж товарів, виконання робіт або на	
дання послуг кожному, хто до неї звернеться
(роздрібна торгівля, перевезення транспор	
том загального користування, послуги зв’язку,
медичне, готельне, банківське обслуговуван	
ня тощо).

Поняття публічного договору є узагаль	
неним щодо цивільно	правових договорів, зав	
дяки яким забезпечуються потреби широко	
го кола споживачів, зокрема у сфері готель	
ного обслуговування. Цим договорам прита	
манним є визначене коло суб’єктів (ними, з
одного боку, є особи (підприємці), що в уста	
новленому порядку здійснюють підприєм	
ницьку діяльність в одній із зазначених сфер,
з іншого – кожен, хто до них звертається для
задоволення своїх потреб у товарах чи пос	
лугах). Умови публічного договору встанов	
люються однаковими для всіх споживачів, крім
тих, кому за законом надані відповідні піль	
ги. Підприємець не повинен надавати пере	
ваги одному споживачеві перед іншим щодо
укладення публічного договору, якщо інше
не встановлено законом. Оскільки діяльність

1Жмулина Д. А. Правовое регулирование де	
ятельности по оказанию гостиничных услуг. – М.,
2010. – С. 55. 

2Про затвердження Правил користування го	
телями й аналогічними засобами розміщення та
надання готельних послуг: Наказ Державної ту	
ристичної адміністрації України від 16.03.2004 р.
№ 19, зареєстровано в Міністерстві юстиції Ук	
раїни 02.04.2004 р. за № 413/9012 [Електронний
ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради Укра	
їни. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/z0413	04. 

3Цивільне право: У 2 т. / За ред. В. І. Борисової,
І. В. Спасибо	Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – X.,
2011. – Т. 1. – С. 274–275, 277. 
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підприємців із обслуговування широкого ко	
ла споживачів (наприклад громадян) є пуб	
лічною, то й договори, що опосередковують цю
діяльність, названі публічними1. 

Згідно з частинами 5, 6 ст. 633 ЦК Ук	
раїни актами цивільного законодавства мо	
жуть бути встановлені правила, обов’язкові
для сторін при укладенні та виконанні пуб	
лічного договору. Умови публічного догово	
ру, що суперечать цим обов’язковим прави	
лам, а також є неоднаковими для всіх спожи	
вачів (за винятком тих, кому за законом на	
дані відповідні пільги), вважаються нікчем	
ними. 

Публічність договору на готельне обслу	
говування реалізується в тому, що одна сто	
рона – підприємець (готель) бере на себе обо	
в’язок надати послугу (послугу розміщення)
кожному, хто до неї звернеться. Готель не
має права відмовитися від укладення догово	
ру на готельне обслуговування за наявності у
нього можливості надати споживачеві відпо	
відні послуги. У разі необґрунтованої відмо	
ви готель має відшкодувати збитки, завдані
споживачеві такою відмовою. Відмова вважа	
ється вмотивованою і готель не несе відпові	
дальності, якщо доведе, що відмова зумовле	
на технічними причинами (відсутність вільних
номерів чи номерів відповідної категорії). 

Умови договору на готельне обслугову	
вання мають бути однаковими для всіх спо	
живачів, окрім тих, кому за законом надані
відповідні пільги. Законодавством визначені
категорії туристів, які мають переважне пра	
во на укладення договору на готельне обслу	
говування. При цьому принцип свободи до	
говору, за яким сторони є вільними в укла	
денні договору, виборі контрагента та визна	
ченні умов договору, в даному випадку не по	
рушується. Так, відповідно до п. 4.3 Правил
користування готелями й аналогічними засо	
бами розміщення та надання готельних пос	
луг готель зобов’язаний надати пільги кате	
горіям споживачів, для яких такі пільги пе	
редбачені в порядку та на умовах, визначе	
них чинним законодавством. 

Позачергове отримання номера в готелі
незалежно від його відомчої підпорядкова	
ності передбачене, наприклад, для народного
депутата (ст. 22 Закону «Про статус народ	
ного депутата України» від 17.11.1992 р. 
№ 2790	XII). Це право також поширюється
на особу, яка супроводжує народного депутата,
зазначену у його посвідченні на відрядження.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 105 Повітряного
кодексу України від 04.05.1993 р. № 3167	XII
у разі скасування рейсу авіаперевізником і про	

довження пасажиром подорожі іншим рей	
сом (рейсами) або за іншим маршрутом паса	
жирам має бути безплатно запропоновано та
забезпечено місця в готелі, якщо пасажири
змушені чекати на відправлення впродовж
однієї чи більше ночей або якщо час додатко	
вого очікування відправлення більший, ніж
передбачалося. 

Договір на готельне обслуговування є дого�
вором приєднання, оскільки умови договору
встановлюються готелем і друга сторона не
може запропонувати свої умови договору. Як
зазначає В. Луць, договір приєднання, як і
публічний договір, є узагальненою категорією
таких цивільно	правових договорів, в яких
умови договору встановлені однією із сторін
у формулярах або інших стандартних фор	
мах і які укладаються лише шляхом приєд	
нання другої сторони до запропонованого
тексту договору в цілому. Друга сторона при
цьому не може запропонувати свої умови до	
говору. Безумовно, друга сторона сама вирі	
шує, укладати чи не укладати договір на за	
пропонованих їй умовах, тобто тут не порушу	
ється принцип свободи договору. Але необхід	
ність укладення особою договору приєднан	
ня, передусім у підприємницькій діяльності,
часто зумовлена економічними чи геогра	
фічними чинниками, коли можливість вибо	
ру контрагента є обмеженою2. Якнайбільше
ці правила стосуються договорів на надання
готельних послуг. 

Сторонами договору на готельне обслу	
говування є одна сторона – готель або інший
суб’єкт, що надає послуги з розміщення, ін	
ша сторона – проживаюча особа. Стороною з
розміщення може бути готель або аналогічні
засоби розміщення, визначення яких наво	
диться у ст. 1 Закону України «Про туризм»
та п. 1.3 Правил користування готелями й
аналогічними засобами розміщення та надан	
ня готельних послуг. Готелем є підприємство
будь	якої організаційно	правової форми та
форми власності, що складається із шести та
більше номерів і надає готельні послуги з тим	
часового проживання з обов’язковим обслу	
говуванням. Аналогічні засоби розміщення –
це підприємства будь	якої організаційно	
правової форми власності, що складаються з
номерів і надають обмежені готельні послу	
ги, включно із щоденним заправлянням лі	
жок, прибиранням кімнат і санвузлів. 

Що стосується іншої сторони договору
на готельне обслуговування, то тут законо	
давчі норми виглядають дещо неоднозначно.
Так, ст. 22 Закону України «Про туризм» на	
зиває таку сторону «проживаючий»; в іншій
нормі цього Закону таку сторону називають
споживачем (розміщення споживача – ст. 1).1Цивільний кодекс України: Науково	практич	

ний коментар / За ред. розробників проекту Ци	
вільного кодексу України. – К. – С. 439. 2Там само. – С. 440. 
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Споживачем цю сторону названо також у 1.3
Правил користування готелями й аналогіч	
ними засобами розміщення та надання готель	
них послуг. За визначенням, наведеному в
Правилах, споживач – це фізична особа, яка
придбаває, замовляє, використовує або має
намір придбати чи замовити товари, роботи,
послуги для власних (побутових) потреб. 

Оскільки готельні послуги можуть за	
мовлятись як безпосередньо стороною дого	
вору, так і за участю посередників, у п. 1.3 Пра	
вил користування готелями й аналогічними
засобами розміщення та надання готельних
послуг надано також визначення поняття
«замовника», яким є фізична або юридична
особа, у тому числі суб’єкт туристичної ді	
яльності, яка укладає відповідний договір на
надання готельних послуг від імені та на ко	
ристь споживача та здійснює оплату за цим
договором (надає гарантії щодо оплати за
цим договором). Таким чином, договір на го	
тельне обслуговування може бути договором
на користь третьої особи. При цьому слід па	
м’ятати, що ні туроператор, ні турагент не
можуть надавати послуги особисто, тому 
туроператор завжди укладає договори з без	
посередніми надавачами послуг з готельного
обслуговування. Виконання договору на го	
тельне обслуговування здійснюється безпо	
середнім виконавцем туристу. Виникає пи	
тання, на підставі якого договору турист може
вимагати надання послуг – договору на го	
тельне обслуговування, укладеного між туропе	
ратором (турагентом) і готелем, чи на підставі
договору про надання туристичних послуг, ук	
ладеного між туристом і туроператором (тур	
агентом). На нашу думку, така вимога випливає
із договору про надання туристичних послуг, в
якому має бути вказаний відповідний готель
чи інший засіб розміщення. 

Відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України до	
говір є укладеним, якщо сторони в належній

формі досягли згоди з усіх істотних умов до	
говору. Істотними умовами договору є умови
про предмет договору, умови, що визначені
законом як істотні або є необхідними для до	
говору даного виду, а також усі умови, щодо
яких за заявою хоча б однієї із сторін має бу	
ти досягнута згода. 

Згідно із Законом «Про туризм» та Пра	
вилами користування готелями й аналогіч	
ними засобами розміщення та надання го	
тельних послуг, готельна послуга складаєть	
ся з основних і додаткових послуг, що нада	
ються споживачу відповідно до категорії го	
телю. Відповідно до п. 1.2 Правил основні
послуги – це обсяг послуг готелю (проживан	
ня, харчування тощо), що включається до
ціни номера (місця) і надається споживачу
згідно з укладеним договором, а додаткові
послуги – обсяг послуг, що не належать до ос	
новних послуг готелю, замовляються та спла	
чуються споживачем додатково за окремим
договором. 

Аналіз законодавчих вимог щодо догово	
ру на готельне обслуговування дає змогу від	
нести його до цивільно	правових договорів і
запропонувати таке його визначення: за до�
говором на готельне обслуговування одна
сторона (суб’єкт підприємницької діяльнос�
ті, що надає послуги з розміщення) зобов’я�
зується надати послугу другій стороні (спо�
живачу та/або замовнику) з тимчасового про�
живання (ночівлі) у спеціально обладнаному
жилому приміщенні (номері), виконати або
організувати виконання інших визначених до�
говором на готельне обслуговування послуг, 
пов’язаних із тимчасовим проживанням, а
споживач (замовник) зобов’язується сплати�
ти за ці послуги встановлену плату. 

Питання щодо правової природи догово	
ру на готельне обслуговування тісно пов’яза	
ні з умовами зазначеного договору і потребу	
ють свого висвітлення в окремій публікації.

Стаття надійшла до редакції 11.01.2013 р.

The article highlights the issues of the legal nature of the contract for the hotel service, especially its
legal regulation, proved civil and legal nature of the contract.

В статье освещаются вопросы правовой природы договора на гостиничное обслуживание,
особенности его правового регулирования, доказывается гражданско�правовая природа данного
договора. 
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Сучасні світові й євроінтеграційні тенден	
ції, які все частіше знаходять власне ві	
дображення в українському суспільстві,

вимагають відповідного реагування з боку ор	
ганів державної влади. Тому, розглядаючи пер	
спективи формування та трансформації іміджу
сучасного нотаріату в Україні, слід звернути
особливу увагу на новітній світовий та європей	
ський досвід формування відносин між при	
ватними нотаріусами й учасниками суспільних
відносин. 

У процесі розгляду, визначення й узагаль	
нення фундаментальних складових діяльності
приватного нотаріату в Україні заслуговує на
увагу позитивний зарубіжний досвід у контек	
сті організації нотаріальної діяльності, який у
поєднанні з вітчизняними, передовими науко	
вими дослідженнями сфери приватних і публіч	
них цивільних правовідносин дозволить законо	
давцю та науковцям систематизувати найкращі
надбання даної галузі, забезпечити їх практич	
ну реалізацію. 

В умовах сьогодення приватна нотаріальна
діяльність в Україні переживає період свого по	
дальшого становлення та реформування. Зазна	
чене вимагає застосування нової парадигми та
формування гуманістичного світогляду в діяль	
ності органів приватного нотаріату, що має по	
зитивно позначитися на забезпеченні стабіль	
ності регулювання правовідносин в українсько	
му суспільстві. 

Незважаючи на значні зміни та реформи у
соціально	політичному, економічному і право	
вому житті українського суспільства, роль та зна	
чення органів нотаріату зростає. 

Питання, що характеризує поняття та зміст
функцій нотаріату, у тому числі приватного, до	
сліджувалося такими практиками та вченими	

цивілістами, як В. Баранкова, В. Комаров, М. Дя	
кович, В. Самосонов, В. Ефімова, Л. Радзієвсь	
ка, С. Пасічник, С. Фурса, Є. Фурса та ін. Разом
із тим між науковцями немає єдності щодо ви	
значення поняття та класифікації функцій, які
реалізують приватні нотаріуси в Україні. За	
значене дає підстави для організації подальших
наукових досліджень у визначеному напрямі. 

Мета цієї статті полягає у дослідженні особли	
востей реалізації функцій органів приватного
нотаріату в умовах євроінтеграції України.

Нотаріат в Україні представлений систе	
мою органів і посадових осіб, на яких покладено
обов’язок посвідчувати права, а також факти,
що мають юридичне значення, та вчиняти інші
нотаріальні дії, передбачені чинним законо	
давством. 

На нашу думку, розгляд питання щодо по	
дальшого формування функцій приватного нота	
ріату в умовах євроінтеграції України має здійс	
нюватись у двох площинах: науково	правовій
та організаційно	практичній. 

Розглядаючи науково	правовий аспект фор	
мування функцій приватного нотаріату в Укра	
їні, маємо звернутися до теоретичних напрацю	
вань дослідників у зазначеному напрямі. Так,
на думку дослідників, змістом діяльності при	
ватного нотаріату є два глобальних і стратегіч	
них завдання – правоохоронна та правозахисна
діяльність, які покладені державою на спеціаль	
ну структуру органів і додатково на окремих по	
садових осіб. Разом із тим нотаріат необхідно
розглядати у ширшому плані як соціальне яви	
ще, пов’язане з потребою суспільства у забезпе	
ченні охорони та захисту цивільних прав фізич	
них і юридичних осіб, держави [1, с. 46].  
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У свою чергу, В. Комаров та В. Баранкова
визначають функції нотаріату як забезпечення
безспірності та доказової сили документів, за	
конності та надання правової допомоги особам,
які звернулися за вчиненням нотаріальних дій
[2, с. 57–58]. На думку М. Дяковича, функції
нотаріату – це основні напрями діяльності, що
відображають його особливості як унікального
правового інституту, який має своїм завданням
охорону та захист суб’єктивних прав громадян і
юридичних осіб у приватноправовій сфері [3, 
с. 23]. І. Черемних вважає, що основною функ	
цією нотаріату є надання кваліфікованої юри	
дичної допомоги [4, с. 51]. 

Оскільки С. Я. Фурса й Є. І. Фурса відно	
сять нотаріат до правоохоронних і правозахис	
них органів залежно від виконуваних ним функ	
цій та пропонують відокремити основні функ	
ції нотаріату залежно від виконуваного ним
завдання – охорони або захисту прав. Крім то	
го, вони вважають, що нотаріату властива пра	
воаналізуюча функція. Тобто нотаріус має право
визначати межі дозволеної поведінки у право	
відносинах, що врегульовані законом, а також
коли така регулятивна функція надає можли	
вість для декількох альтернативних варіантів
правової поведінки, які не мають прямої забо	
рони закону і не порушують прав інших су	
б’єктів, навіть коли такі правовідносини не ма	
ють аналогів [1, с. 47]. 

Узагальнення наведених теоретичних по	
зицій дозволяє зробити висновок, що науковці
при визначенні основних функцій приватного
нотаріату, в основному, акцентують увагу на за	
конодавчому підґрунті діяльності нотаріуса як
відповідного суб’єкта цивільних правовідносин,
що реалізує надані повноваження. 

Характеризуючи нормативну складову за	
безпечення нотаріальної діяльності в Україні,
необхідно узагальнити відповідні законодавчі ак	
ти, що здійснюють регулювання зазначеної
сфери. Так, основними нормативними актами,
що регулюють порядок здійснення нотаріальної
діяльності, є: Конституція України, Закон Укра	
їни «Про нотаріат» від 02.09.1993 р. № 3425	XII,
накази Міністерства юстиції України: «Про затвер	
дження Положення про Вищу кваліфікаційну
комісію нотаріату» від 31.08.2011 р. № 923; «Про
затвердження положень про територіальні орга	
ни Міністерства юстиції України» від 23.06.2011 р.
№ 759; «Про затвердження Положення про дер	
жавний нотаріальний архів» від 24.12.2010 р. 
№ 3290 та ін. 

В Україні основним і базовим законодавчим
актом, що визначає правовий статус нотаріату,
зміст, функції й організацію його діяльності, 
у тому числі приватного нотаріуса, є Закон Ук	
раїни «Про нотаріат», положення якого конкре	
тизовані та деталізовані іншими нормативно	
правовими актами. 

Поняття «нормативне регулювання нотарі	
альної діяльності» відображає певний комплекс
правовідносин, що вникають у процесі органі	
зації та функціонування приватної форми здійс	

нення нотаріальної діяльності. Це поняття за	
тверджене на законодавчому рівні відповідно
до ст. 21 Закону України «Про нотаріат». 

Аналіз законодавчої бази свідчить, що ос	
новна функція нотаріату в Україні чітко визна	
чена ст. 1 Закону України «Про нотаріат», згідно
з якою на нотаріат «покладено обов’язок посвід	
чувати права, а також факти, що мають юридич	
не значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, 
передбачені цим Законом, з метою надання їм
юридичної вірогідності». Необхідно з’ясувати,
чи слід на цій підставі вважати нотаріат дер	
жавним органом. Відповідно до ст. 6 Конститу	
ції України державна влада в Україні здійсню	
ється на засадах її поділу на законодавчу, вико	
навчу та судову. Нотаріат не входить структур	
но до жодної з перелічених гілок влади, не є ор	
ганізаційно державним органом. Разом із тим
все більш широке визнання в науці теорії дер	
жави і права та практиці державного будівниц	
тва отримує думка, згідно з якою в окремих ви	
няткових випадках недержавні структури й їх
представники мають право за спеціальним до	
рученням держави здійснювати деякі функції
держави. Тому з метою сприяння формуванню
цілісного науково	практичного підходу до ви	
значення функцій нотаріату та побудови чіткої
структури нотаріальних органів для надання
населенню послуг правового й іншого характе	
ру, відповідно до міжнародних стандартів, а та	
кож поступового та системного реформування
українського нотаріату як інституту позасудо	
вого захисту цивільних прав фізичних і юри	
дичних осіб наказом Міністерства юстиції від
24.12.2010 р. № 3290/5 затверджено Концепцію
реформування органів нотаріату в Україні. 

Щоб акти приватного нотаріуса мали силу
офіційних, держава повинна наділити його пев	
ними повноваженнями, що в сукупності скла	
дають компетенцію приватного нотаріуса. Так,
відповідно до ст. 24 Закону України «Про но	
таріат» передбачено реєстрацію приватної но	
таріальної діяльності та розташування робочо	
го місця приватного нотаріуса у межах визначе	
ного для нього нотаріальним округом. Наслід	
ки здійснення процедур призначення на посаду
та реєстрації досить різні. Призначатися на по	
саду може особа за умови наявності вакантних
посад; у здійсненні процедур реєстрації не може
бути відмовлено, якщо претендентом дотрима	
ні всі реєстраційні умови [5, с. 99]. Крім того, із
поширенням практики застосування процеду	
ри призначення на посаду приватних нотарі	
усів, має бути забезпечена відповідність цих дій
публічно	правовому характеру діяльності но	
таріуса. 

На думку науковців, ст. 17 Закону України
«Про нотаріат» необхідно доповнити вимогою
про призначення на посаду приватного нота	
ріуса органами юстиції. На користь цієї позиції
у науці цивільного права та процесу висловлена
точка зору, що нотаріус (навіть приватний) є
посадовою особою, діяльність якої забезпечує
належний правовий контроль у сфері цивільно	
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го обігу. В. Комаров та В. Баранкова вважають,
що приватний нотаріус володіє державно	влад	
ним характером, зачіпає найбільш важливі пра	
ва і законні інтереси громадян та організацій 
[2, с. 55; 6]. 

Слід зазначити, що всі функції нотаріату
взаємопов’язані між собою та системно вплива	
ють на нотаріальну діяльність, яка здійснюєть	
ся як державними, так і приватними нотаріуса	
ми від імені держави, спрямовані на захист прав
і законних інтересів громадян та юридичних
осіб. У процесі визначення законодавцем право	
вого статусу приватного нотаріуса в Україні від	
бувалось і формування основних функцій при	
ватного нотаріуса. 

Аналіз практики організації нотаріальної
діяльності свідчить, що на сьогодні основною є
функція надання правової допомоги особам, які
звернулися за вчиненням нотаріальних дій. В умо	
вах євроінтеграції України ця функція набуває
все більшого значення. 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про
нотаріат» нотаріус зобов’язаний сприяти грома	
дянам, підприємствам, установам та організаціям
у здійсненні їх прав і захисті законних інтере	
сів, роз’яснювати права й обов’язки, попереджа	
ти про наслідки вчинюваних нотаріальних дій
для того, щоб юридична необізнаність не могла
бути використана їм на шкоду. Вказана функ	
ція наближає українських нотаріусів до нотарі	
усів латинської школи, які беруть безпосеред	
ню участь у підготовці договорів, здійснюють
певну діяльність як порадника сторін, намага	
ючись виключити саму можливість появи пра	
вових спорів [7, с. 27]. 

Функція забезпечення законності при вчи�
ненні нотаріальних дій випливає з суті інсти	
туту нотаріату як органу, що вповноважений
державою на здійснення правової діяльності із
забезпечення законності у сфері цивільного
обороту. 

На сьогодні не існує нормативного визна	
чення понять правоохоронна та правозахисна
діяльність у нотаріальній сфері. Це питання не	
одноразово дискутувалось у юридичній літера	
турі, однак єдиної точки зору не досягнуто. Вба	
чається, що правоохоронна діяльність у діяль	
ності приватного нотаріату – це застосування
комплексу повноважень спрямованих на недо	
пущення порушень правоохоронюваних прав
особи (фізичної чи юридичної). А правовий за	
хист, у свою чергу, пов’язаний із відновленням
порушених прав особи. 

На нашу думку, правоохоронна діяльність
нотаріату здійснюється шляхом вчинення лише
тих нотаріальних дій, які передбачені законом.
Вчиняючи нотаріальні дії, передусім посвідчу	
ючи правочини, нотаріус перевіряє наявність усіх
необхідних юридичних фактів для їх укладення
та посвідчення. Зокрема, він встановлює та пе	
ревіряє правоздатність і дієздатність сторін пра	
вочинів, належність суб’єктивних прав, які во	
ни передають іншим особам, тощо. Також но	
таріус зобов’язаний на стадії вчинення нотарі	

альних дій охороняти законні права й інтереси
громадян, фізичних осіб, які звернулися до ньо	
го за вчиненням нотаріальних дій шляхом на	
дання консультацій, роз’яснень законодавства
щодо наслідків укладення правочинів або вчи	
нення тих чи інших дій [7, с. 29]. У такому ви	
падку нотаріус виступає органом превентивно	
го (попереджувального) правосуддя, захища	
ючи права й інтереси учасників правочину, щоб
їх необізнаність не могла бути використана їм
на шкоду. 

Важливою є і правореалізаційна функція як
одна з найбільш поширених у діяльності нота	
ріату, що віддзеркалює місце нотаріату у систе	
мі суб’єктивних прав і виконання зобов’язань.
За загальним правилом, застосування права –
це особлива форма правореалізації, владна пра	
вова діяльність органів держави, спрямована на
реалізацію правових принципів, що відбуваєть	
ся в особливому порядку та має результатом ви	
дання правозастосовних актів дій [5, с. 98]. 

Правореалізаційна функція залежно від спо	
собів поділяється на: виконання, використання,
дотримання та застосування права. На нотарі	
уса покладено обов’язок забезпечити належні
правові умови для правореалізаційної функції
учасників нотаріальної дії, зокрема, шляхом за	
безпечення умов правомірної поведінки учас	
ників цивільного обороту відносно яких вчиня	
ються нотаріальні дії. Нотаріус, вчиняючи но	
таріальні дії, виконує, використовує та дотри	
мується вимог правових норм (матеріального та
процесуального характеру) у зв’язку з надани	
ми йому повноваженнями [8, с. 58]. 

Важливе значення має й упереджувальна функ�
ція. Ця функція останнім часом набуває все
більшого значення, оскільки нотаріус, посвідчу	
ючи правочин за участю сторін, повинен спри	
яти попередженню правопорушень. Зокрема,
свою діяльність він спрямовує на попереджен	
ня виникнення конфліктів і спорів у цивільно	
правових відносинах як при укладенні право	
чину, так і тих, які виникнуть у майбутньому. На
відміну від судової діяльності предметом но	
таріальної діяльності є безспірні справи. 

Таким чином, інституту нотаріату в право	
вій державі в умовах євроінтеграції відводиться
ключова роль не тільки в наданні правової до	
помоги громадянам, юридичним особам у про	
цесі забезпечення їх правової безпеки, а й за	
побіганні спорів між учасниками договірних від	
носин. Участь нотаріуса при розробленні умов
правочину перед його практичним виконанням
дозволяє уникнути виникнення спорів про пра	
во між сторонами по укладеному та нотаріаль	
но посвідченому правочину, а також робить їх
відносини більш стабільними та передбачува	
ними, особливо в умовах ринку. Участь нота	
ріуса дозволяє забезпечити кожну із сторін пра	
вочину правовим захистом вже на стадії оформ	
лення права та договору (судовий захист може
бути необхідний пізніше, на стадії спору) [2, с. 49]. 

Функція забезпечення безспірності та закон�
ності доказів. Недійсність договору, правочину
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визнається лише в судовому порядку. Однак, 
у випадку виникнення спору в суді щодо нота	
ріально посвідченого договору сторони мають
можливість швидше довести безспірність своїх
прав, оскільки зміст прав та обов’язків сторін
правочину, справжність їх підписів і час посвід	
чення офіційно підтверджені в нотаріальному
порядку [1, с. 47]. Нотаріальну діяльність слід
розглядати як специфічну правову форму ді	
яльності, суть якої полягає в тому, що в межах її
здійснюється застосування правових норм шля	
хом реалізації нотаріусом юрисдикційних пов	
новажень по безспірних справах. 

В. Аргунов зазначає, що нотаріус оформляє
волю суб’єктів угоди, а суд та інші правоохоронні
органи вирішують спори учасників, які склали	
ся в результаті правовідносин суб’єктів угоди
[7, с. 27]. Нотаріальна діяльність має попере	
джувальний (превентивний) характер, оскільки
захищає права та законні інтереси громадян від
можливих порушень у майбутньому, надаючи
нотаріальним документам безспірний характер.
Участь нотаріуса у підготовці правочину, обго	
воренні із сторонами його умов дозволяє уник	
нути виникнення спорів про право між сторо	
нами по укладеному та нотаріально посвідченому
правочину, а також робить їх відносини більш
стабільними та передбачуваними. 

За визначенням дослідників, фіскальна функ�
ція нотаріату покликана вирішувати низку
державних завдань. У контексті розуміння даної
функції, на думку М. Дяковича, нотаріат слід
розглядати як допоміжний орган держави, на
який покладено обов’язок контролювати спла	
ту фізичними й юридичними особами, які звер	
таються за вчиненням нотаріальних дій, подат	
ків і зборів, визначених законодавством Укра	
їни (пенсійний збір за придбання нерухомості
тощо) [3, с. 24]. 

Висновки 

Роль приватного нотаріату в житті укра	
їнського суспільства у більшості випадків вира	
жається в його функціях, які не є сталими, а пос	
тійно змінюються та трансформуються під
впливом різноманітних факторів і процесів. Нор	
мативне визначення та законодавче розмежу	
вання функцій приватного нотаріату дозволило
б конкретизувати його місце в сучасному суспіль	
стві як особливого правового інституту створе	
ного державою. 
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Відкриття провадження у справі є по	
чатковою й обов’язковою стадією ци	
вільного судочинства. Дуже важливим

є той факт, що відмова від права на звернен	
ня до суду за захистом є недійсною. Поруше	
не, невизнане або оспорюване право є загалом
об’єктом судового захисту у справах позов	
ного провадження та безпосередньо об’єктом
судового захисту у справах, що виникають із
трудових правовідносин. Наявність такого пра	
ва зумовлює виникнення спору між суб’єкта	
ми позовного провадження – працівником і
власником (уповноваженим ним органом). 

Дослідження проблеми відкриття прова	
дження у справі, що виникає із трудових пра	
вовідносин, становить чималий науковий ін	
терес з огляду на відсутність комплексних те	
оретичних досліджень із цього питання у су	
часному цивільному процесуальному праві.
Окремі питання вирішення судами трудових
спорів стали предметом досліджень вітчизня	
них науковців – представників як науки ци	
вільного процесу, так і трудового права, серед
яких В. Бурак, С. Васильєв, Ю. Белоусов, 
С. Бичкова, В. Бобрик, І. Дашутін, С. Коссак,
В. Лазор, С. Лозовой, П. Пилипенко, Н. Плахо	
тіна, Б. Стичинський, Ю. Цал	Цалко, С. Фур	
са та ін. 

Метою цієї статті є теоретичне з’ясування
правової природи та значення стадії від	
криття провадження у цивільній справі з
трудових правовідносин із наданням прак	
тичних рекомендацій щодо вдосконалення
чинного законодавства. 

Основною (загальною) метою стадії від	
криття провадження по справі є реалізація пра	
ва на звернення за судовим захистом, гаран	
тованого ст. 55 Конституції України. Щоб

реалізувати право на судовий захист у спра	
вах, що виникають із трудових правовідносин,
необхідне звернення до суду працівника або
власника (уповноваженого ним органу), що
має право вимагати відкриття провадження
у цій справі [1, с. 88]. 

Реалізувавши своє конституційне право на
звернення до суду, позивач учинив певну про	
цесуальну дію. Однак це ще не означає, що
цивільна справа з трудових правовідносин
буде відкрита і виникне процес із розгляду 
та вирішення цієї справи. Відкриття провад	
ження за цією цивільною справою відбудеть	
ся у випадку, якщо суддя прийме позовну за	
яву та відкриє провадження у справі, поста	
новивши при цьому відповідну ухвалу суду. 

Відкриття провадження у справі є само	
стійною стадією цивільного процесу, під якою
слід розуміти сукупність процесуальних дій
суду й осіб та органів, які мають право пода	
вати позовну заяву і мають на меті початок
провадження у справі. 

Досліджуючи процесуальний порядок роз	
гляду трудових спорів, слід пам’ятати, що у
позивача та відповідача по цим категоріям справ
є пряма матеріальна і процесуальна заінтере	
сованість у результаті розгляду справи. Крім
сторін, матеріальну та процесуальну заінте	
ресованість у результаті розгляду справи ма	
ють також і треті особи, які заявляють само	
стійні вимоги щодо предмета трудового спору.
Ними можуть бути, наприклад, співавтори
службового твору, близькі особи, які мають
право на аліменти відповідача	працівника у
справі тощо. 

Щоб відкрити провадження у справі, суд	
дя, перш за все, має з’ясувати питання, чи на	
явні в особи, яка звертається з позовом перед	
умови на пред’явлення позову. Враховуючи
обсяг наукової статті, звернемо увагу лише на
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те, що об’єктивні передумови права на пред’яв	
лення позову можна поділити на позитивні
та негативні. Позитивними об’єктивними є пе	
редумови, наявність яких є необхідною для
реалізації права на пред’явлення позову. Не	
гативними об’єктивними вважаються перед	
умови, з відсутністю яких закон пов’язує звер	
нення до суду з позовною заявою [2, с. 227]. 

Аналіз пунктів 1–4 ст. 122 Цивільного про	
цесуального кодексу (далі – ЦПК) України
та позицій деяких учених	процесуалістів, доз	
воляє виділити такі негативні передумови від	
криття провадження у справі [3, с. 210]: 

•• позовна заява підлягає розгляду в судах
загальної юрисдикції в порядку цивільного
судочинства; 

•• відсутні рішення чи ухвала суду про за	
криття провадження у справі у зв’язку з відмо	
вою позивача від позову або укладення ми	
рової угоди сторін у спорі між тими самими
сторонами, про той самий предмет і з тих са	
мих підстав, що набрали законної сили. Від	
мова від позову не позбавляє іншу сторону пра	
ва пред’явити такий самий позов до особи,
яка відмовилася від позову; 

•• у провадженні цього чи іншого суду від	
сутня справа із спору між тими самими сто	
ронами, про той самий предмет і з тих самих
підстав; 

•• відсутнє рішення третейського суду, прий	
няте в межах його компетенції, щодо спору
між тими самими сторонами, про той самий
предмет і з тих самих підстав, за винятком ви	
падків, коли суд відмовив у видачі виконав	
чого листа на примусове виконання рішення
третейського суду або скасував рішення тре	
тейського суду і розгляд справ у тому самому
третейському суді виявився неможливим. 

Викладені умови застосовуються і до справ,
які виникають із трудових правовідносин, ок	
рім п. 4, оскільки Закон України «Про тре	
тейські суди» від 11.05.2004 р. № 1701	IV не
відносить до компетенції третейських судів
розгляд справ, що виникають із трудових від	
носин (п. 9 ст. 6). 

Особа, яка пред’являє позов у трудових
правовідносинах, повинна оформити позовну
заяву відповідно до вимог статей 118, 119 ЦПК
України. Лише за умови дотримання чітко ви	
значених у вказаних статтях вимог позовна за	
ява виконуватиме роль процесуального засобу
порушення судової діяльності, спрямованої на
захист суб’єктивних прав та охоронюваних за	
коном інтересів фізичних і юридичних осіб.

Позовна заява підписується позивачем або
його представником, зазначається дата її по	
дання. До позовної заяви додаються докумен	
ти, що підтверджують сплату судового збору.
Також, якщо позов пред’являється особою,
яка діє на захист прав, свобод та інтересів ін	
шої особи, в заяві мають бути зазначені під	
стави такого звернення. Якщо позовна зая	
ва подана після вжиття заходів забезпечення
доказів або позову, то вона повинна містити

також відомості про ці процесуальні дії [4, 
с. 543].  

Якщо вимога про забезпечення позову у
справі, коли позов подається працівником до
юридичної особи господарського товариства,
заявляється на стадії відкриття справи, суд
повинен чітко з’ясувати чи не призведе за	
безпечення такого позову до паралічу або при	
пинення діяльності такої юридичної особи.
Так, суд повинен брати до уваги, що зупинен	
ня дії рішення уповноважених органів про їх
звільнення із займаних посад, оспорюваного
керівниками організацій, членами колегіаль	
них виконавчих органів (генеральними ди	
ректорами тощо), а також членами рад ди	
ректорів (спостережних рад) організацій, які
уклали трудові угоди з такими організаці	
ями, вважається неприпустимим. У випадку
винесення судом ухвали про забезпечення та	
кого позову, суд фактично здійснює вирішен	
ня позовних вимог, не розглядаючи справу
по суті. Крім того, суд повинен з’ясувати, чи від	
носиться конкретний спір до цивільної юрис	
дикції, оскільки на сьогодні корпоративні спо	
ри належать до компетенції господарських су	
дів [1, с. 297]. 

Сама собою позовна заява не може висту	
пати достатнім процесуальним засобом, що
порушує судову діяльність. Чинне процесуаль	
не законодавство зобов’язує особу, яка пред’яв	
ляє позов, додавати до позовної заяви її копії
та копії всіх документів, що додаються до неї,
відповідно до кількості відповідачів і третіх
осіб, однак ст. 120 ЦПК України у своєму
змісті прямо передбачає звільнення від по	
дання таких копій документів у позовах, що
виникають із трудових правовідносин. У цих
випадках законодавець надає пільговий режим
звернення до суду з метою максимального
створення умов доступності правосуддя. 

Відповідно до ст. 11 ЦПК України суд роз	
глядає справи не інакше як за зверненням фі	
зичних чи юридичних осіб, поданим відповід	
но до вимог цього Кодексу, в межах заявле	
них ними вимог і на підставі доказів сторін та
інших осіб, які беруть участь у справі. 

Трудові спори, якщо вони не подаються
до суб’єкта владних повноважень, розгляда	
ються судами у порядку цивільної юрисдик	
ції. Так, ст. 15 ЦПК України визначає компе	
тенцію судів щодо розгляду цивільних справ.
Суди розглядають у порядку цивільного су	
дочинства справи щодо захисту порушених,
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи
інтересів, що виникають із цивільних, жит	
лових, земельних, сімейних, трудових відно	
син. Пункт 3 ч 1 зазначеної статті конкрети	
зує, що суди можуть розглядати справи щодо
інших правовідносин, крім випадків, коли
розгляд таких справ провадиться за правила	
ми іншого судочинства. Такими випадками,
у контексті нашого дослідження та відповід	
но до ст. 2 Кодексу адміністративного судо	
чинства (далі – КАС) України, можуть висту	

28



1/2013
Ц И В І Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С

29

пати спори фізичних осіб із приводу їх пору	
шених прав, свобод та інтересів посадових і
службових осіб, інших суб’єктів при здійс	
ненні ними владних управлінських функцій
(владних повноважень). 

Процесуальний порядок відкриття прова	
дження у справах, які виникають із трудових
правовідносин, відбувається за одноособовою
ухвалою судді за наявності передумов права
на пред’явлення позову й умов реалізації цьо	
го права, визначених у ЦПК України. Відпо	
відно до ч. 1 ст. 122 ЦПК України суддя від	
криває провадження у справі не інакше як на
підставі заяви, поданої й оформленої у поряд	
ку, встановленому чинним Кодексом. Іншими
словами, відкриття провадження у цивільних
справах, що виникають із трудових правовід	
носин, відбувається шляхом пред’явлення по	
зивачем або його представником позову щодо
захисту трудових прав та одноособового рі	
шення судді, що відображається в ухвалі про
відкриття провадження у справах:

•• про поновлення на роботі; позови про
стягнення заборгованості по заробітній платі; 

•• про стягнення середнього заробітку за час
вимушеного прогулу при затримці виконан	
ня рішення суду; 

•• про стягнення середнього заробітку за час
затримки розрахунку при звільненні; 

•• про зобов’язання видати трудову книжку;
•• про зміну формулювання причин звіль	

нення; 
•• про скасування наказу про накладення

дисциплінарного стягнення; 
•• про визнання трудового договору укла	

деним; 
•• про визнання колективного договору не	

дійсним і зобов’язання його переукласти; 
•• про зобов’язання приведення колектив	

ного договору у відповідність із вимогами чин	
ного законодавства; 

•• про визнання незаконним страйку; 
•• про відшкодування шкоди, завданої праців	

ником підприємству, установі організації; 
•• по інших трудових спорах (трудових пра	

вовідносинах). 
Виконуючи свої процесуальні обов’язки

щодо своєчасного та правильного відкриття
провадження у справі, суд, тим самим, здійс	
нює також і контрольні функції, які йому при	
таманні, протягом усього цивільного проце	
су. Д. Луспеник також зазначає, що, врахову	
ючи відповідальний статус, яким володіє суд	
дя, наслідки постановленої ним ухвали на цій
стадії процесу не можна визнати правильною
практикою, що існує в деяких судах, коли ви	
рішення питань, пов’язаних із відкриттям про	
вадження у справі, суддя делегує консультан	
ту, помічнику чи секретарю, які не мають ста	
тусу судді [6, с. 19]. 

При прийнятті позовної заяви щодо за	
хисту трудових прав суддя вирішує процесу	
альні питання про відкриття провадження у
справі, виходячи з наявності зазначених у стат	

тях 121, 122 ЦПК України передумов права
на пред’явлення позову й умов його реалізації.
Питання про відкриття провадження у спра	
ві суддя повинен вирішити не пізніше десяти
днів із дня надходження заяви до суду або
закінчення строку, встановленого для усу	
нення недоліків. Про відкриття провадження
у справі суддя постановляє ухвалу відповід	
но до ч. 4 ст. 122 ЦПК України. 

При відкритті справ, що виникають із тру	
дових правовідносин, необхідно враховувати
особливість ст. 233 Кодексу законів про пра	
цю (далі – КЗпП) України щодо можливості
працівника звернутися із заявою про вирішен	
ня трудового спору безпосередньо до район	
ного, районного у місті, міського чи міськрай	
онного суду в тримісячний строк із дня, коли він
дізнався або повинен був дізнатися про по	
рушення свого права, а у справах про звіль	
нення – в місячний строк із дня вручення
копії наказу про звільнення або з дня видачі
трудової книжки. 

Отже, суддя при вирішенні питання щодо
відкриття справи, що виникає із зазначених
спорів, має встановити, чи не пропущений по	
зивачем процесуальний строк звернення до
суду із заявою. Якщо позивачем такий строк
пропущено, необхідно встановити, чи містить
позовна заява клопотання про поновлення
строку звернення до суду із вказаною позов	
ною заявою та аргументацію позивача щодо
пропущення строків, унаслідок чого суддя зо	
бов’язаний прийняти одне із процесуальних
рішень: постановити ухвалу про відкриття про	
вадження або про відмову у відкритті із ви	
кладенням мотивів такого рішення. 

У трудових спорах позивачі часто зверта	
ються до суду із пропуском строку такого звер	
нення, тому питання прийняття позовної за	
яви судом чи залишення її без розгляду є ак	
туальним. Так, на відміну від позовної дав	
ності, положення про яку регулюється гл. 19
розділу V Цивільного кодексу (далі – ЦК) Ук	
раїни, в деяких законодавчих актах, зокрема
у КЗпП України, ЦПК України, встановлю	
ється не позовна давність, у межах якої особа
може звернутися до суду з вимогою про за	
хист свого цивільного права або інтересу, а
строк звернення до суду (наприклад, ст. 385
ЦПК України встановлений строк звернен	
ня до суду із скаргою на рішення, дії чи без	
діяльність державного виконавця; ст. 233
КЗпП України встановлений строк звернен	
ня до суду за вирішенням трудових спорів). 

Суддя не вправі відмовити у відкритті
провадження у справі з мотивів пропуску без
поважних причин строку звернення до суду
або строку на оскарження рішення комісії по
трудовим спорам (ст. 228 КЗпП України),
оскільки Кодекс не передбачає такої можли	
вості. Отже, суддя при вирішенні питання що	
до відкриття справи, що виникає із зазначе	
них спорів, повинен встановити, чи не пропу	
щений позивачем процесуальний строк звер	



1/2013
Ц И В І Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С

нення до суду із заявою. Якщо позивачем та	
кий строк пропущено, необхідно встановити,
чи містить позовна заява клопотання про по	
новлення строку звернення до суду із вказа	
ною позовною заявою та аргументацію пози	
вача щодо пропущення строків, унаслідок чо	
го суддя зобов’язаний прийняти одне із про	
цесуальних рішень: постановити ухвалу про
відкриття провадження або про відмову у від	
криті із визначенням мотивів такого рішення. 

Як зазначають М. Балюк та Д. Луспеник,
виходячи із змісту частин 1 і 2 ст. 10 ЦПК
України про те, що цивільне судочинство здій	
снюється на засадах змагальності сторін, сто	
рони й інші особи, які беруть участь у справі,
мають рівні права щодо подання доказів, їх
дослідження та доведення перед судом їх пе	
реконливості; питання про пропуск позива	
чем строку звернення до суду може вирішу	
ватися судом за умови, якщо про це заявлено
відповідачем [5, с. 235]. 

Однією з вимог, що висувається до по	
рядку реалізації права на пред’явлення позо	
ву – сплата судового збору й оплата витрат
на інформаційно	технічне забезпечення роз	
гляду справи. Тому до позовної заяви необ	
хідно додати документи, що підтверджують
їх оплату (для фізичних осіб – квитанція про
сплату судового збору й оплату витрат на ін	
формаційно	технічне забезпечення розгляду
справи; для юридичних осіб – платіжне до	
ручення) [4, с. 245]. Разом із тим законода	
вець встановив пільги для низки категорій
справ щодо звільнення сплати судового збору,
і справ, що виникають із трудових право	
відносин, передбачені ст. 5 Закону України
«Про судовий збір» першою позицією від
08.07.2011 р. № 3674	VI: позивачі – за подання
позовів про стягнення заробітної плати, по	
новлення на роботі та за іншими вимогами,
що випливають із трудових правовідносин.
У цьому пріоритетному фіксуванні можна про	
стежити соціальну функцію держави щодо
здійснення захисту законодавчо гарантованих
прав працівників. 

У разі відкриття провадження у справі
суддя постановляє відповідну мотивовану ух	
валу, однак на практиці не завжди в ухвалі
про відкриття провадження у трудових спо	
рах зазначається зміст позовних вимог, а вка	
зуються узагальнені дії судді або взагалі у

змісті ухвали фіксується лише предмет позову,
що вважаємо неправильним і таким, що не є
корисним для здійснення ефективного судо	
чинства у конкретній справі. Крім того, ухва	
ли про відкриття провадження у справі, що
виникає з трудових правовідносин, не завж	
ди чітко визначають строк, до якого відпові	
дачеві пропонується подати свої обґрунтова	
ні заперечення на позов із обов’язковим по	
силанням на докази. 

У випадку, якщо прийнято рішення про
відмову у відкритті провадження у трудово	
му спорі, суд відповідно до ч. 4 ст. 122 ЦПК
України постановляє ухвалу, яка може бути
оскаржена в апеляційному порядку відповід	
но до п. 4 ч. 1 ст. 293 ЦПК України. Дуже
важливим моментом є те, що відмова у від	
критті провадження у справі перешкоджає
повторному зверненню до суду із таким са	
мим позовом [1, с. 98]. 

Викладене дозволяє зробити висновок:
відкриття провадження у справі, що виникає
із трудових правовідносин, зумовлює виник	
нення процесуальних відносин між судом і по	
зивачем, а також між судом і відповідачем та
їх представниками, якщо вони беруть участь
у справі. Відповідно, виникнення процесуаль	
них відносин породжує виникнення відповід	
них процесуальних прав та обов’язків у осіб,
які беруть участь у справі, та суду щодо роз	
гляду справи. 
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Втрата сім’ї, самотність, сирітство – тра	
гедія в житті дитини. Виховання в умо	
вах державних сирітських установ – це

необхідність, вихід із ситуації, що склалася в
державі, яка травмує психіку дитини, різко
змінює її долю, руйнує звичну систему від	
носин із оточуючим світом, робить неможли	
вим реалізацію потенційних можливостей
дитини. 

Проживання у сім’ї навіть протягом ко	
роткого проміжку часу може дати для роз	
витку дитини набагато більше, ніж роки, пе	
ребування в казенній установі. У сім’ї дитина
усвідомлює різноманітність соціальних ро	
лей, свою статеву належність, формує уявлен	
ня про сімейні звичаї, традиції, етику [1, с. 13].

Одне з основних завдань будь	якого сус	
пільства та держави – реалізація права дитини
на виховання у сім’ї. Ці права дитини зафіксо	
вані як у міжнародних документах (Конвенція
про права дитини), так і в українських законо	
давчих актах. У будь	якій країні створюється,
розвивається й укріплюється система соціаль	
них альтернативних рішень, що стосуються ви	
ховання та розвитку дитини: збереження ди	
тини у рідній сім’ї; повернення у сім’ю; уси	
новлення всередині країни; усиновлення в
іншій країні; передання на виховання в сім’ю;
передання у спеціальні виховні заклади. 

На сучасному етапі держава та суспіль	
ство не можуть забезпечити всім дітям	сиро	
там і дітям, які залишилися без батьківської
опіки, виховання в прийомних сім’ях. Гостра
проблема росту сирітства потребує пошуку
шляхів реалізації права дитини жити та ви	
ховуватись у сім’ї. 

Найбільш складна категорія дітей, які за	
лишилася без опіки батьків (за віком, пси	
хологічними властивостями, статусом тощо),
досягають свого повноліття, виховуючись у
дитячому будинку. Вихованці дитячого бу	

динку за рядом істотних психологічних пара	
метрів відрізняються від дітей, які виховують	
ся у сім’ї. Для них характерно порушення мо	
тиваційної, пізнавальної, емоційно	вольової
сфер розвитку особистості, що як наслідок час	
то призводить до затримки психічного роз	
витку. Ці проблеми не можуть бути вирішені
в інтернатному закладі будь	якого рівня. Бе	
зумовно, всі діти не можуть бути передані в
сім’ю, адже є установи для дітей із відхилен	
нями у розвитку, для дітей інвалідів, які по	
требують спеціального догляду. Завдання дер	
жави та суспільства – допомогти маленькій
людині набути позитивного досвіду сімейного
життя, підготуватися до проживання в сімей	
ному оточенні, а в подальшому створити влас	
ні повноцінні сім’ї. У зв’язку з цим необхід	
ним є пошук нових форм виховання дітей, які
залишилися без опіки батьків. Однією з таких
форм є патронатне виховання, яке дає мож	
ливість оптимально поєднати сімейне вихо	
вання та високий професійний рівень супро	
водження дитини і сім’ї. 

Слід зазначити, що історичний аспект
питання патронату як системи передачі ді	
тей	сиріт на утримання та виховання (част	
кове чи повне) до підприємств, військових
частин, громадських організацій (колектив	
ний патронат) або сімей (індивідуальний
патронат) досліджували чимало науковців –
Н. Несмєянов, С. Чіганова, П. Шахов, І. На	
зарова, А. Зінченко, В. Козубовський та ін. 
О. Карпенко, розглядаючи питання розвитку
різних форм утримання та виховання дітей	
сиріт і дітей, позбавлених батьківського пік	
лування, на нашу думку, достатньо обґрунто	
вано довела, що «відмова від патронату була
передчасною … проблема виховання дітей,
які залишилися без батьківського піклуван	
ня, не тільки не вирішена, а, навпаки, стає де	
далі гострішою» [2, с. 191]. 
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Соціально	правовим захистом дітей, які
залишилися без батьків, суспільство перей	
малося з найдавніших часів. Батьківщиною
сімейного патронату вважається Шотландія,
де його застосовували з початку ХІХ ст. [3].
Зарубіжні країни й нині активно застосо	
вують патронат (фостерне виховання) [4],
вирішуючи питання стабільного розвитку ди	
тини, позбавленої належного сімейного пік	
лування. Патронатна форма виховання щодо
безпритульних та осиротілих дітей, які пере	
бували в інтернатних закладах, застосовува	
лася в 20–40 роки минулого століття й у ра	
дянських республіках [5]. 

Перебування дитини у патронатній сім’ї –
один із реальних шансів подальшого влашту	
вання її життя, оскільки є надія, що дитина
залишиться в цій сім’ї. Особливо важливе
значення має патронатне виховання для дітей
старше 12 років, оскільки їх навряд чи усинов	
лять. Більшість віддають перевагу всиновлен	
ню немовляти, щоб стати йому з самого по	
чатку рідними. Тому влаштування на патро	
нат для дітей шкільного віку, можливо, єди	
ний шанс відчути тепло домашнього вогнища.

Патронатне виховання означає як бать	
ківську любов, так і професійну роботу. У па	
тронатного вихователя дві ролі: батьківська
та професійна. Дитина живе в прийомній
сім’ї та розцінює її як свою. У той самий час
укладається трудовий договір. Це найбільш
гнучка форма пристрою і для дитини, і для
родини. 

Мета цієї статті – розкрити деякі пробле	
ми патронатного виховання, а також особ	
ливості влаштування вихованців дитячого
будинку у патронатну сім’ю. 

Патронатне виховання – порівняно нова
форма влаштування дітей, які залишилися
без опіки батьків, тому її позитивне значення
для дітей – вихованців держзакладів не всіма
і не завжди правильно розуміється. Подібна
система позитивно впливає на процес адап	
тації дитини в сім’ї, завдяки чому патронатні
вихователі в подальшому нерідко усиновлю	
ють дитину, яка виховується в їх сім’ї. У со	
ціумі ці діти вважаються не такими, як інші,
а й у дитячих закладах патронатні вихователі
іноді стикаються з нерозумінням того блага,
яке надається дітям при переданні в патро	
натну сім’ю. Самі ж діти швидко адаптують	
ся в сім’ях патронатних вихователів, почина	
ють звати їх мамами чи (і) татами, не бажають
контактувати із спеціалістами дитячого зак	
ладу з групи супроводження при відвідуванні
за місцем проживання, поки не усвідомлять,
що вони не заберуть їх із патронатної сім’ї. 

Можна назвати такі переваги патронат	
ного виховання: 

•• влаштування довгострокове дітей до	
шкільного та молодшого шкільного віку в сім’ю
з подальшим спільним майбутнім (опіка, уси	
новлення); 

•• влаштування дітей складної категорії –
дітей середнього шкільного та підліткового
віку в сім’ю з метою отримання оптимально	
го рівня освіти й їх соціальної адаптації; 

•• патронатне виховання – це професійна
діяльність вихователя, спрямована на безпе	
рервну та послідовну корекцію особистості
дитини, яка проживала в неблагополучній сі	
м’ї чи в інтернатному закладі; 

•• патронатне виховання передбачає роз	
межування відповідальності із захисту прав 
і законних інтересів дитини між батьками,
патронатним вихователем і закладом, який
надає патронатне виховання, що має на ме	
ті професійний (юридичний, матеріальний,
психологічний, медичний) супровід дитини
та сім’ї. 

Неможливо передбачити всі труднощі
патронатного виховання та підготуватися до
них. Ці труднощі пов’язані із звичайними про	
цесами адаптації дитини й сім’ї один до одно	
го, з кризами, що виникають у розвитку
будь	яких відносин із плином часу. Не може
бути 100	відсоткового оформлення в сім’ю.
«Серед 16–17	річних вихованців дитячих до	
мів немало дітей, які, поживши в сім’ї, свідо	
мо роблять вибір на користь дитячих бу	
динків» [6, с. 25].  

Супроводження патронатної сім’ї (відві	
дування, бесіди з дітьми та патронатними 
вихователями, складання актів обстеження)
дозволяють виявити проблеми і труднощі, з
якими стикаються патронатні вихователі, ді	
ти. Відвідування патронатних сімей у період
літніх канікул; бесіди з батьками, дітьми доз	
воляють зробити висновки про те, що існу	
ють певні проблеми як у дітей, так і патро	
натних вихователів у справі виховання дітей
дитячого будинку. Як правило, це порушен	
ня дітьми режиму дня, недостатньо сформо	
вані навички самообслуговування, проти	
правні дії, куріння, зловживання спиртними
напоями. 

На нашу думку, необхідна спільна робота
над проблемою патронатного виховання всьо	
го педагогічного колективу дитячого будин	
ку, корекційно	розвиваюча робота з дітьми
дитячого будинку за спеціально розробле	
ною системою підготовки дітей до інтеграції
в патронатну сім’ю. Робота із підбору сім’ї
для дитини повинна носити ретельний, сис	
тематичний характер. При цьому мають вра	
ховуватися вік, особливості характеру дити	
ни, медичні та психологічні характеристики.
Недопустимим є формальний підхід до влаш	
тування дітей	сиріт і дітей, які залишилися
без батьківського піклування, в сім’ю без ура	
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хування цих факторів. Необхідно вести по	
шуки сім’ї для дитини, а не дитини для сім’ї. 

Іншою проблемою є взаємовідносини з
сім’єю, в якій проживала дитини. Не завжди
дитину, яка проживає в сім’ї патронатного
вихователя, вирішують залишити на трива	
лий час. Як правило, це договір на період літ	
ніх канікул. Перш за все це стосується сіль	
ської місцевості, коли дитину беруть на ви	
ховання в патронатну сім’ю на літні канікули
для того, щоб вона допомагала патронатним
вихователям по господарству (працювати на
городі, доглядати худобу тощо). У подаль	
шому в кращому випадку все обмежується
прийомом дітей на канікули, вихідні та свят	
кові дні. 

Великою проблемою при оформленні ви	
хованців дитячих будинків на патронатне
виховання є позиція органів опіки та піклу	
вання. Провідна позиція органу опіки та пік	
лування в останні роки була ними втрачена.
На даний час ці органи практично не беруть
участі в підборі сім’ї для дітей, які вихову	
ються в дитячих будинках. Як правило, вони
виконують лише функції з надання догово	
рів у вищі органи. 

Значні труднощі для тих, хто вирішив
взяти дитину у свою сім’ю, створює достат	
ньо довгий і складний процес формування до	
кументів і проходження медичної комісії, от	
римання довідки про відсутність судимості.

Велику роль у розвитку патронатного ви	
ховання відіграє сумісна діяльність спеці	
алістів дитячого будинку з освітніми закла	
дами, керівниками підприємств, адміністра	
цією сільської ради. 

Заслуговує на увагу аналіз складу патро	
натних вихователів за віком, освітою, моти	
вами прийому дітей в сім’ю. На нашу думку,
для патронатних вихователів необхідні такі
ознаки: 

•• вони проживають недалеко від місця, де
проживала дитина раніше. При цьому не
припиняються особисті та соціальні зв’язки
дитини, а набуті під час знаходження в пат	
ронатній сім’ї особисті та соціальні зв’язки збе	
рігаються у дорослому житті. Дитина прожи	
ває в оточенні, яке знає її біологічних бать	
ків. Таким чином дитина краще поінформа	
вана про своїх біологічних батьків; соціум
впливає на біологічних батьків; менш трав	

муючим є залишення біологічної сім’ї та пе	
рехід до патронатної сім’ї та, навпаки, повер	
нення в біологічну сім’ю; 

•• наявність родинних зв’язків із біологіч	
ною сім’єю; 

•• різноманітні джерела прибутку (заро	
бітна плата, присадибна ділянка, підприєм	
ництво тощо); 

•• власні діти більш старшого віку; 
•• наявність хоббі у членів сім’ї (туризм,

спорт і т. п.); 
•• високий освітній рівень. 

Висновки 

Щоб забезпечити ефективний розвиток
патронатної форми влаштування дітей, яка
передбачена Сімейним кодексом України,
слід розробити заходи соціальної підтримки
патронатної сім’ї на державному рівні. У цьо	
му сенсі доцільно внести зміни до глави 20
Сімейного кодексу України щодо патронату
та прийняти відповідний закон, яким визна	
чити статус патронатних вихователів, функ	
ції уповноважених органів і служб із супро	
водження патронатних сімей і роботи з бать	
ками дитини, заходи державної підтримки як
дітей у патронатних сім’ях, так і патронатних
вихователів. Це підвищить престижність ді	
яльності з патронатного виховання, змен	
шить ризики виникнення складних життє	
вих обставин через відсутність належного бать	
ківського піклування. 
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Статья посвящена раскрытию некоторых проблем патронатного воспитания, а также
особенностям устройства воспитанников детского дома в патронатную семью. 
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Практично всі правові системи визна	
ють свободу сторін приватного дого	
вору. І хоча різні дослідники по	різ	

ному визначають зміст свободи договору, схе	
матично її можна визначити як свободу ук	
ладати договір (у тому числі свободу вибору
контрагента), свободу визначати зміст дого	
вору, свободу змінювати та припиняти до	
говір, а також свободу обирати певні регуля	
тори договору (наприклад, звичаї або засто	
совуване право у випадках, дозволених зако	
нодавством). Оскільки одне із завдань права –
не допустити свавілля та заподіяння шкоди
одних осіб іншим (або принаймні мінімізува	
ти таку можливість), більшість правових сис	
тем встановлюють обемеження свободи до	
говору, одним із яких є імперативні норми. 

Метою цієї статті є аналіз ознак імпера	
тивних норм, що обмежують свободу сторін
договору. 

Імперативні норми були предметом дослі	
дження багатьох учених. В основу цієї статті
покладені роботи Г. Дмітрієвої, О. Жильцо	
ва, В. Звєкова, В. Канашевського, Н. Мари	
шевої. 

Імперативні норми можуть обмежувати
матеріальну свободу сторін договору (тобто
свободу укладати договір, визначати конт	
рагента, зміст договору, змінювати та припи	
няти його). Крім того, імперативні норми мо	
жуть бути бар’єром проти застосування права
певної держави, тому опосередковано вони об	
межують свободу сторін договору обирати за	
стосовуване право. 

Обмеження матеріальної свободи сторін
договору імперативними нормами закріпле	
не ст. ІІ – 1:102 (1) проекту Спільних під	
ходів (далі – DCFR), яка, зокрема, встанов	
лює, що сторони можуть укласти договір або
інший юридичний акт і визначити його зміст

із урахуванням будь	яких застосовних імпе	
ративних норм [1, с. 183]. 

У законодавстві України обмеження мате	
ріальної свободи договірних сторін містить	
ся у абзаці 2 ч. 3 ст. 6 Цивільного кодексу
(далі – ЦК) України, згідно з яким сторони у
договорі не можуть відступити від актів ци	
вільного законодавства, якщо в цих актах пря	
мо вказано про це. 

Схожі обмеження містяться у законодав	
стві й інших держав. Так, відповідно до ч. 1
ст. 380 ЦК Республіки Казахстан громадяни
й юридичні особи вільні в укладенні догово	
ру; примушування до укладення договору не
допускається, за винятком випадків, коли обо	
в’язок укладати договір передбачений цим
Кодексом, законодавчими актами або добро	
вільно прийнятим зобов’язанням [2]. Зокре	
ма, відповідно до ч. 6 ст. 101 Закону Рес	
публіки Казахстан «Про державне майно»
продавець не вправі ухилятися від підписан	
ня протоколу про результати торгів і догово	
ру купівлі	продажу, якщо особа, яка виграла
торги, не відповідає вимогам ст. 93 цього За	
кону [3]. 

Згідно із ст. 667 ЦК Республіки Молдова
договірні сторони вільні в укладенні дого	
ворів у межах імперативних норм права й у
визначенні їх змісту. Імперативними норма	
ми є, наприклад, норми що регулюють позов	
ну давність (статті 267–283 ЦК Республіки
Молдова). При цьому правочин про зміну
строку позовної давності чи порядку його об	
рахування або відмову про право посилатися
на позовну давність є недійсним (ст. 270 ЦК
Республіки Молдова) [4]. 

Обмеження застосування іноземного пра	
ва імперативними нормами, а також обмежен	
ня сторін щодо вибору застосовуваного права
міститься у ст. 14 Закону України «Про міжна	
родне приватне право», яка, зокрема, встанов	
лює, що правила цього Закону не обмежують



1/2013
М І Ж Н А Р О Д Н Е П Р И В АТ Н Е П РА В О

35

дії імперативних норм права України, що ре	
гулюють відповідні відносини, незалежно від
права, яке підлягає застосуванню; суд, неза	
лежно від права, що підлягає застосуванню від	
повідно до цього Закону, може застосовувати
імперативні норми права іншої держави, які
мають тісний зв’язок із відповідними право	
відносинами, за винятком, встановленим ч. 1
цієї статті. При цьому суд повинен брати до
уваги призначення та характер таких норм, а
також наслідки їх застосування або незасто	
сування. Слід зазначити, що законодавець при
цьому не вказує ознак імперативних норм,
що може призвести незастосування норми
права іноземної держави за наявності будь	
якої імперативної норми права України, яка
за змістом не збігається з нормою права іно	
земної держави. 

Заслуговує на увагу те, що імперативні
норми є однією з найпроблемніших право	
вих категорій. Г. Дмітрієва виділяє найбільш
дискусійні у доктрині питання щодо імпера	
тивних норм: їх коло; взаємовідносини таких
норм із публічним порядком; питання про те,
чи захищати імперативні норми лише свого
права, чи потрібно захищати імперативні нор	
ми іноземного права, з якими відношення тіс	
но пов’язано; чи слід обмежити застосування
правила про застосування імперативних норм
лише договірним правом, чи застосовувати
його до всієї сфери приватно	правових відно	
син [5, с. 163]. 

Загальновизнаним є те, що імперативні
норми, які підлягають застосуванню замість
застосовуваного іноземного права, не є зви	
чайними імперативними нормами. Як зазна	
чає Н. Маришева, вони сильніші, ніж зви	
чайні імперативні норми [6, с. 72]. 

В інших державах імперативні норми та	
кож обмежують можливість застосування
права іноземної держави, проте визначають	
ся певні ознаки таких норм. Так, відповідно
до ст. 3076 ЦК Квебеку застосування норм,
що містяться у кн. 10 «Міжнародне приватне
право», не повинно суперечити нормам пра	
ва, які діють на території Квебеку та підляга	
ють застосуванню в силу їх особливої цілі
[7]. Згідно із ст. 1192 ЦК Російської Феде	
рації підлягають застосуванню імперативні
норми законодавства Російської Федерації, в
яких прямо про це зазначено або які мають
особливе значення, у тому числі для забез	
печення прав та охоронюваних законом ін	
тересів учасників цивільного обороту [8]. 
У юридичній літературі норми ст. 1192 ЦК
РФ іменуються «зверхімперативними» [6, с. 75;
9, с. 201]. Досліджуючи історію створення 
ст. 1192 ЦК РФ Н. Маришева дійшла вис	
новку, що намір законодавця полягав у тому,
щоб віднести до категорії імперативних норм,
про які йдеться у ст. 1192 ЦК РФ, норми ЦК

РФ про основні засади цивільного законодав	
ства, про межі здійснення цивільних прав, про
недійсність правочину, вчиненого з метою,
що суперечить основам правопорядку та мо	
ралі, про свободу договору [6, с. 74].  

Тлумачачи ст. 1192 ЦК РФ, В. Звєков
зазначає, що до норм, які мають особливе зна	
чення, належать різного роду цивільно	пра	
вові настанови, які як частина цивільного пра	
ва виражають публічно	правові інтереси, ви	
ступають ніби продовженням публічно	право	
вих засад у приватному праві. Як такі прави	
ла він пропонує розглядати, наприклад, поло	
ження п. 3 ст. 1 ЦК РФ (про вільне переміщен	
ня товарів, послуг і фінансових послуг на всій
території Росії), п. 3 ст. 162 ЦК РФ (про на	
слідки недотримання простої письмової фор	
ми зовнішньоекономічного правочину) та 
ст. 208 ЦК РФ (про вимоги, на які позовна
давність не поширюється) [9, с. 204–205].

О. Жильцов виділяє такі властивості
імперативних норм: імперативна норма по	
винна мати характер норми безпосереднього
застосування; держава, що видала відповідну
норму, повинна мати обгрунтований інтерес
у її застосуванні; імперативна норма повинна
мати не лише виправдану мету, а й метод, за
допомогою якого така мета досягається; дер	
жава, що видала імперативну норму, повин	
на бути достатньо тісно пов’язана з відповід	
ним правовідношенням [10, с. 38]. 

На думку В. Канашевського, до імпера	
тивних норм належать норми транснаціональ	
ного публічного порядку. До них він, зокре	
ма, відносить ті, що встановлюють недопус	
тимість обмеження основних матеріальних і
процесуальних прав, заборону незаконної екс	
пропріації, корупції тощо. Крім того, до імпе	
ративних норм належать норми, які захища	
ють загальновизнані цінності та права, напри	
клад норми, що встановлюють захист куль	
турних цінностей, охорону навколишнього
природного середовища, а також норми, які
захищають публічні інтереси держави чи між	
народних утворень, зокрема, норми про кон	
куренцію, антимонопольні закони, валютне ре	
гулювання тощо [11, с. 43]. 

Регламент (ЄС) № 593/2008 Європейсько	
го Парламенту та Ради «Про право, що підля	
гає застосуванню до договірних зобов’язань
(«Рим І») від 17.06.2008 р. розрізняє «пере	
важні імперативні положення» («overriding
mandatory provisions») та «положення, від яких
не дозволяється відступати за допомогою уго	
ди» («provisions which cannot be derogated
from by agreement»). У пункті 37 Преамбули
Регламенту зазначається, що поняття «пере	
важні імперативні положення» підлягає об	
меженому тлумаченню. При цьому переваж	
ними імперативними положеннями є поло	
ження, дотримання яких визнано країною як
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такі, що мають принципове значення для охо	
рони її публічних інтересів (політичний, со	
ціальний чи економічний устрій) тією мірою,
якою вони підлягають застосуванню до будь	
якої ситуації, що підпадає під їх дію, незалеж	
но від того, яке право в іншому випадку під	
лягало б застосуванню до договору відповід	
но до цього Регламенту. Ніщо у Регламенті
не обмежує застосування імперативних по	
ложень права суду. Крім того, можуть засто	
совуватися переважні імперативні положен	
ня права країни, де зобов’язання, що виника	
ють на підставі договору, повинні бути вико	
нані тією мірою, якою ці положення догово	
ру роблять виконання договору незаконним.
При вирішенні питання про надання дії цим
положенням мають враховуватися їх харак	
тер і мета, а також наслідки їх застосування або
незастосування. 

Що стосується «положень, від яких не
дозволяється відступати за допомогою угоди»,
то згідно з п. 15 Преамбули Регламенту та 
ч. 3 ст. 3 Регламенту ними є положення пра	
ва країни, у якій «перебувають усі елементи
ситуації». При цьому на застосування таких
положень не впливає вибір застосовуваного
права, а також суду. 

Із змісту п. 25 Преамбули Регламенту
випливає, що «положеннями від яких не доз	
воляється відступати за допомогою угоди» є
норми права країни звичайного проживання
споживача, які встановлюють його захист 
за умови, що договір із споживачем укладе	
ний у рамках підприємницької діяльності,
яка здійснюється споживачем у відповідній
країні. Крім того, до таких положень згідно з 
п. 35 Преамбули Регламенту належать і нор	
ми, що надають захист найманим праців	
никам, від яких дозволяється відступати ли	
ше у тому випадку, якщо це на користь пра	
цівників. 

У силу ч. 4 ст. 3 Регламенту не дозволя	
ється відступати від положень права Співто	
вариства (у тому числі трансформованих у
законодавство держави – члена суду), якщо у
момент вибору права всі елементи ситуації зна	
ходилися в одній або декількох державах –
членах ЄС. 

Свобода сторін договору обмежується ім	
перативними нормами й відповідно до Прин	
ципів європейського договірного права (далі –
PECL). При цьому PECL розрізняють імпе	
ративні норми, які містяться у них (ст. 1:102
(1) PECL), а також імперативні норми націо	
нального, наднаціонального та міжнародного
права (ст. 1:103 (2) PECL). Так, відповідно
до ст. 1:102 (1) PECL сторони вільні вступа	
ти у договір і визначати його зміст, дотриму	
ючись вимог добросовісності та чесної ділової
практики, а також імперативних норм, вста	
новлених цими Принципами. 

Сторони не можуть уникнути застосуван	
ня імперативних норм Принципів, якщо во	
ни обрали Принципи як право, що застосову	
ється до договору. Якщо ж сторони виріши	
ли включити до договору Принципи як ок	
ремі умови договору, а договір підпорядкува	
ти національному праву, то застосовуватися до
договору будуть імперативні норми національ	
ного права. Чи зможуть у цьому випадку сто	
рони виключити імперативні норми Принци	
пів залежить від обставин. Такий маневр мо	
же бути ухиленням, що суперечить публічно	
му порядку держави форуму (див. ст. 1:201).
Згідно із ст. 1:103 PECL у випадку, якщо це
допускається застосовуваним правом сторо	
ни можуть обрати ці Принципи для регулю	
вання свого договору, внаслідок чого імпера	
тивні норми національного права не застосо	
вуються. Однак підлягають застосуванню ті
імперативні норми національного та міжна	
родного права, які згідно з відповідними нор	
мами міжнародного приватного права засто	
совуються незалежно від права, що регулює
договір [12, с. 100]. 

Коментар до ст. 1:103 PECL наводить таку ілю	
страцію застосування ч. 1 ст. 1:103 PECL: швець	
кий продавець С та французький покупець Б 
уклали договір купівлі	продажу літака у Франції.
Продавець є виробником літаків, покупець – про	
фесіонал, який використовує літаки у своєму
бізнесі, але не має кваліфікованих знань щодо лі	
така. Вони домовилися, що їх договір буде регулю	
ватися Принципами (в іншому випадку він би ре	
гулювався нормами французького права). Вони 
також домовилися, що продавець не нестиме
відповідальності за приховані дефекти, положення
яке за французьким правом є недійсним відповід	
но до імперативних норм французького права що	
до vices cachees. Відповідно до ст. 8:109 Принципів
посилання продавця на це положення не буде су	
перечити добросовісності та чесності. Справу роз	
глядає арбітр у Франції. Оскільки доктрина vices
caches у французькому праві не підпадає під кате	
горію норм, що є імперативними незалежно від
застосовуваного права, й оскільки відповідно до
французького права сторони можуть обрати Прин	
ципи як право, що регулює договір, арбітр повинен
підтримати це договірне положення. Питання, що
не охоплюються Принципами регулюватимуться
правом, що застосовується до договору. 

Що стосується імперативних норм, які за	
стосовуються судом чи арбітражем в силу 
ч. 2 ст. 1:103 PECL, то ці норми є виразом фун	
даментального публічного порядку країни та
повинні застосовуватися, якщо договір має
тісні зв’язки з нею [12, с. 101]. При цьому в
силу ст. 15:102 PECL, якщо договір супере	
чить імперативній нормі права, що застосо	
вується відповідно до ст. 1:103 PECL, наслідка	
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ми такого протиріччя є наслідки, прямо вста	
новлені відповідною імперативною нормою.
У випадках, коли імперативна норма прямо не
встановлює наслідки цього протиріччя для
договору, він може бути визнаний таким, 
що має юридичну силу повністю, частково,
таким, що не має юридичної сили або підля	
гає зміні. 

Викладене дозволяє зробити висновок,
що імперативні норми є обмежуючим факто	
ром свободи сторін договору. Це обмеження
може стосуватися як свободи укладати до	
говір, визначати його зміст, обирати контра	
гента, змінювати та припиняти його, так і сво	
боди обирати застосовуване право. Імпера	
тивність норми випливає з її змісту, а також
мети, яка повинна бути особливою, зокрема
захищати особливо важливі цінності право	
порядку, соціального й економічного устрою. 
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На сучасному етапі розвитку в Україні
суттєво зросло значення адміністративної
відповідальності за порушення зобов’я	

зань, передбачених трудовим договором. Особли	
вості адміністративної відповідальності, які
відрізняють її від інших видів юридичної відпо	
відальності, полягають у тому, що: 

•• вона настає, як правило, за особливий вид
правопорушень – адміністративний; 

•• її заходи можуть застосовуватися у разі
звільнення від кримінальної відповідальності,
тобто за діяння, що містять ознаки злочинів, які
не становлять значної суспільної небезпеки; 

•• вона виявляється в накладенні на поруш	
ників певних видів адміністративних стягнень,
специфічних за змістом і відмінних від заходів
кримінального покарання, дисциплінарного впли	
ву та майнової відповідальності;

•• адміністративні стягнення накладають спе	
ціальні органи та посадові особи. Вичерпний пе	
релік стягнень і органів, уповноважених їх за	
стосовувати, наведено в спеціальному розділі
Кодексу України про адміністративні правопо	
рушення (далі – КУпАП). 

Адміністративна відповідальність регулю	
ється багатьма нормативними актами різної
юридичної сили, які становлять законодавство
про адміністративні правопорушення. Важливе
значення для визначення адміністративної
відповідальності мають підходи до її дослі	
дження, які зумовлюють різне розуміння цієї
правової категорії. На думку М. Студенікіної,
це застосування частини заходів адміністратив	
ного примусу, а саме – адміністративних стяг	
нень [1]. Г. Бондаренко вважає, що «адміністра	
тивна відповідальність – це форма реагування
держави на правопорушення, яка виявляється 
в застосуванні повноважними державними ор	
ганами, службовими особами, громадськістю 
до винної особи адміністративних санкцій у ме	
жах і порядку, встановлених законодавством;
це обов’язок правопорушника звітувати за свою
протиправну поведінку і зазнавати за неї не	

сприятливих наслідків, передбачених санкці	
єю правової норми» [2]. 

І. Галаган визначає адміністративну відпо	
відальність як застосування у встановленому
порядку уповноваженими на це органами та
службовими особами адміністративних стяг	
нень, сформульованих у санкціях адміністра	
тивно	правових норм, до винних у вчиненні ад	
міністративних проступків [3]. А. Комзюк сфор	
мулював визначення адміністративної відпо	
відальності так: «Це застосування до осіб, які
вчинили адміністративні проступки, адмініст	
ративних стягнень, що тягнуть для цих осіб об	
тяжливі наслідки майнового, морального, осо	
бистісного чи іншого характеру і накладаються
уповноваженими на те органами чи посадовими
особами на підставах і у порядку, встановлени	
ми нормами адміністративного права» [4]. 

З позиції С. Гончарука, «адміністративна від	
повідальність як різновид правової відпо	
відальності – це специфічна форма негативного
реагування з боку держави в особі її компетент	
них органів на відповідну категорію протиправ	
них проявів (передусім адміністративних прос	
тупків), згідно з якою особи, які скоїли ці пра	
вопорушення, повинні дати відповідь перед
повноважними державними органами за свої не	
правомірні дії і понести за це адміністративні
стягнення в установленому законом порядку» [5].

Отже, адміністративна відповідальність –
це застосування до осіб, які вчинили адміні	
стративні проступки, адміністративних стягнень,
що спричиняють для цих осіб обтяжливі на	
слідки майнового, морального, особистісного чи
іншого характеру. Стягнення накладають упов	
новажені на те органи чи посадові особи на під	
ставах і в порядку, встановлених нормами ад	
міністративного права. Підставою адміністра	
тивної відповідальності є адміністративний
проступок – протиправне, винне діяння, що по	
сягає на встановлений правопорядок, але, на
відміну від злочину, не містить значної суспіль	
ної небезпеки. 
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Сьогодні більшість підприємств, передусім
приватної форми власності, мають свою так зва	
ну систему штрафів, яка передбачає накладен	
ня на працівників, які порушили правила внут	
рішнього трудового розпорядку (вчинили дис	
циплінарний проступок), адміністративної відпо	
відальності у формі штрафів. Причиною такої си	
туації є різні чинники: від недосконалості зако	
нодавства до суб’єктивного розуміння власником
своєї розпорядчої чи управлінської функції. За	
галом можна виділити такі групи причин: 

правового характеру – норми Кодексу за	
конів про працю (далі – КЗпП) України, які
визначають дисциплінарну відповідальність,
створювалися для регулювання трудових відно	
син у країні, де превалювала державна форма
власності. Деякі з цих норм не діють, є нело	
гічними для підприємств приватної форми влас	
ності. Перелік видів дисциплінарних стягнень,
зазначених у ст. 147 КЗпП, надто короткий і не
дає змоги роботодавцю застосувати об’єктивне
покарання; 

організаційного характеру зумовлені змі	
ною ставлення до такого виду дисциплінарного
стягнення, як догана. На приватних підприєм	
ствах матеріальне стягнення (штраф) є більш
дієвим, аніж моральне – догана; 

економічного характеру – наявність бага	
тьох податків і зборів призводить до того, що
частина заробітної плати не висвітлюється в
бухгалтерських документах і не оподаткову	
ється. Ця частина й є базою для штрафних санк	
цій. Описана ситуація є незаконною, її необхід	
но виправляти. 

Адміністративна відповідальність може зас	
тосовуватися лише за адміністративні проступ	
ки, визначені КУпАП та іншими законами Ук	
раїни. Запізнення на роботу чи неналежне ви	
конання своїх обов’язків, прогул тощо не визна	
чені як адміністративне правопорушення жод	
ним законодавчим актом і не можуть бути
підставою для застосування адміністративної
відповідальності. Адміністративні стягнення
накладають державні органи й їх посадові осо	
би, яким таке право надане законом. Їх перелік
закріплений у розділі III КУпАП. Притягнення
до адміністративної відповідальності за адмі	
ністративні проступки є обов’язком державних
органів, а не роботодавця. Законодавством вста	
новлено чіткий порядок застосування адмініст	
ративної відповідальності, який не передбачає
накладення адміністративного стягнення нака	
зами керівника підприємства. 

Окремого розгляду потребує питання про
визнання штрафу дисциплінарним стягненням
у правилах внутрішнього трудового розпоряд	
ку. Така ситуація також видається незаконною,
оскільки КЗпП містить вичерпний перелік ви	
дів дисциплінарних стягнень (догана та звіль	
нення), що можуть застосовуватися за вчинен	
ня працівниками дисциплінарних проступків.
Визначення штрафу як виду дисциплінарних
стягнень у Правилах внутрішнього трудового
розпорядку є не правомірним, оскільки прави	

ла – це локальний акт, норми якого не мо	
жуть суперечити КЗпП України. Отже, штраф
за вчинення дисциплінарного проступку не пра	
вомірний. Для вирішення цієї проблеми, на на	
шу думку, слід законодавчо розширити перелік
видів дисциплінарних стягнень, удосконалити
систему контролю відповідних державних ор	
ганів за станом виконання на підприємстві за	
конодавства про працю. 

Важливою частиною адміністративної від	
повідальності є поняття «поведінка», багато	
значність якого у суспільних науках зумовила
різноманіття її тлумачень у правознавстві. Пра	
вова наука та практика правового регулювання
називають поведінкою людську активність, яка
характеризується певними соціальними й юри	
дичними ознаками. Основними ознаками пра	
вової поведінки є: соціальна значущість; вира	
ження у формі діяння (дії чи бездіяльності);
свідомо	вольовий характер; регламентованість
правовими нормами; властивість зумовлювати
юридичні наслідки. 

Соціальна значущість є важливою ознакою
правової поведінки та має дві форми – соціаль	
ну корисність і соціальну шкідливість. Суть
соціальної значущості правової поведінки зу	
мовлена її властивістю впливати на стан сус	
пільних відносин, змінювати зв’язки між су	
б’єктами, сприяти чи гальмувати нормальний
процес взаємодії між людьми. Правова пове	
дінка може впливати на відносини суб’єктів.
Правова поведінка виявляється у формі дій, що
впливають на відносини між суб’єктами, чи у
формі бездіяльності. Оскільки правову поведін	
ку здійснюють суб’єкти, то вони повинні адек	
ватно усвідомлювати обставини, характер по	
ведінки та мати можливість виражати свою во	
лю, осмислювати вчинки. 

З формально	юридичної позиції соціальна
поведінка є правовою у випадку, коли вона рег	
ламентується нормами права. Умови й ознаки
правових учинків можуть бути прямо описані в
текстах правових документів. Властивість пра	
вової поведінки впливати на стан суспільних
відносин пов’язана не тільки з соціальною зна	
чущістю, а й із реалізацією суб’єктами своїх ін	
тересів. Тому правова поведінка зумовлює для
них певні юридичні наслідки. 

Правова поведінка є видом юридичних
фактів – конкретних життєвих обставин, з яки	
ми норми права пов’язують виникнення, зміну
чи припинення правовідносин. У цьому випад	
ку правова поведінка є підвалиною зміни стану
правовідносин, конкретних життєвих обставин,
виникнення яких залежить від волі людей і які
описані в гіпотезах правових норм. Правова по	
ведінка складається з певних дій, які виявля	
ють ставлення суб’єкта до інших суб’єктів пра	
ва. Правовий вчинок є елементом правової по	
ведінки. В нормах права, як правило, моделю	
ється не правова поведінка загалом, а її еле	
менти – правові вчинки. 

Правовий вчинок – це діяння, що має такі
складові: суб’єкт; суб’єктивна сторона; об’єкт;
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об’єктивна сторона. Суб’єктом вчинку може бу	
ти фізична чи юридична особа, державний ор	
ган, які визнані дієздатними та деліктоздат	
ними, тобто можуть реалізувати свої права й
обов’язки, нести юридичну відповідальність.
Суб’єкти правового вчинку – це суб’єкти, за яки	
ми визнається здатність усвідомлювати та ске	
ровувати свої діяння. До цієї категорії суб’єктів
належать тільки правоздатні особи. Суб’єктивна
сторона правового вчинку відображає внутрішнє
ставлення суб’єкта до свого діяння та його на	
слідків, тобто суб’єктивна сторона є тією части	
ною правосвідомості суб’єкта, що безпосередньо по	
в’язана з фізичною формою діяння, складається з
цілей, мотивів, правових установок. Об’єкт право	
вого вчинку – це явища навколишнього середо	
вища, на які спрямовані діяння. Ними є суспільні
відносини та соціальні цінності. Об’єктивна сто	
рона правового вчинку – це елементи зовнішньо	
го вираження: діяння (дія чи бездіяльність, засо	
би), суспільно значущі наслідки (корисні чи шкід	
ливі), причинний зв’язок між діянням і його
наслідком. 

Отже, правова поведінка – це сукупність
соціально значущих, виражених у вигляді дій
чи бездіяльності вчинків, що мають свідомо	во	
льовий характер, регламентовані нормами права
та зумовлюють правові наслідки. Правова по	
ведінка має два протилежні за спрямованістю
види: поведінка правомірна та протиправна. Пра	
вомірна поведінка характеризується соціальною
корисністю, відповідністю правовим нормам, по	
зитивними юридичними наслідками. Основною
юридичною ознакою правомірної поведінки є, з
формального боку, її адекватність правовим
нормам, а з погляду правової природи – пра	
вомірність: відповідність поведінки нормам права,
праву взагалі; одиниця виміру, за допомогою
якої, з погляду права, оцінюють поведінку як та	
ку, що має правову природу; здатність права ре	
гулювати певну поведінку суб’єктів, а також
властивість цієї поведінки бути врегульованою
правовими засобами. 

Правомірна поведінка пов’язана з право	
відносинами не тільки як юридичний факт. Як	
що правовідносини – це суспільні відносини,
врегульовані нормами права, то правомірна по	
ведінка є їх соціальним змістом, засобом вті	
лення суб’єктивних прав і обов’язків у життя.
Це дає підстави описати зв’язок правомірної по	
ведінки та реалізації норм права, правового ре	
гулювання загалом. Правомірна поведінка – це
загальна форма реалізації суб’єктивних прав і
обов’язків, втілення правових настанов у жит	
тя, форма застосування юридичних можливос	
тей і потреб у соціальній дійсності. 

Як загальна форма реалізації суб’єктивних
прав і обов’язків правомірна поведінка, на під	
ставі відповідних норм права, здійснюється у
вигляді їх дотримання, виконання та викорис	
тання, а також правозастосування, тобто стано	
вить єдність юридичного і соціального змісту
реалізації норм права. Правомірна поведінка в
механізмі правового регулювання відображена

в нормах права як модель; у юридичних фактах –
як конкретні життєві обставини; у правовідно	
синах – як суб’єктивні права й обов’язки; в їх 
реалізації – як загальна форма і засіб; у право	
порядку – як його зміст. Це характеризує пра	
вомірну поведінку як явище, що об’єднує еле	
менти механізму правового регулювання в єди	
не ціле. 

За різними критеріями правомірна пове	
дінка поділяється на види: 

•• в аспекті юридичних фактів – на юридичні
вчинки й індивідуальні акти; правоутворюючі,
правозмінюючі, правоприпиняючі діяння; 

•• у плані реалізації норм права – на дотри	
мання, виконання, використання та правозас	
тосування; 

•• як зміст правовідносин – на здійснення
суб’єктивних прав, обов’язків, законних інте	
ресів суб’єктів; 

•• за зовнішньою формою виразу – на дії та
бездіяльність; 

•• за способом детермінації – на активну, зу	
мовлену внутрішніми причинами, і пасивну, зу	
мовлену зовнішніми обставинами; 

•• за способом формування в текстах право	
вих документів – на прямо чи безпосередньо
передбачену правовими нормами; 

•• за характеристиками суб’єктів – на ін	
дивідуальну та колективну, посадову, профе	
сійну тощо. 

Протиправна поведінка є антиподом пра	
вомірної поведінки. Протиправна поведінка та	
кож здійснюється у сфері права, але вона є 
не формою свободи, а формою несвободи чи
свавілля. Протиправна поведінка є механізмом
правового регулювання тільки як юридичний
факт, тобто як конкретна обставина, що є при	
чиною виникнення охоронних правовідносин.
Протиправна поведінка належить до суспільно
шкідливих (небезпечних) життєвих обставин.
Їх шкідливість полягає у тому, що вони можуть
спричинити такі зміни у функціонуванні сус	
пільних відносин, які не відповідають соціаль	
ному прогресу, нормальним умовам існування
людини та суспільства. На відміну від юридич	
них фактів	подій, юридичні факти	правопору	
шення характеризуються свідомо	вольовим ха	
рактером і здійснюються тільки дієздатними
суб’єктами. 

Важливою юридичною ознакою правопо	
рушення є його протиправність. У формально	
юридичному аспекті протиправність – це по	
рушення вимог норм права, невиконання юри	
дичних обов’язків, закріплених у нормативно	
правових актах. Сутністю правопорушення є
свавілля суб’єкта, тобто таке зовнішнє виявлен	
ня його волі, що не відповідає закономірностям
розвитку суспільства, зазіхає на свободу інших
суб’єктів. Правопорушення характеризується
невиконанням встановлених норм у формі дій
чи бездіяльності. Не вважається правопорушен	
ням невикористання суб’єктивного права, ос	
кільки можливість його реалізації залежить від
власного розсуду суб’єкта. 
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Не всі об’єктивно протиправні вчинки мо	
жуть бути правопорушеннями. Для останніх обо	
в’язковою ознакою є наявність вини – внут	
рішнього негативного ставлення суб’єкта до
інтересів людей, суспільства. Вина відрізняє пра	
вопорушення від тих видів протиправної по	
ведінки, що суспільно шкідливі, свідомо	вольові,
порушують норми права, але не відображають
негативного ставлення суб’єкта до вимог право	
вих приписів (наприклад, необхідна оборона).
Наявність вини передбачає іншу ознаку право	
порушення – можливість покарання, тобто засто	
сування до правопорушника заходів юридичної
відповідальності у вигляді втрат особистого, ор	
ганізаційного або матеріального характеру. 

Правопорушення зумовлене: чинниками
суб’єктивного характеру – низьким рівнем пра	
восвідомості, правовим нігілізмом, деформаці	
ями в ціннісних орієнтаціях людей; конкретни	
ми суспільними протиріччями; недоліками у
правовому регулюванні, неефективною діяль	
ністю правоохоронних органів тощо. Суспільна
небезпека адміністративних правопорушень пе	
редбачає, у свою чергу, необхідність закріплен	
ня їх нормами права, а тому юридичним вира	
женням небезпеки правопорушення для сус	
пільства є його протиправність, тобто воно по	
рушує встановлені державою відповідні прави	
ла поведінки [6, с. 265; 7, с. 31]. Протиправними
є будь	які діяння, що не відповідають вимогам
чинного законодавства та суперечать йому. 

З позиції протиправності правопорушення
можуть суперечити нормам не тільки адмініст	
ративного законодавства, а й інших галузей пра	
ва. Це характерне і для дисциплінарної відпо	
відальності. Але протиправність дисциплінар	
ного проступку, на відміну від адміністративно	
го, як правило, не виражена в чітко сформульо	
ваному юридичному складі, має абстрактний
характер. Це значний недолік дисциплінарного
законодавства, оскільки дозволяє органу, що
накладає стягнення, самому вирішувати питан	
ня щодо протиправності того чи іншого діяння,
що на практиці може призвести до ущемлення
службових прав підлеглих осіб. У зв’язку з цим
у деяких галузях господарства актуальним є
розроблення дисциплінарного кодексу, де міс	
тилися б загальна та особливі частини, а також
розділ про дисциплінарне провадження з пе	
реліком органів (посадових осіб), які право	
мочні застосовувати заходи дисциплінарного
стягнення. 

Крім обов’язкових ознак, що включені зако	
нодавцем у визначення адміністративного пра	
вопорушення, його можуть характеризувати та	
кож інші ознаки й обставини (зокрема, обстави	
ни, що нівелюють, пом’якшують або обтяжують
адміністративну відповідальність за адміністра	
тивне правопорушення, тощо). 

Фактичні підстави відмежування адміністра	
тивної відповідальності від дисциплінарної
пов’язані, насамперед, із різними об’єктами цих
протиправних посягань. Так, внутрішній тру	
довий розпорядок забезпечують дисциплінарні

санкції, а відповідні відносини не є об’єктами
адміністративних проступків. Об’єктом адмі	
ністративного правопорушення є суспільні від	
носини, що виникають і розвиваються у сфері
як зовнішнього управління, що не пов’язане з
виробничою, службовою, навчальною й іншою
діяльністю винного, так і внутрішнього управлін	
ня (наприклад, порушення правил протипожеж	
ної безпеки, санітарно	епідеміологічних правил
тощо). Адміністративний проступок, як прави	
ло, зазіхає на зовнішні управлінські відносини,
що перебувають за межами виконання особою
своїх трудових обов’язків. Зважаючи на «зовніш	
ній» характер скоєння правопорушення, адміні	
стративна відповідальність, на відміну від дис	
циплінарної, настає перед органами та посадови	
ми особами, яким винний по службі не підлег	
лий. Іншими словами, адміністративний про	
ступок полягає в порушенні загальнообов’яз	
кових правил, обов’язків, встановлених для всіх
громадян незалежно від місця та характеру ви	
конуваної роботи.

Об’єктивною стороною адміністративних пра	
вопорушень є сукупність ознак, що характери	
зують зовнішній прояв протиправного діяння, що
посягає на охоронюваний законом об’єкт. Цент	
ральними в об’єктивній стороні є безпосередньо
протиправне діяння, його шкідливий результат,
причинний зв’язок між діянням і результатом,
місце, час, спосіб, засоби та знаряддя скоєння пра	
вопорушення. Кожне правопорушення є вольо	
вим актом, який має дві форми: дія (активна по	
ведінка суб’єкта, яка порушує правові заборони);
бездіяльність (пасивна поведінка, що полягає у
невиконанні правових приписів).

Протиправне діяння також є ознакою об’єк	
тивної сторони дисциплінарного проступку,
який набуває форми порушення трудової дис	
ципліни (наприклад, прогул без поважних при	
чин, поява на роботі у нетверезому стані тощо).
Перелік таких діянь довгий і неоднорідний, що
й є причиною відсутності в дисциплінарному
законодавстві цілісної системи складу дисци	
плінарних проступків. 

Адміністративна відповідальність, як прави	
ло, не супроводжується негативними для пра	
вопорушника наслідками в його службовій
діяльності (за винятком випадків застосування
позбавлення права керувати транспортними 
засобами). Провадження у відповідних справах
вирізняється серед інших проваджень низкою
критеріїв: особливість повноважень органів, що
здійснюють провадження, специфіка актів про	
цесуальної діяльності, процедури їх оформлен	
ня, її швидкість, економічність. Процесуальна
діяльність розвивається послідовно та має
відповідні стадії, чітко регламентовані в чинно	
му адміністративному законодавстві: порушен	
ня справи про адміністративне правопорушен	
ня; розгляд справи та винесення щодо неї поста	
нови; оскарження й опротестування постанови;
виконання винесеної постанови [8]. 

Ступінь суспільної небезпеки – критерій
відмежування адміністративної відповідальнос	
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ті від інших видів юридичної відповідальності
(зокрема дисциплінарної), тісно пов’язаний з ін	
шими ознаками адміністративної відповідаль	
ності (об’єктом і предметом посягання, об’єк	
тивною стороною проступку тощо). Адмініст	
ративна відповідальність у разі порушення за	
конодавства про працю настає у випадках і ме	
жах, передбачених КУпАП. Так, ст. 41 цього
Кодексу передбачено, що порушення встанов	
лених термінів виплати пенсій, стипендій, за	
робітної плати, виплата їх не в повному обсязі,
а також інші порушення вимог законодавства
про працю тягнуть за собою накладення штра	
фу на посадових осіб підприємств, установ і ор	
ганізацій (незалежно від форми власності) та
громадян	суб’єктів підприємницької діяльності
від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів до	
ходів громадян. 

КУпАП встановлює також адміністративну
відповідальність за ухилення від участі в пере	
говорах щодо укладення, зміни або доповнення
колективного договору, угоди (ст. 411); пору	
шення чи невиконання колективного договору,
угоди (ст. 412); ненадання інформації для ве	
дення колективних переговорів і здійснення
контролю за виконанням колективних дого	
ворів, угод (ст. 413); порушення вимог законодав	
чих та інших нормативних актів із безпечного ве	
дення робіт у галузях промисловості (ст. 93). 

Органи спеціально уповноваженого цент	
рального органу виконавчої влади з нагляду за
охороною праці розглядають справи: про пору	
шення законодавчих та інших нормативних
актів про охорону праці, щодо безпечного ве	
дення робіт, зберігання, використання й обліку
вибухових матеріалів у галузях промисловості,
на об’єктах, підконтрольних органам спеціаль	
но уповноваженого центрального органу вико	
навчої влади з нагляду за охороною праці, про
порушення законодавства про надра, а також
невиконання законних вимог органів спеціаль	
но уповноваженого центрального органу вико	
навчої влади з нагляду за охороною праці. 

Відповідно до статей 287, 288 КУпАП пос	
танова про накладення адміністративного стяг	
нення може бути оскаржена особою, стосовно

якої її винесено – вищестоящій посадовій особі
інспекції або до місцевого суду. Скарга на по	
станову про накладення штрафу може бути 
подана впродовж десяти днів з дня винесення
постанови. Постанова про накладення штрафу
є обов’язковою для виконання особою, щодо
якої вона винесена, і підлягає виконанню з мо	
менту її винесення. У разі оскарження або опро	
тестування постанови вона підлягає виконан	
ню після залишення скарги або протесту без за	
доволення. 

Висновки 

Адміністративна відповідальність – це за	
стосування до осіб, які вчинили адміністратив	
ні проступки, адміністративних стягнень, що
спричиняють для цих осіб обтяжливі наслідки
майнового, морального, особистісного чи іншо	
го характеру. Стягнення накладають уповнова	
жені на те органи чи посадові особи на підста	
вах і в порядку, встановлених нормами адміні	
стративного права. Підставою адміністративної
відповідальності є адміністративний проступок –
протиправне, винне діяння, що посягає на вста	
новлений правопорядок, але, на відміну від зло	
чину, не містить значної суспільної небезпеки. 
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Соціально	економічні та політичні змі	
ни в суспільстві справляють суттєвий
вплив на формування нового трудово	

го законодавства. Врахування особливостей
становлення та розвитку трудового права, зо	
крема його функцій, надасть можливість у
майбутньому уникнути помилок при кодифі	
кації трудового законодавства України. 

Аналізу історичного розвитку трудового
права присвячені праці М. Александрова, 
С. Іванова, С. Соболєва, О. Пашерстника, І. Ки	
сельова, А. Лушникова та ін. Висновки, зроб	
лені цими вченими, і сьогодні зберегли акту	
альність, наукову цінність. Разом із тим на
розвиток трудового законодавства вплинули
нові соціально	економічні умови, з’явилися
нові суспільні зв’язки, а старі організаційно	
правові форми наповнились новим соціаль	
ним змістом. У зв’язку з цим вважаємо, що
необхідно звернути увагу на історичний ас	
пект виникнення та розвитку саме соціаль	
ної функції трудового права, оскільки її сут	
ність полягає не тільки в охороні праці, а й у
турботі про найбільш повне закріплення та
послідовний розвиток прав людини у сфері
праці [1, с. 31]. 

Метою цієї статті є аналіз і узагальнення
тенденцій і закономірностей розвитку со	
ціальної функції трудового права. 

Дослідження особливостей становлення
та розвитку соціальної функції трудового пра	
ва дає можливість спрогнозувати вдоскона	
лення законодавства про працю. 

Збільшення кількості робітників на про	
мислових підприємствах (мануфактурах, фаб	
риках, заводах), жорстока експлуатація їх
праці спровокували виступи, протести пра	
цюючих. Все це стало передумовою для прий	

няття низки законодавчих актів, які хоча б
деякою мірою обмежували свавілля пану	
ючого класу, зменшували соціальну напругу
серед робітників. 

Трудове законодавство царської Росії, до
складу якої з кінця XVIII ст. входила пере	
важна частина українських земель, базувало	
ся на досвіді провідних країн світу. З появою
робітничого класу з’явилась і боротьба його
за свої соціальні права й інтереси. Спочатку
боротьба робітників носила розрізнений і не	
організований характер, унаслідок чого впро	
довж XVIII ст. не вдавалося домогтися зна	
чимих результатів [2, с. 32–33]. 

У Російській імперії, як і в інших держа	
вах того часу, кодифікованого законодавства
про працю не існувало. Трудове право в Росії
регулювалося окремими законами. Це, зок	
рема, закон «Про малолітніх, які працюють
на заводах, фабриках і мануфактурах» від
01.06.1882 р., який визначав мінімальний вік
дитини, з якого вона може залучатися до праці
(12 років). За своєю сутністю він не мав ні істо	
ричного, ні практичного значення, оскільки фаб	
риканти порушували норми цього закону.

Закон «Про заборону нічної праці непов	
нолітнім та жінкам на фабриках, заводах та
мануфактурах» від 03.06.1885 р. задовольнив
практично всі вимоги страйкуючих робітни	
ків: заборонені безпідставні стягнення штра	
фів, видача заробітної плати товарами та ку	
понами, встановлена її обов’язкова виплата
не менше двох разів на місяць. Законодавча
заборона використовувати штрафні гроші на
користь господарів і направлення їх на по	
треби робітників помітно обмежила практи	
ку штрафування. Але Правила «Про нагляд
за підприємствами фабричної промислово	
сті та про взаємні відносини фабрикантів і
робітників» від 03.06.1886 р. [3, с. 135], лише
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декларували права робітників, але не гаран	
тували їх. 

Однак не можна повністю ідеалізувати
законодавство про працю того часу, оскільки
існували певні недоліки у сфері регулювання
праці. Зокрема, до 1912 р. до робітника за са	
мовільне залишення місця роботи застосову	
валося кримінальне переслідування, перед	
бачалася кримінальна відповідальність за не	
законну участь у страйках [4, с. 111]. Трива	
лість роботи, розмір штрафів установлюва	
лися на локальному рівні без додержання ви	
мог законодавства, що погіршувало станови	
ще працюючих. 

Такі особливості, як установлення низь	
кої заробітної плати, зниження штрафних
санкцій за незначні порушення, невпорядко	
ваність робочого часу і часу відпочинку, дис	
кримінація жіночої та підліткової праці не
мають соціальної спрямованості, але не слід
залишати їх поза увагою. Такі явища зумов	
люють виникнення боротьби з боку робітни	
ків за свої соціальні права. 

Період з 1917 р. по 1922 р. пов’язаний із фор	
муванням соціальної функції трудового пра	
ва. 29 жовтня (11 листопада) 1917 р. прийнята
постанова «Про восьмигодинний робочий
день і час відпочинку». 14 червня 1918 р. вона
доповнена постановою «Про щорічні від	
пустки для робітників і службовців із збере	
женням заробітної плати». У листопаді–груд	
ні 1917 р. прийняті постанови про соціальне
страхування. Була створена інспекція праці; во	
на обиралася організаціями робітників (проф	
спілками, страховими касами) та наділялася
широкими повноваженнями у сфері нагляду
за охороною здоров’я робітників [5, с. 80]. 

В Україні на трудові відносини періоду,
що розглядається, поширювалася дія Кодек	
су законів про працю (далі – КЗпП) РРФСР
від 10.12.1918 р., в якому проголошувався за	
гальний обов’язок працювати, право на пра	
цю, на її оплату, обов’язок дотримуватися тру	
дової дисципліни. Значного поширення на	
були трудова повинність і трудова мобіліза	
ція. На підприємствах створювалися умови,
подібні до військових [6, с. 414]. 

КЗпП 1918 р. встановив трудову повин	
ність у формі примусового залучення до ви	
конання громадських робіт стосовно осіб, не
зайнятих суспільно корисною працею. Але
вже в період воєнного комунізму згідно із
декретом РНК РРФСР «Про всезагальну
трудову повинність» від 29 січня 1920 р. [7]
трудова повинність застосовувалася для за	
лучення працюючих до разового або пері	
одичного виконання суспільно необхідних
робіт незалежно від їх постійної праці та ро	
ду занять. На думку С. Головіної, така підста	
ва для залучення до праці в порядку трудо	
вої повинності була сформульована достатньо

широко, що залишало простір для зловжи	
вань з боку державних органів [8, с. 24]. 

КЗпП 1918 р. був складним документом.
З одного боку, він містив норми, які певною
мірою відповідали інтересам трудящих і були
здатні захистити їх права в конкретній сфері
трудового права. Встановлювалося право на
працю, передбачалася робота інспекції праці
разом із представниками робітників, надан	
ня місячної відпустки за роботу не менше од	
ного року тощо. З іншого боку, він містив
норми, які обмежували права й інтереси ро	
бітників, зокрема, це стосується встановлен	
ня трудової повинності, яка в обмеженому ви	
гляді перейшла до КЗпП 1922 р. [9, с. 37]. 

КЗпП УРСР, уведений у дію з 15.11.1922 р.
[10], став основним нормативним актом, на
підставі якого відбувалося регулювання тру	
дових відносин у початковий період непу. Але
згодом в Україні приймалися загальносоюз	
ні акти в галузі трудового права. 

Період 1922–1934 рр. пов’язаний із скасу	
ванням трудової повинності, заміною регу	
лювання нормування праці та відродженням
договірних засад [11, с. 16, 17]. 

Істотні зміни у правовій системі України
в основному пов’язані із загальносоюзним за	
конодавством [6, с. 456]. Після 1934 р. колек	
тивні договори не переукладалися і продов	
жували діяти в тій частині, яка не була скасо	
вана окремими законодавчими актами. 

Розвиток трудового законодавства в ра	
дянський період вказує на очевидну неко	
рисність і навіть небезпеку шляхом примусу
домагатися соціальних змін у суспільстві [4,
с. 112]. 

У другій половині 50	х років прийняті за	
конодавчі акти, спрямовані на скорочення
тривалості робочого часу. Соціальна спря	
мованість трудового права характеризується
прийняттям ряду нормативно	правових ак	
тів. Так, згідно з Постановою Ради Міністрів
СРСР «Про укладання колективних догово	
рів на підприємствах» від 04.02.1947 р. від	
новилося укладання колективних договорів
між адміністрацією підприємств і установ, 
з одного боку, та ФЗМК – з іншого [12].
25.04.1956 р. Президія Верховної Ради СРСР
прийняла указ «Про скасування судової від	
повідальності робітників і службовців за са	
мовільне залишення підприємств і установ і
за прогул без поважної причини». 15.07.1958 р.
затверджено Положення «Про права фабрич	
ного, заводського, місцевого комітету про	
фесійної спілки», яким установлено, що ро	
бітники та службовці не можуть бути звіль	
нені з роботи без згоди відповідного комітету
профспілки. Проте, незважаючи на вдоскона	
лення норм трудового права, на виробництві
все більше посилювалися негативні тенден	
ції. Справедливий принцип оплати за працю
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порушувався, тарифна ставка як основна час	
тина заробітної плати доповнювалася різни	
ми надбавками та доплатами. Заміна підряд	
но	прогресивної форми оплати праці почасо	
во	преміальною та підрядно	преміальною та	
кож не давала очікуваного результату. Ши	
роке залучення робітників і службовців че	
рез професійні спілки до управління вироб	
ництвом мало формальний характер. Ці й ін	
ші обставини зумовлювали застійні явища в
економіці [13, с. 438].  

Важливою подією було прийняття Основ
законодавства Союзу РСР та союзних рес	
публік про працю від 15.07.1970 р. [14], які
послужили правовою базою для прийняття
КЗпП Української РСР [15]. Кодекс не прос	
то відтворив норми Основ та інших союзних
актів, а конкретизував їх основні положення,
що полягали в деталізації регулювання тру	
дових відносин [16, с. 47]. 

Прийняття Кодексу законів про працю
УРСР, який уведений у дію з 01.06.1972 р.,
спрямоване на забезпечення єдності право	
вого регулювання на всій території СРСР.
Його норми регламентували питання з охо	
рони праці. Негативною тенденцією було
прийняття низки правових актів, спрямова	
них на підвищення дисциплінарної відпові	
дальності (постанови ЦК КПРС, Ради Мі	
ністрів СРСР і ВЦРПС «Про посилення ро	
боти по зміцненню трудової дисципліни»,
«Про додаткові заходи щодо зміцнення тру	
дової дисципліни» (1983 р.), а також Указ
Президії Верховної Ради СРСР «Про вне	
сення змін до трудового законодавства» від
12.08.1983 р. [17, с. 480]. Все це, безумовно,
порушувало права й інтереси робітника. 

Слід зазначити, що у КЗпП 1971 р. було
чимало позитивного, що забезпечувало більш	
менш сприятливі умови праці, зокрема від	
сутність безробіття, регулярність виплати за	
робітної плати, соціальну підтримку проф	
спілок [9, с. 40]. 

Соціально	економічні та політичні зміни
в суспільстві потребували реформування тру	
дового законодавства. Було встановлено но	
вий порядок розроблення й укладення колек	
тивних договорів. Інститут трудового дого	
вору доповнився контрактною формою прий	
няття на роботу. Тривалість випробування
при прийомі на роботу стала визначатися за
погодженням сторін трудового договору. Се	
ред змін у трудовому законодавстві заслуго	
вує на увагу скасування ряду обмежень робо	
ти за сумісництвом, розширення пільг для
жінок тощо. Проте половинчастість економіч	
них реформ, орієнтація на виробництво, а не
на працівника, низький рівень умов праці, слаб	
кість інституту колективного договору нега	
тивно впливали на розвиток трудового права
[18, с. 611], на розвиток соціальної функції. 

Про розвиток соціальної функції трудо	
вого права можна вести мову лише з момен	
ту набуття Україною незалежності. 

Початковий етап незалежності України
ознаменувався прийняттям ряду нормативно	
правових актів соціальної спрямованості. По	
чинаючи з 1991 р. прийняті закони України
«Про зайнятість населення» від 01.03.1991 р.,
«Про колективні договори та угоди» від
01.07.1993 р., «Про охорону праці» в редакції
від 21.11.2002 р. та інші правові норми, які, у
свою чергу, були підтвердженням демократич	
ного, гуманного і соціального характеру тру	
дового законодавства. Про соціальну спря	
мованість трудового права свідчить і те, що чин	
не законодавство України про працю базу	
ється на міжнародно	правових нормах. Почи	
наючи з 1991 р., Верховна Рада України ра	
тифікувала більше 50 конвенцій Міжнарод	
ної організації праці. 

Актуальним для трудового права є при	
ведення у відповідність із міжнародно	пра	
вовими стандартами національного трудо	
вого законодавства. У зв’язку з прийняттям
України у члени Ради Європи необхідною є
підготовка до ратифікації Європейської со	
ціальної хартії, підписаної від імені України,
яка спрямована на захист основних соціаль	
них та економічних прав і доповнює Євро	
пейську конвенцію про права людини, що за	
безпечує дотримання цивільних і політич	
них прав [19, с. 15].  

Висновки 

Особливості історичного розвитку тру	
дового права, його соціальної спрямованості
дозволяють виділити такі історичні періоди
становлення та розвитку соціальної функції
трудового права: 

прийняття декларативного законодав	
ства (1917 р.) – період виникнення соціаль	
ної функції трудового законодавства; 

кодифікація трудового законодавства
(КЗпП 1918 р., 1922 р.) – період становлення
соціальної функції трудового права; 

кодифікація трудового законодавства
(КЗпП 1971 р.) та проголошення України
незалежною державою (з 1991 р. до сього	
дення ) – період розвитку соціальної функції
трудового права. 
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Вюридической науке наблюдается под	
ход, при котором ряд авторов, не оспа	
ривая отсутствие универсального пра	

вопреемства при ликвидации юридических
лиц, обосновывает наличие сингулярного
(частичного) правопреемства. В последние
годы число сторонников этой точки зрения
увеличивается. Так, Е. Суханов, указывая на
возможность лишь частичного (сингулярно	
го) правопреемства, отмечают, что отдель	
ные права переходят к кредиторам прекра	
щаемого юридического лица в ходе расчетов
с ними, а после их удовлетворения – к участ	
никам (учредителям), а обязанности (долги)
могут возлагаться на лиц, несущих допол	
нительную (субсидиарную) ответственность
по долгам ликвидируемого предприятия 
[1, с. 252–253]. Фактически, указывая те же
случаи частичного правопреемства, П. Повар
допускает, что при распределении имущест	
ва к учредителям может переходить и право
требования ликвидированного предприятия, 
т. е. не исключается сингулярное правопре	
емство как вещных, так и обязательственных
прав [2, с. 141–142]. Е. Титова, отмечает воз	
можность перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства в случаях, предус	
мотренных законом [3, с. 70], но не конкрети	
зирует права и обязанности, о которых идет
речь. В то же время Т. Шишмарева ведет речь
о правопреемстве в отношении обязанностей
по возмещению вреда, причиненного жизни
или здоровью работника [4, с. 63]. В связи 
с изложенным представляет интерес обос	
нование отсутствия правопреемства при
ликвидации хозяйственной организации 
(не только универсального, но и сингулярно	
го), что и является целью настоящей статьи.

Обоснование наличия сингулярного пра	
вопреемства при ликвидации построено на

общетеоретической работе Б. Черепахина, в
которой предпринята попытка доказать на	
личие частичного правопреемства и замену
стороны в обязательстве, в том числе при
заключении отчуждательных сделок (купли	
продажи, поставки, мены, дарения) [5, с. 330–
351]. Следует отметить, что В. Рясенцев об	
ращал внимание на условность термина «пе	
реход права собственности», так как осущест	
вляется передача во владение другому лицу
вещи, а не права, поскольку права и обязан	
ности – категории идеологические и их дви	
жение как перемещение в пространстве не	
возможны [6, с. 253]. «Переход права соб	
ственности» как специальное юридическое
понятие в действительности означает, что
при известных юридических фактах (напри	
мер, при договорах купли	продажи) право	
вые нормы предусматривают прекращение
права собственности у одного лица и причин	
но	следственное возникновение его у друго	
го, в том или ином содержании» [7, с. 284]. 

Интерес в связи с указанной дискуссией
представляет точка зрения В. Белова: «Аргу	
ментация подобного рода представляется
странной. Б. Черепахин не опровергает суж	
дения В. Рясенцева о том, что права и обя	
занности как категории идеологические не
способны передвигаться в пространстве, а по	
тому и переходить от одного лица к другому.
Он просто принимает как аксиому обратное
утверждение и, исходя из него, строит сужде	
ние о том, что термин «передача» имеет раз	
личное значение в зависимости от того, о «пе	
редаче» вещей или прав идет речь» [8, с. 19].
Именно эта позиция позволила В. Рясенцеву
справедливо считать, что правоотношения, в
которых состояло ликвидированное юриди	
ческое лицо, считаются прекратившимися и,
следовательно, претензии, связанные с его де	
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ятельностью и имуществом, в принципе при	
ниматься не должны [6, с. 254]. 

Исследуя закрепление обязанности тре	
тьих лиц по обязательствам ликвидирован	
ного общества, интерес представляет разви	
тие законодательства о ликвидации. В опре	
деленной мере вывод об отсутствии право	
преемства при ликвидации подтверждается
генезисом отечественного законодательства. 

Вначале в законодательстве не устанав	
ливалась ответственность третьих лиц по дол	
гам ликвидированного предприятия. Нормы
об этом отсутствовали как в положениях гла	
вы II «Лица юридические» проекта Граждан	
ского уложения Российском империи, так и
в Гражданском кодексе (далее – ГК) УССР
1922 г., в положениях о государственных
промышленных трестах от 29 06.1927 г. (раз	
дел IX), о порядке прекращения кооператив	
ных организаций при их ликвидации, сли	
янии и разделении от 15.07.1927 г. Однако
25.04.1928 г. ГК УССР 1922 г. дополняется
ст. 4151, в которой указывается: «в случае
ликвидации в независимости от оснований ее
предприятий (государственных, смешанных,
частных), обладающих правами юридического
лица, общественных и кооперативных органи	
заций, надлежащие к выплате суммы как воз	
мещение за увечье или смерть, совершенные
как до ликвидации, так и во время ее, капита	
лизируются и вносятся органом государствен	
ного страхования или органом социального
страхования, по принадлежности потерпев	
шему, членам его семьи…». Капитализацию
платежей рассматривают как совокупность
действий, совершаемых при ликвидации юри	
дического лица, направленных на расчет, ре	
зервирование сумм денежных средств, под	
лежащих уплате, и передачу рассчитанной
суммы государству в целях полного возмеще	
ния вреда, причиненного жизни или здоровью
[9, с. 132].

В 50	е годы Госарбитраж СССР также не
видел правопреемства в передаче имущества
ликвидированной организации и прямо ука	
зывал в Инструктивном письме от 11.12.1953 г.:
«так как организация, принявшая имущест	
во ликвидированного юридического лица, не
является его преемником, то она отвечает по
долгам ликвидированной организации лишь
в размере фактически принятого им имуще	
ства, на которое по закону может быть обра	
щено взыскание». 

Без указания на наличие правопреемства
при ликвидации статей 37–40, ч. 4 ст. 223 ГК
УССР от 18.07.1963 г. предусматривалось,
что исполнение обязательств ликвидирован	
ного лица может быть возложено на другое
юридическое лицо. Более того, прямо указы	
валось на отсутствие правопреемства в час	
тях 2, 3 ст. 466 ГК УССР 1963 г., в которых

устанавливалось, что «при ликвидации юри	
дического лица без правопреемника принадле	
жащие потерпевшему платежи должны быть
капитализированы по правилам государст	
венного страхования. В случае ликвидации
юридического лица иски о возмещении вре	
да, причиненные ликвидированным юриди	
ческим лицом, связанные с повреждением
здоровья или смертью лица, предъявляются
вышестоящей организации или организации,
указанной в решении о ликвидации юриди	
ческого лица». Следует отметить, что такой же
подход сохранен в ст. 609 ГК Украины, наз	
ванной «Прекращение обязательства ликви	
дацией юридического лица». 

Таким образом, положения о возложении
обязанности по законодательству досоветс	
кого периода и начала советского периода, ре	
гулируя ликвидацию, не допускали возложе	
ния обязанностей ликвидированного юриди	
ческого лица на третье лицо. Лишь в 1928 г.
были предусмотрены меры по возмещению
вреда, причиненного жизни, здоровью работ	
ника, которые судебная практика не призна	
вала правопреемством. 

Указанные дополнения положений о пре	
кращении обязательств ликвидированного
юридического лица послужили причиной по	
иска исследователями их теоретических обос	
нований. 

Что касается советского периода разви	
тия законодательства о ликвидации, то пред	
ставляется совершенно справедливой с эко	
номической точки зрения позиция С. Бра	
туся: «в социалистическом хозяйстве невоз	
можны случаи прекращения госпредпри	
ятий с ликвидацией их дел и имущества, т. е.
ликвидации в точном смысле этого слова»
[10, с. 129]. При этом, указывая на признаки
сингулярного правопреемства при ликвида	
ции [10, с. 129] на том основании, что из об	
щего правила о прекращении обязательств
ликвидированного предприятия в законода	
тельстве имеются исключения, С. Братусь
ссылался на Положение о государственном
социалистическом производственном пред	
приятии, где в виде исключения претензии и
иски граждан, своевременно не заявленные
ликвидированному предприятию по уважи	
тельным причинам, могли предъявляться к
его вышестоящему органу и после ликвида	
ции (п. 141 Положения о производственном
объединении (комбинате) от 27.03.1974 г., 
п. 145 Положения о научно	производственном
объединении от 30.12.1975 г.). Однако такая
оценка С. Братуся в принципе не согласует	
ся с его позицией в вопросах имущественной
ответственности по обязательствам ликви	
дированного предприятия. Он считал, что,
вряд ли вышестоящие хозорганы должны нес	
ти дополнительную материальную ответст	
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венность за долги ликвидированных пред	
приятий при недостаточности средств, а по	
тому наблюдаемая на практике тенденция к
субсидиарной ответственности вышестояще	
го органа или организации подлежит пере	
смотру [10, с. 129]. 

А. Венедиктов, говоря о передаче активов
и пассивов социалистического предприятия,
видел в этом не ликвидацию, а реорганиза	
цию: «по существу дело идет в этих случаях
о реорганизации государственных хозорга	
нов путем разделения или ликвидации од	
них хозорганов и присоединения входивших
в их состав предприятий к другим хозорга	
нам…» [11, с. 411]. 

Уже в современном национальном зако	
нодательстве Украины в случае ликвидации
хозяйственных организаций закреплено: воз�
мещение вреда, причиненного увечьем, иным
повреждением здоровья или смертью (статьи
609, 1205 ГК Украины); возмещение средств
по вкладам вкладчику ликвидируемого банка
Фондом гарантирования вкладов физических
лиц (далее – Фонд) (ч. 2 ст. 26 Закона Укра	
ины «О системе гарантирования вкладов фи	
зических лиц» от 23.02.2012 г.); возмещение
средств застрахованному лицу (ч. 5 ст. 43 За	
кона Украины «О страховании», ч. 3 ст. 45
Закона Украины «О восстановлении плате	
жеспособности должника или признании его
банкротом» от 30.07.1999 г. (далее – Закон о
банкротстве). 

Закрепляя обязанность по возмещению
причиненного ликвидированной организацией
вреда увечьем, иным повреждением здоровья
или смертью в ст. 609 ГК Украины, законода	
тель не упоминает о правопреемстве. И пото	
му нет оснований видеть в нормах ст. 609 ГК
Украины, как и в других указанных случаях,
«перехода обязательств» [9, с. 134]. Считаем
справедливым замечание И. Кучеренко, (к
сожалению, без обоснований), что положе	
ния ст. 609 ГК Украины не делают исключе	
ний из общего положения о невозможности
правопреемства при ликвидации юридичес	
кого лица. Эта норма лишь регулирует поря	
док возложения обязательств ликвидирован	
ного лица на другое юридическое лицо [12, 
с. 71]. В. Болдырев, отмечая наличие сомне	
ний относительно смысла, заложенного в ос	
нову положений о возмещении вреда, счита	
ет, что следует исходить из наиболее льгот	
ного для потерпевшего гражданина правила:
причиненный вред должен быть возмещен
полностью, и ликвидация юридического ли	
ца не должна отражаться на интересах потер	
певшего [13, с. 73].  

И законодатель, учитывая, что Украина
провозглашена социальным государством
(ст. 1 Конституции Украины), в котором че	
ловек, его жизнь и здоровье признаются наи	

высшей социальной ценностью (ст. 3 Кон	
ституции Украины), развивает указанные по	
ложения в отраслевых законодательных ак	
тах. Закрепление в законодательстве Украи	
ны гарантированных прав граждан объясня	
ется и тем, что по сравнению с началом XX ве	
ка, развитие экономики привело к усложне	
нию хозяйственного оборота. И здесь умест	
но замечание С. Братуся: «этого требовали
интересы кредиторов, хозрасчет которых
был бы существенно нарушен неплатежеспо	
собностью ликвидированного предприятия»
[14, с. 357]. 

Термин «правопреемник» применен лишь
в ст. 1205 ГК Украины, установившей: «В
случае прекращения юридического лица,
обязанного возместить вред, причиненный
увечьем, иным повреждением здоровья или
смертью, и установления его правопреемни	
ков выплата ежемесячных платежей возлага	
ется на правопреемников». 

Возмещение осуществляется в соответ	
ствии с Законом Украины «Об общеобязатель	
ном государственном социальном страхова	
нии от несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания, которые
повлекли утрату трудоспособности» (далее –
Закон о соцстраховании) от 23.09.1999 г. 

В отличие от перевода долга (ст. 520 ГК
Украины) как формы сингулярного право	
преемства для обязательства Фонда соцстра	
хования по возмещению ущерба работнику
или членам его семьи их согласия не требу	
ется (ч. 1 ст. 110 Закона о соцстраховании).
При наступлении страхового случая Фонд соц	
страхования обязан возместить вред застра	
хованному лицу в соответствии со степенью
утраты профессиональной трудоспособности
и среднемесячным заработком (ст. 34 Закона о
соцстраховании). Следовательно, возмещение
вреда работнику осуществляется на основа	
нии возникшего правоотношения по социаль	
ному страхованию между Фондом (страхов	
щиком) и работником, но в силу не договора, а
прямого указания Закона о соцстраховании. 

При ликвидации платежи, причитающи	
еся потерпевшему, должны быть капитали	
зированы для их дальнейшей выплаты по	
терпевшему в порядке, установленном зако	
ном или иными нормативно	правовыми ак	
тами (ч. 2 ст. 1205 ГК Украины). Иными сло	
вами, юридическое лицо должно внести в ор	
ганизацию, обязанную в будущем выплачи	
вать возмещение потерпевшим, сумму, дос	
таточную для таких выплат [15, с. 756]. Это
также отличает данное возложение обязан	
ности по возмещению ущерба от сингуляр	
ного правопреемства. 

Если говорить о втором случае возложе	
ния обязанностей, которые были у ликвиди	
рованного общества, то следует отметить,
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что необходимость локализации кризисных
явлений и предупреждения панических
настроений в обществе, в первую очередь,
выполняет система страхования вкладов [16,
с. 3]. Цель применения страхования вкладов –
предупреждение массового оттока инвесто	
ров, которыми являются и вкладчики банка,
так как банк не в состоянии вернуть сразу
все вклады, если у вкладчиков возникли сом	
нения в его платежеспособности. 

Пункт 4 ч. 2 ст. 4 Закона Украины «О си	
стеме гарантирования вкладов физических
лиц» (далее – Закон) содержит положения 
о том, что Фонд осуществляет меры по ор�
ганизации выплат возмещений по вкладам в
случае принятия решения об отзыве банков�
ской лицензии и ликвидации банка. Право на
выплату гарантированной суммы возмеще	
ния средств по вкладам за счет средств Фон	
да в пределах граничного размера возмеще	
ния средств по вкладам вкладчик приобрета	
ет после принятия указанного решения (ч. 2
ст. 26 Закона). Эти выплаты осуществляют	
ся на основании полученного от уполномо	
ченного лица Фонда перечня вкладчиков (ч. 1
ст. 27 Закона). Статья 3 Закона Украины 
«О Фонде гарантирования вкладов физичес	
ких лиц» от 20.09.2001 г. (утратившего силу
21.09.2012 г.) устанавливала, что Фонд га	
рантирует каждому вкладчику ликвидиру	
емого банка – участнику Фонда возмещение
средств по его вкладам, включая проценты,
но не более 150 000 грн. В новом Законе эти
положения изменились, и в ч. 1 ст. 26 закреп	
лено, что Фонд возмещает средства в разме	
ре вклада, включая проценты, начисленные
на день принятия решения НБУ об отнесе	
нии банка к категории неплатежеспособных
и начале процедуры выведения Фондом банка
с рынка, но не больше суммы, установленной
административным советом Фонда (п. 17 ч. 1
ст. 9) на дату принятия такого решения неза	
висимо от количества вкладов в одном банке.
В соответствии с ч. 2 ст. 28 Закона возмеще	
ние гарантированных сумм осуществляется
Фондом через банки	агенты. 

В возложении указанных гарантирован	
ных выплат по вкладам П. Повар оправданно
не усматривает правопреемства [2, с. 143].
Как и при капитализации платежей на воз	
мещение вреда жизни и здоровью пострадав	
ших работников, выплаты осуществляются
не за счет средств так называемого правопре	
емника, а из сформированных Фондом сред	
ств за счет начальных, регулярных и специ	
альных сборов его участников (статьи 21–23
Закона). Обязанность по выплате гарантиро	
ванной суммы возмещения вкладчикам у
Фонда возникает на основании прямого ука	
зания закона, а не по соглашению сторон
обязательства, что не присуще сингулярному

правопреемству. При этом согласия кредито	
ра (вкладчика) не требуется, оно не имеет
значения. Все это позволяет не видеть в обя	
зательствах Фонда перешедших обязаннос	
тей ликвидированного банка, т. е. сингуляр	
ного правопреемства. 

Менее эффективными являются меры,
предусмотренные в страховом законодатель	
стве, направленные на минимизацию рисков
другой группы инвесторов – страхователей.
В ч. 5 ст. 43 Закона Украины «О страхова	
нии» предусмотрено, что ликвидация стра	
ховщика, который имеет обязательства пе	
ред страхователями, в случае признания его
банкротом осуществляется в порядке, уста	
новленном Законом о банкротстве. В послед	
нем определено, что при осуществлении лик	
видационной процедуры целостный имуще	
ственный комплекс страховщика может быть
продан только в случае согласия покупателя
взять на себя обязательства страховщика –
банкрота по договорам страхования, по ко	
торым страховой случай не наступил до дня
признания страховщика банкротом (ч. 3 ст. 45
Закона о банкротстве). При этом все тру	
довые договоры сохраняют силу, а права и
обязанности работодателя переходят к поку	
пателю имущества должника (ч. 4 ст. 19). 
В этой связи справедливо мнение, высказан	
ное М. Агарковым: «если обязанность перехо	
дит вместе с предприятием, то тождество пра	
воотношений сохраняется» [17, с. 123].  

Выводы 

Как история развития законодательства,
так и действующее законодательство Укра	
ины о ликвидации прямо не связывают лик	
видацию с сингулярным правопреемством. 
С одной стороны, развитие демократических
начал, социальной функции государства со	
провождается расширением круга прав че	
ловека и работника, в том числе права на
жизнь, здоровье, которое государство обязу	
ется охранять и защищать; с другой – разви	
тие и усложнение конкуренции при привле	
чении инвестиционных ресурсов заставляет
вводить в национальные законодательные ак	
ты меры, направленные на минимизацию рис	
ка в отношении таких особых кредиторов,
как первоначальные инвесторы – при при	
влечении средств в форме банковских вкла	
дов, страховых платежей. Поэтому в отдель	
ных случаях на конкретного субъекта закон
прямо возлагает обязанности произвести оп	
ределенные выплаты в связи с ликвидацией
хозяйственной организации. Такое возложение
не тождественно правопреемству, так как: 

обязанности возникают не в силу их пе	
редачи по соглашению другому лицу, а в си	
лу прямого указания закона; 
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платежи осуществляются третьим лицом
не из его имущества, а, как правило, из пере	
данных капитализированных платежей или
взносов ликвидированного лица. Впослед	
ствии обязанность выплаты суммы возмеще	
ния вреда и гарантированного вклада возни	
кает не в силу замены должника, а по отдель	
ному обязательству – страховому, существу	
ющему между кредитором – причинителем вре	
да и страховой организацией – должником;

не требует согласия кредитора, что обяза	
тельно при переводе долга; 

его цель – охрана наиболее значимых для
данного этапа развития объектов права – жиз	
ни, здоровья человека, отдельных форм инвес	
тиций, а не замена стороны в обязательстве.

Именно охранительной функцией права
объясняется вводимое прямым указанием
закона возложение выплат в виде возмеще	
ния вреда, причиненного жизни, здоровью че	
ловека, гарантированной суммы вклада, стра	
ховых возмещений. При этом законодатель,
указывая на прекращение обязательств при
ликвидации юридических лиц применяет,
возможно, теоретически спорный прием – де	
лает исключения из общего правила, устанав	
ливая случаи такого возложения бывших обя	
занностей ликвидированного лица. Факти	
чески этим преследуется чисто практическая
цель – в силу прямого указания закона мини	
мизируются риски в отношении охраняемых
объектов права через возложение возмещения
вреда, причиненного таким объектам, на опре	
деленных лиц и в определенном порядке.
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The article deals with the approaches to existence of succession after liquidation of business organ�
izations. The absence of not only universal, but also a singular succession is justified. Nonidentity of suc�
cession and assigning a specific person to make payments by reason of the liquidation of a business
organization in the statutory cases is proved.

У статті аналізуються підходи до наявності правонаступництва при ліквідації господарсь�
ких організацій, обгрунтовується відсутність не тільки універсального, а й сингулярного право�
наступництва, доводиться нетотожність правонаступництва і покладання на конкретну осо�
бу обов’язку здійснити виплати у зв’язку з ліквідацією господарської організації у визначених за�
коном випадках.
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Забезпечення сталого соціально	економіч	
ного розвитку й інтеграція України в євро	
пейський політичний, економічний, право	

вий простір із метою набуття членства в Євро	
пейському Союзі (далі – ЄС) проголошені заса	
дами державної політики відповідно до Закону
України «Про засади державної внутрішньої і
зовнішньої політики». При цьому процес інте	
грації економічної системи України до еконо	
міки ЄС потребує дедалі більшої уваги до проб	
лем імплементації європейських стандартів со	
ціальної спрямованості економічного розвитку
у національне бізнес	середовище, їх відобра	
ження у господарській діяльності українських
підприємств. У цьому контексті актуальними є
дослідження правових засад залучення підпри	
ємств до реалізації соціальних програм, їх учас	
ті в інфраструктурних, культурних, благодійних
проектах, запровадження принципу відповідаль	
ності бізнесу перед суспільством. Одним із варі	
антів реалізації зазначених принципів, який усе
виразніше виявляється у діяльності господарю	
ючих суб’єктів, є здійснення спонсорських про	
ектів або спонсорство. 

Враховуючи вплив кризових явищ, які ма	
ють місце у світовому економічному розвитку,
на стан соціально	економічної сфери України,
особлива увага при застосуванні та вдосконален	
ні механізмів мінімізації такого впливу з одно	
часним збереженням усіх позитивних факторів
імплементації принципів соціальної відповідаль	
ності бізнесу має приділятися належному зако	
нодавчому врегулюванню сфери комерційної
діяльності з метою, зокрема, забезпечення ви	
гідності спонсорства як для суспільства, так і
для суб’єктів господарювання. 

Незважаючи на увагу, яка приділяється спон	
сорству у дослідженнях багатьох учених	еко	
номістів, вітчизняна юридична наука приділяє
недостатньо уваги доктринальному опрацюван	
ню цього питання. Спонсорство переважно ана	
лізується у контексті благодійництва, яке ста	
новить сферу наукових інтересів дослідників,
В. Чепурнова, О. Літвіної, В. Кацеро, С. Долгого,
С. Євтушок та ін. Разом із тим у літературі на	
буває дедалі більшої популярності розкриття ко	
мерційного, рекламного потенціалу спонсорст	
ва, що відображено, наприклад, у працях І. Си	
соєнко та Ю. Палагнюк. 

Метою цієї статті є дослідження правової
сутності спонсорства, характеристика його
ознак і визначення проблем практичного ха	
рактеру, що можуть виникнути при наданні
спонсорської підтримки. 

В енциклопедичній юридичній літературі
спонсорство визначається як добровільна без	
прибуткова участь фізичної чи юридичної особи
(спонсора) у благодійній діяльності, матеріаль	
ній підтримці програм і проектів гуманітарного
спрямування. У межах цього підходу спонсор	
ство розглядається як здійснення благочинних
акцій із фінансування культурологічних, ме	
дичних, лікувальних, мистецьких, економічних,
науково	просвітницьких, видавничих та інших
програм без права на одержання фінансової чи
іншої винагороди [1, с. 839]. Схожої думки до	
тримується С. Євтушок, вказуючи, що компанії,
при наданні допомоги часто наголошують, що тим
самим вони виконують соціальний обов’язок пе	
ред громадськістю. Однак, розглядаючи спон	
сорство у контексті благодійництва та соціаль	
ної відповідальності бізнесу, дослідник не запе	
речує, що спонсорські програми не позбавлені
спрямованості на отримання корисного ефекту,
який полягає у формуванні в очах пересічних
громадян привабливого іміджу компанії [2, 
с. 308, 311]. 

Іншого погляду на природу спонсорства
дотримується Г. Герасименко, стверджуючи, що
спонсорство не можна розглядати у контексті
соціальних проектів компаній, оскільки йому
притаманний разовий і спонтанний характер, на
відміну від соціальних інвестицій, які є регу	
лярними, стратегічними та плануються в бю	
джеті компанії заздалегідь [3, с. 131]. 

І. Сисоєнко зазначає, що спонсорство мож	
на розглядати як систему взаємовигідних дого	
вірних відносин між спонсором і реципієнтом,
загальною метою якої є досягнення комуніка	
тивно	маркетингових цілей спонсора. За твер	
дженням дослідниці, найбільш перспективни	
ми та субсидованими з боку спонсорів галузями
людської діяльності є спорт, сфера культури та
мистецтва, соціальна сфера. При цьому лише в
останньому випадку спонсорство наближається
до поняття благодійності та може розглядатися з
точки зору соціальної відповідальності бізнесу.

Віталій Олефір, 
юрисконсульт ПАТ «Фармак»,
м. Київ 

ДУАЛІЗМ  ПРАВОВОЇ  ПРИРОДИ  СПОНСОРСТВА: 
проблеми  теорії  та  практики

У статті розкриваються наукові погляди на правову природу спонсорства, характеризу�
ються його основні ознаки та визначаються проблеми практичного характеру, що можуть ви�
никнути у зв’язку з наданням спонсорської підтримки. 

Ключові слова: спонсорство, благодійництво, реклама, спонсор, реципієнт. 

© В. Олефір,  2013



1/2013
Г О С П О Д А Р С Ь К Е П РА В О

53

В цілому ж, на думку І. Сисоєнко, спонсорство є
рекламою торгової марки [4, с. 215, 216, 218]. 

На відсутність безкорисливих засад у дослі	
джуваному явищі також звертають увагу О. Літ	
віна та С. Долгий. Зокрема, за твердженням 
С. Долгого, спонсорство здійснюється не безко	
рисливо, а з метою прихованої реклами своєї
продукції [5, с. 68, 70].  

Дуалістичні тенденції у тлумаченні змісту
спонсорства, зокрема у законодавчому невизнан	
ні за спонсорством виключного благодійного
характеру, очевидно зумовлені природою гос	
подарської діяльності. Виходячи із змісту ст. 3
Господарського кодексу (далі – ГК) України
будь	яка господарська діяльність (як підприєм	
ницька, так і некомерційна) полягає у виготов	
ленні та реалізації продукції, виконанні робіт,
наданні послуг вартісного характеру, що мають
цінову визначеність. У зв’язку з цим, соціальний
напрям діяльності цих суб’єктів завжди є вто�
ринним відносно напряму виробничого, походить
від нього, ним зумовлюється та спрямовується
на його забезпечення. 

Більше того, суб’єкти підприємництва, здійс	
нюючи інвестування у сфери, не пов’язані з без	
посереднім предметом їх діяльності, з метою
уникнення податкових ризиків повинні керу	
ватися «діловою метою», яка, за визначенням 
п. 14.1.231 ст. 14 Податкового кодексу (далі – ПК)
України полягає у намірі одержати економічний
ефект у результаті господарської діяльності. 

В українському законодавстві офіційне ви	
значення спонсорства міститься у двох норма	
тивно	правових актах – законах України «Про
благодійництво та благодійні організації» та «Про
рекламу». Так, відповідно до ст. 1 Закону Укра	
їни «Про благодійництво та благодійні органі	
зації» спонсорство визначається як добровіль	
на матеріальна, фінансова, організаційна й інша
підтримка фізичними та юридичними особами
набувачів благодійної допомоги з метою попу	
ляризації виключно свого імені (найменування),
свого знака для товарів і послуг. Цією статтею
спонсорство названо специфічною формою бла	
годійництва поряд (як меценатство і волонтер	
ська діяльність). 

Схоже визначення досліджуваної категорії
містить ст. 1 Закону України «Про рекламу»:
спонсорство – це добровільна матеріальна, фі	
нансова, організаційна й інша підтримка фі	
зичними та юридичними особами будь	якої ді	
яльності з метою популяризації виключно сво	
го імені, найменування, свого знака для товарів
і послуг. Відповідно до ст. 5 цього Закону, у те	
ле	, радіопередачах, матеріалах в інших засобах
масової інформації, видовищних та інших захо	
дах, що створені та провадяться за участю спон	
сорів, забороняється наводити будь	яку інформа	
цію рекламного характеру про спонсора та/або
його товари, крім імені або найменування та
знака для товарів і послуг спонсорів. Логіч	
но	смислове тлумачення наведеного формулю	
вання дає підстави для висновку, що інфор	
мацію про ім’я (найменування), знак для това	
рів і послуг спонсора, яка наводиться під час

відповідних заходів, можна кваліфікувати як
рекламу. 

Незважаючи на явну схожість наведених де	
фініцій, слід бути обережним із їх ототожнен	
ням, яке часто має місце у правозастосовній,
зокрема судовій, практиці. Тому виникає не	
обхідність у детальнішому дослідженні закріп	
лених законодавством ознак спонсорства. Спіль	
ними ознаками спонсорства як реклами та спе	
цифічної форми благодійництва є: 

добровільність – відсутність встановленого
законодавством обов’язку щодо здійснення
спонсорства; вільне прийняття рішення про на	
дання спонсорської підтримки та вільне прий	
няття рішення про припинення спонсорської під	
тримки без загрози настання будь	яких нега	
тивних наслідків (зокрема, юридичної відпові	
дальності). Однак ознака добровільності існує
лише до вступу у спонсорські відносини, які з
урахуванням положень ч. 1 ст. 67 ГК України
мають оформлюватися шляхом укладення до	
говору між спонсором і реципієнтом. Після йо	
го укладення, згідно із ст. 629 Цивільного ко	
дексу (далі – ЦК) України, договір є обов’язко	
вим для виконання сторонами. 

Рішенням Господарського суду Дніпропетровсь�
кої області від 26.04.2011 р. у справі № 5005/1772/2011
за позовом ФОП М. Ю. Гавриленко до ТОВ «Винний
Дім Логос» про стягнення 55 300 грн позов задоволе�
но частково. Судом встановлено, що між Позивачем
(Виконавець) та Відповідачем (Спонсор) 01.09.2010 р.
був укладений договір про надання спонсорської під�
тримки № 01/09/2010/12, відповідно до якого Спонсор
матеріально підтримує проведення заходу «Святку�
вання дня міста Дніпропетровська у 2010 р.» винят�
ково з метою популяризації свого знака для товарів і
послуг, а Виконавець сприяє на некомерційній основі
популяризації знака для товарів і послуг Спонсора в
рамках проведення заходу. Позивачем було доведено
здійснення заходів із популяризації торгової марки
Відповідача. Відповідач (Спонсор) не оплатив спон�
сорську підтримку, чим було порушено договірні зо�
бов’язання. За висновком суду, між сторонами укла�
дено змішаний договір, в якому є елементи договору
про надання послуг і договору підряду. Суд дійшов
висновку, що сума до стягнення за позовом є вартіс�
тю послуг Позивача щодо популяризації знаку для то�
варів і послуг спонсора в особі Відповідача за догово�
ром від 01.09.2010 р. № 01/09/2010/12 про надання
спонсорської підтримки. Позов задоволено пропорцій�
но обсягу фактично наданих послуг;

спрямованість на популяризацію виключно
імені, найменування, знака для товарів і послуг
спонсора. У законодавстві відсутнє визначення
терміна «популяризація». Можна погодитись із
запропонованою І. Сисоєнко думкою, за якою
спонсорство стосується іміджевої реклами та
використовується саме для набуття відомості
торгової марки [4, с. 218]. 

Торговельною маркою (знаком для товарів і
послуг) за визначенням ст. 1 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів і пос	
луг» є позначення, за яким товари та послуги
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одних осіб відрізняються від товарів і послуг ін	
ших осіб. При цьому важливо, щоб власником
знака був саме спонсор. Це не означає, що він
повинен бути одночасно виробником товарів
(послуг), які продаються під таким знаком і що	
до яких формується обізнаність споживачів. Ви	
користання знака для позначення товарів (пос	
луг) може здійснюватися іншою особою на
підставі ліцензійного договору або договору ко	
мерційної концесії. 

Що стосується «імені» та «найменування»,
то зазначені поняття диференціюються залежно
від їх носія. Ім’я належить фізичній особі, скла	
дається із прізвища, власного імені та по бать	
кові згідно із ст. 28 ЦК України. Найменування
юридичної особи складається із назви й організа	
ційно	правової форми, вноситься до Єдиного
державного реєстру та визначається за прави	
лами ст. 90 ЦК та наказу Міністерства юстиції
України від 05.03.2012 р. № 368/5; 

змістом спонсорства є матеріальна, фінансо�
ва або організаційна підтримка. Захід, що під	
тримується, є відокремленим від діяльності спон	
сора і на меті має задоволення потреб останньо	
го. Рішення про проведення або не скасування
заходу спонсором не приймається; програма
(зміст) заходу спонсором не визначається та не
затверджується. Спонсорство носить допоміж	
ний характер щодо заходу. 

Згідно із ст. 5 Закону України «Про рекла	
му» спонсор не має права впливати на зміст і
час виходу в ефір програми, передачі або зміст
матеріалів друкованого видання, яке він спон	
сорує. Крім того, зазначеною статтею заборо	
няється спонсорство програм і передач новин.
Проте, як стверджує Ю. Палагнюк, такий вплив
проявляється через загрозу редакторській неза	
лежності засобів масової інформації (далі –
ЗМІ). Наприклад, саме через можливий вплив
спонсорів на зміст медіапрограм, спонсорство
до 1990 р. взагалі було заборонено у Великій Бри	
танії [6, с. 125]. 

Матеріальна підтримка може проявлятися
в наданні реципієнту майна, необхідного для ор	
ганізації чи проведення заходу. Формами прояву
організаційної підтримки може бути пошук та
облаштування приміщення, допомога у розроб	
ленні програми заходу (без впливу на зміст), за	
лучення кваліфікованих фахівців до проведення
заходу тощо. Фінансова підтримка полягає, як
правило, у частковому фінансуванні заходу або
набувача спонсорської підтримки. При цьому
важливо, щоб «спонсорство» або «благодійництво»
було елементом предмета діяльності у статут�
них документах спонсора. В іншому випадку та	
кі фінансові операції можуть розглядатися як
об’єкти обов’язкового внутрішнього фінансового
моніторингу (згідно з п. 2 ч. 1 ст. 16 Закону Ук	
раїни «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму»);

суб’єктами спонсорства є спонсори та набу�
вачі спонсорської підтримки (реципієнти). Спон	
сорами можуть виступати фізичні й юридичні
особи. Законодавство імперативно не пов’язує

право на спонсорство із державною реєстрацією
фізичної особи як підприємця. Підтримка со	
ціальних проектів з метою популяризації імені
може надаватися й з іншою метою, ніж одер	
жання економічної вигоди (наприклад, це спе	
цифічний засіб передвиборчої агітації чи під	
вищення популярності естрадних виконавців то	
що). Для підтвердження зв’язку витрат на спон	
сорство із своєю діяльністю й їх відображення у
складі витрат у податковому обліку суб’єкти гос	
подарювання повинні обґрунтовувати їх «ро	
зумною економічною причиною (діловою ме	
тою)», як цього вимагає податкове законодавст	
во, та закріпити спонсорство у статутних доку	
ментах. 

Частинами 2, 3 ст. 5 Закону України «Про
рекламу» встановлені обмеження спонсорської
правосуб’єктності: не можуть бути спонсорами
особи, які виробляють чи розповсюджують то	
вари, реклама яких заборонена законом, та то	
вари, виробництво та/або обіг яких заборонено
законом. 

Враховуючи свободу підприємницької ді	
яльності (ст. 42 ГК України) та поширену прак	
тику зайняття юридичними особами одночасно
багатьма видами діяльності у різних сферах,
практичне застосування вказаної норми викли	
кає певні складнощі. Адже законодавством може
бути накладено заборону на рекламу не всіх то	
варів, що виробляються компанією, а лише на їх
частину. 

Наприклад, відповідно до ст. 26 Закону України
«Про лікарські засоби» забороняється реклама лі�
карських засобів, застосування та відпуск яких до�
зволяється лише за рецептом лікаря, а також тих,
що внесені до переліку заборонених до рекламуван�
ня лікарських засобів (такий перелік затверджено
наказом МОЗ України від 17.08.2012 р. № 639). Од�
нак, реклама інших лікарських засобів дозволена.
Відповідно виникає питання: чи має право бути спон�
сором виробник лікарських засобів? Очевидно, існує
потреба у наданні відповідних роз’яснень із боку ком�
петентних державних органів. 

Основна різниця між «рекламним» і «бла	
годійним» спонсорством полягає в другому еле	
менті суб’єктного складу спонсорських відно	
син – реципієнті. Так, одержувачами благодій�
ної спонсорської підтримки є набувачі благодій	
ної допомоги – фізичні й юридичні особи, які
потребують і отримують благодійну допомогу.
Невичерпний перелік потенційних реципієнтів
визначено ст. 4 Закону України «Про благодій	
ництво і благодійні організації»: малозабезпе	
чені, безробітні, інваліди, особи, які через фізич	
ні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав
і законних інтересів, громадяни, які постражда	
ли внаслідок стихійного лиха, екологічних, тех	
ногенних та інших катастроф, у результаті со	
ціальних конфліктів, нещасних випадків, жертви
репресій, біженці, одинокі люди похилого віку 
й інші особи, які через свої фізичні, матеріаль	
ні чи інші особливості потребують соціальної
підтримки. 
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Разом із тим об’єктами спонсорства як рек�
лами є не власне особи, а заходи (теле	 і радіопе	
редачі (крім програм і передач новин), матері	
али в інших ЗМІ, видовищні й інші заходи). Ад	
ресатами такого спонсорства, як правило, не є
набувачі благодійної допомоги. Таку підтримку
можуть отримувати телерадіоорганізації, редак	
ції, видавці та розповсюджувачі друкованих ЗМІ,
організатори масових заходів тощо. 

Наведене розмежування, однак, є досить умов	
ним, тому спонсорство як благодійництво не
виключає розуміння спонсорства як реклами, і
навпаки. Однак рекламний характер спонсор	
ства, на відміну від благодійного, все ж залиша	
ється його невід’ємною ознакою, незалежно від
спрямованості підтримки. 

Складність правової природи спонсорства ви�
кликає неоднозначність способів його відобра�
ження у податковому обліку. Так, у ПК немає
спеціальної норми щодо оподаткування спон	
сорських операцій. ПК України регулює в ціло	
му оподаткування благодійництва, а також ви	
трат на рекламу. 

У зв’язку з цим відмінність між «рекламним»
і «благодійним» спонсорством набуває особли	
вого практичного значення, оскільки від пра	
вил його відображення у податковому обліку
залежать його обсяги та напрями. Так, із подат	
кової точки зору, благодійним буде лише спон	
сорство, яке адресоване неприбутковим (зокре	
ма, благодійним) організаціям. Відповідно до 
п. 138.5.3 ст. 138 ПК України витрати, понесені
платником податку, у вигляді благодійних чи ін	
ших внесків та/або вартості товарів (робіт, пос	
луг) до неприбуткових організацій включають	
ся до складу витрат. При цьому відповідно до
підпункту «а» п. 138.10.6 ст. 138 ПК можливість
включення до складу витрат таких грошових
сум або вартості товарів, виконаних робіт, нада	
них послуг обмежується чотирма відсотками опо	
датковуваного прибутку попереднього звітного
року. У той самий час, згідно з підпунктом «г»
п. 138.10.3 ст. 138 ПК витрати на рекламу, на
передпродажну підготовку товарів також вклю	
чаються до складу витрат. Таким чином, у разі
спрямування спонсорської підтримки на користь
будь	яких осіб, крім неприбуткових організа	
цій, платник податків повинен кваліфікувати їх
як витрати на рекламу, а не благодійні внески. 

Висновки 

У законодавстві, а також у наукових публі	
каціях спонсорство розглядається як склад	
не явище, що включає елементи як благодій	
ництва, так і реклами. Розмежування функціо	
нальної спрямованості спонсорських проектів

здійснюється залежно від адресатів такої під	
тримки. 

Спонсорські відносини оформляються шля	
хом укладення відповідного договору між спон	
сором і реципієнтом, який є обов’язковим для
виконання обома сторонами. 

Превалюючою функцією спонсорства слід
визнати саме рекламування, популяризацію імені,
найменування, торгової марки спонсора, оскіль	
ки не будь	яка спонсорська підтримка адресуєть	
ся особам, які перебувають у скрутному стано	
вищі та/або потребують матеріальної допомоги.

Існують недоліки у формулюванні конструк	
цій забороняючої норми ч. 2 ст. 5 Закону Укра	
їни «Про рекламу», оскільки вона не визначає
спонсорської правосуб’єктності осіб, що вироб	
ляють товари, реклама яких заборонена лише
частково або обмежена. Доцільно доповнити вка	
зану частину положенням, за яким зазначені
обмеження не поширюватимуться на осіб, які
нарівні з товарами, реклама яких заборонена, ви	
робляють товари, дозволені до рекламування. 

Ідентифікація спонсорства як благодій	
ництва або реклами значною мірою визначаєть	
ся приписами податкового законодавства. Як	
що спонсорство спрямоване на користь набу	
вачів благодійної допомоги – неприбуткових
організацій, то витрати на нього оподаткову	
ються як благодійництво, але обмежуються чо	
тирма відсотками оподатковуваного прибутку
попереднього звітного року. В інших випадках
такі витрати можуть бути кваліфіковані виключ	
но як витрати на рекламу. 
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1/2013
А Г РА Р Н Е П РА В О

56

Стратегія національної безпеки Укра	
їни «Україна у світі, що змінюється»
від 08.06.2012 р. визначає, що в сучас	

них умовах процес забезпечення продоволь	
чої безпеки передбачає розвиток аграрного
ринку, створення умов для розкриття потен	
ціалу аграрного сектора з метою забезпечен	
ня потреб населення у доступному, якісному
і безпечному продовольстві, захисту внутріш	
нього ринку від постачання неякісної та не	
безпечної продовольчої продукції. Однією з
гарантій забезпечення продовольчої безпеки
є стабільна й ефективна діяльність вітчизня	
них суб’єктів агробізнесу – основних вироб	
ників продуктів харчування та продовольчої
сировини. Але, на жаль, у державі зберігається
негативна тенденція щодо зменшення захо	
дів державної фінансової підтримки сільсько	
господарських товаровиробників, що об’єк	
тивно призводить до імпортної продовольчої
залежності, гальмує розвиток профілюючих
галузей сільського господарства та вважаєть	
ся потенційною загрозою продовольчій без	
пеці України. Значним негативним фактором
залишається постійне зростання цін на палив	
но	мастильні матеріали, мінеральні добрива,
давальницьку сировину, які стають недоступ	
ними для багатьох аграрних господарств. 

К. Бондар вказує, що кредитні відносини
аграрних товаровиробників із банківською си	
стемою є одним із ключових чинників розвит	
ку сільськогосподарського виробництва [1].
Ми поділяємо думку І. Сафонова, згідно з
якою потреба у створенні ефективної системи
кредитування в аграрному секторі економіки

є необхідною та нагальною, оскільки до цьо	
го часу в чинному законодавстві, спеціальній
літературі немає чіткого визначення сутності
системи кредитування й її побудови [2]. 

Існуючі заходи державної підтримки не
відповідають реаліям сьогодення. При цьому
гострою проблемою залишається створення
надійного механізму кредитування фермерів
і підприємств АПК за доступною відсотковою
ставкою, тому що зазначених суб’єктів агробіз	
несу комерційні банки й інші фінансові уста	
нови практично не кредитують під заставу
майбутнього врожаю сільськогосподарських
культур, що значно підвищує ризики у сільсь	
кому господарстві, гальмує перспективи роз	
витку малого та середнього аграрного товар	
ного виробництва. За таких умов актуальним
питанням залишається створення надійного
та прозорого механізму кредитування суб’єк	
тів аграрного господарювання, передусім ма	
лих і середніх, які практично не мають досту	
пу до кредитних ресурсів комерційних банків
навіть за умови існування державної програ	
ми часткового відшкодування банківських від	
сотків. Крім того, нові норми адміністрування
податку на додану вартість (далі – ПДВ) для
аграрних підприємств відповідно до Подат	
кового кодексу (далі – ПК) України, також
не сприяють активізації укладання угод між
постачальниками матеріально	технічних ре	
сурсів та аграрними підприємствами, оскіль	
ки ПДВ нараховується лише при першій опе	
рації і постачальники змушені або занижува	
ти ціни на аграрну продукцію, або втрачати
свої доходи на суму ПДВ. Як правило, ком	
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панії, що поставляють мінеральні добрива, за	
соби захисту рослин та інші ресурси, не здійс	
нюють реалізацію сільськогосподарської про	
дукції, яку вони мають отримати в рахунок
поставлених ресурсів, і мають укладати фор	
вардні угоди з компаніями, що займаються
експортом чи реалізацією на внутрішньому
аграрному ринку. Але на сьогодні це стало не	
можливим через недосконале адмініструван	
ня ПДВ. 

Вітчизняні сільськогосподарські товаро	
виробники повинні мати альтернативні варі	
анти кредитування. Зокрема, це може бути
кредитування під заставу майбутнього врожаю
та сільськогосподарських тварин, який успіш	
но функціонує в Бразилії, шляхом застосуван	
ня фінансового інструменту у вигляді розпис	
ки	договору CPR (Сedula de Produto Rural),
що являє собою обіцянку поставити аграрну
продукцію або здійснити оплату після реалі	
зації власної сільськогосподарської продук	
ції в майбутньому взамін на отримання кре	
дитних ресурсів (фінансових чи товарних) вже
сьогодні для здійснення аграрної діяльності. 

Особливості кредитування сільськогос	
подарських товаровиробників в Україні роз	
глядали у своїх наукових працях В. Аранчій,
В. Борисова, С. Колотуха, О. Кириченко, П. Лай	
ко, П. Саблук. Правові засади розвитку віт	
чизняного АПК та сільського господарства до	
сліджували С. Бугера, В. Єрмоленко, Т. Ко	
валенко, В. Курило, С. Марченко, Л. Панько	
ва, А. Статівка, А. Тригуб, В. Уркевич та ін.
Висвітлення правового механізму запровад	
ження аграрних розписок в Україні жоден із
зазначених авторів не здійснював, що поси	
лює актуальність теми наукового дослідження. 

Метою цієї статті є здійснення правової
регламентації й обґрунтування доцільності
запровадження у нашій державі механізму
аграрних розписок як реальної фінансової
підтримки вітчизняних сільськогосподар	
ських товаровиробників із урахуванням по	
зитивного досвіду Бразилії, що дозволить
залучати додаткові фінансові ресурси та ін	
вестиції до АПК, активізувати динамічний
розвиток профілюючих галузей сільського
господарства, гарантувати продовольчу без	
пеку держави. 

Із 1994 р. в Бразилії на підставі Федераль	
ного закону «Про застосування фінансового
інструменту у вигляді розписок	договору CPR
(Сedula de Produto Rural)» від 22.08.1994 р.
№ 8929 діє спрощений порядок кредитуван	
ня аграрних товаровиробників із використан	
ням аграрних розписок – зобов’язань, згідно

з якими суб’єкт агробізнесу має віддати пев	
ну частину свого врожаю за отримані ним на	
перед кошти. Розроблення та запровадження
аграрних розписок дозволило зняти фінансо	
ве навантаження на державний бюджет, сти	
мулювати розвиток аграрного сектора еко	
номіки, забезпечити продовольчу безпеку.
Основними покупцями аграрних розписок у
Бразилії є постачальники засобів виробниц	
тва продуктів харчування, експортери аграр	
ної продукції, переробні та харчові підприєм	
ства, комерційні банки й інвестиційні фонди. 

Аграрна розписка – це товаророзпоряд	
чий документ, який фіксує безумовне зобо	
в’язання боржника, що забезпечується заста	
вою, здійснити поставку аграрної продукції або
сплатити грошові кошти на визначених у ньо	
му умовах. Аграрна розписка встановлює за	
безпечення виконання зобов’язань боржника
заставою його майбутнього врожаю або сіль	
ськогосподарських живих тварин. Предметом
такої застави може бути виключно майбутній
урожай, сільськогосподарські живі тварини.
Таким чином, аграрна розписка – це цінний
папір, який надає фермеру або іншому суб’єк	
ту агробізнесу права інвестора. Особливістю
аграрної розписки є те, що її емітент не може
тлумачити на свою користь форс	мажорні об	
ставини якщо врожай знищено або пошко	
джено у зв’язку з природними умовами; аграр	
ний товаровиробник обов’язково виконує свої
фінансові зобов’язання. Аграрні розписки мо	
жуть також видаватися особами, які мають
право власності на земельну ділянку сільсь	
когосподарського призначення або право ко	
ристування такою земельною ділянкою на за	
конних підставах для здійснення товарного
аграрного виробництва. Якщо право власнос	
ті на земельну ділянку належить двом і біль	
ше співвласникам або право користування на	
лежить двом і більше користувачам, аграрні
розписки видаються ними спільно; при цьо	
му особи, які спільно видали аграрну розпис	
ку, несуть солідарну відповідальність за неви	
конання своїх зобов’язань. Аграрні розписки
складаються у двох примірниках, один із яких
зберігається у справах особи, яка вчиняє но	
таріальні дії з їх посвідчення та реєстрації, а
інший – передається кредитору за аграрною
розпискою. За бажанням боржника йому мо	
же бути надана посвідчена копія виданої ним
аграрної розписки. 

За законодавством Бразилії аграрні роз	
писки випускаються двох видів – товарні та
фінансові, що передбачає отримання інвесто	
ром своїх коштів як товару або грошей. Зміст
товарних аграрних розписок полягає в тому,
що після їх випуску та продажу сільськогос	
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подарський товаровиробник отримує фінан	
сування в обмін на обов’язок поставки про	
дукції, при цьому в товарній аграрній розпис	
ці чітко визначена загальна кількість продук	
ції, її якість, строк і місце поставки. Товарні
аграрні розписки фіксують безумовне зобов’я	
зання сільськогосподарського товаровироб	
ника здійснити поставку узгодженої аграр	
ної продукції, спрямовані на використання в
операціях з інвесторами, заінтересованими в
отриманні кінцевого продукту аграрного то	
варного виробництва. Товарні аграрні роз	
писки виконуються шляхом здійснення пос	
тавки вказаної в аграрній розписці сільсько	
господарської продукції від боржника за аг	
рарною розпискою до кредитора на погодже	
них ними умовах поставки. 

Спочатку були запроваджені лише товар	
ні аграрні розписки, але з 2004 р. у Бразилії
з’явилися фінансові росписки, оскільки по	
стачальникам засобів аграрного товарного ви	
робництва не завжди було зручно мати справу
тільки із сільськогосподарською продукцією.
Як свідчить зарубіжний досвід, фінансові роз	
писки видаються тим компаніям	постачаль	
никам чи інвестиційним фондам, які не зай	
маються збутом сільськогосподарської про	
дукції. Зміст фінансової аграрної розписки по	
лягає в тому, що сільськогосподарський това	
ровиробник зобов’язується повернути кош	
ти в певний проміжок часу (відповідно до до	
говору), а у розписці передбачається або по	
точна ціна продукції (на момент укладання
угоди), або ціна на аграрну продукцію на да	
ту розрахунку за розпискою (при кінцевому
розрахунку). Фінансові аграрні розписки вста	
новлюють безумовне зобов’язання боржника
сплатити грошову суму, розмір якої визна	
чається за погодженою сторонами формулою
з урахуванням цін на аграрну продукцію у
визначеній кількості й якості, та спрямовані
на використання в операціях з інвесторами, за	
інтересованими лише в фінансових резуль	
татах інвестицій. Фінансові аграрні розписки
виконуються шляхом перерахування борж	
ником за аграрною розпискою грошових
коштів на вказаний кредитором банківський
рахунок. 

Аграрна розписка встановлює забезпечен	
ня виконання зобов’язань боржника заста	
вою його майбутнього врожаю або сільсько	
господарських живих тварин. Розмір застави
повинен бути не меншим за розмір зобов’язан	
ня за аграрною розпискою. На день видачі аг	
рарної розписки майбутній врожай сільсько	
господарської продукції або живі тварини не
можуть перебувати в інших заставах. Застава
майбутнього врожаю або сільськогосподар	

ських живих тварин за аграрною розпискою
наділяє кредитора правом (у разі невиконан	
ня боржником свого зобов’язання, в порядку
примусового виконання зобов’язання борж	
ника за аграрною розпискою) задовільнити
вимоги за рахунок заставленого майбутньо	
го врожаю або сільськогосподарських живих
тварин переважно перед іншими кредиторами
цього боржника. Задоволення вимог креди	
тора за аграрною розпискою може забезпечу	
ватися шляхом передачі йому права власнос	
ті на предмет застави; наділення кредитора
правом доростити заставлений майбутній вро	
жай або сільськогосподарських живих тварин;
зібрати врожай самостійно або вповноваже	
ною ним особою, набуття права власності на
зібрану аграрну продукцію або погасити гро	
шове зобов’язання боржника за фінансовою
аграрною розпискою шляхом укладення до	
говору купівлі	продажу заставленої аграрної
продукції (живих сільськогосподарських тва	
рин) з іншою особою	покупцем (у тому числі
через укладення договору на публічних тор	
гах) та отриманням у рахунок виконання зо	
бов’язань боржника за аграрною розпискою
плати за таким договором. 

Виконання зобов’язань за аграрними роз	
писками за згодою кредитора та боржника
допускається частинами. Для цього в товар	
них аграрних розписках погоджується роз	
мір мінімальної партії сільськогосподарської
продукції, що може бути поставлена на її част	
кове виконання. У фінансових аграрних роз	
писках визначається мінімальний обсяг гро	
шових коштів, який може бути сплачений на
часткове виконання фінансової аграрної роз	
писки. Якщо в тексті аграрної розписки не міс	
титься застереження про мінімальний розмір
часткового виконання аграрної розписки, то
кредитор за аграрною розпискою вправі від	
мовитися від прийняття часткового виконан	
ня зобов’язань боржника. 

Витрати, спрямовані кредитором за аграр	
ною розпискою на дорощування та зібрання
врожаю заставленої аграрної продукції, від	
шкодовуються боржником за аграрною роз	
пискою окремо в порядку, передбаченому за	
конодавством для відшкодування майнової
шкоди. У разі загибелі посівів, майбутній уро	
жай із яких виступає предметом застави, або
сільськогосподарських тварин, що є предме	
том застави за аграрними розписками, борж	
ник зобов’язаний за погодженням із креди	
тором замінити предмет застави іншим ана	
логічним або рівноцінним майном, про що 
на аграрній розписці робиться напис, який
скріплюється підписами уповноважених пред	
ставників боржника та кредитора. 
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Предмет застави за аграрною розпискою мо	
же бути застрахований кредитором або борж	
ником. Кредитор і боржник можуть домови	
тися про спільне здійснення витрат на стра	
хування предмета застави. Якщо боржник за
аграрною розпискою не досягне згоди з кре	
дитором про інше, у разі загибелі посівів, май	
бутній урожай із яких є предметом застави за
аграрною розпискою, предметом застави стає
майбутній урожай сільськогосподарської про	
дукції, яка вирощується на земельній ділянці,
де розміщувалися такі загиблі посіви. Після
збору врожаю або отримання продукції тва	
ринного походження та повного погашення зо	
бов’язань боржника за аграрною розпискою,
решта зібраної аграрної продукції або отри	
маних від її реалізації коштів залишається у
боржника. Сільськогосподарський товарови	
робник несе відповідальність незалежно від
наявності його вини, дії обставин неперебор	
ної сили чи випадкового збігу обставин. Від	
повідальність боржника за невиконання зо	
бов’язань, оформлених аграрною розпискою,
полягає в обов’язку сплатити кредитору не	
устойку, розмір якої визначається сторонами
на момент складання аграрної розписки, але
не повинен перевищувати розмір вказаної в
аграрній розписці застави. 

З метою стимулювання поширення аграр	
них розписок у Бразилії операції з їх обігу
звільняються від оподаткування. Викорис	
тання аграрних розписок у Бразилії сприяло
тому, що обсяги кредитування аграрного сек	
тора щорічно досягають 5 млрд дол. США, а
сільськогосподарські товаровиробники мають
достатні можливості для постійного збільшен	
ня валового товарного виробництва та підви	
щення врожайності своєї продукції. Аграрні
розписки дозволять залучити близько 30 %
коштів від постачальників матеріально	тех	
нічних ресурсів, трейдерів, переробних під	
приємств, а також близько 5 % коштів комер	
ційних банківських структур. 

В Україні кредитування сільськогосподар	
ських товаровиробників під заставу майбут	
нього врожаю комерційними банками не
здійснюється у зв’язку з великими ризиками
в аграрному секторі економіки, а власний дос	
від розбудови сільського господарства перед	
бачає здійснення державних заставних заку	
півель зерна. Аграрний фонд надає бюджетну
позику виробнику зерна, яке є об’єктом дер	
жавного цінового регулювання під його зас	
таву, що оформлюється передачею Аграрно	
му фонду подвійного складського свідоцтва.
Закон України «Про державну підтримку сіль	
ського господарства України» від 24.06.2004 р.
визначає порядок та умови запровадження,

за рішенням Кабінету Міністрів України, за	
ставних закупівель зерна. Згідно з чинним аг	
рарним законодавством фінансова підтримка
суб’єктів аграрного господарювання перед	
бачає механізм здешевлення кредитів і ком	
пенсації лізингових платежів. Здешевлення
кредитів здійснюється в режимі кредитної
субсидії та полягає у субсидуванні частини
плати (процентів) за використання кредитів,
наданих банками в національній та іноземній
валюті. Компенсація лізингових платежів
полягає у частковому відшкодуванні сплаче	
них суб’єктами аграрного господарювання лі	
зингових платежів за придбані техніку й об	
ладнання на умовах фінансового лізингу. Мак	
симальний термін кредитної субсидії з 2011 р.
становить 84 календарних місяця. Коротко	
строкові кредити використовуються виключ	
но на виробничі витрати. Кредитні субсидії
надаються з державного бюджету для заку	
півлі у сільськогосподарських товаровироб	
ників виробленої ними аграрної продукції,
для придбання основних засобів аграрного
виробництва, для здійснення витрат, пов’яза	
них із будівництвом і реконструкцією вироб	
ничих об’єктів сільськогосподарського при	
значення, а також переробкою аграрної про	
дукції. 

Як свідчить ситуація, що склалася в АПК,
Аграрний фонд не виконує функцій держав	
ного регулятора на організованому аграрно	
му ринку, оскільки відсутня практична скла	
дова виконання та забезпечення виконання
форвардних контрактів на Аграрній біржі що	
до закупівлі сільськогосподарської продук	
ції. В нашій державі ще й досі не створено аг	
рарного банку – структури, яка надавала би
кредитні ресурси виключно суб’єктам агро	
бізнесу на пільгових умовах, у тому числі під
заставу майбутнього врожаю. 

Закон України «Про фермерське госпо	
дарство» від 19.06.2003 р. встановлює, що фер	
мерським господарствам надається фінансо	
ва допомога за рахунок державного та місце	
вого бюджетів, у тому числі через Українсь	
кий державний фонд підтримки фермерських
господарств, а Кабінет Міністрів щорічно в
проекті державного бюджету передбачає кош	
ти на підтримку фермерських господарств,
які спрямовуються на меліорацію земель, кон	
сервацію та рекультивацію малопродуктив	
них сільськогосподарських угідь, на придбан	
ня сільськогосподарської техніки (комбай	
нів, тракторів, автомашин, сівалок тощо). На
жаль, державна фінансова підтримка ферме	
рів та інших суб’єктів аграрного виробниц	
тва є неефективною, у зв’язку з відсутністю
реального бюджетного фінансування АПК і
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дієвих програм кредитування під заставу
майбутнього врожаю, оскільки у державному
бюджеті для цього бракує коштів. 

Аналіз оцінки стану продовольчої безпе	
ки у 2011 р., за даними Міністерства еконо	
мічного розвитку та торгівлі України, свід	
чить, що зберігається негативна тенденція від	
ставання фактичного споживання від раціо	
нальної норми: молока та молокопродуктів –
на 46 %, плодів, ягід і винограду – на 42,
м’яса та м’ясопродуктів – на 36, риби та ри	
бопродуктів – на 33 %. Таким чином, відбу	
вається зменшення в раціоні українців тих ви	
дів продовольства, споживання яких найбіль	
ше відстає від раціональних норм (м’ясні,
молочні та рибні продукти), що пов’язано, пе	
редусім, із недостатнім вітчизняним аграрним
товарним виробництвом зазначених про	
дуктів харчування. 

Висновки 

На виконання п. 188 Національного пла	
ну дій на 2012 р. щодо впровадження Про	
грами економічних реформ на 2010–2014 рр.
необхідно розробити проект закону України
щодо запровадження фінансових інстру	
ментів стимулювання кредитування вироб	
ників сільськогосподарської продукції на по	

чаткових етапах виробництва. З метою ство	
рення сприятливих умов для динамічного роз	
витку вітчизняного аграрного товарного ви	
робництва, залучення додаткових кредитних
ресурсів для фінансовової підтримки суб’єк	
тів агробізнесу, гарантування продовольчої
безпеки слід прискорити прийняття законо	
проекту «Про аграрні розписки» від 19.12.2011 р.
№ 9610, що надасть можливість дрібним і се	
реднім сільськогосподарським товаровироб	
никам, у тому числі фермерам, залучати ма	
теріально	технічні та фінансові ресурси під за	
ставу майбутнього врожаю і молодняка сіль	
ськогосподарських тварин, дозволить врегу	
лювати правовідносини, пов’язані з оформ	
ленням, видачею, обігом, погашенням аграр	
них розписок в Україні, збільшити обсяги ви	
робництва продуктів харчування та сільсько	
господарської продукції, підвищити рівень про	
довольчого самозабезпечення в нашій державі.
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Відомо, що право породжує інтереси, регу	
лює їх, а інтереси, у свою чергу, породжу	
ють право, у тому числі право на юри	

дичні засоби гарантії здійснення й охорони. На
реалізацію інтересів значною мірою впливає їх
сутність: який саме інтерес реалізується – при	
ватний чи публічний. Цей факт тягне за собою
шлейф подальших ланок у механізмі правового
регулювання [1]. Саме тому питання ефектив	
ності сучасного аграрного права, у тому числі
правового регулювання окремих аграрних від	
носин, тісно пов’язано із проблематикою оптималь	
ного забезпечення публічних і приватних інте	
ресів у тій чи іншій аграрно	правовій сфері. Кате	
горія «публічний інтерес» відіграє важливу роль
у правовому регулюванні суспільних відносин,
оскільки на етапі правотворчості саме публічний
інтерес як виразник, насамперед, загальносоці	
альних потреб детермінує правову форму (метод
регулювання) цих відносин [2, с. 79].

Одним із перших науковців	правників пи	
тання публічного права та публічного інтересу
на загальнотеоретичному рівні дослідив Ю. Ти	
хомиров [3]. Що стосується аграрно	правової
науки, то зазначені питання привертали увагу
таких учених	аграрників, як С. Боголюбов, Є. Мі	
нін, М. Козир, Г. Бистров, М. Паладіна, Л. Єр	
кінбаєва, В. Уркевич, В. Єрмоленко, М. Чабанен	
ко, А. Статівка. 

Метою цієї статті є розвиток сформульова	
них у юриспруденції наукових положень що	
до реалізації публічного інтересу в аграрному
праві й ефективності його забезпечення аг	
рарно	правовими засобами, зокрема, на при	
кладі аграрних організаційно	управлінських
правовідносин. 

У сучасній аграрно	правовій науці досить
поширеною є теза про наявність приватних і
публічних засад в аграрно	правових відносинах
[4, с. 62–63; 5, с. 78–81; 6, с. 405]. Постановка пи	
тання про визначення міри застосування пуб	
лічних засобів аграрно	правового впливу для
захисту публічного інтересу на сучасному етапі

розвитку аграрного права зумовлена глобаль	
ними процесами, що відбуваються у національ	
них і міжнародній правових системах. Так, уче	
ні, які досліджують економіко	правові пробле	
ми, констатують тенденцію підвищення ролі дер	
жавного регулювання економіки та пов’язаного
з цим посилення публічних засад у правовому
регулюванні економічних процесів, зазначають,
що на межі XX і XXI ст. зазначена тенденція от	
римала новий імпульс [7, с. 83; 8, с. 125]. Те, що у
приватному праві стає все більше імперативних
норм, є результатом соціалізації права [9, с. 29]. 

На необхідності підвищення ролі публічно	
правового впливу наполягають і представники
аграрно	правової науки. Як зазначає Б. Воро	
нін, надії реформаторів на створення саморе	
гульованого аграрного ринку не виправдалися.
Відмова держави від безпосередньої участі у
господарській діяльності сільських товаровироб	
ників та обслуговуючих їх галузей нічого доб	
рого не принесла. Втрата керованості процеса	
ми, що відбуваються в агропромисловому комп	
лексі, стала однією з причин розпаду аграрного
сектору [10, с. 83]. 

Центральною категорією для публічно	пра	
вових відносин є поняття «публічний інтерес».
В юридичній науковій думці публічний інтерес
пов’язують із державним і суспільним (соціаль	
ним, громадським) інтересом, дискутуючи що	
до їх ототожнення або розмежування. На думку
Ю. Тихомирова, публічний інтерес є визнаний
державою та забезпечений правом інтерес со	
ціальної спільноти, задоволення якого служить
умовою і гарантією її існування та розвитку.
Визначити зміст і межі дії публічного інтересу
досить важко. По	перше, складно забезпечити
вичерпну повноту та точність його виразу з піз	
навальної точки зору. По	друге, суперечність і
динаміка розвитку політичної й економічної
сфер, багатофакторні впливи, рухливість суспіль	
ної поведінки також ускладнюють виявлення
параметрів публічного інтересу. Фаза усвідом	
лення та свого роду структуризації публічного
інтересу значно складніша, ніж у сфері приват	
ного інтересу. Доводиться «відбирати» й оціню	
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вати безліч соціальних інтересів [3, с. 65]. Слід
враховувати, що публічний інтерес є сукупніс	
тю загальних інтересів, які включають індиві	
дуальні інтереси, але він жодним чином не є
простою арифметичною сумою індивідуальних
інтересів, оскільки публічний інтерес – це інте	
рес, властивий суспільству як єдиному цілому
[11, с. 66]. 

Аналізуючи взаємовідносини між суспільст	
вом і державою, Р. Сивий дійшов висновку, що
інтереси держави можуть повністю збігати	
ся, частково збігатися або ж не збігатися із сус	
пільними інтересами. Тому в структурі публіч	
них (суспільних) інтересів, на його думку, слід
виділяти: суспільні інтереси, що забезпечуються
державою та, відповідно, трансформуються в
державні інтереси; інтереси домінуючої частини
суспільства, що забезпечуються державою і та	
кож трансформуються у державні інтереси; сус	
пільні інтереси, що державою не забезпечуються.
Державні інтереси, не спрямовані на реалізацію
інтересів суспільства чи його домінуючої части	
ни, належать, мабуть, вже не до публічних інте	
ресів, а скоріше за все до групових, корпоратив	
них – «бюрократичних» [2, с. 78]. 

К. Агафонова і В. Уманська, аналізуючи спів	
відношення інтересів суспільства та органів і
посадовців, на яких покладена реалізація пуб	
лічного інтересу, ведуть мову про відомчий ін	
терес, який може бути позитивним (коли інте	
рес органу державної влади збігається з його
функцією і, відповідно, цілком відповідає інте	
ресу публічному) і негативним (органи держав	
ної влади на шкоду публічним інтересам займа	
ються реалізацією своїх власних інтересів, ухи	
ляючись від виконання функцій або виконуючи
їх неналежним чином). Серед причин, що по	
роджують негативний відомчий інтерес – на	
явність усередині органу державної влади пре	
валюючих приватних особистих і групових ін	
тересів посадовців [12, с. 32–33]. 

Безумовно, постановка питання про спів	
відношення інтересів суспільства (а саме це є
ключовим у понятті «публічний інтерес») і дер	
жавних органів, які повинні реалізувати цей
інтерес, є актуальною. І в цьому сенсі можна ви	
діляти і бюрократичний, і відомчий інтерес. Ра	
зом із тим слід враховувати, що сучасне розу	
міння держави, яке знаходить своє відображен	
ня у визначенні її в Конституції як правової та
соціальної, зумовлює, принаймні як ідеальна
модель, збіг державного інтересу й інтересу сус	
пільства, що і визначається інтересом публіч	
ним. Невиконання або неналежне виконання
функцій щодо його реалізації державними ор	
ганами свідчить про підміну публічних інтере	
сів (які вони покликані забезпечувати) своїми
власними, приватними. 

Ю. Тихомиров вважає, що суб’єкти права,
відіграючи різні соціальні ролі, завжди домага	
ються прийняття, зміни або скасування законів
та інших правових актів. Їх можуть спонукати
як правильно зрозумілі соціальні інтереси, так і
«підміна» інтересів, їх заміна вузькогруповими
або егоїстичними інтересами. Тиск, лобізм у за	
конодавчому процесі призводять до підміни в

законі спільних публічних інтересів іншими по	
глядами та позиціями. Це проявляється у кон	
цепціях і нормах законів, «вигідних» та «зруч	
них» для різних суб’єктів правовідносин. Тому
суттєвими є способи об’єктивної оцінки інте	
ресів, оскільки легальний публічний або при	
ватний інтерес є критерієм оцінки необхідності
й обґрунтованості закону [13, с. 9]. Викладене
має важливе значення для оцінки ефективності
правового забезпечення відносин у сфері сіль	
ського господарства. 

Публічний інтерес в аграрній галузі забез	
печується в аграрних організаційно	управлінсь	
ких правових відносинах, пов’язаних із держав	
ним плануванням, державною підтримкою сіль	
ського господарства, легалізацією суб’єктів аг	
рарного господарювання, формуванням і функ	
ціонуванням ринку сільськогосподарської про	
дукції, забезпеченням якості та безпеки такої
продукції, здійсненням державної податкової
політики в аграрній сфері тощо. 

На жаль, підміна істинних публічних інте	
ресів усього суспільства інтересами окремих со	
ціальних груп, зокрема представників великого
агробізнесу, лобіювання їх інтересів на вищому
законодавчому рівні призводить до негативних
економічних і соціальних результатів. Експер	
ти наголошують, що впродовж трансформацій	
ного періоду держава створювала найбільш
сприятливі умови для функціонування та роз	
витку корпоративного сектора сільського гос	
подарства. За таких умов агрохолдинги, постій	
но нарощуючи своє виробництво, отримують
все більшу економічну та політичну владу. Вмі	
ло використовуючи податкові пільги та префе	
ренції, передбачені вітчизняним законодавст	
вом для сільського господарства, ці господар	
ські структури привласнюють вартість, яка ма	
ла б стати джерелом повноцінного відтворення
використовуваних ними природних і соціаль	
них ресурсів сільської місцевості, поліпшення
якості локального життєвого середовища, але
насправді «вимивається» з села. У той самий
час питання раціонального використання при	
родних ресурсів, землекористування й існуючі
загальні, а також громадські та приватні інтере	
си більшості громадян, зокрема сільського на	
селення, не беруться до уваги. Агресивне вико	
ристання сільськогосподарських угідь, моно	
культуризація, масове недотримання сівозміни,
а також істотне зменшення обсягів природоохо	
ронної діяльності створили реальну загрозу ре	
сурсній та екологічній безпеці розвитку аграр	
ного сектора і в цілому держави [14]. 

Зазначимо, що неоднозначна діяльність аг	
рохолдингів в Україні привертає увагу вчених	
аграрників. Зокрема, пропонується розробити
та прийняти Закон «Про аграрні холдингові
компанії (агрохолдинги) в Україні», який, на
думку науковців, має визначати особливості пра	
вового статусу агрохолдингів, склад їх заснов	
ників (якими повинні виступати переважно
сільськогосподарські товаровиробники), врегу	
лювати відносини з використання зазначеними
утвореннями земель сільськогосподарського
призначення й іншого майна, регламентувати
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специфіку їх господарської діяльності в аграр	
ній сфері тощо [15, с. 6]. 

Значення аграрного сектора економіки для
забезпечення продовольчої безпеки і продо	
вольчої незалежності країни зумовлює необ	
хідність посилення публічної складової аграр	
них організаційно	управлінських відносин, зо	
крема заходів, спрямованих на обмеження нега	
тивного впливу великого агробізнесу на процес
правотворчості та правозастосування. Здійсню	
ючи правове регулювання аграрних відносин,
держава повинна забезпечувати весь спектр
публічних інтересів суспільства, оскільки, як
відомо, реалізація публічних інтересів є необ	
хідною умовою реалізації приватних інтересів. 

Безумовно, вирішення проблеми ефектив	
ного правового забезпечення публічного інтере	
су в аграрній сфері носить комплексний харак	
тер і безпосередньо пов’язане з більш загальним
колом проблем, зокрема корупцією. Як зазначає
А. Неклесса (стосовно Росії, але це повною мірою
стосується й України, інших пострадянських
держав), в останнє десятиліття цього століття
сталася химерна трансформація суспільства, що
дозволила за рахунок деякої архаїзації соціаль	
них зв’язків, а також корупції частини «нового
класу», створити з національного організму
подібність трофейної економіки, затвердивши
кланові (неофеодальні) відносини в суспільст	
ві [16]. Егоцентричне трактування приватних
інтересів призводить до їх викривлення, оскіль	
ки втрачається їх справжня особистісна, духов	
но	моральна основа, брутально порушуються
суспільні інтереси. Сумнівна приватизація уні	
кальних об’єктів, перевага елементів комерцій	
ної діяльності у некомерційних організаціях, ма	
сові порушення законів на догоду корисливим
інтересам, недотримання правил охорони дер	
жавних інтересів – лише стислий перелік сум	
них ілюстрацій тих процесів, що нині відбува	
ються. Підтримка балансу інтересів у суспіль	
стві вимагає великих зусиль громадян, держав	
них і суспільних інститутів [3, с. 58]. 

Висновки 

Пріоритет права в регулюванні питань за	
безпечення балансу особистого та суспільного
зумовлений його призначенням, оскільки саме
воно є первинною основою для розмежування
приватних і публічних інтересів, які зіштовху	
ються між собою, конфліктують, суперечать один
одному. В ідеалі право має забезпечити їх ро	
зумне співвідношення, мінімізувати дисбаланс,
віднайти засоби подолання колізій [17, с. 36–37].
Саме тому в основу кодифікаційних процесів у
аграрному праві повинно бути покладено кон	
цепцію максимально ефективного захисту пуб	

лічних інтересів, кінцевою метою якого буде ство	
рення умов для справедливого й ефективного
задоволення приватних інтересів кожного з учас	
ників аграрних правовідносин.
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Управління земельними ресурсами в Ук	
раїні забезпечується системою органів
державної влади різного рівня та компе	

тенції. Управлінськими повноваженнями у сфе	
рі регулювання земельних відносин в Україні
наділені органи законодавчої (Верховна Рада
України) та виконавчої влади. Останні поділя	
ються на органи загальної (Кабінет Міністрів
України, місцеві державні адміністрації) та ор	
гани спеціальної (Держземагентство, держеко	
інспекція, держсільгоспінспекція) компетенції.
Правомочностями щодо регулювання земель	
них відносин наділені також органи місцевого
самоврядування: сільські, селищні, міські ради,
їх виконавчі органи, а також районні й обласні
ради. Діяльність органів державної влади та міс	
цевого самоврядування в цій сфері регулюється
як Земельним кодексом (далі – ЗК) України,
так і окремими законами, а також підзаконними
актами різної юридичної сили, що приймалися
різними за рівнем органами влади, які часто не
узгоджені між собою. 

Перш за все, вважаємо за доцільне проана	
лізувати зміст правового забезпечення повно	
важень державних органів щодо встановлення
та зміни цільового призначення земель і конт	
ролю за цільовим використанням земель. 

Відповідно до ст. 20 ЗК України віднесення
земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на
підставі рішень органів державної влади, Вер	
ховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим та ор	
ганів місцевого самоврядування відповідно до
їх повноважень. 

Зміна цільового призначення земель прова	
диться органами виконавчої влади або органа	
ми місцевого самоврядування, які приймають
рішення про передачу цих земель у власність
або надання у користування, вилучення (викуп)
земель і затверджують проекти землеустрою
або приймають рішення про створення об’єк	
тів природоохоронного й історико	культурного
призначення. Зміна цільового призначення зе	
мель, які перебувають у власності громадян або

юридичних осіб, здійснюється за ініціативою влас	
ників земельних ділянок у порядку, що встанов	
люється Кабінетом Міністрів України. Зміна ці	
льового призначення земель, зайнятих лісами,
провадиться з урахуванням висновків органів
виконавчої влади з питань охорони навколиш	
нього природного середовища та лісового госпо	
дарства. 

Можна виділити такі процедури встанов	
лення та зміни цільового призначення: надання
земель у власність чи користування; викуп зе	
мель для суспільних потреб; прийняття рішен	
ня про створення об’єктів природоохоронного
й історико	культурного призначення. Склад ор	
ганів державної влади та місцевого самовряду	
вання, які наділені повноваженнями щодо вста	
новлення та зміни цільового призначення земель	
них ділянок, у кожному із зазначених випадків
мають свої особливості. 

Згідно із статтями 118, 123 ЗК України, рі	
шення про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки та надання
її у власність чи користування приймаються від	
повідними органами державної влади чи місце	
вого самоврядування після отримання погодже	
ного проекту землеустрою щодо відведення зе	
мельної ділянки, а за необхідності здійснення
обов’язкової державної експертизи – після от	
римання її позитивного висновку. Погодження
проекту землеустрою щодо відведення земель	
ної ділянки здійснюється Комісією з розгляду
питань, пов’язаних із погодженням докумен	
тації з землеустрою, діяльність якої регулюєть	
ся ст. 1681 ЗК України та положенням, затвер	
дженим постановою Кабінету Міністрів України
«Про деякі питання реалізації ст. 1861 Земель	
ного кодексу України» від 23.12.2009 р. № 1420. 

За своїм правовим статусом Комісія є по	
стійно діючим органом, утвореним районною та
міською держадміністрацією – у районах і міс	
тах Києві та Севастополі, міською радою – у міс	
тах обласного значення. До складу Комісії вхо	
дять уповноважені в установленому порядку на
підписання та скріплення печаткою відповідних
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висновків представники: територіального орга	
ну Держземагентства; органу Мінрегіонбуду; те	
риторіального органу Міністерства екології та
природних ресурсів; органу санітарно	епідеміо	
логічної служби; органу Міністерства культури
і туризму. У разі погодження документації із зем	
леустрою, що розробляється з метою вилучен	
ня (викупу), надання, зміни цільового призна	
чення земель лісогосподарського призначення,
водного фонду, земельних ділянок для цілей,
пов’язаних із розробкою корисних копалин, до
складу комісії включаються представники тери	
торіальних органів Держлісагентства, Держвод	
агентства, Держслужби гірпромнагляду. Дер	
жавна експертиза провадиться центральним ор	
ганом виконавчої влади з питань земельних ре	
сурсів (Держземагентством). 

Повноваження органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування стосовно передачі зе	
мельних ділянок у власність чи користування
визначені у ст. 122 ЗК України. Залежно від міс	
цезнаходження, форми власності земель (дер	
жавна чи комунальна) та потреб (а по суті ціль	
ового призначення), для яких надаються землі,
питання про їх надання може відноситися до
компетенції сільських, селищних, міських рад;
районних, обласних рад та Верховної Ради Ав	
тономної Республіки Крим; районних державних
адміністрацій; обласних державних адмініст	
рацій; Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій; Ради міністрів Авто	
номної Республіки Крим та Кабінету Міністрів
України. 

Стаття 20 ЗК України передбачає також
зміну цільового призначення земельних діля	
нок, яка відбувається у випадках відчуження зе	
мельних ділянок для суспільних потреб чи з
мотивів суспільної необхідності, що передбаче	
но статтями 146–151 ЗК України та статтями 
8, 9 Закону України «Про відчуження земель	
них ділянок, інших об’єктів нерухомого майна,
що на них розміщені, які перебувають у приват	
ній власності, для суспільних потреб чи з мо	
тивів суспільної необхідності» від 17.11.2009 р.
(далі – Закон). Органами виконавчої влади, що
мають повноваження щодо викупу земельних
ділянок для суспільних потреб відповідно до 
ст. 8 згаданого Закону є Кабінет Міністрів; Ра	
да міністрів Автономної Республіки Крим, облас	
ні державні адміністрації; районні державні ад	
міністрації. Відповідно до ст. 9 Закону сільські,
селищні, міські ради, Київська та Севастополь	
ська міські ради в межах території здійснення
їх повноважень приймають рішення про викуп
земельних ділянок у випадках, передбачених
законодавством. 

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про
природно	заповідний фонд» від 16.06.1992 р.
розгляд клопотань про організацію чи оголо	
шення територій та об’єктів природно	запо	
відного фонду здійснюється органами централь	
ного органу виконавчої влади в галузі охорони
природного навколишнього середовища (Мініс	
терства екології та природних ресурсів) на міс	
цях та органом виконавчої влади з питань охо	
рони навколишнього природного середовища
Автономної Республіки Крим стосовно тери	

торій та об’єктів місцевого значення, а стосовно
територій і об’єктів загальнодержавного значен	
ня – центральним органом виконавчої влади у
сфері охорони навколишнього природного се	
редовища, а також забезпечують розроблення
проектів створення територій та об’єктів при	
родно	заповідного фонду, передають їх органам
і особам, уповноваженим приймати рішення про
створення об’єктів природно	заповідного фон	
ду. Рішення про створення об’єктів природно	
заповідного фонду загальнодержавного значення
приймаються Президентом України, а рішен	
ня про організацію чи оголошення територій та
об’єктів природно	заповідного фонду місцевого
значення та встановлення охоронних зон терито	
рій та об’єктів природно	заповідного фонду прий	
маються Верховною Радою Автономної Респуб	
ліки Крим, обласними, Київською та Севасто	
польською міськими радами (ст. 53). 

Відповідно до п. 14 ст. 5 Закону України «Про
охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 р.
визначення меж територій пам’яток національ	
ного значення та затвердження їх зон охорони,
охоронюваних археологічних територій, істо	
ричних ареалів населених місць відноситься до
компетенції центрального органу у сфері охоро	
ни культурної спадщини, яким на даний момент
є Міністерство культури і туризму України. 

Вимоги ч. 4 ст. 20 ЗК України про те, що
при зміні цільового призначення земель, зайня	
тих лісами, необхідно враховувати висновки ор	
ганів виконавчої влади з питань охорони нав	
колишнього природного середовища та лісово	
го господарства, доповнюються положеннями 
ст. 62 Лісового кодексу (далі – ЛК) України,
відповідно до яких використання земельних лі	
сових ділянок здійснюється з урахуванням вис	
новків органів виконавчої влади з питань лісо	
вого господарства (Держлісагентства). 

Зміна цільового призначення земель, що пе	
ребувають у приватній власності, хоч і відбува	
ється за ініціативою власників, але відповідно
до «Порядку зміни цільового призначення зе	
мель, які перебувають у власності громадян або
юридичних осіб», затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. 
№ 502, органи державної влади та місцевого са	
моврядування здійснюють повноваження сто	
совно розгляду клопотань власників, надання
дозволів на зміну цільового призначення або під	
готовки висновків з цього питання для прий	
няття рішення вищестоящим органом. Виходя	
чи з аналізу положень зазначеного Порядку, ор	
ганами, наділеними повноваженнями щодо вста	
новлення та зміни цільового призначення зе	
мельних ділянок, є: сільські, селищні, міські ра	
ди, які приймають рішення про зміну цільового
призначення земельних ділянок у межах насе	
лених пунктів (п. 7); районні держадміністрації,
які приймають рішення про зміну цільового при	
значення земельних ділянок, що знаходяться за
межами населеного пункту та плануються для
використання із сільськогосподарськими ціля	
ми, ведення лісового і водного господарства, бу	
дівництва об’єктів, призначених для обслугову	
вання членів територіальних громад, а також здійс	
нюють попередній розгляд матеріалів, підготов	
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ку та подання висновку до Ради міністрів Авто	
номної Республіки Крим, обласних держадмініст	
рацій (пункти 8, 9); Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні держадміністрації, які
приймають рішення про зміну цільового при	
значення стосовно земельних ділянок за межа	
ми населених пунктів у всіх випадках, окрім
віднесених до компетенції райдержадміністра	
цій та Кабінету Міністрів України, подання ма	
теріалів на погодження до Верховної Ради Ук	
раїни про зміну цільового призначення особли	
во цінних земель за межами населених пунктів
(пункти 9, 11); Кабінет Міністрів України –
прийняття рішення про зміну цільового призна	
чення стосовно ріллі, багаторічних насаджень
для несільськогосподарських потреб, лісів пер	
шої групи площею більше 10 га та земель приро	
доохоронного, оздоровчого, рекреаційного при	
значення й особливо цінних земель (п. 10); Вер	
ховна Рада Автономної Республіки Крим, облас	
ні, Київська та Севастопольська міські ради –
подання матеріалів про зміну цільового призна	
чення особливо цінних земель у межах населе	
них пунктів на погодження до Верховної Ради
України (п. 11); Верховна Рада України – по	
годження зміни цільового призначення особли	
во цінних земель (п. 11). 

Крім того, проект відведення земельної ді	
лянки із зміненим цільовим призначенням по	
годжується або перепогоджується органом зе	
мельних ресурсів, природоохоронним і санітар	
но	епідеміологічним органами, органом місто	
будування й архітектури та охорони культурної
спадщини, в якості яких виступають місцеві
підрозділи Держземагентства України, Мініс	
терства екології та природних ресурсів Укра	
їни, Державної санітарно	епідеміологічної служ	
би, Міністерства регіонального розвитку, будів	
ництва та житлово	комунального господарства
України, Міністерства культури та туризму Ук	
раїни, та підлягає державній експертизі. 

Науковці та практики із земельного права
звертали увагу на недоліки згаданого порядку,
його недостатню визначеність, суб’єктивність,
складність процедури та наявність можливос	
тей для зловживань із боку посадових осіб. 
П. Кулинич вважає за необхідне прийняття за	
кону про забезпечення цільового використання
земель для детального врегулювання всіх пи	
тань встановлення та зміни цільового призна	
чення земель для кращого врахування суспіль	
них інтересів [1, с. 623]. 

Певні особливості стосовно забезпечення ці	
льового використання земель населених пунк	
тів встановлені Законом України «Про регулю	
вання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р.,
в якому передбачена заборона зміни цільового
призначення земельної ділянки, яка не відпо	
відає детальному плану території та (або) пла	
ну зонування (у випадках коли такий план іс	
нує, оскільки його прийняття не є обов’язковим)
(ч. 4 ст. 24). Відповідно до ст. 18 цього Закону
план зонування території встановлює «функ	
ціональне призначення» території. Однак, на
думку А. Ріпенко, позитивний ефект від прий	
няття Закону України «Про регулювання міс	
тобудівної діяльності» може бути лише тимча	

совим. Залишаються невирішеними проблеми
відомчої розрізненості містобудівного та земле	
впорядного забезпечення планування й осво	
єння територій, що є єдиним «земельно	місто	
будівним процесом» із створення нерухомих і
пов’язаних із ними об’єктів, їх зміни чи пере	
творення. За відсутності системного підходу та
без переосмислення системи нові положення
щодо вільного обрання виду використання не
дають ефекту [2, с. 26 ]. Слід також зазначити,
що Закон не передбачає як обов’язковості про	
веденння зонування територій населених пунк	
тів, так і механізмів реального заохочення такої
діяльності. 

Питання контролю за використанням зе	
мель відповідно до цільового призначення ре	
гулюються нормами глави 32 ЗК України та За	
кону України «Про державний контроль за вико	
ристанням та охороною земель» від 19.06.2003 р.,
за якими контроль за виконанням вимог щодо
використання земельних ділянок за цільовим
призначенням, внесення до органів виконавчої
влади або органів місцевого самоврядування кло	
потань щодо приведення у відповідність із за	
конодавством прийнятих ними рішень із питань
регулювання земельних відносин, використан	
ня й охорони земель, у тому числі щодо цільо	
вого використання земель повинен здійснюва	
ти спеціально уповноважений орган виконавчої
влади з питань земельних ресурсів у сфері дер	
жавного контролю за використанням та охоро	
ною земель. 

Здійснення державного контролю за дотри	
манням встановленого законодавством України
режиму використання земель природно	заповід	
ного й іншого природоохоронного призначен	
ня, а також територій, які підлягають особливій
охороні, що передбачає виключно цільове вико	
ристання вказаних категорій земель, покладено
на спеціально уповноважений орган виконавчої
влади з питань екології та природних ресурсів.
Згідно із ст. 9 Закону України «Про державний
контроль за використанням та охороною земель»
державний контроль за використанням та охо	
роною земель у системі центрального органу
виконавчої влади з питань земельних ресурсів
здійснює Державна інспекція з контролю за ви	
користанням та охороною земель і її територі	
альні органи; державний контроль за додержан	
ням вимог законодавства про охорону земель у
системі центрального органу виконавчої влади
з питань екології та природних ресурсів здійс	
нює Державна екологічна інспекція й її тери	
торіальні органи. 

Згідно з положенням «Про Державну еко	
логічну інспекцію України», затвердженим
Указом Президента України від 13.04.2011 р. 
№ 454/2011, державна екологічна інспекція Ук	
раїни здійснює контроль за виконанням еко	
логічних вимог при наданні у власність і корис	
тування, у тому числі в оренду, земельних ді	
лянок, додержанням режиму використання зе	
мель природно	заповідного й іншого природо	
охоронного призначення, а також територій, 
що підлягають особливій охороні. 

Державна інспекція з контролю за викорис	
танням і охороною земель, яка здійснювала кон	
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троль за використанням за цільовим призна	
ченням земель усіх категорій, була ліквідована по	
становою Кабінету Міністрів України «Про лікві	
дацію Державної інспекції контролю за викорис	
танням та охороною земель» від 22.11.2010 р. 
№ 1068. Спеціалізованим центральним органом
виконавчої влади з питань земельних ресурсів
на сьогодні є Держземагентство (правонаступ	
ник Держкомзему), діяльність якого спрямо	
вується і координується через міністра аграрної
політики та продовольства України. Хоча до зав	
дань Держземагентства відносяться забезпечен	
ня дотримання режиму використання об’єктів
екомережі й участь у державному регулюванні
планування територій (згідно з пунктами 7 і 
19 Положення про державне агентство земель	
них ресурсів України, затвердженого Указом
Президента України від 08.04.2011 р. № 445)
фактично контрольних функцій воно на сьо	
годні не має. 

Відповідно до Указу Президента України
«Про Державну інспекцію сільського господар	
ства України» від 13.04.2011 р. створено Держ	
сільгоспінспекцію України, до завдань якої
відноситься організація та здійснення держав	
ного нагляду (контролю), у тому числі за вико	
ристанням земельних ділянок згідно з цільовим
призначенням, дотримання порядку зміни цільо	
вого призначення. Держсільгоспінспекція об	
стежує земельні ділянки, яким заподіяна шкода
внаслідок їх використання не за цільовим при	
значенням, визначає розмір шкоди, заподіяної
внаслідок використання земельних ділянок не
за цільовим призначенням і вживає заходи,
спрямовані на її відшкодування в установлено	
му законодавством порядку. 

Таким чином, контрольні функції стосовно
забезпечення цільового використання земель в
Україні здійснюються декількома спеціальни	
ми органами виконавчої влади різними за ста	
тусом і компетенцією, що негативно впливає на
ефективність їх діяльності. 

П. Кулинич обґрунтовує створення також
Державної служби охорони грунтів, яка б здійс	
нювала контроль за дотриманням законодавст	
ва щодо охорони родючості ґрунтів, що опосе	
редковано стосується забезпечення цільового 
використання сільськогосподарських земель 
[1, с. 562–563]. 

Викладене дозволяє зробити висновок про
необхідність удосконалення законодавства сто	
совно повноважень органів, що забезпечують ці	
льове використання земель, у тому числі прий	
няття закону або відповідних змін до ЗК Ук	

раїни щодо порядку встановлення та зміни 
цільового призначення, в якому слід комплекс	
но врегулювати питання процедури встанов	
лення та зміни цільового призначення, компе	
тенцію органів, повноважних приймати рішен	
ня з цих питань, перелік необхідних доку	
ментів, підстави відмови тощо. 

Питання правового регулювання діяльності
державних органів, що здійснюють контроль за
використанням (у тому числі за цільовим при	
значенням) земель все ще перебуває у стані ре	
формування і може відбуватися різними шля	
хами: як створення єдиного органу контролю (в
такому разі необхідно прийняти нормативний
акт, який би визначив компетенцію такого орга	
ну та процедуру здійснення контролю – строки,
повноваження посадових осіб, оформлення до	
кументів тощо) або, що на даний момент більш
вірогідно, розподіл повноважень щодо контро	
лю між декількома органами з необхідністю чіт	
кого розмежування їх компетенції, визначення
єдиної процедури здійснення контролю, що в
будь	якому випадку передбачає необхідність
внесення змін до Закону України «Про держав	
ний контроль за використанням та охороною
земель». 

Що стосується планів зонування та деталь	
них планів території, то, на нашу думку, в за	
коні слід передбачити автоматичне (без про	
ходження відповідної процедури) приведення у
відповідність цільового призначення земельної
ділянки до вимог зони та повну заборону зміни
цільового призначення у випадках, якщо цільо	
ве призначення не відповідає зоні, або можли	
вість його зміни за наявності спеціального доз	
волу; в інших випадках зміна цільового при	
значення має бути максимально спрощена або
навіть не обов’язкова, якщо не суперечить умо	
вам та обмеженням, встановленим для зони.
Викладене стосується лише випадків, коли за	
тверджено план зонування населених пунктів і
лише в межах населених пунктів, що може бути
одним із способів стимулювання прийняття пла	
нів зонування. 
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Загальновизнаною можна вважати дум	
ку, що реальність прав і свобод забезпе	
чують саме гарантії, без яких можливос	

ті людини залишаються деклараціями. Гаран	
тії прав і свобод людини виконують забезпе	
чувальну функцію щодо їх реалізації, чим і
наділяють останніх цінністю для кожного та
суспільства загалом. Тому досліджувати юри	
дичну природу права людини на освіту без ана	
лізу умов і засобів, що їх гарантують, недо	
цільно. 

Усвідомлюючи значимість гарантій для ре	
алізації права людини на освіту, вчені з тією
чи іншою мірою глибини, в межах предмета
свого дослідження, зосереджують увагу на ви	
світленні їх поняття та видів. Вивченню цьо	
го питання присвятили свої праці В. Боняк,
М. Курко, Т. Матюшева, К. Романенко, Т. Ру	
мянцева, С. Серьогіна, М. Смирнова, О. Стуль	
никова, Н. Третяк та ін. Значний науковий
інтерес до означеної проблеми потребує уточ	
нення поняття, сутності юридичних гарантій
права людини на освіту, визначення їх ознак
і критеріїв для класифікації. 

Метою цієї статті є з’ясування поняття, сут	
ності, ознак і класифікації юридичних га	
рантій права людини на освіту. 

Складний комплексний характер інституту
юридичних гарантій права людини на освіту
зумовлює існування різних точок зору вчених
на цю проблему. Так, на думку С. Серьогіної,
юридичними гарантіями конституційного пра	
ва на вищу освіту є закріплені законодавчо за	
соби, які безпосередньо забезпечують можли	
вість правомірної реалізації загальних умов прав
людини у сфері вищої освіти, а також охорону
прав особи під час її здобуття [1, с. 103]. На нашу
думку, дещо некоректним є твердження дослід	
ниці про забезпечення юридичними гарантіями
можливості реалізації загальних умов прав лю	
дини, адже реалізуються не умови, а право лю	
дини на освіту. 

К. Романенко, розмірковуючи про зміст
юридичних гарантій здійснення права на ос	
віту, відносить до них ті, що пов’язані з діяль	
ністю держави: організаційно	правові форми
навчання, створення різних типів загально	
освітніх і професійних навчальних закладів,
організація різних форм навчання в існуючих
типах освітніх закладів, формування ринку
освітніх послуг і комерційних форм навчан	
ня тощо [2, с. 165]. Безумовно, підтримуємо
дослідницю в тому, що ці державні заходи є
суттєвими для втілення людиною права на
освіту, але вони не єдині. 

Дещо обмежено розуміє юридичні гаран	
тії права людини на освіту В. Рибакова, яка
відносить до них: правові норми, що закріп	
люють право на освіту, його зміст і обсяг; юри	
дичну відповідальність; юридичний захист
[3, с. 134]. Такий підхід звужує сутність мож	
ливих юридичних засобів для гарантування
права людини на освіту. В аналізованому твер	
дженні не передбачається місця для інших
видів юридичних засобів, які, все ж не обме	
жуються лише правовими нормами та право	
охоронною діяльністю. 

Викладене свідчить, що дослідники гаран	
тій права людини на освіту, як правило, зво	
дять їх до законодавства або діяльності дер	
жавних органів у сфері освіти. Ми не можемо
погодитися з такою точкою зору, адже юри	
дичними гарантіями є не лише правові засо	
би, закріплені в законах чи інших правових
актах. Безперечно, цей факт є суттєвою озна	
кою юридичних гарантій, що робить їх значи	
мими й ефективними, проте така думка збід	
нює їх поняття та зводить їх тільки до законо	
давства. При цьому не враховується роль ін	
ших правових засобів, які жодним чином не
обмежуються нормативно	правовими актами. 

Свого часу М. Вітрук наголошував на то	
му, що юридичні гарантії прав і обов’язків осо	
бистості не вичерпуються засобами боротьби
з порушеннями цих прав і обов’язків. Вони
охоплюють закріплені в праві засоби, що за	
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безпечують реалізацію прав і обов’язків осо	
бистості [4, с. 205]. Радянські вчені дійшли
висновку, що до юридичних гарантій необ	
хідно віднести всю систему правових норм,
правову ідеологію та правову психологію сус	
пільства, систему юридичних відносин і зв’яз	
ків [5, с. 72]. На думку С. Братуся, власне
право, як таке, в багатоманітних проявах слід
розуміти юридичними гарантіями [6, с. 80]. 

На нашу думку, цінним для розуміння
юридичних гарантій є те, що вони врегульова	
ні правом, яке дозволяє зробити їх офіційни	
ми, загальнобов’язковими. Однак до змісту
юридичних гарантій права людини на освіту
необхідно включати не лише правові засоби
матеріального буття, а й ті, що пов’язані з ін	
телектуальною діяльністю особи. Адже най	
якісніший закон може залишитися деклара	
цією у випадку його незнання або ігноруван	
ня суб’єктами права. Це стосується не лише
володільців права на освіту, а й інших учас	
ників освітніх правовідносин. На наше пере	
конання, об’єктивні та суб’єктивні юридичні
засоби, взяті в єдності, використовуються
учасниками освітніх правовідносин на стадії
як власне реалізації права людини на освіту,
так і його захисту. Навіть у випадку, коли осо	
ба, яка навчається, через малолітство, девіант	
ну поведінку або інші законодавством перед	
бачені підстави не може активно діяти, щоб
реалізувати своє право на освіту, то повнова	
ження щодо забезпечення дитині здобуття
дошкільної або повної загальної освіти, що є
обов’язковою, покладається на батьків або
осіб, які їх замінюють. 

З огляду на викладене, можна запропоно	
вувати таку дефініцію юридичних гарантій
права людини на освіту: юридичні гарантії 
права людини на освіту – це система правових
засобів, що забезпечують повноцінну реаліза�
цію, захист і охорону права людини на освіту.

Сутність юридичних гарантій права лю	
дини на освіту потребує з’ясування їх ознак.
Слід зазначити, що, попри важливість дослі	
джуваної проблеми, в юридичній науці це
питання висвітлене недостаньо. У зв’язку з
цим звернімося до ознак конституційно	пра	
вових гарантій прав і свобод людини та гро	
мадянина, які пропонує Т. Заворотченко. До	
слідниця вважає ними: вираження міри свобо	
ди; системність; фундаментальність; постій	
ний характер; значущість; державну забезпе	
ченість; універсальність; пріоритетність; за	
гальність та індивідуальність; рівність і спра	
ведливість [7, с. 112]. Заслуговують на увагу й
специфічні ознаки, досліджені Н. Пархомен	
ко, які на її думку, дають змогу розмежувати
різні види гарантій. Це, зокрема, особливий
об’єкт гарантування, особливі державні меха	
нізми забезпечення – створення спеціальних
державних органів, наділених організаційни	

ми та контролюючими повноваженнями, а та	
кож надання органам загальної компетенції
особливих окремих повноважень у сфері га	
рантування відповідних прав і свобод [8, с. 25].

Близькою до предмета нашого досліджен	
ня є позиція Т. Матюшевої, яка з’ясовуючи сут	
ність державних гарантій забезпечення дос	
тупності освіти для дітей із спеціальним соці	
альним статусом, окреслила їх ознаки. Так, до
характеристик юридичних гарантій конститу	
ційного права на освіту дослідниця відносить
їх багаточисельність; різноманітність; закріп	
лення в нормах законодавства; конкретизацію
конституційного права на освіту; встановлен	
ня порядку здійснення даного права [9, с. 27]. 

На нашу думку, в ознаках юридичних га	
рантій мають бути виражені найсуттєвіші ха	
рактеристики, тобто те, що робить їх особли	
вими, по	перше, у порівнянні з загальними
умовами; по	друге, з подібними до них юри	
дичними гарантіями інших прав людини. То	
му, перш за все, необхідно відштовхуватися
від їх поняття, в якому й виражається сут	
ність гарантій. У зв’язку з цим вважаємо, що
істотною властивістю юридичних гарантій
права на освіту є їх правовий характер. Адже
вони врегульовані правом і цим відрізняються
від загальних умов забезпечення прав і сво	
бод людини. 

Виділяючи ознаки юридичних гарантій
права людини на освіту доцільно підкреслити,
що ними є правові засоби, які складаються з
правових явищ	інструментів і правових явищ	
дій. Вважаємо, саме такі властивості юридич	
них гарантій права людини на освіту вигідно
підкреслюють різницю відносно загальних
умов забезпечення. 

Не можна обійти увагою й такі ознаки, як
конкретизація права людини на освіту та вста�
новлення порядку його здійснення у правових
актах. Саме ці ознаки забезпечують «знижен	
ня рівня абстрактності, декларативності у кон	
ституційних формулюваннях змісту й обся	
гу» [10, с. 70] права людини на освіту. 

Юридичні гарантії права людини на осві	
ту виділяє й наявність особливих державних і
громадських інституцій, створених для здійс	
нення управління та контролю у сфері освіти,
а також надання державним органам загаль�
ної компетенції певних повноважень для за�
безпечення права людини на освіту. 

Аналізованим нами гарантіям, у порівнян	
ні з юридичними гарантіями інших прав і сво	
бод людини та громадянина, властиво те, що
вони неодмінно забезпечують реалізацію, за	
хист та охорону не будь	якої потреби люди	
ни, а саме права на освіту. Тому логічно ви	
знати таку ознаку юридичних гарантій права
людини на освіту, як особливий об’єкт гаран�
тування – здобуття знань, умінь, навичок, фор	
мування особистісних властивостей. 
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Велике значення для з’ясування сутності
гарантій права людини на освіту має їх на	
укова класифікація. Вітчизняні вчені поді	
ляють юридичні гарантії за різними критері	
ями: за змістом (матеріальні, процесуальні, ор	
ганізаційні); за юридичним статусом (міжна	
родно	правові та національні; конституційні
і галузеві); за основним суб’єктом їх забезпе�
чення (державні, міжнародні, за участю громад	
ських об’єднань і самих громадян) [11, с. 246]. 

Т. Заворотченко здійснила класифікацію
конституційно	правових гарантій прав і сво	
бод людини та громадянина на нормативно	
правові й організаційно	правові [7, с. 111], яка
може застосовуватися для аналізованого на	
ми права. Нормативно�правовими гаранті�
ями визнається сукупність правових норм, за
допомогою яких забезпечується реалізація, за	
хист і охорона права людини на освіту. До ор�
ганізаційно�правових гарантій належать ме	
ханізм держави, органи місцевого самовря	
дування, посадові особи, політичні партії та
громадські організації, засоби масової інфор	
мації, міжнародні правозахисні організації й
їх діяльність у сфері правотворчості, право	
застосування, спрямована на створення спри	
ятливих умов для реалізації права на освіту. 

М. Вітрук систематизував юридичні га	
рантії на дві групи – гарантії реалізації та га�
рантії охорони (захисту) [4, с. 205–217].
Юридичними гарантіями реалізації прав і
обов’язків особистості він вважає закріплені
законодавством конкретизацію меж прав, обо	
в’язків і законних інтересів; юридичні факти,
з якими пов’язується їх реалізація; процесу	
альні форми реалізації прав, обов’язків і за	
конних інтересів; заходи заохочення та піль	
ги для стимулювання правомірної ініціатив	
ної їх реалізації. Гарантіями охорони прав і
обов’язків особистості, на думку М. Вітрука,
є заходи нагляду та контролю за правомір	
ністю поведінки суб’єктів права з метою ви	
явлення випадків правопорушень; заходи
припинення й інші правоохоронні заходи; про	
цесуальні форми охорони прав і обов’язків (у
тому числі форми застосування правоохорон	
них заходів); заходи профілактики та попе	
редження правопорушень. Вважаємо, що цю
класифікацію правомірно застосувати й до
гарантій права людини на освіту. 

На нашу думку, існуючу класифікацію
юридичних гарантій права людини на освіту
доцільно доповнити іншими критеріями. Пра	
вомірним буде застосувати до означеної сис	
тематизації гарантій поділ їх на групи за та	
кою підставою, як правові акти. Відповідно
юридичними гарантіями права людини на ос	
віту можна визнати нормативно�правові, ін�
дивідуальні та інтерпретаційні юридичні ак�
ти. Адже стан їх якості, відповідності рівню
розвитку суспільних відносин безпосередньо

визначає гарантованість права людини на
освіту. 

Крім того, залежно від правових форм ді	
яльності держави й інших уповноважених су	
б’єктів юридичні гарантії права людини на
освіту можна класифікувати як правотвор	
чість, правозастосування, правотлумачення.
Безумовно, ефективність діяльності держа	
ви, уповноважених суб’єктів у цих правових
формах є відображенням рівня забезпеченос	
ті аналізованого права. 

Вважаємо, що юридичні гарантії права лю	
дини на освіту можна класифікувати за таким
критерієм, як онтологічний статус. У зв’язку
з цим доцільно виділити гарантії сфери пра�
восвідомості (знання своїх прав і обов’язків,
переконаність у цінності людини та необхід	
ності задоволення її прав, розуміння юри	
дичних понять і здатність їх інтерпретації то	
що) та гарантії матеріального світу (правові
норми, юридичні факти, правові акти, діяль	
ність державних органів, громадських органі	
зацій, самої особи тощо). У свою чергу, га	
рантії обох зазначених сфер можна поділити
ще на два види: гарантії�інструменти (юри	
дичні поняття, принципи, норми права тощо)
та гарантії�діяння (процес юридичної ква	
ліфікації, позовна заява до суду, рішення су	
ду тощо). 

До класифікації аналізованих гарантій
доцільно застосувати такий критерій, як су	
б’єктивна сторона правової дійсності. За ці	
єю підставою юридичні гарантії права людини
на освіту можна розмежувати на правосвідо	
мість, суб’єктивні елементи правової культу	
ри, правову доктрину. Їх рівень розвитку як в
окремої особи, так і суспільстві відіграє без	
посередню роль у процесі реалізації права лю	
дини на освіту. 

Висновки 

Проведене дослідження свідчить, що юри�
дичними гарантіями права людини на освіту
є система правових засобів, що забезпечують
повноцінну реалізацію, захист і охорону озна�
ченого права. 

Ознаками юридичних гарантій права лю	
дини на освіту є: правовий характер, що на	
дає гарантіям властивостей права; наявність
правових засобів забезпечення – явищ	інст	
рументів і явищ	дій (як матеріальної сфери,
так і сфери правосвідомості); конкретизація
права людини на освіту та встановлення по	
рядку його реалізації в правових актах; функ	
ціонування особливих державних і громадсь	
ких інституцій, створених для здійснення уп	
равління та контролю у сфері освіти, а також
надання державним органам загальної компе	
тенції певних повноважень для забезпечення
права людини на освіту; особливість об’єкта
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гарантування – здобуття знань, умінь, нави	
чок, формування особистісних властивостей. 

Наукову класифікацію юридичних га	
рантій права людини на освіту доцільно до	
повнити такими критеріями, як правові акти,
правові форми діяльності держави й інших
уповноважених суб’єктів, онтологічний ста	
тус, що забезпечить глибше розуміння сут	
ності досліджуваного явища. 
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Конституція України 1996 р. закріпила
найважливіші інституційні засади та
принципи існування суверенної Укра	

їнської держави. Подальша реалізація кон	
ституційних положень сприяла становленню
України як демократичної, соціальної, право	
вої держави, розвитку громадянського суспіль	
ства та запровадженню демократичних засад
суспільного життя. 

Проте сучасна вітчизняна політико	пра	
вова думка все більше схиляється до необхід	
ності реформування Основного Закону, ос	
кільки він уже не повною мірою відповідає су	
часному рівню суспільних відносин і світовим
тенденціям. У зв’язку з цим вкрай актуаль	
ним є дослідження всієї системи суспільних
відносин, що передбачені та гарантовані Кон	
ституцією. 

Слід констатувати, що серед усіх консти	
туційних основ проблемам духовного життя
суспільства приділяється найменше уваги. 
У сучасній науці конституційного права проб	
лема духовної (культурної) системи основ
конституційного ладу є однією з маловивче	
них. Отже, дослідження цієї системи, у тому
числі окремих її елементів набуває особливо	
го практичного значення в умовах нового
етапу конституційного процесу. 

Основні принципи конституційного ладу
досліджували такі науковці як В. Журав	
ський, А. Колодій, В. Копєйчиков, Ю. Тоди	
ка, О. Фрицький, В. Шаповал та ін. Ряд віт	
чизняних учених	конституціоналістів, виок	
ремлюючи інститут основ суспільного ладу
України, розкривали зміст окремих прита	
манних йому принципів (А. Георгіца, В. По	
горілко, О. Совгиря, В. Федоренко, Ю. Шем	
шученко, Н. Шукліна та ін.). Однак питання
щодо конституційних принципів регулюван	

ня виключно духовно	етичних та ідеоло	
гічних відносин на вітчизняному рівні роз	
глянуті лише фрагментарно. 

Мета цієї статті полягає в аналізі наукових
праць і чинного законодавства з точки зору
закріплення та змісту основних конститу	
ційних принципів регулювання духовно	
етичних та ідеологічних відносин в Україні. 

У демократичній, правовій державі кон	
ституційне регулювання духовно	етичних та
ідеологічних відносин є мінімальним за своєю
суттю. Інакше бути просто не може. Яскра	
вим прикладом руйнівної дії правового регу	
лювання у сфері ідеології суспільства є поло	
ження всіх без винятку радянських консти	
туцій, які закріплювали пріоритет соціаліс	
тичних суспільних цінностей. За такого ідей	
но	політичного монізму державі значно легше
було виконувати свої завдання та функції. Во	
на не стикалася з організованою опозицією,
не потрібне було проведення виборів на аль	
тернативній основі, не було проблем із пре	
сою тощо [1, с. 576–577]. 

В умовах демократичного суспільства при
детальному підході до конституційної регла	
ментації питань духовно	морального й іде	
ологічного характеру можливий прямо про	
тилежний результат, а саме – дестабілізація
суспільства, утиск прав і свобод людини та
громадянина в духовній сфері, національно	
культурні заворушення тощо, що вже мало
місце в історії української держави у ХХ ст.
Тому в цьому питанні необхідно знайти ба	
ланс між конституційною регламентацією ду	
ховних (культурних) відносин та їх оптималь	
ною реалізацією. За таких об’єктивних умов
особливого значення набувають конституцій	
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ні принципи, що визначають зміст і спрямова	
ність правового регулювання духовно	етичних
та ідеологічних відносин. 

Категорія «принцип» у сучасній юридич	
ній науці тлумачиться у двох значеннях: це
основні засади, вихідні ідеї, що характеризу	
ються універсальністю, загальною значущіс	
тю, вищою імперативністю та відображають
суттєві положення теорії, вчення, науки, сис	
теми внутрішнього і міжнародного права, по	
літичної, державної чи громадської організа	
ції; це внутрішні переконання людини, що ви	
значає її ставлення до дійсності, суспільних
ідей і діяльності [2, с. 111–112]. Іншими сло	
вами, принципи як категорія права одночас	
но залежать як від об’єктивних, так і суб’єк	
тивних чинників. Проектуючи таку позицію
на сферу духовно	етичних та ідеологічних від	
носин слід зазначити, що, з одного боку, прин	
ципи права об’єктивізують закономірності
духовної (культурної) сфери суспільства, а з
іншого – визначають мету та завдання права
щодо найефективнішого, хоч і мінімального,
регулювання означених суспільних відносин. 

В основі духовно	етичних та ідеологічних
відносин лежать як загальні принципи основ
конституційного ладу, так і особливі принци	
пи, характерні для інституту основ суспіль	
ного ладу, зокрема сфери регулювання ду	
ховних (культурних) відносин. Серед остан	
ніх заслуговують на увагу принцип консти	
туційності, законності; принцип демократиз	
му; принцип вільного розвитку своєї особис	
тості; принцип взаємної відповідальності осо	
би та держави; принцип гуманізму; принцип
політичної, економічної й ідеологічної бага	
томанітності (плюралізму); принцип етніч	
ної багатоманітності суспільства та політич	
ної єдності українського народу; принцип від	
ділення церкви і релігійних організацій від
держави, а школи від церкви; принцип соці	
альної справедливості; принцип гарантованос	
ті суспільного ладу та ін. 

Принцип конституційності, законності 
передбачає, що основні положення організації
і функціонування духовно	етичних та ідеоло	
гічних відносин у суспільстві визначаються і
гарантуються Конституцією України, а деякі
з них – законами. Конституційне регулюван	
ня духовного життя, на відміну від політич	
ного, економічного зачіпає лише найзагальні	
ші основи та принципи, оскільки в демокра	
тичному суспільстві держава не повинна втру	
чатися у внутрішній світ особи, намагатися
контролювати думки, почуття і свідомість лю	
дини. Держава покликана створювати умови
та гарантії для духовної, ідеологічної діяль	
ності, розвитку освіти, науки, культури, релі	
гії тощо. 

Принцип вільного розвитку своєї особис�
тості (ст. 23 Конституції), який є одним із

основоположних положень гуманізму, надає
особі можливість використовувати права та
свободи у власних інтересах, на свій розсуд
розвивати свої здібності в духовній сфері. Ін	
шими словами, людина може вільно займа	
тися літературною, художньою, науковою або
будь	якою іншою діяльністю, реально здійс	
нювати своє право на таку діяльність в умо	
вах режиму законності та правопорядку. 

Принцип взаємної відповідальності особи 
і держави (ст. 3 Конституції) пронизує всю
систему суспільних відносин, у тому числі від	
носини, пов’язані з духовно	етичною й іде	
ологічною сферою. Адже гармонійне поєднан	
ня інтересів держави, суспільства й особи,
взаємна відповідальність особи перед держа	
вою і держави перед особою є необхідною умо	
вою нормального розвитку духовно	етичних
та ідеологічних відносин у рамках демокра	
тичної держави. Результатом розбалансова	
ної дії цього принципу в духовній сфері мо	
жуть бути: зростання взаємного відчуження
держави й особи, суспільства й особи, держа	
ви та недержавних суспільних структур; по	
ширення різних форм зловживання представ	
никами влади та чиновниками різних рівнів
своїми повноваженнями і ресурсами держа	
ви; зростання недовіри громадян до влади і
державних засад [3, с. 25–26]. 

Принцип політичної, економічної й ідеоло�
гічної багатоманітності (плюралізму) (ст. 15
Конституції) несе в собі базову опору демок	
ратичного суспільства. В рамках загального
принципу виділяються три його складові: полі	
тична, економічна й ідеологічна. Ідеологічна
багатоманітність є найбільш ємною з усіх, ос	
кільки передбачає відповідне різноманіття іде	
ологій, гарантуючи цей принцип паралельною
забороною визнавати будь	яку ідеологію дер	
жавною, тобто обов’язковою для всіх. Прин	
цип ідеологічного плюралізму є розвитком
таких невід’ємних прав людини, як права на
свободу думки, слова, інформації, свободу со	
вісті та віросповідання. Це положення відпо	
відає принципам, що закріплені Міжнародним
пактом про громадянські та політичні права
1966 р. (статті 18, 19) та Європейською Кон	
венцією про захист прав людини і основопо	
ложних свобод 1950 р. (п. 1 ст. 10). 

У переважній більшості конституцій країн
Заходу, а також Сходу та Латинської Америки
положень про ідеологічну багатоманітність не	
має (з різних причин). У демократичному
суспільстві, зокрема, ідеологічний плюралізм
передбачається його природним станом. По	
ложення про ідеологічний і культурний плю	
ралізм уведені до конституцій лише в остан	
ні десятиріччя як реакція на практику то	
талітарних режимів. Так, ст. 13 Конституції
РФ встановлює, що у Російській Федерації
«ви	значається ідеологічна різноманітність» 
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і «ніяка ідеологія не може бути встановлена
як державна чи обов’язкова». Згідно із ст. 12
Конституції Узбекистану у Республіці Узбе	
кистан суспільне життя розвивається на ос	
нові різноманітності політичних інститутів,
ідеологій і думок. Ніяка ідеологія не може
встановлюватися як державна. Аналогіч	
ні положення є в конституціях Словаччини
(ст. 1), Молдови (ст. 5), Чехії (ст. 2) та інших
країн [4, с. 150–151]. 

У той самий час, як свідчить досвід су	
часних демократичних держав, зазначений
принцип не є абсолютним. В окремих випад	
ках можуть встановлюватися визначені, ін	
коли вельми істотні, державні обмеження в
ідеологічній сфері, формах і методах сповідан	
ня певних політичних поглядів, переконань.
У цьому аспекті заслуговує на увагу досвід єв	
ропейських держав, в яких, особливо остан	
німи роками, доволі істотно засуджується ко	
муністичний режим і його ідеологічні засади.
У багатьох країнах взагалі діє заборона на ко	
муністичну ідеологію. Так, у Польщі, напри	
клад, 27.11.2009 р. Президент схвалив відпо	
відний законопроект, який передбачає кри	
мінальну відповідальність за володіння або по	
купку комуністичних символів. Згідно з цим
документом, будь	яка особа, яка володіє, про	
дає або поширює речі чи записи, що містять
символіку комунізму, може бути оштрафова	
на або засуджена до тюремного ув’язнення на
строк до двох років (від відповідальності
звільнені ті, хто використовує ці символи з ху	
дожніми й освітніми цілями, а також колек	
ціонери комуністичної атрибутики). 

Сейм Латвії прийняв «Декларацію про
засудження тоталітарного комуністичного оку	
паційного режиму Союзу Радянських Соці	
алістичних Республік, що здійснювався в Лат	
вії» від 12.05.2005 р. 

Парламентська асамблея Ради Європи, на
розвиток своєї колишньої Резолюції № 1096
(1996 р.), ухвалила Резолюцію «Необхідність
міжнародного засудження злочинів тоталітар	
них комуністичних режимів» 25.01.2006 р.
(Резолюція Ради Європи № 1481), яка по	
винна відновити історичну справедливість, за	
судивши злочини комуністичних режимів (як
у Нюрнберзі були засуджені злочини фашиз	
му) [5]. 

Слід зазначити, що за роки незалежності
в Україні були спроби заборонити пропаган	
ду комуністичної ідеології. Так, 30.08.1991 р.
Президія Верховної Ради України заборони	
ла діяльність Комуністичної партії України
(далі – КПУ), але 29.12.2001 р. Конституцій	
ний Суд України визнав це рішення некон	
ституційним, оскільки, на думку Конституцій	
ного Суду, КПУ не є правонаступницею КПРС.
Наступна спроба (01.11.2005 р.) була коли
народний депутат О. Тягнибок зареєстрував

у парламенті законопроект «Про заборону
комуністичної ідеології в Україні», але і цей
законопроект був відхилений у першому чи	
танні. 1 грудня 2009 р. У Верховній Раді Ук	
раїни був зареєстрований законопроект
(01.12.2009 р.), автори якого пропонували за	
боронити пропаганду комуністичної ідеоло	
гії в будь	якому її вигляді, ліквідовувати сим	
воли тоталітарного та комуністичного режи	
мів, а також діяльність КПУ. На думку роз	
робників, такий закон необхідний для того, щоб
не допустити в Україні повторення «злочи	
нів комунізму», зокрема голодомору 1932–
1933 рр. Разом із тим представники КПУ
стверджують, що згідно з Конституцією, в Ук	
раїні дозволено сповідати будь	яку ідеологію
[6]. Такий аргумент є вагомим і відповідає за
формою та змістом ст. 15 Конституції, але ос	
таточне рішення цього питання значною мі	
рою залежить від багатьох інших, перш за все
політичних, чинників. Тому важко не пого	
дитися з думкою О. Турсункулова, згідно з
якою з метою стабільного розвитку держав	
но	правового простору функціонуючі політич	
ні та правові інститути не лише повинні відпо	
відати вирішуваним загальнонаціональним
цілям і завданням, а й мати духовно	мораль	
ну і соціокультурну обґрунтованість, виправ	
даність [7, с. 3]. 

Принцип ідеологічної багатоманітності пе	
редбачає також свободу об’єднання в громад	
ські організації, надає можливість громадянам
України об’єднуватися для задоволення та
захисту своїх законних соціальних, економіч	
них, творчих, вікових, національно	культур	
них, спортивних та інших спільних інтересів
(ст. 3 Закону України «Про об’єднання гро	
мадян» від 16.06.1992 р. № 2460	XII). При
цьому Конституція України (ч. 5 ст. 36) за	
кріплює рівність об’єднань громадян перед за	
коном. Принцип ідеологічного плюралізму, у
свою чергу, має свої межі, оскільки будь	яка
свобода не може бути безмежною. Межі такої
свободи встановлюються через ряд заборон	
них норм у характері діяльності об’єднань гро	
мадян, передбачених ч. 1 ст. 37 Конституції
України. 

Принцип соціальної справедливості перед	
бачає, що не може бути привілеїв чи обме	
жень за ознаками раси, кольору шкіри, полі	
тичних, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, май	
нового стану, місця проживання, за мовними
або іншими ознаками (ст. 24 Конституції Ук	
раїни). Конституція України надає рівні умо	
ви для розвитку кожної особистості, можли	
вості застосування нею своїх здібностей у ду	
ховній (культурній) сфері на власну користь.
Рівність прав жінки та чоловіка, тобто ген	
дерна рівність, забезпечується наданням жін	
кам рівних із чоловіками можливостей у куль	
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турній діяльності, у здобутті освіти, профе	
сійній підготовці, у праці та винагороді за неї
тощо. Гендерна рівність також передбачає рів	
ність прав, рівність можливостей і рівність ре	
зультатів [8, с. 379–380]. На досягнення па	
ритетного становища жінок і чоловіків у всіх
сферах життєдіяльності суспільства спрямо	
ваний Закон України «Про забезпечення рів	
них прав та можливостей жінок і чоловіків»,
який запроваджує обов’язкове здійснення ген	
дерно	правової експертизи чинного законо	
давства та проектів нормативно	правових ак	
тів. Важливе значення має також використан	
ня авторитетних наукових досліджень провід	
них юристів	теоретиків і практиків. 

Безумовно, проаналізованими конститу	
ційними принципами не обмежуються поло	
ження й ідеї, характерні для сфери регулю	
вання духовних відносин. Оскільки духовно	
етичні та ідеологічні відносини є предметом
конституційного регулювання, то в основу їх
реалізації покладений увесь спектр принци	
пів конституційного ладу України. 

Висновки 

На сьогодні питання принципів регулю	
вання духовно	етичних та ідеологічних від	
носин в Україні є актуальним і малодослі	
дженим. 

Конституційні принципи регулювання
духовно	етичних та ідеологічних відносин –
це вихідні, керівні, незаперечні положення й
ідеї концептуального характеру, що задекла	
ровані у нормах Конституції України та до	
повнені законодавчими і підзаконними акта	
ми відповідно до змісту основоположних норм
міжнародних нормативно	правових актів у
духовній (культурній) сфері, які визначають
зміст конституційно	правового регулювання 
з метою забезпечення ефективного функці	

онування духовно	етичних та ідеологічних
відносин. 

Розкриття змісту основних конституцій	
них принципів регулювання духовної сфери
суспільних відносин дозволяє виявити особ	
ливості саме конституційного регулювання оз	
начених відносин і проаналізувати наслідки
розбалансованої дії окремих принципів для
держави та суспільства. 
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The article analyzes the problems of cultural (spiritual) system offundamentals of the constituti�
onal system of Ukraine, the constitutional principles of regulation of the spiritual�moraland ideologi�
cal relations in particular; it covers the content of abovementioned principles and analyzes possible ef�
fects of unbalanced action of some of them.

В статье исследуются проблемы культурной (духовной) системы основ конституционного
строя Украины, в частности конституционные принципы регулирования духовно�нравствен�
ных и идеологических отношений, освещается содержание указанных принципов, анализируют�
ся возможные последствия разбалансированного действия отдельных из них.
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На загрози економічній безпеці припа	
дає понад 90 % усіх видів реальних
загроз. Більше того, як зазначалося на

парламентських слуханнях «Про стан та
перспективи розвитку Воєнної організації та
сектора безпеки України» 23.05.2012 р., внут	
рішні загрози національній безпеці України
зосереджені передусім в економічній сфері. 
В умовах ринкових відносин, коли держава
вже не несе відповідальності за результати фі	
нансово	господарської діяльності підприємст	
ва, забезпечення економічної безпеки стає од	
нією з найважливіших і актуальних проблем
її діяльності. Світова та вітчизняна економіч	
на криза підсилює небезпеку і загрозу зіткнен	
ня підприємства з рейдерськими захоплен	
нями, протиправними діями недобросовісних
конкурентів, злочинними зазіханнями на інте	
лектуальну власність і комерційну таємницю,
злочинами у фінансово	економічній сфері. 

Забезпечення економічної безпеки різних
суб’єктів господарювання є одним із найваж	
ливіших завдань органів державної влади, міс	
цевого самоврядування, інших органів та ор	
ганізацій, оскільки вони покликані гаранту	
вати такі відносини у суспільстві, за яких здійс	
нюється їх захист і поступовий прогресивний
розвиток. Ці завдання здійснюють державні
органи, у більшому або меншому обсязі залеж	
но від завдань, що стоять перед ними. 

Особлива роль у практичному забезпечен	
ні економічної безпеки суб’єктів господарю	
вання належить органам внутрішніх справ (да	
лі – ОВС), які є невід’ємною частиною дер	
жавного механізму, складовою ланкою сис	
теми виконавчих органів державної влади.
Основною метою розвитку системи МВС
України є забезпечення надійного захисту

особи, суспільства та держави від злочинних 
посягань. 

За даними Pricewaterhouse Coopers із Все	
світнього огляду економічних злочинів у 2011 р.,
загалом від економічних злочинів фінансові
збитки України у 2011 р. становлять від 100 тис.
до 5 млн дол. США. При цьому кожна п’ята
особа, яка вчинила шахрайство, покарання не
понесла. У 20 % випадків компанії не вжива	
ли проти шахраїв жодних заходів. В Україні у
2011 р. 40 % посадових економічних злочинів
припадало на вище керівництво, на керівни	
ків середньої ланки – 40, 20 % – на молодший
склад компаній [1]. Подібні факти зумовлю	
ють необхідність пошуку оптимальних напря	
мів взаємодії суб’єктів господарювання з пра	
воохоронними структурами та визначення ро	
лі останніх у забезпеченні економічної безпе	
ки підприємств. 

Основою написання цієї статті є аналіз норм
сучасного національного законодавства, а та	
кож науковий доробок вітчизняних і зарубіж	
них авторів, серед яких заслуговують на увагу
праці В. Білоуса, В. Антипова, О. Пчеліної. 

Метою цієї статті є загальнотеоретичний ана	
ліз діяльності органів МВС України із за	
безпечення економічної безпеки суб’єктів
господарювання. 

Як свідчить практика та зарубіжний дос	
від, у нейтралізації кримінальних явищ і бо	
ротьбі із злочинністю провідне місце посіда	
ють правоохоронні органи. Від їх компетент	
ності, оперативності та професіоналізму за	
лежить дуже багато. 

Конституція України визначила юридич	
ну базу гарантій законності – всі державні ор	
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гани, їх посадові особи, об’єднання громадян,
інші суб’єкти права повинні діяти в межах
Конституції та відповідно до законів України
(статті 6, 8); громадянам гарантується звер	
нення до суду для захисту своїх конституцій	
них прав і свобод; прокуратурі надано право
здійснювати нагляд за дотриманням законів
органами, які ведуть дізнання, досудове слід	
ство й оперативно	розшукову діяльність (п. 3
ст. 121). Для забезпечення конституційних
прав громадян правоохоронним органам на	
дано відповідний правовий статус, що визна	
чає їх функції, завдання, права й обов’язки.
Таким чином, в Україні започатковане фор	
мування самостійної політики правової дер	
жави в усіх сферах життєдіяльності суспіль	
ства, у тому числі щодо боротьби з економіч	
ною злочинністю, реформування в межах ад	
міністративної реформи органів виконавчої
влади, яким законодавчо надано відповідний
правовий статус [2, с. 59]. 

Підрозділи МВС України відповідно до
свого правового статусу здійснюють функції
боротьби із злочинністю та корупцією; їх ос	
новними завданнями, згідно із ст. 2 Закону
України «Про міліцію» від 20.12.1990 р., є за	
безпечення особистої безпеки громадян, за	
хист їх прав і свобод, законних інтересів; за	
побігання правопорушенням та їх припинен	
ня; охорона і забезпечення громадського по	
рядку; виявлення та розкриття злочинів, роз	
шук осіб, які їх вчинили; забезпечення безпе	
ки дорожнього руху; захист власності від зло	
чинних посягань; виконання адміністратив	
них стягнень; участь у наданні соціальної та
правової допомоги громадянам, сприяння у
межах своєї компетенції державним органам,
підприємствам, установам і організаціям у ви	
конанні покладених на них законом обов’язків.

Крім того, відповідно до ст. 5 Закону Ук	
раїни «Про організаційно	правові основи бо	
ротьби з організованою злочинністю» від
30.06.1993 р. у структурі МВС України ство	
рені спеціальні підрозділи по боротьбі з ор	
ганізованою злочинністю, основним завдан	
ням яких є боротьба з проявами організова	
ної злочинності та корупції. 

Сучасний механізм ринкового регулюван	
ня економічних відносин значною мірою спри	
яє криміналізації господарської сфери. Ре	
зультатом криміналізації економічної системи
є підпорядкування економічної політики дер	
жави специфічним економічним інтересам кри	
мінальних структур. Стрижнем, на основі яко	
го сформувалася сучасна кримінальна струк	
тура, є тіньова економіка, тобто система еко	
номічних відносин поза правовим полем дер	
жави. Проте сьогодні виділення так званої 

тіньової економіки втрачає сенс, оскільки
практично криміналізується вся економічна
система, суть якої полягає в насиченні еконо	
мічних відносин суспільно	небезпечними ме	
тодами та способами (як протиправними, так 
і не протиправними) ведення господарської
діяльності [3, с. 103]. 

Незважаючи на посилену активність дер	
жави у боротьбі з кримінальним підприєм	
ництвом, результати поки що не дають під	
став для задовільної оцінки. Найбільш небез	
печним є не темп зростання різного роду еко	
номічних злочинів, а перехід економічної зло	
чинності у нову якість, що зумовлює все більш
реальну загрозу економічній безпеці нашої
держави. 

Заслуговує на увагу те, що економічна зло	
чинність сьогодні набула якісно нових влас	
тивостей. Лідери й авторитети кримінально	
го світу створюють злочинні співтовариства,
які активно впливають на підприємства й ор	
ганізації, що мають загальнодержавне значен	
ня. Цим співтовариствам більшою мірою влас	
тиві жорстка централізація, чітка дисципліна.
Особливе занепокоєння викликає існування
у цих співтовариствах таких атрибутів, як роз	
відка та контррозвідка, надсучасне технічне
забезпечення, наявність загонів бойовиків (ра	
ніше ці атрибути могли бути властиві тільки
державним організаціям). Це свідчить, що кри	
мінальні співтовариства намагаються підміни	
ти собою державу, взявши на себе її функції
та владні повноваження. Така тенденція над	
звичайно небезпечна, оскільки ставить під за	
грозу існування самої держави, перетворює її
на «кримінально	синдикатну», тобто таку, що
перебуває під владою корумпованих урядо	
вих бюрократів, політиків, бізнесменів і зло	
чинців [4, с. 14]. Таким чином, проблема кри	
міналізації економіки повинна розглядатися
як одна з ключових проблем національної без	
пеки. У свою чергу, це означає, що подолання
криміналізації економіки є не чисто відомчою
проблемою ОВС, а набуває статусу загально	
національного завдання. 

Провідним завданням ОВС є активна під	
тримка і захист здійснюваних у суспільстві
перетворень: в економічній сфері – розвиток
і зміцнення ринкових відносин; у соціальній –
дотримання принципів соціальної справед	
ливості; у духовній – відновлення загально	
людських моральних і етичних норм; у полі	
тичній – проведення демократичних реформ.
В економічній сфері перед ОВС поставлені
такі завдання, як нейтралізація загроз еконо	
мічної безпеки, боротьба з кримінальними про	
явами в економічній сфері й організованою
злочинністю. 
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ОВС відіграє особливу роль у протидії еко	
номічним злочинам і забезпеченні економіч	
ної безпеки підприємства. Це зумовлено тим,
що ОВС: 

•• здійснюють практично всі види право	
охоронної діяльності: оперативно	пошукову
роботу, слідство та дізнання, охорону громад	
ського порядку, боротьбу з адміністративни	
ми правопорушеннями; 

•• глибше за інших вивчають ті явища, на тлі
яких формується кримінальна злочинність,
які зазвичай супроводжують економічну, у
тому числі організовану, злочинність. Така різ	
нобічна діяльність понад усе відповідає зав	
данням боротьби з економічною злочинніс	
тю, оскільки ця діяльність охоплює широке ко	
ло життєво важливих громадських відносин.
Це дозволяє вирішувати деякі завдання бо	
ротьби із злочинами, що зазіхають на еконо	
мічну безпеку підприємства вже на стадії ви	
явлення та вивчення причин злочинності; 

•• мають у розпорядженні відповідні кадро	
ві й організаційно	технічні можливості. У сис	
темі МВС є мережа науково	дослідницьких 
і навчальних закладів, в яких здійснюється
підготовка кадрів, ведуться прикладні та фун	
даментальні дослідження з проблем попере	
дження злочинності, що зазіхають на еконо	
мічну безпеку державних і приватних підпри	
ємств. У розпорядження ОВС надається не	
обхідна статистична база даних. 

Ефективність виконання основного зав	
дання ОВС – (охорона правопорядку) зале	
жить від структури МВС; цей елемент істот	
но впливає на якість виконання оперативно	
службових завдань. Опосередкований вплив
на процес забезпечення економічної безпеки су	
б’єктів господарювання справляє діяльність
ОВС із: 

•• забезпечення громадського порядку як
необхідної умови забезпечення економічної
безпеки підприємства (створення умов для
нормальної праці та відпочинку людей; ство	
рення і підтримка спокою, безпеки в громад	
ських місцях; забезпечення безперебійної ді	
яльності закладів та організацій); 

•• боротьби з порушеннями громадського
порядку (з порушеннями, що не є злочинами,
із злочинними порушеннями й їх попереджен	
ням, припиненням і розкриттям, що сприяє
встановленню нормальних громадських від	
носин у сфері економічної безпеки); 

•• розслідування інших правопорушень і
злочинів, які наносять матеріальні збитки
державі та господарюючим суб’єктам (дізнан	
ня та попереднє слідство). 

Відповідно до зазначених напрямів діяль	
ності в системі ОВС можна виділити основні

структурні галузеві підрозділи, що беруть
участь у забезпеченні економічної безпеки під	
приємства: спеціальні підрозділи із боротьби
з економічними та податковими злочинами,
організованою злочинністю; міліція громад	
ської безпеки; підрозділи попереднього слід	
ства та позавідомчої охорони. 

Успішне виконання завдань ускладнюєть	
ся дублюванням функції податкової міліції та
МВС. На практиці розслідування більшу час	
тину податкових злочинів вели ОВС. Що сто	
сується функції забезпечення економічної без	
пеки, то тут заслуговують на увагу правопо	
рушення та злочини в економічній сфері, ухи	
лення від сплати податків, їх приховування,
що загрожують наповненню бюджету країни,
тобто є загрозою економічній безпеці держа	
ви та, відповідно, стосуються кожного грома	
дянина. Держава об’єктивно заінтересована в
існуванні потужної правоохоронної структу	
ри, що результативно протидіє економічним і
податковим злочинам. 

Забезпечення економічної безпеки суб’єк	
тів господарювання, на нашу думку, можливе
шляхом створення нового об’єднаного блоку –
спеціального органу з розслідування еконо	
мічних і податкових злочинів у рамках МВС
України. Зважаючи на те, що економічні зло	
чини за незначними винятками безпосеред	
ньо пов’язані з податковими злочинами, ос	
новним завданням є об’єднання сил, спрямо	
ваних на виявлення, документування та роз	
слідування економічних злочинів, щоб на сти	
ку всіх заінтересованих відомств не залиши	
лося жодного шансу у порушників і злочин	
ців. У даному ракурсі йдеться про консоліда	
цію сил правоохоронних органів. 

Слід зазначити, що поява нової потуж	
ної структури – загроза не для добросовісного
платника податків, а для того, хто вчиняє еко	
номічні злочини. Сьогодні вихід на міжнарод	
ний ринок, позиціонування свого підприємст	
ва як перспективного споживача інвестицій
неможливе без найсуворішої аудиторської
міжнародної перевірки, де повна сплата по	
датків державі – одна з обов’язкових умов ве	
дення цивілізованого бізнесу. Йдеться не про
«тотальний» контроль за платником податків,
а лише про посилення протидії конкретним
податковим та економічним злочинам. 

Висновок 

Ефективному виконанню поставлених
перед ОВС завдань із попередження, вияв	
лення та розкриття економічних і податкових
злочинів могло б сприяти вирішення таких
проблем: 
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застосування практичного досвіду та роз	
роблення необхідних методик із попереджен	
ня нових видів економічних правопорушень і
злочинів на підприємствах; 

удосконалення процесів ідентифікації про	
типравної діяльності, оскільки методи, які ви	
користовують злочинці, як правило, виявля	
ються прийнятними у правозастосовній прак	
тиці. Це призводить, з одного боку, до безді	
яльності при отриманні інформації про підго	
товку до вчинення правопорушення та зло	
чину, а з іншого – до неправомірного втру	
чання у господарську діяльність підприємств;

взаємодія ОВС із усіма правоохоронними
органами; 

підвищення професійної підготовки спів	
робітників ОВС, їх об’єктивна готовність пра	
цювати в умовах повної самостійності госпо	
дарюючих суб’єктів і свободи підприємництва;

проведення на належному рівні перевірок
фінансової діяльності та документальних ре	
візій не державних підприємств; 

посилення соціальної захищеності співро	
бітників ОВС. 

Успішна діяльність ОВС із забезпечення
економічної безпеки та протидії злочинності
неможлива без взаємодії та відповідної коор	
динації із службами економічної безпеки
підприємств. Тут особливу роль відіграють
територіальні ОВС. 
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В статье анализируются задачи органов МВД в обеспечении экономической безопасности
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Європейський Союз (далі – ЄС) після
2003 року приступив до створення дак	
тилоскопічної бази даних фізичних

осіб із числа біженців. Мета створення такої
бази – запобігання отриманню притулку
однією і тією самою особою відразу в декіль	
кох країнах ЄС. Дактилоскопуванню підля	
гають усі особи старше 14 років, які шукають
притулок на території країн ЄС. Отримані
відбитки пальців упродовж 10 років зберіга	
тимуться в центральній базі даних «Евро	
дак». Як вважають уряди країн ЄС, створен	
ня єдиної дактилоскопічної бази даних доз	
воляє унеможливити отримання посвідки на
проживання одночасно в декількох країнах. 

Метою цієї статті є аналіз ефективності єв	
ропейської системи протидії нелегальній
імміграції. 

Деякі питання вдосконалення правових 
і організаційних засад діяльності у сфері міг	
рації досліджувались у наукових працях за	
хідних учених Т. Хаммара, Г. Вербунта, 
Д. Коста	Ласку, Г. Венден	Дідьє та ін., росій	
ських учених О. Арбузкіна, М. Богуславсь	
кого, М. Вокуєва, О. Воробйової, Н. Гулієва,
Ж. Зайончковської, В. Іонцева, А. Михайлова,
В. Моісеєнка, Г. Морозової, Г. Попова, Л. Ри	
баковського, І. Сізова, Б. Хорєва, та ін., а та	
кож вітчизняних авторів – С. Бритченко, 
І. Вайнагія, О. Малиновської, В. Новіка, Н. Ниж	
ник, В. Олефіра, О. Піскуна, С. Пирожкова, 
І. Прибиткової, С. Ратушного, Ю. Римарен	
ка, О. Хомри, П. Чалого, М. Шульги та ін. 

Згідно з практикою, що існувала до не	
давнього часу, багато біженців в’їжджали в
ЄС через Італію або Грецію, а згодом у пошу	
ках кращих умов життя переміщались у Ве	
ликобританію або Німеччину. Тепер при ви	
явленні відбитків пальців апліканта заяви у

базі «Евродак» він висилатиметься в країну, яка
першою надала йому притулок. Із 2004 р. до сис	
теми «Евродак» підключилися Норвегія, Іслан	
дія, Швейцарія, а також 10 нових країн ЄС. 

Між країнами – членами ЄС і Україною
вже відбулися консультації з укладення дого	
вору про реадмісію – взаємне повернення осіб
без громадянства або суб’єктів іншої юрис	
дикції, які нелегально прибули на територію
ЄС з іншої країни, і навпаки. Сторони вважа	
ють, що це зміцнить співпрацю у питаннях бо	
ротьби з нелегальною міграцією й організо	
ваною злочинністю. 

Пересування нелегалів на сьогодні є одним
із найвигідніших видів діяльності, що прино	
сить багатомільярдні доходи. Природно, що
цей фактор працює у напрямі посилення ім	
міграційних режимів у країнах ЄС, а також
стимулює координацію зусиль із припинен	
ня каналів нелегальної імміграції. 

Не секрет, що одним із основних каналів
такої імміграції є Балкани, так званий балкан	
ський шлях в Європу. Про це свідчить, напри	
клад, той факт, що кожні 6 з 10 іммігрантів,
які влаштувались у Великобританії у 2000 р.,
потрапили в країну саме балканським шля	
хом. Не менше, ніж Великобританію, ця проб	
лема турбує й Італію. Англійська й італійсь	
ка влада запропонували створити систему,
покликану «осідлати» цей канал нелегальної
імміграції (яким також успішно користуєть	
ся наркобізнес) [1, c. 122]. 

Ще одна тривожна для Європи тенден	
ція, що спостерігається в злочинному середо	
вищі іммігрантів, – диверсифікація діяль	
ності кримінальних груп, розподіл праці все	
редині них і між ними. За свідченням одного
з керівників протидіючого нелегальній ім	
міграції та торгівлі людьми Центру спільної
ініціативи Південно	східної Європи, при пе	
рекиданні людей в Європу одна група забез	
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печує вербування, інша – підробку докумен	
тів, третя – безпосередньо здійснює «транс	
портну операцію». ЄС, його правоохоронні
органи в особі Європолу, Евроюсту, а також
національні правоохоронні структури євро	
пейських країн розширюють діяльність із
протидії нелегальній імміграції. Так, у зв’язку
з напливом нелегалів	іммігрантів із півост	
рова Індостан і Китаю Європол у 2004 р. про	
водив масштабні акції з виявлення мереж не	
легальної імміграції. В ході однієї з акцій пе	
рехоплення здійснювалось одночасно в 40 єв	
ропейських аеропортах, у результаті якого за	
тримано декілька сотень нелегалів [2, c. 111]. 

В ЄС як специфічній формі політичної
організації влади діє своя система ідентифі	
кації громадян і аутсайдерів. На сьогодні у
рамках поточної міграційної ситуації основ	
ною проблемою європейських країн залиша	
ється контроль за включенням мігруючого
населення (біженців) у систему своєї юрис	
дикції. На думку європейських експертів, для
сучасної європейської держави важливою є
процедура ідентифікації власного цивільного
населення для можливості визначення аут	
сайдерів (у цьому полягає засаднича функція
держави) [3; 4]. 

Що стосується внутрішньої політики
країн ЄС, то поступове збільшення частки іно	
земного населення, погіршення соціально	пси	
хологічного клімату серед корінного населен	
ня призводять до того, що жоден політичний
порядок уряду не обходиться без згадки пи	
тання про боротьбу з нелегальною іммігра	
цією. Одним із напрямів такої боротьби на
сьогодні є політика «створення менш спри	
ятливих умов для нових іммігрантів». У зв’яз	
ку з цим деякі автори визначають такі основ	
ні методи обмеження потоку іммігрантів [5,
c. 355]: 

скорочення соціальних переваг (виплат, роз	
мірів допомоги тощо). Концептуально цей
метод позначив у своєму виступі міністр юс	
тиції та поліції Швейцарії А. Коллер: Берн
повинен передбачити заходи для того, щоб
зробити країну менш привабливою для іммі	
грантів, які шукають притулок. Так, Німеч	
чина, Швейцарія, Нідерланди в останні роки
істотно скоротили розміри соціальних допо	
мог, які тепер нижчі, ніж аналогічні допомо	
ги для незаможних громадян країни. Біжен	
цям стали надавати допомогу не грошима, а в
натуральній формі – продукти, одяг і житло; 

обмежувальне тлумачення критеріїв, за
якими біженця можна вважати справжнім. У де	
яких розвинутих країнах останнім часом не
надають статусу біженця людям, які піддалися
репресіям із боку «недержавних сил» (бун	
тівників або релігійних екстремістів). Так, Фе	
деральний суд Німеччини ухвалив, що осо	
би, які втекли з Афганістану від талібів, не ма	

ють права на статус біженця, оскільки таліби
не є представниками визнаного уряду. Бос	
нійські мусульмани, сомалійці також потрап	
ляють під це трактування. 

Центральним питанням політики бороть	
би з нелегальною міграцією є також практика
впливу на нелегальних мігрантів. Проте цей
захід має зворотний негативний ефект. За	
гроза депортації змушує нелегальних мігран	
тів ретельно ховатися, через що вони потрап	
ляють у велику залежність від працедавця або
контрабандиста. 

Депортації – дорогий захід, тому чисель	
ність депортованих і чисельність затриманих
нелегальних мігрантів значно різняться прак	
тично в кожній країні. В цілому вважаєть	
ся, що цей захід важко реалізувати в масово	
му масштабі в демократичних державах, хо	
ча США ставлять під сумнів це тверджен	
ня [6, c. 22]. 

Важливою умовою успішного вирішення
проблеми нелегальної міграції, а також бороть	
би з тероризмом і міжнародною злочинніс	
тю, у сучасному світі є розширення міжнарод	
ної співпраці, яка повинна охоплювати най	
ширший спектр питань, що прямо або побіч	
но стосується міграції: двосторонні угоди по
трудовій міграції; міжнародні угоди по підго	
товці студентів; реадмісійні угоди; інвести	
ційні проекти в країнах еміграції; спільна охо	
рона державних кордонів тощо. Зазначені під	
ходи в регулюванні питань боротьби з неле	
гальною міграцією є складовою адміністратив	
них заходів, спрямованих на вирішення суто
первинних проблем. 

Що стосується практики застосування
заходів боротьби з нелегальною міграцією у
рамках ЄС, то слід зазначити, що Європа стає
все більш закритою територією для «чужих».
Часто рішення, що приймаються на високо	
му рівні, вступають у протиріччя з нормами
конвенцій. Наведемо декілька прикладів що	
до обмежень по прийому біженців, які шука	
ють притулок в Європі [1, c. 245]: 

•• червень 2003 р. Комісія ЄС передбачила
збільшення бюджету для прийому іммігран	
тів і здійснення прикордонного контролю на
2004–2006 рр. на суму в 140 млн євро. Кошти
мають бути витрачені на підтримку проектів
із прикордонної співпраці, депортацію неле	
гальних іммігрантів і створення візової ін	
формаційної системи VIS. Одночасно Комісія
підтримала пропозицію Великобританії щодо
розгляду заяв претендентів на притулок і ста	
тус біженця у безпосередній близькості від
зон конфліктів прикордонізації такої процеду	
ри за допомогою регіональних груп під егідою
ЄС і УВКБ ООН. Крім того, Великобританія
висунула ідею перенести процедуру надання
притулку за межі ЄС у спеціальні транзитні
центри, яка Комісією підтримана не була;
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•• жовтень 2003 р. На зустрічі міністрів
внутрішніх справ у рамках єдиної європейсь	
кої політики надання притулку погоджено
створення списку так званих безпечних країн,
громадяни яких не можуть претендувати на
притулок у країнах ЄС. Міністри досягли
політичної згоди з приводу організації Євро	
пейської мережі представників імміграцій	
них служб у «третіх країнах»; 

•• січень 2003 р. На зустрічі міністрів внут	
рішніх справ юстиції країн ЄС в Дубліні Ко	
місія ЄС заявила, що готова витратити 30 млн
євро на репарацію нелегальних іммігрантів, а
також фінансувати пілотні проекти із прийо	
му й облаштування депортованих осіб в їх дер	
жавах. На вказаній зустрічі верховний комі	
сар ООН у справах біженців пан Р. Лаббере
звернув увагу міністрів на те, що кількість
претендентів на притулок зростає й їх заяви
доведеться розглядати новим учасникам ЄС,
які ще готові витримати це навантаження 
самостійно. До запропонованих заходів і,
зокрема, розподілу фінансового тягаря по
прийому іммігрантів, міністри поставилися
скептично. 

Проблема зміцнення зовнішніх кордонів
ЄС стала однією з основних тем VIII Євро	
пейського поліцейського конгресу в м. Берлін.
Як новий інструмент створюється Європей	
ське агентство прикордонної охорони. Спів	
робітники правозахисних організацій, таких,
наприклад, як Amnesty International, навіть
називають ЄС «цитаделлю», натякаючи на
політичну термінологію часів Першої світо	
вої війни. Виконавчим органом таке порів	
няння не здається переконливим: Європа за	
хищається не від інших держав, а від пося	
гань кримінальних організацій на вільне де	
мократичне суспільство. Стосується це і не	
законної трудової міграції, що завдає шкоди
внутрішньоєвропейському ринку зайнятості.
Саме тому зміцнення «цитаделі» триває. Мі	
ністри внутрішніх справ «старої Європи» ви	
магають єдиних стандартів для прикордон	
ного контролю та заявляють про необхід	
ність спільного навчання прикордонників єв	
ропейських країн. Власне, цим і займатиметь	

ся Європейське агентство прикордонної охо	
рони. Крім того, організація контролювати	
ме дотримання європейських стандартів в об	
лаштуванні та несенні служби на всіх зов	
нішніх кордонах ЄС. Коли вони дотримува	
тимуться й у нових країнах – членах ЄС, у
Німеччини більше не буде власних зовніш	
ніх кордонів. 

Висновки 

Нині у рамках ЄС створені досить ефек	
тивні та дієві інструменти (механізми) для
протидії нелегальній імміграції. Європол і
Евроюст – лише частина цього механізму,
ключова роль яких на сучасному етапі не ви	
кликає сумнівів. Адже не секрет, що ситуація
з міграцією весь час змінюється, а це вимагає
вжиття нових заходів із її регулювання та бо	
ротьби з нелегальною міграцією. Поєднання
адміністративних, економічних і ринкових
механізмів – необхідний напрям, що дозво	
ляє в комплексі протистояти цьому явищу.
Нині перед ЄС постали нові завдання, серед
яких не лише створення нових правових ін	
струментів, а й посилення (активізація) інте	
граційних процесів, що зачіпають різні аспек	
ти міграції, а також міжнародну співпрацю. 
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Відповідно до ст. 23 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (далі –
КУпАП) адміністративне стягнення є

мірою відповідальності і застосовується з ме	
тою виховання особи, яка вчинила адміністра	
тивне правопорушення, в дусі додержання за	
конів України, поваги до правил співжиття, а
також запобігання вчиненню нових правопору	
шень як самим правопорушником, так і іншими
особами. 

Одним із видів адміністративних стягнень є
штраф – грошове стягнення, що накладається
на громадян і посадових осіб за адміністративні
правопорушення у випадках і розмірі, встанов	
лених КУпАП та іншими законами України
(ст. 27 КУпАП). 

Штраф є найпоширенішим стягненням, що
накладається на осіб за вчинення адміністратив	
них правопорушень у сфері безпеки дорожньо	
го руху. Особа, щодо якої винесено постанову
про накладення адміністративного стягнення у
вигляді штрафу, згідно із ст. 307 КУпАП має
сплатити його не пізніше як через п’ятнадцять
днів із дня вручення постанови про накладення
штрафу. 

Чинне законодавство надає особі, відносно
якої винесено постанову про накладення адмі	
ністративного стягнення, можливість оскаржи	
ти рішення протягом десяти днів з дня винесен	
ня постанови (ст. 289 КУпАП). У випадку, як	
що зазначений строк був пропущений із поваж	
них причин, він може бути поновлений органом
(посадовою особою), правомочним розглядати
її. На розгляд скарги відведено десятиденний
строк від дня її надходження до правомочного
органу, якщо інше не встановлено законодав	
ством України (ст. 292 КУпАП). 

У разі винесення постанови про залишення
скарги або протесту без задоволення, особа має
сплатити штраф не пізніш як через п’ятнадцять
днів з дня повідомлення про залишення скарги
або протесту без задоволення (ч. 1 ст. 307 КУпАП). 

Якщо правопорушник ухиляється від спла	
ти штрафу в зазначені строки, постанову про

накладення штрафу відповідно до ст. 308 
КУпАП надсилають до відділу Державної ви	
конавчої служби (далі – ДВС) за місцем прожи	
вання, роботи порушника або за місцезнахо	
дженням його майна для примусового виконання. 

Органи, вповноважені накладати адмініст	
ративні стягнення, можуть звернутися до ДВС
протягом 3 місяців з дня винесення рішення
про накладення адміністративного стягнення
(ст. 22 Закону України «Про виконавче прова	
дження» від 21.04.1999 р. № 606	XIV). Державна
виконавча служба діє на підставі цього Закону,
яким визначено умови й порядок виконання
рішень судів та інших органів (посадових осіб),
що відповідно до Закону підлягають примусо	
вому виконанню в разі невиконання їх у добро	
вільному порядку. 

Отримавши виконавчі документи, а саме –
постанову про накладення штрафу, ДВС у три	
денний строк відкриває виконавче проваджен	
ня. Виконавче провадження починається з того,
що державний виконавець пропонує боржни	
кові сплатити штраф добровільно протягом се	
ми днів. Якщо цього не сталося, то відповідно
до ст. 30 Закону України «Про виконавче про	
вадження» державний виконавець зобов’яза	
ний провести виконавчі дії з виконання рішен	
ня протягом шести місяців із дня винесення по	
станови про відкриття виконавчого проваджен	
ня. Строк здійснення виконавчого провадження
не включає час відкладення провадження вико	
навчих дій або зупинення виконавчого прова	
дження у випадках, передбачених чинним зако	
нодавством. 

Одним із способів ухилення особи від вико	
нання адміністративного стягнення, зокрема
штрафу за порушення правил, норм і стандар	
тів, є її виїзд за межі України. При цьому ніве	
люється виховний вплив і дисциплінуючий ха	
рактер зазначеного адміністративного стягнення.
Державна виконавча служба може перешкоди	
ти боржникові виїхати за кордон, звернувшись до
суду за встановленням тимчасового обмеження
у праві виїзду за межі України. 
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Після винесення рішення судом державний
виконавець направляє інформацію до Держав	
ної прикордонної служби (далі – ДПрС) Ук	
раїни, яка відповідно до ст. 7 Закону України
«Про прикордонний контроль» під час пе	
ревірки осіб, які перетинають державний кор	
дон, встановлює наявність або відсутність під	
став для тимчасової відмови особі у перетинан	
ні державного кордону. 

Таким чином, із моменту винесення упов	
новаженою особою рішення у справі про адмі	
ністративне правопорушення та накладення ад	
міністративного стягнення до отримання ДПрС
України підстави для відмови в перетині Дер	
жавного кордону України (постанови суду) пра	
вопорушник має певний час (не менше 1 міся	
ця) щоб безперешкодно залишити межі країни. 

Дієвим способом перешкоджання ухиленню
правопорушника від виконання адміністратив	
ного стягнення шляхом виїзду за кордон має
стати якнайшвидше надання ДПрС інформації
про наявність у особи невиконаних зобов’язань. 

Оскільки на 16	й день із дня вручення пос	
танови про накладення адміністративного штра	
фу особа, яка його не сплатила, вважається та	
кою, що ухиляється від виконання адміністра	
тивного стягнення (ст. 307 КУпАП); заборона
особам зазначеної категорії виїзду за межі Ук	
раїни може стати ефективним важелем впливу
на правопорушників, що стимулюватиме до сво	
єчасної сплати ними штрафів. 

Закон «Про порядок виїзду з України і в’їз	
ду в Україну громадян України» регулює поря	
док здійснення права громадян України на ви	
їзд з України та в’їзд в Україну, порядок оформ	
лення документів для зарубіжних поїздок, ви	
значає випадки тимчасового обмеження права
громадян на виїзд із України та встановлює по	
рядок розв’язання спорів у цій сфері. У ст. 6 за	
значеного Закону надано вичерпний перелік під	
став для тимчасових обмежень у праві виїзду
громадянина України за кордон. 

Здійснення пропуску через державний кор	
дон України осіб, а також виявлення та при	
пинення випадків незаконного їх переміщення
покладається на ДПрС (Закон «Про Державну
прикордонну службу України» від 03.04.2003 р.
№ 661	IV). 

Порядок надання правоохоронними органа	
ми доручень ДПС щодо осіб, які перетинають
державний кордон України, зокрема громадян
України, передбачений Постановою Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Поло	
ження про порядок надання Державній прикор	
донній службі та виконання нею доручень пра	
воохоронних і розвідувальних органів щодо осіб,
які перетинають державний кордон України»
від 22.01.2001 р. № 35. Згідно із зазначеним По	
ложенням, правоохоронні та розвідувальні ор	
гани можуть надати ДПрС доручення щодо: 

•• заборони в’їзду в Україну іноземців та осіб
без громадянства протягом терміну, встанов	
леного органами внутрішніх справ або орга	
нами СБУ; 

•• заборони виїзду за межі України громадян
України або іноземців та осіб без громадянст	
ва з тимчасовим затриманням або вилученням
документів на право виїзду за кордон чи без 
такого; 

•• здійснення адміністративного затримання
громадян України або іноземців та осіб без гро	
мадянства; 

•• інформування про факт перетинання дер	
жавного кордону особами та транспортними за	
собами, стосовно яких правоохоронними і роз	
відувальними органами проводяться оператив	
но	розшукові, контррозвідувальні або розвіду	
вальні заходи; 

•• проведення (із залученням у разі потреби
службових осіб, технічних і спеціальних засобів
митних органів) огляду транспортних засобів,
на яких особи прямують через державний кор	
дон України, і майна, що їм належить, та вилу	
чення виявлених при цьому предметів і речовин,
заборонених до вивезення та ввезення в Укра	
їну, і предметів контрабанди. 

Доручення ДПрС правоохоронні та розві	
дувальні органи надають відповідно до їх ком	
петенції за наявності правових підстав, визна	
чених законодавством, а також даних про намір
особи прямувати у визначений термін через дер	
жавний кордон України. 

Доручення, що надаються підрозділами МВС
України, оформляються на бланку встановле	
ного зразка за підписом Міністра внутрішніх
справ або його заступників, начальників голов	
них управлінь, управлінь МВС в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Се	
вастополі, управлінь, відділів МВС і транспорті
або їх заступників. 

За необхідності термінового виконання до	
ручення може надаватися телеграмою або фак	
сом із обов’язковим наступним поданням оформ	
леного бланка протягом трьох діб. 

Виконання доручень здійснюється в пунк	
тах пропуску через державний кордон України
військовослужбовцями ДПрС під час перевір	
ки в осіб документів на право в’їзду в Україну,
транзитного проїзду територією або виїзду з
України. 

З метою своєчасного, достовірного та функ	
ціонально повного інформаційно	аналітичного
забезпечення діяльності щодо запобігання і не	
допущення в’їзду в Україну або виїзду з Укра	
їни осіб, яким відповідно до законодавства не
дозволяється в’їзд в Україну або яких тимчасо	
во обмежено в праві виїзду з України, у тому чис	
лі згідно з дорученнями правоохоронних орга	
нів, розшуку в пунктах пропуску через держав	
ний кордон осіб, які переховуються від органів
дізнання, слідства та суду, ухиляються від від	
буття кримінальних покарань, припинення про	
типравної діяльності фізичних і юридичних осіб,
які незаконно переправляють мігрантів в Ук	
раїну або транзитом переміщують їх через те	
риторію України, посилення контролю за до	
держанням правил в’їзду, виїзду, перебування 
в Україні іноземців та осіб без громадянства, 
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а також виконання інших завдань у правоохо	
ронній сфері згідно із законодавством, в Ук	
раїні створено інформаційно	телекомунікацій	
ну систему «Аркан» («Про затвердження Поло	
ження про інтегровану міжвідомчу інформацій	
но	телекомунікаційну систему щодо контролю
осіб, транспортних засобів і вантажів, які пере	
тинають державний кордон»: спільний наказ
Адміністрації ДПрС, ДМС, ДПА, МВС, МЗС,
МПСП, СБ та СЗР України від 03.04.2008 р. 
№ 284/287/214/150/64/175/266/75П). 

Порядок і регламент здійснення багатосто	
ронньої інформаційної взаємодії між суб’єкта	
ми системи «Аркан», використання технологій
доступу до інформаційних ресурсів (баз даних),
файлів інформаційного обміну, склад їх рекві	
зитів визначаються договорами, що укладають	
ся між суб’єктами системи «Аркан» за пого	
дженням з Адміністрацією. 

Таким чином, в Україні існує адміністра	
тивно	правовий механізм, що дозволяє право	
охоронним органам запобігти виїзду за кордон
певним категоріям громадян України. Втім сьо	
годні він не використовується для запобігання
правоохоронними органами ухиленню грома	
дян України від сплати штрафу за правопору	
шення шляхом виїзду за кордон. 

По	перше, чинна редакція Закону «Про по	
рядок виїзду з України і в’їзду в Україну гро	
мадян України» не виключає можливості ви	
їзду за кордон особам, які скоїли правопору	
шення і не виконали адміністративне стягнен	
ня, тобто мають зобов’язання перед державою
Україна. 

По	друге, передбачені п. 4 постанови Кабіне	
ту Міністрів України № 35	2001 дані про намір
прямувати у визначений термін через держав	
ний кордон України всіх осіб, на яких накладе	
но штрафи за адміністративні правопорушен	
ня, встановити неможливо. Крім того, оформ	
лення такої кількості доручень на паперових
носіях (бланк встановленого зразка) та надси	
лання, їх у тому числі телеграмою або факсом,
до ДПрС вимагатиме додаткових сил і засобів,
що зведе нанівець ефективність процедури
стягнення штрафів із правопорушників	борж	
ників, які реально залишають межі України.

По	третє, досліджуваною постановою Кабі	
нету Міністрів України не передбачено достро	
кове припинення терміну контролю, в якому ви	
никне необхідність у разі сплати правопоруш	
ником штрафу. 

Висновки 

Із метою створення ефективного адміністра	
тивно	правового механізму запобігання право	
охоронними органами ухиленню громадян Ук	
раїни від сплати штрафу за правопорушення шля	
хом виїзду за кордон пропонуємо внести зміни
та доповнення до чинного законодавства: 

доповнити перелік підстав заборони виїзду
громадян України за кордон, передбачений ст. 6
Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в
Україну громадян України», п. 10 у такій редак	
ції: «10) щодо нього набула законної сили пос	
танова у справі про адміністративне правопору	
шення про накладення адміністративного стяг	
нення – до виконання постанови»; 

постанову Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Положення про порядок надання
Державній прикордонній службі та виконання
нею доручень правоохоронних і розвідувальних
органів щодо осіб, які перетинають державний
кордон України» від 22.01.2001 р. № 35 допов	
нити такими положеннями: 

«2.1. Про надання доручень Державній при	
кордонній службі щодо заборони виїзду за межі
України громадян України, щодо яких набула за	
конної сили постанова у справі про адміністра	
тивне правопорушення про накладення адмініст	
ративного стягнення, – до виконання постанови,
незалежно від наявності даних про намір таких
осіб прямувати у визначений термін через дер	
жавний кордон України. 

2.2. Про надання доручень Державній при	
кордонній службі щодо заборони виїзду за межі
України громадян України, щодо яких набула
законної сили постанова у справі про адміні	
стративне правопорушення про накладення ад	
міністративного стягнення, в електронному ви	
гляді, передбачивши можливість дострокового
зняття з контролю таких доручень за електрон	
ним запитом ініціатора доручення». 

Запропоновані доповнення нададуть право	
охоронним органам правові підстави доручати
ДПрС заборону виїзду за межі країни грома	
дян України, які вчинили правопорушення та
не сплатили протягом встановленого законом
15	денного строку адміністративний штраф.
Крім того, вказані доповнення значно приско	
рять та спростять процедуру надання правоохо	
ронним органам доручень ДПрС України щодо
осіб досліджуваної категорії, а також дозволять
своєчасно анулювати такі доручення. 

Стаття надійшла до редакції 19.12.2012 р.

The article is devoted to the possibilities of prevention of the evasions by the citizens from the admi�
nistrative punishments through the prohibition of the departure of Ukraine. 

В статье исследуются пути предотвращения уклонения граждан от административных
взысканий посредством запрета выезда за пределы Украины. 
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Особливе місце у реформуванні адмі	
ністративного права посідає формуван	
ня принципово нових механізмів, спря	

мованих на вдосконалення провадження у
справах про адміністративні правопорушення.
Розгляд питання щодо провадження у справах
про адміністративні правопорушення є досить
важливим, адже цей вид впровадження набуває
все більшого поширення та вимагає додатково	
го вивчення пробілів у чинному законодавстві,
які виявляються в процесі діяльності різних дер	
жавних органів при вирішенні справ, пов’яза	
них із захистом прав інтелектуальної власності.
Глибоке дослідження проблем забезпечення
провадження у справах про адміністративні
правопорушення набуває особливого змісту й
актуальності в умовах розбудови правової дер	
жави, приведення адміністративного законода	
вства у відповідність із міжнародними стандар	
тами [1, с. 179]. 

Окремі питання провадження у справах про
адміністративні правопорушення досліджува	
лися сучасними вченими	адміністративістами,
зокрема В. Авер’яновим, О. Бандуркою, Ю. Би	
тяком, Т. Коломоєць, В. Колпаковим, А. Комзю	
ком, О. Кузьменко та ін. Разом із тим окремі 
аспекти порушеної проблеми провадження у спра	
вах про адміністративні правопорушення об’єк	
тів інтелектуальної власності є малодослідже	
ними. 

Метою цієї статті є дослідження проблемних
питань у справах про адміністративні право	
порушення, пов’язаних із захистом об’єктів
інтелектуальної власності. 

Кожне провадження здійснюється відпо	
відно до певних стадій із додержанням прин	
ципів адміністративного процесу. Проте в ад	
міністративно	правовій науці існують різні тлу	
мачення поняття «провадження у справах про
адміністративні правопорушення». Так, А. Ком	
зюк під провадженням у справах про адмініст	
ративні правопорушення розуміє низку послі	
довних дій уповноважених органів (посадових
осіб), а у деяких випадках інших суб’єктів, які
згідно з нормами адміністративного законодав	

ства здійснюють заходи, спрямовані на притяг	
нення правопорушника до відповідальності та
забезпечення виконання винесеної постанови
[2, с. 544]. На думку Т. Коломоєць, П. Лютікова,
О. Меліхової, це – врегульована нормами адмі	
ністративно	процесуального права діяльність
уповноважених органів, спрямована на притяг	
нення до адміністративної відповідальності осіб,
які вчинили адміністративні правопорушення 
[3, с. 232]. 

У контексті нашого дослідження об’єктивна
сторона адміністративного правопорушення у
сфері захисту прав інтелектуальної власності
полягає у незаконному використанні об’єктів
права інтелектуальної власності, привласненні
права на цей об’єкт або іншому умисному пору	
шенні прав інтелектуальної власності, що охо	
роняється законом. 

Адміністративне право розглядає прова	
дження у справах про адміністративні правопо	
рушення як особливий вид процесуальної ді	
яльності, як врегульовану законом процедуру
вирішення окремої групи справ. Перелік захо	
дів процесуального забезпечення провадження
у справах про адміністративні правопорушення
здійснюють уповноважені особи, зазначені у 
ст. 255 Кодексу України про адміністративні пра	
вопорушення (далі – КУпАП). Слід зазначити,
що провадження також здійснюється митними
органами, які сприяють захисту прав інтелекту	
альної власності під час переміщення товарів
через митний кордон України. Про кожний ви	
падок виявлення порушення митних правил
уповноважена посадова особа митного органу,
яка виявила таке порушення, невідкладно скла	
дає протокол, який є джерелом доказів у справах
про адміністративні правопорушення. 

Захист на митному кордоні дещо відріз	
няється від заходів, що вживають відповідні ор	
гани влади у системі заходів захисту об’єктів
інтелектуальної власності. Ця відмінність по	
лягає в тому, що особа, якій відповідно до зако	
нодавства України належать майнові права на
об’єкт права інтелектуальної власності та й має
підстави вважати, що під час переміщення то	
варів через митний кордон України порушують	
ся чи можуть бути порушені її права на об’єкт
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права інтелектуальної власності, має право по	
дати до спеціально вповноваженого централь	
ного органу виконавчої влади у галузі митної
справи заяву про сприяння захисту належних їй
майнових прав на об’єкт інтелектуальної влас	
ності шляхом внесення відповідних відомостей
до митного реєстру. 

У багатьох випадках заходи адміністратив	
ного провадження у справах про адміністра	
тивні правопорушення у сфері інтелектуальної
власності допомагають виявити правопорушен	
ня, за які чинним законодавством передбаче	
на кримінальна відповідальність. Так, згідно з
п. 1 ст. 9 Положення про державного інспекто	
ра з питань інтелектуальної власності Держав	
ної служби інтелектуальної власності (поста	
нова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р.
№ 674) держінспектор у разі виявлення порушень
законодавства з питань інтелектуальної власнос	
ті, що містять ознаки злочину, зобов’язаний не	
гайно повідомляти про це відповідні правоохо	
ронні органи.

Існує широкий загал суб’єктів, яким надано
право складання протоколу про адміністратив	
не правопорушення на місці його вчинення, а
якщо це неможливо, то ці суб’єкти, на нашу дум	
ку, повинні мати право доставляти порушника
в міліцію або інший орган, установу. Зважаючи
на важливість інтелектуальної власності для
сфери суспільних відносин, вважаємо, що від	
сутність надання такого права Держінспекто	
рам із питань інтелектуальної власності є не	
доліком диспозиції ст. 259 КУпАП. 

Для припинення адміністративного право	
порушення у сфері захисту прав інтелектуаль	
ної власності вважаємо за доцільне надати та	
кий захід забезпечення провадження, як дос	
тавлення порушника до відповідного органу
чи/або установи та складання протоколу про ад	
міністративне правопорушення державним ін	
спектором із питань інтелектуальної власності. 

Провадження у справах про адміністра	
тивні правопорушення прямо передбачені роз	
ділом IV КУпАП. Для правильного й об’єктивно	
го вирішення справи важливе значення мають
заходи забезпечення провадження у справах
про адміністративні правопорушення. Їх засто	
сування призводить до припинення адміністра	
тивних правопорушень, встановлення особи,
яка складає протокол (у разі порушення права
інтелектуальної власності, встановлення його
власника), своєчасний розгляд справи та вико	
нання постанов про накладання адміністратив	
них стягнень у справах. 

В адміністративно	правовій науці прова	
дження у справах про адміністративні правопо	
рушення поділяється на спрощене і звичайне. 

Спрощене провадження застосовується що	
до невеликої кількості правопорушень і не мо	
же застосовуватися щодо суб’єктів, які пору	
шують права власників чи/або законних во	
лодільців об’єктів інтелектуальної власності, ад	
же спрощене провадження не передбачає скла	
дання протоколу. 

Звичайне провадження здійснюється за по	
рушення прав на об’єкти права інтелектуальної

власності шляхом складання протоколу, який 
є найважливішим джерелом доказів у справах
про адміністративні правопорушення при роз	
гляді справи у судовому порядку. Зміст прото	
колу про адміністративні правопорушення та
вимоги, які висуваються  при його складанні, ви	
значені ст. 256 КУпАП. 

В основу адміністративного правопорушення
покладено його склад. Структура складу адмі	
ністративного правопорушення містить: об’єкт
правопорушення; об’єктивну сторону; суб’єкт пра	
вопорушення; суб’єктивну сторону правопору	
шення. Вони досліджені в науці адміністратив	
ного права. 

Будь	яка правозастосовна діяльність є склад	
ним процесом і проходить певні послідовні
стадії. За відсутності законодавчого врегулю	
вання стадій провадження у справах про адмі	
ністративні правопорушення в адміністративно	
правовій науці існують різні погляди науков	
ців щодо їх кількості. Так, представник науки
радянської адміністративної школи А. Коре	
нєв виділяє п’ять стадій провадження [4, с. 83],
а В. Юсупов – сім [5, с. 34–35]. Чотири стадії
адміністративних проваджень виділяє Ю. Би	
тяк: порушення справи про адміністративне
правопорушення; розгляд справи про адміні	
стративне правопорушення та винесення по
справі постанови; оскарження (або опротесту	
вання) постанови по справі про адміністратив	
не правопорушення (виникає у випадках, коли
особа, яку притягають до адміністративної від	
повідальності, або потерпілий не згоден із ви	
несеною відносно нього постановою. Постано	
ву по справі може опротестувати прокурор); ви	
конання постанови про накладення адміністра	
тивного стягнення [6, c. 223–224]. Такої позиції
дотримувався й В. Авер’янов [7, с. 519], А. Ком	
зюк [2, с. 544]. 

Слушною є пропозиція І. Голосніченка, 
М. Стахурського, Н. Золотарьової [8, с. 27] про
виділення як самостійної стадії провадження у
справах про адміністративні проступки попе	
реднього адміністративного розслідування. На
п’яти стадіях адміністративного провадження
акцентує увагу Н. Матюхіна [2, с. 451]. 

А. Комзюк пропонує стадії, що, на нашу
думку, найбільш виразно та детально регламен	
тують послідовні дії вповноважених на те осіб у
кожній стадії [2, с. 544]: 

•• адміністративне розслідування: порушен	
ня справи, встановлення фактичних обставин,
процесуальне оформлення результатів розслі	
дування, направлення матеріалів для розгляду за
підвідомчістю; 

•• розгляд справи: підготовка до розгляду,
аналіз зібраних матеріалів і обставин, прийнят	
тя постанови, доведення постанови до відома
заінтересованих осіб; 

•• перегляд постанови: оскарження або опро	
тестування постанови, перевірка законності по	
станови, винесення рішення, реалізація рішення;

•• виконання постанови: звернення постано	
ви до виконання, безпосереднє виконання. 

Наведені наукові позиції мають як недоліки,
так і переваги. Зважаючи на специфічність об’єк	
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тів права інтелектуальної власності, певні стадії
адміністративного провадження щодо таких
об’єктів мають свої особливості. У зв’язку з цим
для з’ясування обставин, що мають значення
для справи та потребують спеціальних знань у
сфері захисту прав інтелектуальної власності,
суд призначає експертизу за заявою осіб, які бе	
руть участь у справі. Попереднє адміністратив	
не розслідування допомогло б з’ясувати, від	
носно якого об’єкта інтелектуальної власності
здійснено адміністративне правопорушення, ін	
ші обставини справи. 

Складаючи протокол про адміністративне
правопорушення уповноважена на те посадова
особа відповідного органу держави застосовує
відповідну норму до порушника. У цьому ви	
падку ми можемо вести мову про застосування
норм адміністративного законодавства. Право	
застосування є юридично значущою діяльністю
тільки тоді, коли відбувається на підставі пра	
вових норм і в порядку, передбачених законо	
давством. 

Найбільш важливою стадією порушення
адміністративного провадження у сфері захис	
ту прав інтелектуальної власності є адміністра	
тивне розслідування, як початкова стадія про	
вадження. Провадження про адміністративні пра	
вопорушення у сфері інтелектуальної власності
має право здійснювати значна кількість суб’єк	
тів. Так, державний інспектор з питань інтелек	
туальної власності має право на: 

•• адміністративне розслідування: порушення
справи у разі виявлення ознак адміністративно	
го правопорушення за статтями 512, 1649, 16413

КУпАП, з’ясування причин і обставин вчинен	
ня адміністративного правопорушення, вста	
новлення власників або законних користувачів
об’єктів інтелектуальної власності, виявлення
винних у порушенні прав інтелектуальної влас	
ності, порушення перед уповноваженими орга	
нами питання про притягнення юридичних 
та/або фізичних осіб до юридичної відповідаль	
ності за порушення законодавства з питань
інтелектуальної власності, зокрема у процесі ви	
робництва, розповсюдження, прокату, зберіган	
ня та переміщення дисків і матриць; 

•• процесуальне оформлення результатів адмі	
ністративного розслідування закінчується скла	
данням протоколу про адміністративне право	
порушення; 

•• направлення матеріалів для розгляду
справи до суду. 

Наведені елементи стадії складання прото	
колу уповноваженою на те особою має 

важливе значення при розгляді справи у
суді. Отже, щоб норми адміністративного зако	
нодавства за порушення прав інтелектуальної
власності були втілені, необхідна їх правова ре	
алізація. 

Чинне адміністративне законодавство перед	
бачає, що для притягнення особи до адміністра	
тивної відповідальності у сфері інтелектуальної
власності, уповноважена особа має скласти про	
токол, який направляється до суду. 

Іншими словами, для втілення приписів пра	
вових норм, встановлених адміністративним і
спеціальним законодавством, необхідно: 

•• скласти протоколи з додержанням певної,
встановленої законом форми; 

•• направити протокол (необхідні докази) в
установлений строк до суду. 

Суд (суддя), отримавши протокол (за не	
обхідності – інші матеріали), розглядає справу
відповідно до закону. 

Тільки після реалізації норм відповідної
статті КУпАП і норм спеціального законодав	
ства судом ми можемо вести мову про застосу	
вання до винної особи заходів адміністративно	
го примусу, тобто адміністративної відпові	
дальності. 
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Прем’єр	міністр України М. Азаров
06.08.2012 р. під час відвідин автошко	
ли по підготовці водіїв транспортних

засобів заявив, що Уряд підвищить вимоги
до автошкіл, які займаються підготовкою 
водіїв. «Не можна порушувати правила до	
рожнього руху – вони написані кров’ю. Тому
необхідно підвищувати відповідальність за
дотримання правил дорожнього руху, не	
обхідно підвищувати вимоги до підготовки
водіїв». Глава Уряду додав, що під час спіл	
кування з викладачами йому повідомили, 
що в Україні є багато шкіл із підготовки во	
діїв, що мають відповідні ліцензії, проте во	
ни підходять до навчання швидше формаль	
но, готують водіїв за прискореними програма	
ми та випускають на дорогу водіїв, які не зна	
ють правил дорожнього руху. Саме тут, на
думку М. Азарова, вимоги до підготовки по	
трібно підсилити. Також Прем’єр	міністр ог	
лянув сучасний автотренажер, який дає мож	
ливість віртуально готувати водіїв перш, як
випускати їх на дорогу [1]. 

Переважна більшість водіїв транспорт	
них засобів після здачі кваліфікаційних іспи	
тів і отримання посвідчення водія концент	
рує свою діяльність у напрямі вдосконален	
ня практичного досвіду з управління транс	
портним засобом. При цьому теоретична ба	
за втрачає актуальність і в транспортній ро	
боті водій використовує незначну частину
знань, що дозволяє йому задовільно орієнту	
ватися в дорожній обстановці, переважним
чином шляхом повторення дій інших учасни	
ків руху. Це призводить до того, що водій
звикає до певних маршрутів і встановлених
на них режимів руху і не зазнає при цьому
значних труднощів. Проте при незначній змі	

ні режиму руху на відомому маршруті, на	
приклад введенні якихось обмежень, водій, не
незважаючи на набутий досвід, розгублюєть	
ся і не здатний переробити нову інформацію,
ухвалити правильне рішення. На незнайо	
мому маршруті у таких водіїв виникають ще
більші проблеми, результатом чого є збіль	
шення конфліктних і аварійних ситуацій [2,
с. 4–10]. 

У загальній кількості порушень водіями
Правил дорожнього руху можна виділити два
різновиди: порушення, пов’язані з помилками
у сприйнятті й обробці інформації; усвідом	
ленні порушення, що базується на зневажли	
вому ставленні до інших учасників дорожньо	
го руху та діючих нормативів [3, с. 231–239].  

Посилення адміністративної відповідаль	
ності за порушення Правил дорожнього ру	
ху, безумовно, сприяє підвищенню дисциплі	
ни водія, але не стимулює водіїв до підви	
щення рівня теоретичних знань. Крім того,
водії мало вивчають зміни, що вносяться з
часом в редакцію Правил дорожнього руху. 

Як свідчить практика, безпека дорожньо	
го руху багато в чому залежить від рівня про	
фесійної майстерності водіїв, тобто від сукуп	
ності навиків, умінь управління автомобілем,
що дозволяє реалізувати найраціональніші
прийоми запобігання подіям або зниження
тяжкості їх наслідків. 

Водію доводиться виконувати велику
кількість дій із управління автомобілем, час	
тина з яких може бути помилковою. Так, в
умовах інтенсивного руху в місті протягом
робочої зміни (7–8 годин) водії маршрутних
автобусів або автомобілів	таксі виконують
більше 5 тис. операцій із управління транс	
портними засобами; при цьому близько 20 %
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цих дій є помилковими через нестачу часу
для сприйняття та переробки інформації. 

Найдовшим і небезпечним в умовах до	
рожнього руху є процес формування навичок
управління автомобілем у критичних ситу	
аціях, тобто за наявності гострого дефіциту
часу та вільного простору, необхідного для
виходу з небезпечної ситуації, що склалася.
У багатьох водіїв ці навички у процесі само	
навчання практично не формуються, незважа	
ючи на тривалість практики водіння [2, с. 4–10]. 

В Україні набуло поширення так зване
ситуаційне навчання. Суть його полягає в то	
му, що об’єктом вивчення є дорожньо	транс	
портні ситуації (далі – ДТС) підвищеної не	
безпеки, а предметом вивчення – помилки во	
діїв, що призвели до подій, ознаки й особли	
вості, за якими можна наперед визначити мож	
ливу небезпеку, прогнозування розвитку си	
туації тощо. 

Як свідчить зарубіжна та вітчизняна
практика, перепідготовка водіїв надзвичайно
ефективна, а необхідність навчання очевид	
на, оскільки спостерігається істотна різниця
між самооцінкою кваліфікації водія й її ре	
альним рівнем. При цьому створюється ілю	
зія легкості освоєння справи водія, переоціню	
ються свої можливості. 

Дослідження статистики подій з водіями,
що мають різний стаж управління автомобі	
лем, довело, що небезпека окремих ДТС для
них нерівнозначна. Це дозволило виділити
три групи ДТС. Небезпека ДТС, що входять
до першої групи, збільшується із зростанням
загального стажу водія. Для ДТС другої гру	
пи вона зменшується із зростанням стажу, а
для третьої групи – спочатку збільшується, а
потім знижується. Пояснити ці закономір	
ності так само важко, як важко пояснити ту
або іншу лінію поведінки водія. Безперечно,
лише те, що в дорожньому русі існують ситу	
ації, складність успішного вирішення яких не	
однакова та може істотно змінюватися (або,
навпаки, не змінюватися) з часом, протягом
якого відбувається накопичення досвіду во	
дія. Якщо справа була б лише у навичках, то
небезпека ситуацій або поступово знижува	
лася б (навички хоч і повільно, але мають
властивість удосконалюватися та розвивати	
ся з часом), або залишалася б практично не	
змінною. Насправді це спостерігається не
завжди. Майстерність не з’являється сама
собою, вона залежить від виявлення й усу	
нення помилок, неминучих на початковій ста	
дії водіння. Закон України «Про дорожній
рух» зобов’язав проводити навчання грома	
дян правилам безпечної поведінки на авто	
мобільних дорогах відповідно до типових про	

грам і методичних рекомендацій, що розроб	
ляються спільно з органами виконавчої вла	
ди, які здійснюють управління відповідно в
галузі транспорту, освіти, охорони здоров’я,
соціального захисту населення. 

Основними причинами дорожньо	транс	
портних подій (далі – ДТП) є грубі пору	
шення водіями транспортних засобів правил
дорожнього руху (далі – ПДР): 

•• низька кваліфікація водіїв транспорт	
них засобів і фахівців, які займаються їх
підготовкою в системі управління безпекою
дорожнього руху (далі – БДР); 

•• низька якість підготовки водіїв транс	
портних засобів; 

•• низька транспортна дисципліна водіїв
транспортних засобів, що належать юридич	
ним і фізичним особам, як прямий наслідок
низької кваліфікації водіїв; 

•• недоліки в організації профілактичної
роботи з учасниками дорожнього руху; 

•• недостатній рівень профілактики пору	
шень ПДР, які частіше за все призводять до
ДТП; 

•• управління транспортними засобами в
стані алкогольного сп’яніння; 

•• невідповідність вулично	дорожньої ме	
режі вимогам із забезпечення БДР; 

•• незбалансованість інтересів і методів
оцінки, а також організаційної роботи ос	
новних інструментів державного регулюван	
ня в області БДР, ліцензування та сертифі	
кації робіт і послуг на автомобільному тран	
спорті. 

Таким чином, система підготовки водіїв в
Україні не в повному обсязі відповідає вимо	
гам сьогодення: занижені вимоги до навчаль	
них закладів, що готують водіїв; значна кіль	
кість учнів не має змоги одержати в таких
школах необхідні знання та навички; фак	
тично автошколи функціонують формально,
оскільки їх випускний екзамен не може бути
підставою для одержання посвідчення водія –
необхідно здавати екзамен ДАІ. 

Недостатньо уваги приділяється прак	
тиці звичайного водіння автомобіля та водін	
ня в критичних ситуаціях. Разом із тим знач	
ний час у програмах відводиться для вивчен	
ня застарілої та не потрібної у сучасних умо	
вах «матеріальної частини». Нинішнє викла	
дання майбутнім водіям спрямоване скоріше
на підготовку до екзамену, ніж на теоретичне
та практичне навчання безпечному водінню,
а сама суть іспиту на отримання права на во	
діння не забезпечує відповідність водіїв ви	
могам дорожньої безпеки. Видачу посвідчень
водія сьогодні помилково розглядають як за	
свідчення завершення водієм навчання без	
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печному водінню, а насправді він вступає в
період підвищеного ризику, протягом якого
поволі набуває досвіду, необхідного для дійс	
но безпечного водіння в різних дорожніх си	
туаціях. 

Курси з підготовки водіїв та іспити на
право керування повинні зводити до мініму	
му тривалість періоду підвищеного ризику,
що настає з початком самостійного керуван	
ня транспортним засобом після отримання по	
свідчення водія. Не завжди вивчають умови,
за яких водію, осудженому за серйозні пору	
шення ПДР, можна знову довіряти керуван	
ня транспортним засобом. 

Відсутній моніторинг системи підготов	
ки водіїв, який мав би бути важливим засо	
бом поліпшення якості навчання та підви	
щення рівня підготовки водіїв. Реєстр ДТП
із тяжкими наслідками, а за необхідності й усіх
ДТП, має відповісти на запитання: 

•• вихованці якої школи водіїв, якого інс	
труктора не підготовлені до безпечного керу	
вання транспортним засобом; 

•• яким школам необхідно заборонити при	
йом учнів. 

Викладене дозволяє зробити висновок, що
на основі аналізу чинного законодавства Ук	
раїни необхідно визначити особливості функ	
ціонування системи підготовки водіїв і запро	
понувати шляхи її вдосконалення на сучасному
етапі забезпечення безпеки дорожнього руху. 
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является неотъемлемой частью и базируется на многих составляющих системы обеспечения
безопасности дорожного движения в Украине. 
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Конфліктний розвиток сучасного сві	
тового співтовариства, поєднаний із
млявістю діяльності міжнародних ін	

ституцій, передусім ООН та ОБСЄ, а також
внутрішня конфліктогенність українського
суспільства зсередини утворюють підґрунтя
для активізації різноманітних деструктивних
сил, завдання шкоди українській державнос	
ті. За цих умов особливого значення набува	
ють питання захисту конституційного ладу,
національного суверенітету та державності
України. У цьому аспекті нагальним є форму	
вання нових підходів і нових кадрів, вихова	
них у нових умовах інформаційного суспіль	
ства щодо розуміння сутності та призначен	
ня Управління державної охорони (далі –
УДО) України.  Застарілі підходи, відсутність
молодого покоління на керівних посадах при	
зводять до калькування роботи УДО і ко	
лишнього 9 управління КДБ СРСР. 

Нині очевидними стають факти силової
ліквідації керівників держав, які не відпові	
дають «демократичним стандартам»: С. Ху	
сейн (Ірак), М. Каддафі (Лівія). За потуран	
ня міжнародних організацій відбулися зміни
правлячих еліт у Тунісі, Єгипті, Афганістані,
Конго, Грузії. Досі відбуваються конфлікти 
в Сирії, інспіровані ззовні. За цих умов, тим
більше через невиважену внутрішню політи	
ку, керівництво нашої держави сприяє фор	
муванню значного потенціалу щодо силово	
го повалення державної влади в Україні. 

Актуальність написання статті зумовлена
теоретичною необхідністю здійснення розріз	
нення функцій безпеки та охорони, адже від
правильного усвідомлення цього теоретично	
го посилу фактично залежатиме подальша
доля інституту президента в Україні.

Мета цієї статті – визначити зміст функ	
цій безпеки й охорони, обґрунтувати по	
зицію що УДО України реалізує функцію
безпеки.

Слід визнати, що науковці, передусім пред	
ставники теоретичних шкіл теорії права, тео	
рії інформаційного, конституційного й адмі	
ністративного права, не визнають ролі сили у
міжнародних відносинах. Ця тема взагалі не є
окремим науковим напрямом, а в рамках те	
орії державної безпеки, яка, до речі, ще не ста	
ла уконституйованою гносеологічною систе	
мою науки, питання охорони президента роз	
глядаються лише в аспекті фізичного захис	
ту. Застосування нами методології моделю	
вання, баясовських моделей, сітьового пла	
нування, а також синергетичного підходу та
теорії гіперсистем дозволяє стверджувати про
концептуально помилковий підхід, передусім
науковців, щодо ігнорування настільки важ	
ливих проблем.

Проблемам забезпечення національної
безпеки приділяється увага в роботах В. Гор	
буліна, В. Ліпкана, М. Левицької, Ю. Макси	
менко, В. Настюка, Г. Пономаренко та ін.
[1–14],  але жоден із цих дослідників окремо
не розглядав місце та роль УДО в реалізації
безпекової політики Президента України.

Важливим аспектом у теоретичній площи	
ні є з’ясування відмінності між функціями охо	
рони та безпеки. Адже обстоюючи власну по	
зицію щодо помилкового як тлумачення, так 
і розуміння змісту процесів щодо забезпечен	
ня безпеки Президента, необхідно теоретично
довести відмінність функцій охорони та безпе	
ки, провести компаративний аналіз змістов	
них складових діяльності УДО.

Важливість і нагальна потреба розв’язан	
ня зазначених питань зумовлені результатами
проведеного нами аналізу практичної діяль	
ності УДО України, у процесі якого виявлено
низку суперечностей, передусім, змістовного,
інформаційного, правового й організаційного
характеру, що в цілому формує проблемний
комплекс, який заважає ефективно забезпечу	
вати безпеку Президента України, повною мі	
рою реалізовувати ним конституційні функції
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як гаранту державного суверенітету та неза	
лежності нашої держави. 

Передусім, слід зазначити, що, як функ	
ція безпеки, так і функція охорони тісно по	
в’язані між собою. Однією з ознак, за якою їх
можна об’єднати, є те, що вони обидві пов’я	
зані з обмеженням прав і свобод людини та
громадянина.

Сукупність прав і свобод людини та гро	
мадянина утворюють своєрідну основу та ба	
зу, спрямованість державної політики, уособ	
люють зміст національних інтересів, є фор	
мою української державності. Тому з’ясуван	
ня змісту функцій безпеки й охорони в дано	
му контексті носить не лише теоретичний, а
й суто практичний характер.

Обмеження прав і свобод людини та гро	
мадянина є виключною мірою, коли іншими
засобами неможливо уникнути заподіяння
шкоди національним інтересам. Ця процеду	
ра реалізується через запровадження спеці	
альних адміністративно	правових режимів. 

Що стосується нашої статті, то такі об	
меження можуть стосуватися реалізації як
функцій безпеки, так і охорони. Основним
змістом функції охорони є збереження в заз	
далегідь заданих параметрах певних харак	
теристик об’єкта (фізичної цілісності Прези	
дента, недоторканності об’єктів критичної ін	
фраструктури  тощо). Натомість зміст функ	
ції безпеки є ширшим: оптимізація соціальних
процесів, корекція алгоритмів соціального уп	
равління з метою формування умов для уп	
равління безпекогенними чинниками та під	
тримання в межах допустимих для розвитку
і виконання поставлених перед президентом
завдань параметрів системи його безпеки.

Успішна діяльність із забезпечення без	
пеки можлива за умови взаємодії не лише
державних, а й громадських структур. Залу	
чення для забезпечення охорони громадсько	
го порядку недержавних формувань для ре	
алізації державними органами функції охо	
рони є важливим моментом для розуміння сут	
нісних відмінностей у даних функціях. Зок	
рема, забезпечення безпеки на Олімпійських
іграх у Лондоні у 2012 р. було покладено на
приватну фірму, яка підготувала на надала
13 200 осіб для реалізації поставлених дер	
жавою та контрактом завдань.

Функція охорони не є прерогативою ви	
нятково державних органів. Вивчення нами
практики забезпечення внутрішньої безпеки,
зокрема реалізації функції охорони всереди	
ні країни, дає можливість стверджувати, що
ефективна реалізація державної політики стає
можливою лише за умови тісного залучення
недержавних структур до реалізації функції
охорони. Дедалі більшого значення у даному
процесі набувають органи місцевого самовря	
дування, у веденні яких перебуває забезпе	

чення охорони громадського порядку, тобто
вони є безпосередніми суб’єктами реалізації
функції охорони. Позитивний досвід щодо
формування територіальної оборони та пря	
мої відповідальності генерал	губернаторів з
цього приводу можна також запозичити і у
Білорусі.

Слід зазначити, що теоретична невизна	
ченість із вживаною нами термінологією за	
кладена у Конституції України, в якій від	
сутні легальні визначення  ключових для на	
шого розгляду понять: охорона та безпека.

Аналіз законодавства дає можливість кон	
статувати, що реалізація функції безпеки по	
кладена на державні органи. Але, аналіз на	
укової літератури дещо знецінює законодав	
че відставання у регулюванні суспільних від	
носин у безпековій сфері. Так, В. Ліпкан виді	
ляє таких суб’єктів забезпечення національ	
ної безпеки, як недержавні. Більше того, він
пропонує досліджувати систему недержав	
ного забезпечення національної безпеки, ви	
значити її структуру, розробив Доктрину не	
державного забезпечення національної без	
пеки [1–5]. Його пропозиції стали в нагоді
при створенні Інституту безпеки підприєм	
ництва в Європейському університеті, а та	
кож Навчально	наукового інституту мене	
джменту безпеки Університету економіки та
права «КРОК».

За своєю суттю діяльність із створення
умов для ефективної реалізації президентом
своїх повноважень не обмежується захистом
або охороною його прав. Вона значно ширша
і включає в себе профілактичні й інші захо	
ди, які в цілому створюють умови, за яких пре	
зидент може ефективно реалізовувати дер	
жавну політику. Співвідношення даних функ	
цій ми розглядаємо виключно з точки зору
діяльності президента і теми нашої статті;  для
екстраполяції на інші проблеми безпекової
тематики вони помилкові. За критерієм об	
меження прав і свобод людини зведення будь	
якої діяльності правоохоронних органів до ре	
алізації функції безпеки призведе до зміни
адміністративно	правових режимів обмежен	
ня прав і свобод людини. А такі режими при
здійсненні функції безпеки є набагато су	
ворішими, ніж при реалізації функції охоро	
ни. Крім того, в нашій державі рівень злочин	
ності не набув загрози національній безпеці,
тому перехід до безпекових заходів не є до	
речним, адже може замінити демократію на
тоталітаризм (під прикриттям необхідності
забезпечення високого рівня безпеки).

Підміна функції охорони функцією без	
пеки призвела до неправильної оцінки подій,
що відбувалися на близькому сході у листо	
паді 2012 р., коли Ізраїль почав здійснювати
обстріли Палестини. Прикриваючись гаслом
забезпечення власної безпеки, насправді бу	
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ло нівельовано функцію охорони, підмінено
її функцією безпеки та фактично розпочато
війну з іншою державою. Такі ж обстріли з
«метою захисту національної безпеки» Ізра	
їль здійснив по Сирії. Це свідчить, що міжна	
родне співтовариство заплющує очі на такі
дії окремих держав, але дуже гостро реагує на
події у тих державах, які можуть стати вигід	
ною «ресурсною здобиччю». Тому суто теоре	
тичне питання щодо співвідношення функ	
цій охорони та безпеки фактично лежить в
практичній площині, адже вдале маніпулю	
вання термінологією, законодавча невизначе	
ність окремих понять і засобів забезпечення
цих функцій може призвести до серйозних гео	
політичних проблем і врешті	решт до війни.

Інститут президента як ніколи в Україні
потребує вжиття активних заходів безпеки.
Чим раніше це збагнуть чиновники, тим ско	
ріше буде налагоджено концептуально й якіс	
но нову систему безпеки Президента України.
Безпека Президента забезпечується засоба	
ми безпеки, здійснюється в контексті реаліза	
ції політики національної безпеки, тобто ре	
алізується в рамках здійснення функції без	
пеки, а не функції охорони.

Ми не хочемо впадати в крайнощі та ви	
холощувати зміст функції охорони, принижу	
вати її значення для захисту прав і свобод 
людини та громадянина. Адже зниження рів	
ня та дієвості даної функції може призвести
до зниження загального рівня правового регу	
лювання прав і свобод, демократії та розвит	
ку її інститутів.

Екстраполяція даних положень на ниніш	
нє помилкове розуміння змісту діяльності із
забезпечення безпеки президента призво	
дить до того, що система фізичного його за	
хисту фактично стає самовідтворювальною,
оскільки її постійне вдосконалення потребує
постійного пошуку загроз саме в площині
фізичних загроз президенту та його життю.

Стійкість демократичних інститутів ґрун	
тується на функціонуванні надійного меха	
нізму забезпечення та гарантування основних
прав і свобод людини та громадянина. Функ	
ція охорони у такому випадку відіграє клю	
чову і вирішальну роль. Із її допомогою за	
безпечується: правова державність; механіз	
ми правотворчості та правого регулювання;
місцеве самоврядування.

У цивільному житті функція охорони, зо	
крема правоохорони, є важливим індикатором
демократичного суспільства, адже зведення
будь	якої діяльності до функцій безпеки не	
одмінно призводить до концентрації повно	
важень у руках однієї групи, яка керує дер	
жавою та перетворює силові структури і пра	
воохоронні органи на підручні структури, що
виконують завдання олігархату та влади, але
не забезпечують захист законних прав та ін	

тересів громадян. Саме тому в повсякденно	
му житті функція охорони має домінуючий
характер і визначає спрямованість діяльнос	
ті органів державної влади та місцевого са	
моврядування.

Існує чимало прикладів, коли «в інтере	
сах національної безпеки» починалися війни,
були обмежені законні права та свободи гро	
мадян. Натомість у законодавстві, норматив	
них актах не визначена ця категорія, тому си	
лові структури можуть маніпулювати нею, на
власний розсуд обмежуючи права.

На думку С. Пєтрова, правоохорона та
безпека – явища не лише взаємозумовлені, а
й взаємопереходящі [15, с. 18], але їх ототож	
нення є небезпечним. Заслуговує на увагу 
ракурс, з якого також можна дослідити дану
проблему розмежування безпекогенних чин	
ників на загрози безпеці та загрози правам і
свободам людини та громадянина. За такого
підходу відповідно до виявлених та іденти	
фікованих як таких загроз безпеці слід вжи	
вати заходи безпеки, тобто реалізовувати функ	
цію безпеки. Стосовно загроз правам і свобо	
дам, то тут слід вести мову про реалізацію функ	
ції правоохорони. Таким чином, фактично за	
ходи охорони це, так би мовити, заходи пер	
шого порядку, тобто заходи безпеки першого
рівня, коли не потрібно застосувати заходів
безпеки, і заходів охорони вистачає для того,
щоб забезпечити належний рівень реалізації
прав і свобод людини.

Перевищення зазначених меж перетво	
рює це порушення на загрозу безпеці і фак	
тично заходи охорони трансформуються у
заходи безпеки. Оцінкою рівня загроз має зай	
матися аналітичне управління в складі УДО
України. Саме воно має відстежувати безпе	
когенні чинники та надавати конкретні реко	
мендації, вживати заходів щодо ефективної
реалізації президентом покладених на нього
завдань. Специфіка діяльності УДО України
полягає у тому, що вони самостійно здійсню	
ють оцінку та створюють прогнозні моделі роз	
витку даних загроз, відповідно до чого фор	
мують систему адекватних даним загрозам
заходів.

За своєю значимістю будь	яке посягання
на президента, його права та свободи тощо
сприймається не так, як посягання на права
окремої людини. Це зумовлено спеціальним
статусом президента, його визначальною рол	
лю як гаранта Конституції України. Саме то	
му механізм правоохорони щодо президента
початково не задіюється і будь	які посягання
на інтереси президента, його інтереси, життя,
здоров’я стають загрозою його безпеці та від	
повідно потребують вжиття заходів безпеки 
і реалізації функції безпеки.

На відміну від звичайних громадян, де
трансформація заходів охорони та безпеки
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виступає мірою вимушеною, яка залежить від
рівня загроз, у випадку із президентом, зва	
жаючи на його правовий статус, будь	які по	
сягання на його законні права й інтереси ста	
новлять загрозу його безпеці. Таким чином,
щодо президента не можуть застосовуватися
заходи правоохорони, натомість увесь спектр
його законних прав та інтересів перебуває у
межах реалізації функції безпеки за допомо	
гою адекватних заходів.

Висновки

Функції охорони та безпеки є різними за
своєю суттю. Особливо ця різниця є відчут	
ною стосовно забезпечення безпеки прези	
дента. Чітке їх розмежування є важливим те	
оретичним завданням. 

Ототожнення заходів безпеки із заходами
охорони призводить до небезпечного запро	
вадження в діяльність УДО України невлас	
тивих форм і методів забезпечення безпеки,
знижує, передусім, аналітичну та прогнозну
складову, нівелює інформаційні можливості
щодо формування безпечного інформаційно	
го простору для президента й ефективного
виконання покладених на нього завдань [16].

Ми вважаємо, що УДО України реалізує
функцію безпеки за допомогою заходів без	
пеки і режимів безпеки, а тому УДО України
забезпечує безпеку президента, а не лише йо	
го охорону.
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На сьогодні у системі фінансового пра	
ва існують невирішені методологічні
проблеми, пов’язані з недостатньою з’я	

сованістю природи внутрішнього та зовнішньо	
го фінансового контролю, нерозвинутістю сис	
теми здійснення контролю за використанням
державних коштів, необхідністю радикальних
змін у правовому забезпеченні функціонуван	
ня системи державного фінансового контро	
лю в Україні. 

Науково	теоретичним підґрунтям для на	
писання статті стали праці таких вітчизняних
і зарубіжних учених, як І. Басенцов, В. Гуль	
ко, Н. Вітвицька, Л. Воронова, І. Чумакова, 
Г. Дмитренко, В. Плескач, Н. Позняковська,
І. Стефанюк. 

Метою цієї статті є встановлення норматив	
но	правової основи функціонування, роз	
витку та вдосконалення державного фінансо	
вого контролю в Україні, необхідність ство	
рення цілісної й ефективної системи держав	
ного фінансового контролю, розроблення ре	
комендацій щодо напрямів підвищення ефек	
тивності адміністративно	правового регулю	
вання державного фінансового контролю. 

Нині в Україні існує значна кількість дер	
жавних органів і служб, які наділені повнова	
женнями здійснювати контроль, зокрема фі	
нансовий. Так, у сфері державного фінансо	
вого контролю діють Рахункова палата, Дер	
жавна фінансова інспекція України, Державна
казначейська служба України, Державна по	
даткова служба України, Державна митна служ	
ба України, Національна комісія з цінних па	
перів і фондового ринку, Фонд державного май	
на України, Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінан	
сових послуг тощо, а також відповідні служ	
би центральних органів влади. 

Слід зазначити, що діяльність державних
органів, які виконують функції контролю,
здійснюється без чіткої взаємодії. На прак	
тиці фінансовий контроль існує не як єдина
система, а у вигляді вирішення окремих проб	
лем, виконання певних завдань, покладених
на ці установи. Це зумовлює дублювання, не	
узгодженість функцій контролюючих уста	
нов, що, у свою чергу, позначається на резуль	
тативності фінансового контролю та держав	
ного управління у цілому. 

Незважаючи на певні досягнення у робо	
ті Державної фінансової інспекції України,
стан державного внутрішнього контролю в
Україні ще не відповідає стандартам, що іс	
нують у країнах – членах ЄС. На сьогодні іс	
нує певна неузгодженість у визначенні поня	
тійної бази державного внутрішнього фінан	
сового контролю, яка застосовується у зако	
нодавстві, науковій і практичній діяльності 
в Україні, з понятійною базою ЄС [1, с. 36].
Стандартизація створить організаційно	мето	
дичну основу спеціалізації та кооперування ор	
ганів державного фінансового контролю, до	
дасть їх системі властивості самоорганізації
[2, с. 35]. Це, у свою чергу, посилить взаємо	
дію контрольних органів між собою, сприя	
тиме об’єднанню їх зусиль, економії всіх ви	
дів ресурсів [3, с. 77]. 

Аналіз порушень фінансової дисципліни
у використанні бюджетних коштів і викорис	
тання державного та комунального майна в
Україні свідчить, що у коло завдань органів
внутрішнього державного контролю потрап	
ляють лише певні об’єкти: дотримання чинно	
го законодавства, достовірність бухгалтерсь	
кого обліку та фінансової звітності [4, с. 138].
Так, порушення фінансової дисципліни – це
незаконне та нецільове використання держав	
них ресурсів, що має місце у більш як поло	
вині об’єктів контролю [2, с. 181–182]. 
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Слід зазначити, що недостатньо уваги
приділяється оцінці ефективності управління
об’єктом контролю. Забезпечення економіч	
ної безпеки країни вимагає здійснення конт	
ролю не лише за цільовим спрямуванням дер	
жавних ресурсів, а й за ефективністю та ре	
зультативністю їх використання.

Не викликає сумніву необхідність створен	
ня цілісної й ефективної системи державного
фінансового контролю в Україні. На жаль, в
Україні відсутній рамковий закон про фінан	
совий контроль, який би визначив базову струк	
туру, суб’єкти й об’єкти контролю, загальне
визначення сутності та процедур контролю. 

У Законі України «Про систему держав	
ного фінансового контролю» мають визнача	
тися органи державного фінансового контро	
лю. На особливу увагу заслуговує розмежу	
вання сфер їх діяльності, встановлення об’єк	
тів контролю. Не викликає сумнівів той факт,
що в ситуації, яка склалася, державний фі	
нансовий контроль повинен мати законодав	
чу базу, спільну для всієї системи державно	
го контролю. Ухвалення Бюджетного кодек	
су, Податкового кодексу та низки підзакон	
них актів відіграло свою роль у формуванні
законодавчої бази державного фінансового
контролю, але повною мірою питання зако	
нодавчого регулювання державного фінансо	
вого контролю вирішені не були. 

Аналіз ефективності фінансового контро	
лю в Україні свідчить про низку серйозних
проблем його становлення. Найважливіша з
них – методологічна проблема, пов’язана з не	
достатньою з’ясованістю природи внутріш	
нього та зовнішнього фінансового контролю
[4, с. 138]. 

Наступна проблема полягає в тому, що
сьогодні державний фінансовий контроль не
поширюється на доходи Державного та міс	
цевих бюджетів. В Україні ці функції покла	
дені на податкову службу. Важливою проб	
лемою є також відсутність належного Дер	
жавного фінансового контролю за викорис	
танням державної та комунальної власності. 

В Україні результативність державного
внутрішнього фінансового контролю оціню	
ється за допомогою таких показників: за	
гальні відомості про контрольно	ревізійну ро	
боту; відомості про виявлені фінансові пору	
шення; вжиті заходи за результатами конт	
рольних заходів; реалізація вжитих заходів
за результатами контрольних заходів; відо	
мості про стан усунення фінансових пору	
шень. Слід зазначити, що ці критерії не до	
зволяють повною мірою оцінити результа	
тивність державного внутрішнього фінансо	
вого контролю. В літературі висловлювалася
пропозиція додати до складу відомостей про
результати контрольно	ревізійної роботи та	
кі показники: окупність проведення заходів;

величина порушень, виявлених за день конт	
рольного заходу; співвідношення планових і
позапланових контрольних заходів. До скла	
ду відомостей про рівень усунення фінансо	
вих порушень слід додати такий показник, як
кількість прийнятих управлінських рішень
щодо усунення причин порушення. 

Важливою проблемою залишається відсут	
ність системи здійснення контролю за вико	
ристанням державних коштів. Порушення чин	
ного законодавства, нецільове витрачання
коштів, марнотратство і навіть розкрадання ста	
ють, на жаль, нормою нашого життя [5, с. 182]. 

Для вдосконалення організаційно	право	
вого забезпечення фінансового контролю з
боку держави важливе значення має законо	
давча регламентація розмежування предме	
тів відання фінансово	контрольних органів.
Недоліки у змісті державної фінансово	конт	
рольної діяльності багато в чому пов’язані з
недосконалістю її організаційно	структурної
побудови. Наявність багатьох контролюючих
структур різної відомчої підпорядкованості з
однаковими або схожими функціями усклад	
нює їх роботу. Між органами, що здійснюють
державну фінансово	контрольну діяльність,
немає належної координації. Очевидно, що
на сьогодні необхідні радикальні зміни не ли	
ше в сутності системи, але й її організації, пра	
вовому забезпеченні, взаємодії всіх контро	
люючих органів. Існуючий нині державний
фінансовий контроль не носить превентивно	
го профілактичного характеру, оскільки він,
як правило, є лише реєстратором порушень,
а не інструментом їх попередження. Основ	
ною перешкодою у вирішенні існуючої проб	
леми є конкуренція державних контрольних
органів між собою. 

Окремі дослідники, розглядаючи напря	
ми розвитку цілісної системи державного фі	
нансового контролю в Україні, пропонують
сприяти формуванню цілісності системи дер	
жавного фінансового контролю шляхом прий	
няття Кодексу державного фінансового конт	
ролю України, який буде системоутворю	
ючим нормативним актом щодо визначення
суб’єктів державного фінансового контролю,
їх класифікації залежно від компетенції сто	
совно об’єктів контролю [6].  

Заслуговує на увагу пропозиція запрова	
дження двох вищих органів державного фі	
нансового контролю, здійснення структуру	
вання або угруповання суб’єктів державного
фінансового контролю за ознаками компетен	
ції стосовно об’єктів контролю на три групи
[3, с. 78]: 

•• вищий державний фінансовий контроль,
у складі Державної фінансової інспекції Ук	
раїни та Рахункової палати; 

•• зовнішній державний фінансовий кон	
троль, у складі Державної казначейської
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служби України, Державної податкової служ	
би України, Державної митної служби Ук	
раїни; 

•• внутрішній державний фінансовий кон	
троль, у складі всіх контрольно	ревізійних
підрозділів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, місцевих органів
виконавчої влади, інших головних розпоряд	
ників бюджетних коштів, органів місцевого
самоврядування. 

Удосконалення та підвищення ефектив	
ності державного фінансового контролю мож	
ливе також через виведення Державної фі	
нансової інспекції України із підпорядкуван	
ня Міністерства фінансів України. 

Оптимізація форм і методів державного
фінансового контролю орієнтована на його
організаційно	правове забезпечення, вираже	
не в процесуальних нормах. Важлива саме
правова форма контролю, що визначає спе	
цифічну організаційну діяльність органів
держави, посадових осіб, інших суб’єктів, яка
здійснюється на основі дотримання вимог за	
кону й інших нормативних актів, результати
завжди зумовлюють певні юридично значу	
щі наслідки або пов’язані з їх настанням. Вка	
зані два моменти виступають в органічній єд	
ності й є основними визначальними власти	
востями, кваліфікують будь	яку організацій	
ну форму діяльності як правову. 

Оптимізація методичного забезпечення
системи державного фінансового контролю
повинна здійснюватися з урахуванням того,
що різноманітність організаційно	правових
форм господарюючих суб’єктів, бурхливий роз	
виток підприємництва за відсутності належ	
ного державного контролю створюють умови
для корупції та зловживань в економічній сфе	
рі. Зміцнення економіки країни, боротьба з
корупцією, подолання всіх негативних явищ
перехідного періоду неможливі без зміцнен	
ня вертикалі державної влади на всіх рівнях
управління економікою, у тому числі через
удосконалення форм і методів державного
фінансового контролю. 

Оптимізуюче значення має принцип ви	
значеності державного фінансового контро	
лю, який передбачає, що форми та методи кон	
трольно	фінансової діяльності повинні мати
процесуально	правову регламентацію і бути
повністю врегульовані на рівні закону, що, у
свою чергу, зумовлено необхідністю дотри	
муватися принципу законності. 

Невизначеність законодавчих норм, що
регламентують форми здійснення контролю,
призводить до необґрунтованого викорис	
тання кадрових і технічних ресурсів, до до	
даткових витрат на обробку інформації, що
знижує рентабельність контролю. Стан су	
часного українського законодавства не доз	
воляє зробити висновок про досягнення ме	

ти визначеності та законності контролю як
системи процесуальних дій, врегульованих
правом. 

Крім того, потребують законодавчого ви	
значення форми здійснення контролю. Для
оптимізації державного фінансового контро	
лю необхідно, щоб він здійснювався у формі
обліку даних і фінансової перевірки. Під об	
ліком даних маємо на увазі обов’язкове на	
дання організаціями та фізичними особами
передбаченої інформації у вигляді докумен	
тів встановленої форми. Під перевіркою розу	
міємо здійснення органами державного фінан	
сового контролю дій, перелік і порядок здійс	
нення яких прямо передбачені законодавст	
вом, по отриманню від організацій і фізичних
осіб інформації в передбаченій формі. 

Органи державного фінансового контро	
лю можуть використовувати будь	які методи
перевірки інформації або її отримання, що не
порушують законодавство, права та свободи
особи. Проте для використання одержаних у
ході перевірки результатів і настання право	
вих наслідків має дотримуватися регламен	
тований законом порядок і використовува	
тися лише визначені законом методи. У вста	
новлених законом випадках юридичним ре	
зультатом одержаних результатів контролю
є відповідальність. Більше того, відповідаль	
ність може наставати тільки в результаті здійс	
нення контролю. При цьому в двох випадках
результати контролю можуть не мати пра	
вових наслідків у вигляді санкцій: якщо ре	
зультати позитивні та порушень не виявле	
но; якщо порушення відомі, але їх наявність
встановлена з порушенням законодавчо за	
кріпленого порядку і засобів отримання даних. 

Одним із важливих методичних аспектів
організації контролю за виконанням розпо	
ряджень контрольних органів з метою підви	
щення якості контрольної роботи є розроб	
лення методики здійснення внутрішнього кон	
тролю. 

Незважаючи на те, що законодавче регу	
лювання процедур контролю в цілому, з по	
гляду принципів організації контролю, має
правильний вектор розвитку, правове регу	
лювання форм фінансового контролю вима	
гає значних доопрацювань і вдосконалень. На
даний час здебільшого здійснюється конт	
роль за виконанням законів про бюджет за
звітний період, поточний контроль за вико	
нанням бюджету поточного року, проводять	
ся експертизи проекту бюджету на майбут	
ній рік. Іншими словами, фінансовий конт	
роль зведений до бюджетно	фінансового кон	
тролю, обмежений виключно бюджетними
коштами, що не охоплює всієї системи еко	
номічних відносин у державі, мікросистем гос	
подарюючих суб’єктів різних організаційно	
правових форм. 
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Про оптимізацію форм і методів контро	
лю можна вести мову в широкому та вузько	
му значенні, маючи на увазі різні форми облі	
ку і перевірки. При цьому одні форми закріп	
лені законодавчо, інші – на рівні підзаконних
нормативних актів. За умови жорсткої зако	
нодавчої регламентації форм і методів здійс	
нення податкового контролю підготовка до
контрольних заходів буде більш ретельною
та продуманою, а вибір об’єкта – адресним і
цілеспрямованим. Використання оптималь	
них процесуальних форм дозволить макси	
мально реалізовувати результати контролю. 

Особливо важливо законодавчо закріпи	
ти однозначні процесуальні форми у сфері
контролю у вузькому значенні. На нашу дум	
ку, це особливо важливо у сфері податкового
контролю, де вибір форм і методів контролю,
що підлягають юридичному закріпленню, по	
винен ґрунтуватися на дотриманні балансу
інтересів платників податків і держави, а в
ідеалі – суспільства. Необхідно підвищувати
ступінь визначеності форм і методів контро	
лю, переводити їх регулювання із сфери під	
законної нормотворчості на рівень законодав	
чих актів. Такі перетворення повинні спри	
яти розвитку правової податкової культури,
високій фінансовій ефективності заходів дер	
жавного фінансового контролю. 

Найважливіший принцип організації дер	
жавного фінансового контролю, реалізація яко	
го дозволить уникнути дублювання в діяль	
ності контрольних органів, – розмежування
компетенції органів державного фінансового
контролю відповідно до конституційного прин	
ципу поділу влади. Науково вивірені та під	
тверджені світовою практикою принципи дер	
жавного фінансового контролю є його органі	
заційною та правовою основою і повинні знай	
ти відповідне законодавче оформлення у за	
коні «Про державний фінансовий контроль». 

Сприятиме підвищенню ефективності
здійснення державного фінансового контро	
лю в Україні, на нашу думку, законодавче ви	
ділення у структурі державного фінансового
контролю незалежного найвищого органу
зовнішнього контролю, який би вирішував
питання координації, методології, наукового
й інформаційного забезпечення, підготовки
кадрів ісвоєчасного підвищення їх кваліфі	
кації. Такий орган міг би розробляти необ	
хідні методики щодо організації контрольних
заходів, типового оформлення фактів і реалі	
зації матеріалів перевірок, у тому числі реко	
мендації щодо вирішення питань у різних си	
туаціях, які виникають під час проведення кон	
трольних заходів; організовувати підготовку
та перепідготовку кадрів з урахуванням су	
часної міжнародної практики обліку і статис	
тики. Таким найвищим органом зовнішнього
контролю, враховуючи практику, що склала	

ся та тенденції законодавчого врегулювання
правового статусу, могла б бути Рахункова
палата. 

Самостійне правове оформлення у законі
«Про державний фінансовий контроль» по	
винні знайти форми та методи державного
фінансового контролю. Слід закріпити, як мі	
німум, дві основні форми державного фінан	
сового контролю: перевірка та ревізія, а та	
кож такі методи, як аналіз, нагляд, обстежен	
ня, інвентаризація, синтез, контрольно	техніч	
ні та математичні методи. Відповідно, зміст і
механізми реалізації цих методів повинні роз	
криватися у Бюджетному кодексі України. 

Заслуговує на увагу такий напрям діяль	
ності із удосконалення організаційно	право	
вого забезпечення фінансового контролю дер	
жави, як поліпшення юридичної роботи над
проектами нормативно	правових актів на ста	
дії їх розроблення й обговорення, встанов	
лення відповідальності у разі допущення пра	
вових помилок, виявлених після ухвалення
нормативно	правових актів. 

Прийняття закону «Про державний фінан	
совий контроль» стане початком формуван	
ня комплексної системи законодавчих і нор	
мативних актів у сфері фінансово	контроль	
ної діяльності України. Цей закон підвищить
статус норм державного фінансового контро	
лю, поставить правові акти, що регулюють
фінансово	контрольну діяльність держави на
один ступінь із іншим законодавством (тобто
правовими актами інших сфер державного
управління). Зазначена обставина має важ	
ливе значення і при вирішенні правових ко	
лізій чинного законодавства з участю фінан	
сово	контрольних органів (наприклад, віднос	
но винесених ними актів по перевірках).
Прийняття зазначеного закону дозволить пе	
рейти фінансово	контрольній діяльності Ук	
раїни на якісно інший рівень, що відповідає
потребам сучасного державного управління.
При цьому основною метою закону має стати
встановлення нормативно	правової основи
функціонування, розвитку та вдосконалення
державного фінансового контролю в Україні. 

Важливим напрямом підвищення ефек	
тивності системи фінансового контролю, за	
безпечення його законності є також форму	
вання необхідного рівня правової культури
посадових осіб системи органів, які здійсню	
ють державний фінансовий контроль. Особ	
ливу значущість у діяльності посадових осіб,
яким доручається застосовувати свої знання
від імені держави, компетентних органів і ор	
ганізацій, має правова культура, що є ефек	
тивним засобом забезпечення законності та
правомірності їх дій. Вона полягає в знанні
певної частини юридичних норм, в умінні ни	
ми правомірно користуватися, керуватися в
повсякденному житті, у прагненні, бажанні
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діяти скрізь і завжди тільки відповідно до
приписів закону. Будь	яке правильне рішен	
ня, дія посадових осіб компетентних органів
та організацій загрожує такими наслідками, як
втрата авторитету не лише відповідної юри	
дичної особи, а й держави в цілому. Крім то	
го, працівник фінансових органів одночасно
зобов’язаний володіти знаннями права та за	
конів економіки. 

Система фінансового контролю склада	
ється з частин і елементів, тому необхідно кла	
сифікувати сучасну організацію державного
фінансового контролю за суб’єктами, що йо	
го здійснюють, об’єктами контролю, а також
типами контролю, видами, формами та мето	
дами здійснення. 

Викладене дозволяє зробити висновок,
що, для підвищення ролі фінансового конт	
ролю в Україні, вирішення основних проб	
лем у державі, які пов’язані з цим питанням,
необхідно реформувати систему фінансового
контролю. Перш за все, необхідно: 

удосконалити чинну законодавчу базу,
нормативно	правові акти, інструктивні та ме	
тодичні документи, що підвищують ефектив	
ність державного фінансового контролю; 

створити та відпрацювати механізм коор	
динації роботи контрольних органів; 

вирішити питання поліпшення матеріаль	
но	технічного забезпечення контрольних ор	
ганів; 

провести заходи з удосконалення профе	
сійного рівня працівників контрольних ор	
ганів; 

вивчити та впровадити в практику зару	
біжний досвід проведення державного фінан	
сового контролю. 

Найважливішим засобом ефективного під	
вищення результативності державного фінан	
сового контролю є прийняття закону Украї	
ни «Про державний фінансовий контроль»,
закріплення в ньому основних понять, що
використовуються при організації та здійснен	
ні державного фінансового контролю, цілей,
завданнь і принципів державного фінансово	
го контролю, встановлення рамок функціон	
вання єдиної системи державного фінансо	
вого контролю, визначення правового стату	
су органів державного фінансового контролю,
заходів відповідальності за порушення фінан	
сового законодавства. 
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Сприйняття сучасного рівня глобалізації
поступово відходить від однозначного
схвалення. Дедалі більше дослідників

чимраз гучніше та гостріше порушують пи	
тання про необхідність дослідження негатив	
ного впливу глобалізації на формування ін	
формаційного суспільства. Ми стаємо свід	
ками формування нового мережевого суспіль	
ства, все гостріше постає потреба в осмислен	
ні нової ролі держави не тільки у державо	
творчих процесах, а й у формуванні нової по	
літики в інформаційному просторі – кіберпо	
літики. Більше того, з огляду на складнощі,
що виникають у процесі її реалізації, значну
кількість загроз, які випереджають здатність
держави щодо їх своєчасного прогнозуван	
ня, виявлення та нейтралізації або ефектив	
ного попередження, виникає потреба у фор	
муванні нового інституту інформаційного
права – кібербезпекової політики.

Актуальність статті зумовлена тим, що пи	
танням, які в ній розглядаються, в наукових
колах приділяється недостатньо уваги, а на	
гальність його вирішення корелює із сучас	
ними тенденціями швидкоплинного цифро	
вого світу, трансформації інформаційного
суспільства і формування на його основі ме	
режевих та інших суспільств. 

Мета цієї статті полягає у тому, щоб визна	
чити концептуальні засади формування кі	
бербезпекової політики України відповід	
но до її національних інтересів. 

Що стосується рівня дослідженості проб	
леми, то чимало дослідників описують пози	
тивні моменти як формування інформаційно	
го суспільства, так і необхідності розроблення
інформаційного права як загального регуля	
тора інформаційних правовідносин [1–3]. Інша
група дослідників зосереджує увагу у влас	
них пошуках на забезпеченні інформаційної
безпеки, реалізації окремих положень дер	
жавної інформаційної політики [4–14], але

без урахування сучасних тенденцій у кібер	
просторі, концентруючись здебільшого на пи	
таннях систематизації інформаційного зако	
нодавства та розвитку різноманітних інсти	
тутів інформаційного права. Автори на свій лад
трактують інформаційне суспільство, вихо	
дячи з постульованих в інформаціологічній
парадигмі положень. При цьому зміст інфор	
маційного суспільства, на жаль, розкриваєть	
ся відповідно до того, яку галузь науки репре	
зентує дослідник. Такий стан речей призвів
до повного хаосу як в інформаційному праві,
так і кібербезпекових розвідках, які не мо	
жуть надати парадигмальну концепцію дер	
жавної інформаційної політики, виробити за	
сади кібербезпекової політики. На цьому тлі
дослідження Національного інституту стра	
тегічних досліджень виглядають своєчасни	
ми, але досить прожекторськими, оскільки в
них взагалі не згадуються дослідники, які пра	
цюють у тому ж напрямі та мають набагато
більше наукових публікацій [15]. Конструк	
тивнішою є позиція застосування міждисциплі	
нарного підходу, зокрема робіт із різних га	
лузей знань, які можуть бути використані для
досягнення цілей статті.

Незрозуміла державна політика у сфері
науки призвела до того, що могутня україн	
ська держава нині швидко летить до вирію
інформаційного хаосу та позбавлення її ін	
формаційного суверенітету, насадження чу	
жих наукових орієнтирів, нехтування україн	
ськими традиціями наукотворення і форму	
вання спадкоємності в науковій сфері. Цього
допустити не можна. Необхідно якнайшвид	
ше створити робочу групу й остаточно до	
опрацювати та ухвалити Інформаційний ко	
декс, який має стати відлунням Концепції дер	
жавної інформаційної політики. Ці докумен	
ти мають бути пронизані спільною ідеологією,
їх основний зміст – полягати у тому, щоб за
умов сучасного світу забезпечити Україні
надійний рівень процвітання та розвитку в
загрозливому кіберпросторі.
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Онтологічно концепція кібербезпекової
політики є наслідком парадигмального розу	
міння мультівекторності розвитку інформа	
ційного суспільства та його багатоальтерна	
тивності, неможливості заздалегідь визначи	
ти напрями розвитку і відповідно чітко вре	
гулювати нормами права відповідні інформа	
ційні правовідносини. Дуалізм парадигмаль	
ності щодо необхідності чіткого державного
регулювання й іманентності багатоальтерна	
тивності розвитку інформаційного суспільст	
ва внаслідок трансформації глобалізаційних
процесів є висхідним постулатом буття даної
концепції, в якій мають бути відображені за	
сади бачення розвитку держави, збереження
її провідної та визначальної ролі в суспіль	
них процесах (із імплементації ідей людино	
центризму, тобто із урахуванням антрополо	
гічного виміру). 

Гносеологічно концепція кібербезпекової
політики допомагає операціоналізувати між	
дисциплінарну методологію до її формуван	
ня та застосувати її з відповідним додаванням
адекватно до методологічного інструмента	
рію щодо розвитку ефективного механізму кі	
бербезпекової політики з урахуванням сучас	
них тенденцій як щодо генези нових кібер	
загроз, так і щодо міждисциплінаризації наук.

Аксіологічно концепція кібербезпекової
політики є цінністю, яку сам собою несе до	
кумент такого концептуального рівня. Сучас	
на світобудова та формування цифрового уні	
версуму поза контекстом кібербезпекової по	
літики неможливі. Як і розвиток держави по	
за кіберполітикою та інформаційним суспіль	
ством неможливий. Отже, основною метою
даної політики є її здатність сформувати ос	
новні цінності, задля яких власне і вона здійс	
нюватиметься. Що стосується значеннєвого
статусу зазначеної концепції, то вона також
відіграє важливу роль у формуванні як доро	
говказів усієї державної політики, так і інфор	
маційного законодавства.

Слід визнати, що постановка питання що	
до формування основ кібербезпекової полі	
тики є новаторською за своїм змістом, адже 
в рамках правових наук цю тему ніхто не по	
рушував. І хоча сама проблематика стає
об’єктом наукового аналізу певних дослідників,
зокрема Національного інституту стратегіч	
них досліджень, утім окремо проблеми фор	
мування та визначення саме правового змісту
даної концепції не розглядаються.

Особливістю кіберпростору є складність
його правового визначення, окреслення від	
носин між суб’єктами. Саме тому лише у США
акти кіберзагроз і кібератаки розглядаються
як акти проголошення війни. На рівні зако	
нодавства це питання не врегульоване і ви	
рішується в рамках керівництва Агентства з
національної безпеки. Стосовно інших дер	

жав, то здебільшого питання, що розглядають	
ся, не знаходять свого розвитку, адже в ЄС
не прийнято жодного документа, в якому були
б чітко виписані процедури виявлення кібера	
так, здійснена їх класифікація за певними кри	
теріями на відповідні рівні загрози як інфор	
маційному суспільству, так і кіберпростору, ме	
режам, критичній інфраструктурі. Більше того,
навряд чи за таких умов можна чітко відокре	
мити кібервійни від кібератак, спеціальних опе	
рацій кіберпідрозділів спецслужб іноземних
країн і самовільної діяльності хакерів.

Наведені нами факти підтверджують пе	
реконаність у необхідності активізації право	
вих досліджень у даній сфері, яка, нині є най	
менш урегульованою нормами права, хоча
об’єктивно є серйозною загрозою безпеці як
держави, так і конкретної особи.

Слід зазначити, що за певних умов дер	
жава може ввести обмежувальні режими. Так,
у Китаї існують певні обмеження на користу	
вання фейсбуком; у КНДР взагалі такий сер	
віс, як Google, заборонено. У США, які претен	
дують на високий рівень демократії, прийня	
то законодавство щодо здійснення контролю
в Інтернеті, виділяються кошти на прослухо	
вування в Інтернеті та слідкування за людь	
ми [16]. Фактично інформаційне суспільство
принесло оманливі плоди радості лише на пер	
ших етапах, а коли люди вже не можуть обій	
тися без Інтернету та цифрових технологій,
інформаційне суспільство стало очевидним
фактом, настав час розплати: час позбавлення
інформаційних свобод конкретної людини.

Основним призначенням кібербезпекової
політики є збереження самобутності націй,
держав, забезпечення інформаційних прав і
свобод людини  у кіберпросторі, унеможлив	
лення маніпулювання масовою свідомістю та
введення обмежувальних правових, інформа	
ційних режимів через різні забобони і бажан	
ня суб’єктів управління. Ми свідомо вжива	
ємо саме цей термін, а не термін «держава».
Багато хто в наукових колах чинить непра	
ведну наукову війну з цією політичною орга	
нізацією. Мета цієї війни одна: знесилення
державних інституцій призведе до інститу	
ційної неспроможності в ефективному захисті
прав і свобод людини у кіберпросторі. Поєд	
нане із провалами у державній кіберполітиці
це може призвести до втрати державності. 

Державна кібербезпекова політика (далі –
ДКБП) формується та реалізується за умов,
коли у сучасному світі нівелюється різниця
між національним і глобальним кіберпросто	
ром, зростає кількість жертв від хакерських
атак і масштабність протиправної діяльності
у кіберпросторі, спостерігається стійка тен	
денція до появи нових видів кіберзагроз, а
сам кіберпростір починає використовуватися
для формування у свідомості людей керова	
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них алгоритмів управління сучасною цивілі	
зацією.

Малоефективність інформаційного зако	
нодавства зумовлює і неефективність як між	
народно	правового механізму, так і  співробіт	
ництва у сфері реалізації кібербезпекової по	
літики у широкому розумінні.

Викладене дозволяє зробити висновок, що
основними вимогами до ДКБП є:

вона має випливати із вимог Конституції
України, положень Концепції державної ін	
формаційної політики, Стратегії національ	
ної безпеки України, теорії та досвіду інфор	
маційної боротьби (як внутрішнього, так і за	
рубіжного);

розвінчання мифологізації щодо однознач	
но позитивного сприйняття інформаційного
суспільства, формування правильного й адек	
ватного розуміння у суспільстві небезпеки від
неконтрольованого розвитку інформаційно	
го суспільства;

забезпечення формування єдиного підхо	
ду на всіх рівнях держави до здійснення кібер	
безпекової діяльності;

вироблення цілей, функцій, принципів і
методів кібербезпекової діяльності;

формування засад для визначення напря	
мів створення загальнодержавної системи кі	
бербезпеки;

закладення фундаменту для випереджа	
ючого розвитку кіберзагроз, формування пра	
вової бази регулювання інформаційних пра	
вовідносин;

формування кібербезпекової свідомості та
кібербезпекової культури;

зміцнення рівня кібербезпеки.
Проблема, що розглядається, потребує по	

дальшого вивчення та дослідження, оскільки
від її реального вирішення залежить майбут	
нє української держави.
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In the article the modern trends of cybersecurity policy are analyzed. The basis of cybersecurity po�
licy forming is defined.

В статье исследуются современные трэнды политики кибербезопасности, выявляются
предпосылки и сформулированы основы формирования данной политики в Украине.
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Аналіз літератури та правового матеріалу,
присвяченого інформаційній проблема	
тиці, свідчить, що в доктринальних дже	

релах і нормативно	правових актах нарівні з по	
няттям «персональні дані» використовуються й
інші поняття: «інформація про особу», «персо	
нальна інформація», «особиста інформація», «осо	
бистісна інформація», «конфіденційна інфор	
мація особистого характеру» тощо. Саме тому
актуальним напрямом наукового дослідження є
визначення співвідношення зазначених понять,
що і зумовило мету цієї статті. 

Серед дослідників, які займаються пробле	
мою, що розглядається, заслуговують на увагу
роботи таких учених, як В. Баскаков, К. Бєля	
ков, В. Брижко, В. Гавловський, В. Залізняк, Р. Ка	
люжний, В. Копилова, Б. Кормич, О. Коханов	
ська, В. Ліпкан, А. Марущак, П. Матвієнко, А. Па	
зюк, А. Тунік, В. Цимбалюк, М. Швець та ін. 

Полісемія понять, пов’язаних із персональ	
ними даними, спостерігається не лише на докт	
ринальному рівні. Така ситуація є характерною
і для вітчизняного законодавства. Так, згідно з
п. 2 ст. 32 Конституції України не допускається
збирання, зберігання, використання та поширен	
ня конфіденційної інформації про особу без її зго	
ди. У Законі України «Про національний архів	
ний фонд і архівні установи» від 24.12.1993 р.
цього Закону закріплюється поняття «конфіден�
ційна інформація про особу» (п. 4 ст. 16). Іден	
тичне поняття використовується і в ст. 182 Кри	
мінального кодексу (далі – КК) України. 

У Законі України «Про звернення грома	
дян» від 02.10.1996 р. зазначається, що «не до	
пускається розголошення одержаних із звернень
відомостей про особисте життя громадян без
їх згоди чи відомостей, що становлять державну
або іншу таємницю, яка охороняється законом,
іншої інформації, якщо це ущемляє права та за	
конні інтереси громадян. Не допускається з’ясу	
вання даних про особу громадянина, що не сто	
суються звернення» (ст. 10). 

Одразу декілька понять використовується в
Законі України «Про телебачення і радіомов	
лення» від 21.12.1993 р.: інформація про при�
ватне життя громадянина, інформація про осо�
бисте життя громадянина (ст. 59). 

Заслуговує на увагу той факт, що у норма	
тивно	правових актах чи різного роду доктри	
нальних джерелах спостерігається відмінність у
трактуванні цього поняття. Порушена тематика
знайшла правове закріплення, насамперед, у між	
народних правових документах. Так, у Конвен	
ції «Про захист осіб у зв’язку з автоматизова	
ною обробкою персональних даних», що набула
чинності 01.10.1985 р. Термін «персональні да	
ні» означає будь	яку інформацію, що стосується
конкретно визначеної особи або особи, яка може
бути конкретно визначена (ст. 2). 

Відповідно до Директиви Європейського
Союзу (далі – ЄС) «Про захист осіб у зв’язку з
обробкою персональних даних та вільним обігом
цих даних» від 24.10.1995 р. персональні дані –
це будь	яка інформація про фізичну особу – іден	
тифіковану або таку, що може бути ідентифі	
кована. 

Таким чином, в основних міжнародних до	
кументах, де закріплюються загальні засади ор	
ганізаційно	правового захисту персональних да	
них використовується поняття «персональні да	
ні», під якими розуміють певну інформацію, за
допомогою якої можна чітко визначити конкрет	
ну людину. 

У вітчизняному законодавстві тривалий час
було відсутнє законодавче закріплення дефініції
«персональні дані». Лише з прийняттям Закону
України «Про захист персональних даних» таке
визначення знайшло своє відображення: персо	
нальні дані – це відомості чи сукупність відо	
мостей про фізичну особу, яка ідентифікована
або може бути конкретно ідентифікована (ст. 2).
Отже, вітчизняний законодавець при закріплен	
ні дефініції персональних даних безпосередньо
використав норми міжнародного законодавст	
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ва, зокрема стандарти ЄС. Зрозуміло, що такий
підхід зумовлений необхідністю адаптації віт	
чизняного законодавства до законодавства ЄС
у зв’язку з проголошенням Україною курсу на
євроінтеграцію. 

Іншим вітчизняним актом, де міститься ви	
значення поняття «персональні дані» є Закон
України «Про інформацію», в якому також за	
кріплено, що інформація про фізичну особу
(персональні дані) – це відомості чи сукупність
відомостей про фізичну особу, яка ідентифіко	
вана або може бути конкретно ідентифікована
(ст. 11). 

Проведений аналіз свідчить, що у вітчизня	
ному законодавстві дефініції «персональні
дані» й «інформація про особу» є ідентичними
поняттями, а тому можуть вживатися як сино	
німічні та взаємозамінні. 

У Законі України «Про доступ до публічної
інформації» також використовується поняття «ін	
формація про особу», хоча дефініція цього по	
няття відсутня. 

Тривалий час правове регулювання суспіль	
них відносин, пов’язаних із збиранням, збері	
ганням, використанням та поширенням інфор	
мації про особу (персональних даних) здійсню	
валося більш як двома десятками вітчизняних
нормативно	правових актів, які не відповідали
міжнародному й європейському законодавству,
зокрема щодо розуміння змісту персональних
даних, а також вимог їх захисту. Багатоманіття
спостерігається й у доктринальних досліджен	
нях, що присвячені цій проблематиці. Хоча зде	
більшого в наукових колах все ж використову	
ється категорія «персональні дані». Так, В. Бриж	
ко визначає персональні дані як окремі відо	
мості про фізичну особу чи сукупність таких ві	
домостей, що ідентифікована або така, що може
бути ідентифікована [1, с. 21]. Це визначення
ґрунтується на нормах ЄС, а саме на дефініції,
що закріплена Директивою ЄС «Про захист осіб
у зв’язку з обробкою персональних даних та віль	
ним обігом цих даних» від 24.10.1995 р. 

В. Брижко вважає, що «ідентифікованою
вважається будь	яка особа, чия особистість мо	
же визначатися прямо чи опосередковано, зок	
рема, через ідентифікаційний номер або один
чи декілька елементів фізичної, фізіологічної,
психічної, економічної, культурної або соціаль	
ної тотожності, що має достовірний зміст. Ос	
таннє важливо з точки зору адресних умов ро	
боти з персональними даними та засобами пра	
вового захисту людини щодо збирання, збері	
гання, використання та поширення про неї відо	
мостей, у тому числі помилкових, випадкових,
анонімних та ін.» [1, с. 21]. 

Ми погоджуємося з такою позицією, але до	
датково зауважимо, що лише система, комплекс
даних дозволить ідентифікувати конкретну осо	
бу, тобто навіть зазначення прізвища, ім’я, по
батькові недостатньо для того, щоб визначити
про яку особу йдеться. 

На думку Г. Виноградової, персональні дані –
це сукупність документованих або публічно ого	

лошених відомостей про фізичну особу. Основ	
ними даними про фізичну особу (власне, персо	
нальними даними) є: національність, освіта, сі	
мейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також
адреса, дата та місце народження [2, с. 115]. 

В. Василюк та С. Климчук пропонують пер	
сональні дані розглядати як інформацію (зафік	
совану на матеріальному носії) про конкретну
особу, що ототожнена або може бути ототожне	
на з нею [3, с. 117]. До персональних даних дос	
лідники відносять біографічні та розпізнаваль	
ні дані, особисті характеристики, відомості про
сімейний, соціальний стан, професію, службо	
ве та фінансове становище, стан здоров’я тощо
[3, с. 117]. 

Іншим вживаним поняттям у наукових дже	
релах для позначення персональних даних є «кон	
фіденційна інформація про особу». Такою кате	
горією, зокрема, оперує у своїх дослідженнях 
А. Марущак, зазначаючи, що «конфіденційна ін	
формація про особу» є одним із специфічних 
видів інформації з обмеженим доступом [4–6].
З цього приводу зазначимо, що не всі персональні
дані є інформацією з обмеженим доступом. Так,
згідно із ст. 5 Закону України «Про захист пер	
сональних даних», персональні дані, крім зне	
особлених персональних даних, за режимом дос	
тупу є інформацією з обмеженим доступом. Крім
того, винятками є персональні дані певних ка	
тегорій громадян; зокрема, персональні дані фі	
зичної особи, яка претендує зайняти чи займає
виборну посаду (у представницьких органах) або
посаду державного службовця першої категорії,
не належать до інформації з обмеженим доступом. 

А. Марущак не визначає поняття «конфі	
денційна інформація про особу»; лише заува	
жує, що до конфіденційної інформації про осо	
бу, зокрема, належать такі свідчення про особу:
освіта; сімейний стан; релігійність; стан здоров’я;
дата та місце народження; майновий стан; інші
персональні дані [7, с. 20]. Аналіз цим дослідни	
ком матеріалів органів судової влади дав підста	
ви віднести до такої інформації також дані про:
інтимні сторони життя; захворювання; неблаго	
видні вчинки; злочинну діяльність тощо [7, с. 20].

Посилаючись на постанову Пленуму Вер	
ховного Суду України, А. Марущак розширює
коло відомостей, що становлять конфіденційну
інформацію про особу, зазначаючи, що до таких
даних також належать відомості, які ганьблять
потерпілого або близьких йому осіб, тобто такі
дійсні чи вигадані дані про них, які потерпілий
бажає зберегти в таємниці та розголошення яких,
на його думку, скомпрометує або принизить честь
і гідність його чи близьких йому осіб [8, с. 90]. 

Конфіденційною інформацією про особу про	
понується розуміти як повністю або частково при	
ховану інформацію, доступ до якої можливий ли	
ше за бажанням особи або на вимогу інших осіб
та у випадках і порядку, передбачених законом,
по можливості із збереженням цієї інформації
та додержанням прав особи [9, с. 21]. 

Доволі категорично, але недостатньо аргу	
ментовано висловлює авторську позицію щодо
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співвідношення понять «персональна інфор	
мація», «інформація про особу» та «персональ	
ні дані» О. Радкевич. Так, автор зазначає, що
різновидом інформації, яка розкриває індивіду	
альність окремої особи є персональна інфор	
мація, під якою розуміють – ім’я, прізвище, пас	
портні дані, різні паролі для доступу до сервісів
та електронних «гаманців». Крім того, до персо	
нальної інформації належать: номери телефону,
номери телефонів родичів, домашня адреса, вік
і дата народження, місце роботи, персональні фо	
то, відеоматеріали тощо. Отже, це інформація
про особу, що дозволяє ідентифікувати її за до	
помогою відповідних критеріїв. Здійснюючи та	
ку ідентифікацію відбувається процес персоні	
фікації тих чи інших відомостей. Для позначен	
ня відомостей про особу, які вже зазнали пере	
носу з матеріального світу в електронний та за	
писані на певному носії, придатні для автомати	
зованої обробки, можливе застосування термі	
на «персональні дані». Отже, інформація, яка доз	
воляє безпосередньо або за допомогою інших
чинників ідентифікувати особу, є персональною
інформацією, а інформація, яка надана в елект	
ронному вигляді та складається із знаків і чисел,
є персональними даними [10, с. 123]. 

Важливе значення для розуміння поняття та
змісту персональних даних мають і рішення Кон	
ституційного Суду України. Так, у рішенні Кон	
ституційного Суду України у справі щодо офі	
ційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Зако	
ну України «Про інформацію» та ст. 12 Закону
України «Про прокуратуру» (справа К. Г. Усти	
менка), «частина друга статті 32 Конституції
України не допускає збирання, зберігання, ви	
користання та поширення конфіденційної ін	
формації про особу без її згоди, крім випадків,
визначених законом, і лише в інтересах націо	
нальної безпеки, економічного добробуту та прав
людини. Але вітчизняним законодавством не пов	
ністю визначено режим збирання, зберігання,
використання та поширення інформації, зокре	
ма щодо психічного стану людини, її примусо	
вого огляду та лікування, не створено процеду	
ру захисту прав особи від протизаконного втру	
чання в її особисте життя психіатричних служб.
Закон України «Про інформацію» закріплює ли	
ше загальні принципи доступу громадян до ін	
формації, що стосується їх особисто. Механізм
реалізації зазначеного права належним чином
не визначений. Відсутнє й регулювання вико	
ристання конфіденційних даних у сфері психі	
атрії». «…Правовідносини, що виникають у цій
сфері, у т. ч. й інформаційного характеру, регу	
люються відомчими нормативними актами ко	
лишнього СРСР…». 

Розглянувши згадану справу, Конституцій	
ний Суд України вирішив, що до конфіденцій	
ної інформації, зокрема, належать свідчення про
особу (освіта, сімейний стан, релігійність, стан
здоров’я, дата та місце народження, майновий
стан, інші персональні дані). Крім того, до ме	
дичної інформації, тобто свідчення про стан здо	
ров’я людини, належать відомості про історію її

хвороби, про мету запропонованих досліджень і
лікувальних заходів, прогноз можливого роз	
витку захворювання, у тому числі про наявність
ризику для життя та здоров’я. 

Законом України «Про інформацію» чітко
визначено безальтернативний перелік відомос	
тей, що складають персональні дані. В рішенні
ж Конституційного Суду України з цього пи	
тання такий перелік є менш однозначним. Дійс	
но, тлумачення ст. 12 Закону України «Про ін	
формацію» має здійснюватись у розширюваль	
ний спосіб, оскільки використовуючи букваль	
ний спосіб тлумачення цієї статті, можна дійти
висновку, що прізвище, ім’я, по батькові не є
персональними даними, хоча саме вони, насам	
перед, допомагають ідентифікувати особу. 

Разом із тим слід зазначити, що, наприклад,
прізвище, ім’я, по батькові особи чи дата її на	
родження окремо не можуть вважатися персо	
нальними даними, оскільки таким чином вони
унеможливлюють ідентифікацію особи (адже
таке ж прізвище, ім’я, по батькові може мати ба	
гато інших осіб у країні; і дата народження без
зазначення імені її власника не є персональни	
ми даними). Але в комплексі ці відомості є пер	
сональними даними, оскільки за їх допомогою
можна чітко встановити, якій саме особі вони
належать. 

Закон України «Про захист персональних
даних» також не містить чіткий перелік відо	
мостей, що можна віднести до персональних да	
них. Хоча відповідно до ч. 1 ст. 7 цього Закону
забороняється обробка персональних даних про
расове або етнічне походження, політичні, релі	
гійні або світоглядні переконання, членство в
політичних партіях і професійних спілках, а та	
кож даних, які стосуються здоров’я чи статево	
го життя. 

Таким чином, крім зазначених відомостей,
що закріплені в Законі України «Про інформа	
цію» і в рішенні Конституційного Суду України,
до персональних даних слід також віднести і такі
дані, як расове або етнічне походження; полі	
тичні, релігійні або світоглядні переконання;
членство в політичних партіях і професійних
спілках; дані, що стосуються здоров’я чи стате	
вого життя. 

Не менш важливе значення для розуміння
персональних даних мають також інші норма	
тивно	правові акти, що регулюють суспільні від	
носини у конкретних сферах. Так, згідно з п. 2
ст. 24 Кодексу законів про працю України при
укладенні трудового договору громадянин зобо	
в’язаний подати паспорт або інший документ,
що посвідчує особу, трудову книжку, а у випад	
ках, передбачених законодавством, також доку	
мент про освіту (спеціальність, кваліфікацію),
про стан здоров’я й інші документи. У статті 25
Кодексу законів про працю України також за	
значено, що при укладенні трудового договору
забороняється вимагати від осіб, які поступають
на роботу, відомості про їх партійну та національну
належність, походження, реєстрацію місця про	
живання чи перебування. 
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Таким чином, персональні дані особи, яка
наймається на роботу, що містяться в паспор	
ті або документі, що посвідчує особу, в трудо	
вій книжці, документі про освіту (спеціаль	
ність, кваліфікацію), документі про стан здо	
ров’я й інших документах, які він подав при ук	
ладенні трудового договору, обробляються най	
мачем винятково для здійснення повноважень
у сфері правовідносин, що виникли у нього з пра	
цівником на підставі трудового договору (конт	
ракту). 

Перелік відомостей, що є персональними
даними особи, є динамічним і залежить, насам	
перед, від конкретної сфери правовідносин, які
виникли у конкретної особи (власника чи во	
лодільця персональних даних) та іншими осо	
бами. Крім того, такі дані можуть змінюватися
(наприклад місце проживання, прізвище тощо),
але особа, якій належать ці дані, не вказує на їх
зміну особі, яка цими даними користується на
законних підставах. Чи такі дані можуть бути не	
достовірними. Так, дослідження даних, які вка	
зуються фізичною особою при укладенні дого	
вору про надання послуг мобільного зв’язку, доз	
волило дійти висновку, що «у момент укладання
договору оператор мобільного зв’язку отримує
різні види інформації про абонента, залежно від
документа, яким особа підтверджує особисті да	
ні (паспорт, посвідчення водія, службове посвід	
чення працівника органів державної влади або
місцевого самоврядування тощо)» [11, с. 85].
При цьому «обов’язковими є прізвище, ім’я, по
батькові; реєстраційні дані документа, що під	
тверджує особу; індивідуальний податковий
номер. Додатковими – відомості щодо адреси
реєстрації, адреси можливого фактичного місця
проживання (адреси доставки кореспонденції),
контактного телефону, адреси електронної пош	
ти» [11, с. 85]. Таким чином, частина відомос	
тей, які вказуються фізичною особою при укла	
денні договору, є документально не підтвердже	
ними і можуть бути недостовірними (не відпо	
відати дійсності) [11, с. 85]. 

Що стосується переліку відомостей про
фізичну особу, які є персональними даними, то
в зв’язку з численними зверненнями громадян
щодо практичного застосування деяких положень
Закону України «Про захист персональних да	
них» Міністерство юстиції України надало роз’яс	
нення (від 21.12.2012 р.) з найбільш актуальних
і поширених питань у цій сфері, в якому, зокре	
ма, зазначено, що законодавством України не
встановлено і не може бути встановлено чітко	
го переліку відомостей про фізичну особу, які є
персональними даними, задля можливості зас	
тосування положень Закону до різноманітних
ситуацій, у тому числі при обробці персональ	
них даних в інформаційних (автоматизованих)
базах і картотеках персональних даних, що мо	
жуть виникнути у майбутньому, у зв’язку із змі	
ною в технологічній, соціальній, економічній та
інших сферах суспільного життя. 

Що стосується співвідношення понять «пер	
сональні дані» та «конфіденційна інформація про

особу», то дискусію з цього приводу припинено
рішенням Конституційного Суду України від
20.01.2012 р., коли було надано офіційне тлу	
мачення положень частин 1, 2 ст. 32, частин 2,
3 ст. 34 Конституції України в аспекті таких пи	
тань: що слід розуміти під інформацією про
особисте та сімейне життя, зокрема, чи нале	
жить така інформація до конфіденційної інфор	
мації про особу, а також чи є збирання, збе	
рігання, використання та поширення інформа	
ції про особу втручанням в її особисте і сімейне
життя. 

Згідно з рішенням Конституційного Суду
України у справі за конституційним поданням
Жашківської районної ради Черкаської області
щодо офіційного тлумачення положень частин
1, 2 ст. 32, частин 2, 3 ст. 34 Конституції Ук	
раїни, яке є обов’язковим до виконання на тери	
торії України, визначено, що: «інформацією про
особисте та сімейне життя особи є будь	які відо	
мості та/або дані про відносини немайнового та
майнового характеру, обставини, події, стосун	
ки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї,
за винятком передбаченої законами інформації,
що стосується здійснення особою, яка займає по	
саду, пов’язану з виконанням функцій держави
або органів місцевого самоврядування, посадових
або службових повноважень. Така інформація
про особу є конфіденційною». 

Висновки 

Найбільш поширеними категоріями, що ви	
користовують у своїх дослідженнях фахівці проб	
лематики персональних даних, а також законо	
давець у відповідних нормативно	правових ак	
тах, є «персональні дані», «інформація про осо	
бу», «конфіденційна інформація про особу». По	
няття «персональні дані» та «інформація про
особу» є змістовно ідентичними. Не всі персо	
нальні дані є інформацією з обмеженим досту	
пом. Винятками є знеособлені персональні дані
та персональні дані певних категорій громадян,
зокрема персональні дані фізичної особи, яка
претендує зайняти чи займає виборну посаду (у
представницьких органах) або посаду держав	
ного службовця першої категорії. 

Поняття «персональні дані» та «конфіден	
ційна інформація про особу» співвідносяться
між собою як загальне та часткове, тобто саме
конфіденційна інформація про особу завжди є 
інформацією з обмеженим доступом; її поши	
рення без згоди цієї особи можливе лише у чіт	
ко визначених випадках: в інтересах національ	
ної безпеки, економічного добробуту та прав
людини. 

Конфіденційна інформація про особу охоп	
лює нарівні з іншими відомостями й інформа	
цію про особисте та сімейне життя особи. 

При прийнятті основного нормативно	пра	
вового акта, що регулює суспільні відносини,
пов’язані з захистом персональних даних (Закон
України «Про захист персональних даних»), а
також в основі легальної дефініції «персональні
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дані» лежать нормативно	правові акти Ради Єв	
ропи та ЄС. Що стосується інших понять, які
використовують дослідники цієї проблематики
(«особиста інформація», «особистісна інфор	
мація», «конфіденціальна інформація», «персо	
нальна інформація» тощо), то етимологічний їх
аналіз дозволив дійти висновку, що вони є зміс	
товно однозначними між собою та поняттям «пер	
сональні дані». Плюралізм цих понять пов’яза	
ний з авторським перекладом зарубіжних нор	
мативно	правових актів. 

Нині у вітчизняному законодавстві відсут	
ній чіткий безальтернативний перелік відомос	
тей, що становлять зміст персональних даних.
Лише комплексне дослідження значної кілько	
сті нормативно	правових актів і певних рішень
Конституційного Суду України дозволяє ви	
значити приблизне коло таких відомостей. Ос	
новне правило при цьому полягає в тому, що за
допомогою таких відомостей можна точно ви	
значити про яку особу йдеться, тому необхідно
враховувати конкретну ситуацію, за якої такі да	
ні цією особою надаються чи мають надаватися.
Комплексне, системне зазначення відомостей
дозволить чітко ідентифікувати особу, а їх ви	
користання без її згоди порушуватиме право на
приватність персональних даних. 
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Мы глубоко убеждены, что наступле	
ние эпохи глобализации является
новым этапом и отправной точкой

развития уголовного права и юриспруденции.
Находясь на данном великом переходном
пункте истории, взяв на себя историческую
миссию и воплощая дух времени, мы должны
исследовать новые проблемы в криминоло	
гии и уголовном праве, способствовать даль	
нейшему развитию уголовно	правовой науки.
Это требует масштабной реформы, иннова	
ции, смешения и развития теорий уголовного
права для прогрессивного понимания глоба	
лизации теории уголовного права. Это будет
длительным историческим процессом. 

Теория уголовного права является про	
дуктом эпохи и будет, несомненно, разви	
ваться с продолжением эпохи. Мы должны
пересмотреть существующие теории уголов	
ного права, принимая во внимание текущую
реальность и заглядывая в будущее для про	
ведения предстоящего исследования реформ
и инновации теорий уголовного права. 

Первостепенное значение глобализация
теории уголовного права приобретает в усло	
виях продолжающего роста глобализации
преступности. В первую очередь большую уг	
розу безопасности человечества несет собой
международный терроризм, организованная
преступность и коррупция. Ни одна страна не
может самостоятельно справиться с этими
угрозами. Это требует постепенной глобали	
зации теории уголовного права для обеспече	
ния верховенства закона и защиты прав чело	
века. Конвенция ООН против транснацио	

нальной организованной преступности, Кон	
венция против коррупции, всеобщая ратифи	
кация и применение Международных анти	
террористических инструментов являются
индикаторами наступления новой эпохи в те	
ории уголовного права. 

В течение длительного времени теория
уголовного права эволюционировала и разви	
валась в пределах отдельных государств. Ис	
следования уголовного права проводились на
национальном уровне исходя из текущей обс	
тановки в стране. Методы исследования со	
стояли в обобщении теории и практики, что
служило практическим национальным инте	
ресам, в то время как сотрудничество и обмен
с другими странами осуществлялись для ис	
пользования опыта других государств с более
развитой теорией и практикой правопримене	
ния. Однако таким исследованиям не доста	
вало глобального видения реальности, пос	
кольку начальные и конечные цели вполне ог	
раничены. 

Эпоха глобализации требует обновления
идей и методологии научных исследований.
Теория уголовного права уже начала переме	
щаться с национального на мировой уровень.
Изучение развития уголовного права в миро	
вом масштабе включает и служит интересам
не только отдельных стран, но должно одно	
временно способствовать совершенствованию
международного уголовного права. Придер	
живаясь самых высоких стандартов, исследуя
международную теорию уголовного права,
научная методология должна обеспечивать
всесторонний анализ глобального исследова	
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ния. Она должна принимать во внимание на	
циональную теорию уголовного права как
фундаментальную часть глобальной теории и
практики. Всесторонний глобальный анализ
и сравнительно	правовое исследование разви	
тия международного уголовного права долж	
но соответствовать требованиям эпохи глоба	
лизации и удовлетворять интересам, как всего
мирового сообщества, так и отдельных госу	
дарств. 

В настоящее время теория уголовного
права будет по	прежнему национальной, не	
смотря на то, что она уже защищает отдельные
сферы глобализированного мира. Следова	
тельно, текущие исследования уголовного
права должны в своей отправной точке опи	
раться, прежде всего, на национальную те	
орию уголовного права. Однако, по мере сво	
его дальнейшего развития, она будет все боль	
ше приходить к глобальному осознанию су	
ществующей реальности. Несмотря на то,
что это длительный процесс, продолжающе	
еся расширение и углубление процесса все	
мирной глобализации оперативно разовьет
глобальную теорию уголовного права, вклю	
чив в нее элементы национального уголовно	
го права. 

Глобализация преступности и уголовного
права требует от специалистов и ученых раз	
ных стран усилить международное сотрудни	
чество и постоянный обмен мнениями отно	
сительно важных теоретических и практичес	
ких проблем. В прошедшие 10 лет мы успеш	
но провели восемь международных конфе	
ренций для изучения всех этих проблем, до	
бились определенных успехов и приобрели
большой опыт. 

Для придания этой конференции основ	
ного направления и для поддержания ее не	
прерывности мы решили с нынешнего года
создать Международный форум по проблемам
преступности и уголовного права в эпоху гло	

бализации и проводить его ежегодный созыв
в октябре месяце. Это предоставит ученым
достаточно стабильную платформу для меж	
дународного сотрудничества, обмена мнени	
ями и научного обмена. Тема каждого созыва
будет определяться путем сочетания объек	
тивных потребностей с субъективными жела	
ниями. Исследовательские центры, Центр ис	
следования уголовного права и Исследова	
тельский центр по проблемам терроризма и
организованной преступности при Китайс	
ком политико	юридическом университете бу	
дут поддерживать форум и тесно общаться с
другими исследовательскими учреждениями
для проведения важных научных исследова	
ний и создания серьезной теоретической базы
для каждого созыва форума. 

Для усиления организационной роли 
форума и формирования серьезной фи	
нансовой поддержки мы создали веб	сайт
(МФППУПЭГ), который стал базой для раз	
мещения рекламы и совместного обмена на
национальном и международном уровне. 
С этого года мы начинаем привлекать сред	
ства от национальных и международных ор	
ганизаций и граждан. Мы также создали бю	
ро экспертов для международного сотрудни	
чества и редакцию для публикации научных
трудов и результатов каждого форума на ки	
тайском и английском языках.

Целью МФППУПЭГ является постепен	
ное достижение глобальности уголовного пра	
ва. Поэтому МФППУПЭГ сам по себе дол	
жен постепенно стать глобальным. Мы будем
постепенно увеличивать число стран, прини	
мающих участие в форуме, сотрудничать с уче	
ными и экспертами со всего мира для прове	
дения исследований. 

Мы приглашаем других международных
экспертов принять участие в форуме, чтобы
сделать его по	настоящему международной
организацией. 
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Розвиток сучасного кримінального права
та проблеми, що виникають при цьому, 
вимагають пошуку науково обґрунтованих

відповідей щодо суті кримінально	правових
явищ, їх формування, функціонування, значен	
ня тощо. Швидкість змін суспільного життя, но	
визна та складність завдань, що постають перед
законодавцем у принципово нових соціально	
політичних умовах, впливають на якість прий	
нятих законів з точки зору їх техніко	юридич	
ної форми. Наслідком цього стає зниження рів	
ня застосування кримінально	правових норм.
У зв’язку з цим актуальним вважаємо досліджен	
ня інституту покарання в кримінально	право	
вому механізмі регулювання суспільних відно	
син. Питанням функціонування останнього при	
святили свої праці такі вчені, як А. Васильчен	
ко, А. Вознюк, П. Берзін, М. Хавронюк, П. Фріс,
С. Шапченко та ін. Однак, незважаючи на ґрун	
товне наукове розроблення фундаментальних
засад механізму кримінально	правового регу	
лювання, низка питань як теоретичного, так і
прикладного характеру функціонування інсти	
туту покарання ще очікують свого дослідження.
Науковий аналіз систем, механізмів права пе	
редбачає необхідність розгляду інституту пока	
рання як самостійної категорії у взаємозв’язку
та взаємодії з іншими елементами механізму пра	
вового регулювання, що дає змогу встановити
ефективність дії компонентів, функції та резуль	
тативність роботи механізму правового регулю	
вання в цілому як єдиного цілісного утворення. 

Метою цієї статті є встановлення місця ін	
ституту покарання в системі засобів кримі	
нально	правового регулювання суспільних від	
носин. 

Оптимальний засіб досягнення зазначеної
мети вбачаємо у проведенні аналогії між ме	
ханізмом кримінально	правового регулювання
та механізмом правового регулювання із зазна	
ченням особливостей першого. Ця необхідність
пов’язана з тим, що поняття «механізм правово	
го регулювання» дозволяє розробити узагаль	
нений підхід до різних явищ правової дійсності –
норм, інститутів, правовідносин, правових по	

глядів, правової культури тощо та подати їх у
працюючому, системно	діючому вигляді, що
впливає та характеризує результативність
інституту покарання; висвітлити місце та роль
інституту в правовій системі, показати його
зв’язок із іншими правовими явищами. 

Зрозуміло, що механізм кримінально	право	
вого регулювання є елементом загального меха	
нізму правового регулювання, а тому йому влас	
тиві, крім власної специфіки, ознаки загального
по відношенню до нього механізму. 

Категорія «правове регулювання» є однією
з основоположних категорій правової дійсності,
оскільки через регулювання виявляється влас	
не сутність і соціальне призначення права. Не
ставиться під сумнів теза про те, що призначен	
ням права є регулювання або охорона певних
явищ. Саме тому проблематика правового регу	
лювання завжди була в колі інтересів учених	
юристів, у працях яких порушувались як за	
гальні, так і окремі його питання. Останнім ча	
сом значного поширення набуло словосполу	
чення «правове регулювання», що поєднується
з найрізноманітнішими аспектами людського бут	
тя, з різними сферами відносин у суспільстві. 

Механізм правового регулювання розгляда	
ється вченими як поліструктурна система, що
складається з правових засобів, суб’єктів, які
здійснюють правове регулювання чи правову ді	
яльність, і юридично значущих результатів їх
діяльності. При цьому єдиний механізм право	
вого регулювання згідно із стадіями правового
регулювання поділяється на три компоненти: ме	
ханізм правотворчості, механізм реалізації норм
права та механізм державного примусу. Кожен
із механізмів діє на певній стадії правового ре	
гулювання – правотворчості, правореалізації,
правозастосуванні та характеризується спе	
цифічними, тільки йому властивими правови	
ми засобами [1, с. 92]. 

С. Алексеєв правове регулювання розуміє
як здійснюваний за допомогою системи право	
вих засобів (юридичних норм, правовідносин,
індивідуальних розпоряджень тощо) результа	
тивний, нормативно	організаційний вплив на су	
спільні відносини із метою їх упорядкування,
охорони, розвитку відповідно до суспільних по	
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треб [2, с. 47]. В. Корельський під механізмом
правового регулювання розуміє систему юри	
дичних засобів, за допомогою яких здійснюєть	
ся правове регулювання [3, с. 269]. 

Як зазначав В. Прохоров, механізм кримі	
нально	правового регулювання є природною
складовою частиною загального механізму пра	
вового регулювання, що включає основні ланки
норми кримінального права, акти їх реалізації
та кримінально	правові відносини, які утворю	
ють єдину систему, функціонування якої підпо	
рядковане досягненню єдиної мети – забезпе	
ченню і підтримці порядку в суспільному житті
[4, с. 77]. О. Горішний вважає, що механізм кри	
мінально	правового регулювання – це об’єктив	
но необхідний складний динамічний процес
практичної реалізації негативної, справедливої
та невідворотної реакції держави на вчинення
злочинів за допомогою системи передбачених за	
коном кримінально	правових засобів (кримі	
нально	правових норм, кримінально	правових
відносин і актів застосування норм криміналь	
ного права) з метою забезпечення і підтримки
порядку в суспільному житті [5].  

Методологічне значення поняття «механізм
кримінально	правового регулювання» полягає
ще й у тому, що вивчення зазначеного феноме	
на припускає розширення традиційного предме	
та науки кримінального права. Встановлення
узгодженості у взаємодії інститутів, визначен	
ня їх ефективності вимагають виходу теоретич	
ної думки за межі змісту власне юридичних норм
і звернення до емпіричних даних [6, с. 3]. 

Узагальнення наведених визначень дозво	
ляє стверджувати, що кримінально	правове ре	
гулювання суспільних відносин – це здійсню	
ване державою та суспільством за допомогою за	
кріплених у Кримінальному кодексі (далі – КК)
України засобів упорядкування суспільних
відносин. 

У системі механізму кримінально	правового
регулювання необхідно виділити об’єкт, суб’єкт,
методи та засоби. Розглянемо методи й засоби
механізму кримінально	правового регулювання.

У теорії права під методом правового регу	
лювання розуміють сукупність прийомів і спо	
собів, за допомогою яких здійснюється вплив
на поведінку суб’єктів суспільних відносин для
забезпечення правопорядку [7, с. 285]. Метод
як елемент механізму кримінально	правового ре	
гулювання дозволяє зрозуміти як відбувається
таке регулювання, яким чином, у якому співвід	
ношенні застосовуються способи правового впли	
ву на поведінку учасників відносин, як унаслі	
док цього вона змінюється. Метод правового ре	
гулювання визначає особливості поєднання пра	
вових засобів у рамках певної сукупності пра	
вових норм [8, с. 56]. 

Слід зазначити, що на думку П. Фріса, регу	
ляція суспільних відносин кримінальним пра	
вом пов’язана із застосуванням засобів, прийо	
мів, притаманних виключно цій галузі права 
[9, с. 10]. У теорії кримінального права погляди 
відносно видів таких методів неоднозначні. Так,
Ю. Александров зазначає, що метод правового
регулювання кримінального права має дві скла	

дові: визначення того, які суспільно небезпечні
діяння є злочинами й які покарання застосову	
ються до осіб, які вчинили злочини. На його дум	
ку, саме метод правового регулювання найбільш
повно відрізняє кримінальне право від інших
галузей законодавства [10, с. 32]. В. Кузнецов
стверджує, що метод регламентування кримі	
нально	правових відносин примусовий і засто	
совується, як правило, лише до особи, яка вчи	
нила злочин через покарання [11, с. 11].  

Викладене свідчить, що основним методом
кримінально	правового регулювання є визнання
суспільно небезпечних діянь злочинами, вста	
новлення виду та розміру покарання за їх вчи	
нення. Але він не єдиний. Сучасне кримінальне
право, крім зазначеного методу регулювання, ви	
користовує й інші методи, засновані на стиму	
люванні позитивної поведінки. При цьому сфе	
ра застосування таких методів у механізмі кримі	
нально	правового регулювання розширюється,
що є об’єктивним процесом, зумовленим не ли	
ше складністю та неоднорідністю предмета ре	
гулювання, а й гуманізацією всіх сторін суспіль	
ного життя [12, с. 5]. 

П. Фріс стверджує, що визначення методу
кримінального права виключно як застосуван	
ня примусу було б дещо обмеженим поглядом на
проблему. Виходячи з того, що кримінальне пра	
во своїми нормами заохочує громадян до вчи	
нення ряду соціально	корисних дій (необхідної
оборони, затримання злочинця, невиконання зло	
чинного наказу тощо), методом кримінального
права слід визнати також заохочення, яке, що	
правда, застосовується в обмежених випадках
[9, с. 10]. Метод заохочення або стимулювання
в кримінальному праві є елементом диспози	
тивного методу регулювання кримінально	пра	
вових відносин. 

Не секрет, що де	факто у вітчизняній кримі	
нально	правовій практиці диспозитивність зай	
має гідне місце. Однак у науці кримінального пра	
ва диспозитивність почали усвідомлювати як
правове явище відносно недавно. Більше того,
розширення дії диспозитивності визнається важ	
ливою тенденцією в еволюції вітчизняного кри	
мінального права на сучасному етапі. Можемо
стверджувати, що диспозитивність у криміналь	
но	правовій науці не залишилася на рівні ідей.
Зараз розробляється методологічна основа від	
ображення цього явища в нормативному матері	
алі. Це дозволяє створити ефективний механізм
забезпечення інтересів приватних осіб у сфері кри	
мінально	правового регулювання. 

У кримінальному праві існує система норм,
які регулюють позитивну посткримінальну по	
ведінку. Так, крім методу примусу, законода	
вець використовує і метод заохочення, юридич	
ним вираженням якого є стимулювання пози	
тивної постзлочинної поведінки [13, с. 48–49].
Як бачимо, до методів кримінально	правового
регулювання відносяться імперативний і дис	
позитивний методи. Зазначені методи деталізу	
ються у засобах кримінально	правового регулю	
вання суспільних відносин. 

Вважаємо, що до засобів кримінально	пра	
вового регулювання суспільних відносин слід
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віднести визнання суспільно небезпечних діянь
злочинами; встановлення міри покарання за
вчинення злочину; звільнення від кримінальної
відповідальності; виключення кримінальної
відповідальності; звільнення від покарання та
його відбування; пом’якшення покарання; ви	
дачу та передачу особи, яка вчинила злочин; зу	
пинення та переривання перебігу строків дав	
ності; пом’якшення чи обтяження покарання, при	
значення більш м’якого покарання, ніж перед	
бачено законом; судимість (її настання, зняття
та погашення); примусове лікування; примусо	
ві заходи медичного характеру; примусові захо	
ди виховного характеру тощо [11, с. 101]. 

Щоб визначити, які саме засоби криміналь	
но	правового регулювання суспільних відносин
відносяться до інституту покарання, необхідно
з’ясувати зміст інституту покарання. 

Під інститутом покарання пропонуємо ро	
зуміти об’єктивно утворену, відносно відособ	
лену, складну, міжгалузеву, охоронно	регулятив	
ну систему кримінально	правових приписів,
які охоплюють мету, вид і розмір покарання (у
положеннях як загальної, так і особливої частин
КК України), положення щодо призначення та
звільнення від покарання та його відбування
[14, с. 128]. 

Як бачимо, до сфери інституту покарання
відносяться такі засоби кримінально	правового
регулювання суспільних відносин, як встановлен	
ня міри покарання за вчинення злочину; звіль	
нення від покарання та його відбування; пом’як	
шення покарання; пом’якшення чи обтяження
покарання, призначення більш м’якого покаран	
ня, ніж передбачено законом. 

За функціональним призначенням суспіль	
ні відносини, що регулюються нормами кримі	
нального права, можна охарактеризувати як охо	
ронні. Однак це твердження стосується лише
побудови кримінально	правових санкцій, ви	
значення виду та розміру покарання. Розділи ж
ХІІ та ХІІІ Загальної частини КК України в ме	
жах інституту покарання є регулятивними, ос	
кільки містять приписи щодо правил вибору мі	
ри застосування покарання або звільнення від
нього, адресатами яких, перш за все, є особи, які
застосовують закон, а також особи, яких безпо	
середньо стосується обрання міри заходу дер	
жавного примусу за вчинений ними злочин. 

Викладене дозволяє зробити висновок, що
інститут покарання в кримінально	правовому
механізмі регулювання суспільних відносин має
охоронний стосовно до цих відносин характер,
однак містить регулятивні норми, спрямовані на

розв’язання внутрішніх потреб функціонуван	
ня зазначеного інституту. 
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УКримінальному кодексі (далі – КК)
України 2001 р., як і Кримінальному
кодексі 1960 р., не вживається термін

«трансформація», однак у науковій літерату	
рі використовуються словосполучення «пере	
творення одного злочину в інший», «перерос	
тання одного злочину в інший», «трансфор	
мація одного злочину в інший». При цьому
зміст зазначених словосполучень не розкри	
вається, хоча, очевидно, що вони вживаються
для позначення одного і того самого явища.
Оскільки це явище не обмежується перетво	
ренням злочину одного виду в злочин іншого
виду, а може мати й інші прояви, можна по	
годитися з К. Задоєю, що більш точним і та	
ким, що відображає специфіку даного явища,
є словосполучення «трансформація злочин	
ної поведінки» [1, c. 109], оскільки воно охоп	
лює всі випадки трансформації злочину од	
ного виду в злочин іншого виду. Тому в по	
дальшому ми вживатимемо саме це слово	
сполучення, маючи на увазі, що воно «пред	
ставляє» також і згадані нами інші слово	
сполучення. 

Проблеми трансформації злочинної пове	
дінки й її кримінально	правової оцінки роз	
глядали у своїх працях: М. Бажанов, Ф. Бур	
чак, В. Кузнєцов, М. Мельник, В. Навроцький,
А. Піонтковський, А. Савченко, В. Сташис, 
В. Тацій, П. Тельнов, М. Хавронюк, С. Шап	
ченко та ін. Однак вони розглядали проб	
леми трансформації, як правило, в межах ок	
ремих інститутів кримінального права, а ком	
плексного дослідження цього явища не про	
водилося. 

На фрагментарність сприйняття пробле	
ми трансформації злочинної поведінки вка	
зує К. Задоя [1, c. 109], який запропонував

своє розуміння юридичної природи трансфор	
мації, а також розглянув загальні та спеці	
альні правила її кваліфікації [1, c. 109–112; 
2, с. 42–44]. 

Метою цієї статті є визначення основного
кримінально	правового змісту трансформа	
ції злочинної поведінки, конкретизація ок	
ремих її характеристик та етапів, відмежу	
вання від інших кримінально	правових си	
туацій. 

Основний кримінально7правовий зміст
трансформації злочинної поведінки. Слово
«трансформація» походить від лат. transfor�
matio й означає перетворення, зміну вигляду,
форми, істотних властивостей чого	небудь [3].
З позицій науки кримінального права транс	
формація злочинної поведінки – це особлива
кримінально	правова ситуація, зміст якої мо	
же бути розкритий через призму притаман	
них їй специфічних характеристик. Зазна	
чені характеристики можуть бути «прив’язані»
до складових, що утворюють загальну струк	
туру складу злочину [4, c. 186–187]. Ними, як
відомо, є об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт,
суб’єктивна сторона складу злочину. Вико	
ристання цих складових при визначенні кри	
мінально	правового змісту трансформації зу	
мовлене тим, що її основним компонентом є
саме злочинна поведінка. 

Специфічною характеристикою ситуації
трансформації в межах об’єктивної сторони є
те, що особа вчиняє як мінімум два діяння, кож�
не з яких містить певні ознаки, передбачені
різними складами злочинів. При цьому друге
діяння є своєрідним продовженням першого.
Таким чином, певні діяння, вчинені суб’єк	
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том, містять ознаки, що передбачені КК як обо	
в’язкові (альтернативні) в межах об’єктив	
ної сторони складів кількох (принаймні двох)
злочинів. 

Залежно від специфіки механізму пере	
творення злочину одного виду в злочин ін	
шого виду К. Задоя виділяє три типові про	
яви ситуації трансформації. 

До трансформації першого типу вчений
відносить випадки, коли діяння особи у поєд	
нанні з одними обставинами в певний момент
часу відповідає юридичному складу готування
до злочину певного виду, але через певний час
особа, усвідомлюючи неможливість доведення
розпочатого злочину до кінця, вирішує вико	
ристати зазначене підготовче діяння для вчи	
нення злочину іншого виду та вчиняє інше ді	
яння, яке в поєднанні з іншими обставинами
відповідає юридичному складу готування до
цього «нового» злочину [1, c. 110]. 

На нашу думку, усвідомлення особою не	
можливості доведення розпочатого злочину
до кінця не може бути універсальною ха	
рактеристикою трансформації злочинної по	
ведінки. В окремих випадках суб’єкт може
усвідомлювати можливість доведення розпо	
чатого злочину до кінця, але в силу якихось
інших («сприятливих» для трансформації)
обставин він вчиняє діяння, передбачене скла	
дом іншого злочину. Наприклад, готуючись
до крадіжки чужого майна (одягу й ювелір	
них виробів), суб’єкт дізнається про те, що
господар зберігає у квартирі велику партію нар	
котичних засобів, і в подальшому спрямовує
підготовчі дії на викрадення лише їх. 

До трансформації другого типу можна
віднести випадки, коли на початковому етапі
особа вчиняє діяння, що відповідає юридич	
ному складу готування до злочину певного
виду, а на завершальному – незакінчений (за	
кінчений) замах або закінчений злочин ін	
шого виду. 

До трансформації третього типу нале	
жать випадки, коли на початковому етапі су	
б’єкт вчиняє діяння, що відповідає юридич	
ному складу незакінченого замаху на злочин
певного виду, а потім, у силу певних обставин,
вчиняє діяння, що відповідає юридичному
складу незакінченого (закінченого) замаху або
закінченого злочину іншого виду [1, c. 110]. 

Зміст діянь і їх співвідношення між со	
бою можуть бути різними. Між діянням, яке
вчинене на початковому етапі та відповідає
складу готування чи незакінченого замаху на
злочин певного виду, і діянням, вчиненим на
завершальному етапі, яке відповідає складу
закінченого (незакінченого) злочину іншого
виду, існує певний зв’язок. К. Задоя визначає
цей зв’язок як функціональний. Під ним він
розуміє те, що вчинене раніше особою діяння
об’єктивно створює умови для вчинення транс	

формованого злочину або воно об’єднується
з наступним діянням (кількома діяннями) у
межах психічного ставлення винного до сво	
єї поведінки [1, c. 110]. При цьому в одних
випадках діяння особи, вчинене на початко	
вому етапі, може одночасно бути елементом
трансформованого злочину, а в інших – яв	
ляти собою окреме діяння, яке юридичним
складом трансформованого злочину не пе	
редбачене. 

Певними особливостями в ситуації транс	
формації характеризується і об’єкт посяган�
ня. Безпосередній об’єкт обох (кількох) ді	
янь, що її утворюють, як правило, збігається.
В злочинах, де є поділ безпосереднього об’єк	
та на основний і додатковий, може збігатися
основний об’єкт. У ході вчинення останнього
з діянь може з’явитися «новий» додатковий
об’єкт. Наприклад, при трансформації крадіж	
ки в розбій «з’являється» додатковий об’єкт –
особиста безпека та (чи) здоров’я особи. На
завершальному етапі діяння суб’єкт може по	
сягати на інший об’єкт, порівняно з попереднім
діянням. Тому випадки, коли особа, маючи на	
мір таємно викрасти грошові кошти з певної
квартири, після проникнення до квартири ви	
являє, що в ній знаходяться не гроші, а зброя,
і викрадає лише зброю, також, на нашу дум	
ку, охоплюються ситуацією трансформації. 

Певну специфіку має в ситуації транс	
формації і суб’єкт злочинної поведінки. Слід
зазначити, що ця ситуація може мати місце
лише тоді, коли особа, яка вчинює діяння, є
суб’єктом обох злочинів, тобто важливим є
те, чи досягла особа віку, з якого може на	
ставати кримінальна відповідальність за вчи	
нення кожного з діянь. Якщо особа досягла
такого віку лише щодо одного з учинених нею
діянь, то другого злочину взагалі немає, а
тому не можна вести мову про трансформа	
цію злочинної поведінки. Ситуація трансфор	
мації відсутня і тоді, коли має місце так зване
опосередковане вчинення злочину, якщо осо	
ба, яка не підлягає кримінальній відповідаль	
ності, вчинила діяння, яке виходить за межі
умислу опосередкованого виконавця, хоча її
діяння і можуть відповідати окремим ознакам
ситуації трансформації. 

Особливістю суб’єктивної сторони є те,
що обидва діяння є умисними. При цьому у
суб’єкта на початковому етапі не було наміру
вчинити інший злочин. Цей намір у нього ви	
никає окремо і реалізується на завершаль�
ному етапі. Слід зазначити, що якщо у су	
б’єкта був неконкретизований чи альтерна	
тивний умисел щодо можливості вчинення
обох діянь, то трансформація злочинної по	
ведінки також відсутня. Прикладом цього мо	
же бути ситуація коли особа, маючи намір за	
подіяти іншій особі будь	яке тілесне ушко	
дження, заподіює їй середньої тяжкості тілес	
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не ушкодження, або ж коли особа, бажаючи
викрасти в іншої особи грошові кошти або
наркотичні засоби, викрадає лише наркотич	
ні засоби, які були в особи. 

Етапи трансформації злочинної пове7
дінки. З урахуванням наведених характерис	
тик можна виділити такі етапи ситуації транс	
формації: 

•• початковий – суб’єкт вчиняє діяння, в
якому вбачаються ознаки готування або не	
закінченого замаху на злочин певного виду,
який він мав намір вчинити; таким чином, на
першому (початковому) етапі в діях суб’єкта
відсутній склад того закінченого злочину, який
він розпочав вчинювати відповідно до свого
умислу;

•• проміжний – з певних причин у особи
виникає «новий» самостійний умисел на вчи�
нення злочину іншого виду; 

•• завершальний – відповідно до «нового»
умислу суб’єкт вчиняє діяння, що передбаче�
не складом злочину іншого виду, порівняно з
діянням, яке він розпочав вчинювати на по	
чатковому етапі. 

Відмежування трансформації злочин7
ної поведінки від суміжних кримінально7
правових ситуацій. Трансформацію злочин	
ної поведінки слід відмежовувати від суміж	
них кримінально	правових ситуацій, перш за
все, від так званого відхилення дії, добровіль	
ної та вимушеної відмови від доведення зло	
чину до кінця. 

А. Піонтковський під відхиленням дії (aber�
ratio ictus) розуміє здійснення злочинного
наміру щодо іншого об’єкта не внаслідок то	
го, що суб’єкт злочину помилково приймає
його за належний, а внаслідок яких	небудь ін	
ших причин. Наприклад, А., бажаючи вбити
П., стріляє в нього, але П. вчасно відхиляєть	
ся і куля попадає в І. [5, c. 406]. Як зазна	
чають В. Сташис і М. Бажанов, при відхилен	
ні дії, коли смерть заподіяна іншій особі, а не
тій, яку бажав убити винний, і по відношен	
ню до цієї смерті має місце необережна вина,
вчинене слід кваліфікувати за сукупністю: як
замах на вбивство однієї особи та необереж	
не вбивство іншої [6, c. 40]. 

Отже, в ситуації, коли має місце відхи	
лення дії, діяння, як і при трансформації од	
ного злочину в інший, вчиняється суб’єктом
умисно. Проте до наслідків, які фактично на	
стали в результаті впливу на потерпілого не
лише діяння, а й якихось зовнішніх по від	
ношенню до нього обставин, ставлення суб’єк	
та може бути різним, але не в межах умисної
вини, що виключає можливість трансформа	
ції злочинної поведінки особи. В одних ви	
падках таке ставлення відповідає змісту не	
обережної вини, в інших – може мати місце
так званий казус (випадок). Коли має місце
відхилення дії з боку одного із співучасників

злочину, шкода, заподіяна «відхиленою дією»,
охоплюється необережністю тільки тієї осо	
би, яка виконувала таку дію [7, c. 162].  

При добровільній відмові від доведення зло�
чину до кінця також має місце вчинення осо	
бою діяння (частини діяння), що входить до
об’єктивної сторони складу певного злочину.
Однак у цьому разі «трансформація», як пра	
вило, відсутня, оскільки таке діяння (його
частина) не буде розглядатися як незакін	
чений злочин. Трансформація відсутня й у
випадках, коли особі не вдалося довести до
кінця злочин, який вона почала вчиняти, але
у ході вчинення посягання все ж заподіяна шко	
да, проте в меншому обсязі чи іншому об’єк	
ту (В. Навроцький визначає такі ситуації як
частково невдалу добровільну відмову [8, 
c. 193]). Це пояснюється тим, що відповідно
до ч. 2 ст. 17 КК діяння, наділене ознаками,
передбаченими ч. 1 ст. 17, не є кримінально
караним, якщо фактично вчинене особою не
містить складу іншого злочину, тобто воно
«перестає бути злочином», а тому не може роз	
глядатись як елемент трансформації злочин	
ної поведінки. 

Складнішою є ситуація, коли злочин вчи	
нюється у співучасті. Так, добровільна від	
мова може мати місце з боку одного із спів	
виконавців (наприклад, при вчиненні кра	
діжки один співвиконавець добровільно від	
мовився від доведення злочину до кінця), а
інший співвиконавець продовжив вчинення
злочину і в певний момент (до закінчення
злочину) його умисел змінився. Відповідно
до «нового» умислу він учиняє діяння, що від	
повідає складу закінченого або незакінчено	
го злочину іншого виду (наприклад, після
виявлення його дій власником майна він про	
довжує вилучення майна вже відкрито або із
застосуванням насильства). Зрозуміло, що в
цьому разі дії співвиконавця, який продов	
жив свою злочинну діяльність, можна розгля	
дати як трансформацію злочинної поведінки. 

Трансформацію злочинної поведінки не	
обхідно відмежовувати від випадків вимуше�
ної відмови. Випадки вимушеної відмови за
своєю юридичною природою є досить близь	
кими до випадків трансформації злочинної
поведінки. Вимушена відмова від доведення
первинного злочину до кінця може бути скла	
довою (компонентом) трансформації зло	
чинної поведінки. Разом із тим вимушеною
відмовою не можна охопити продовження су	
б’єктом своєї злочинної поведінки [1, c. 111].
В окремих випадках особа може відмовитися
від доведення первинного злочину до кінця у
зв’язку з виникненням у неї можливості вчи	
нити менш тяжкий злочин. Наприклад, під
час готування до грабежу особа, усвідомив	
ши можливість здійснення таємного викра	
дення майна, вчиняє крадіжку. 
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Ексцес виконавця не є суміжною до транс	
формації кримінально	правовою ситуацією.
В одних випадках трансформація може бути
проявом ексцесу, а в інших ексцес може ви	
ключати можливість трансформації злочинної
поведінки. Трансформація є проявом ексцесу
виконавця лише тоді, коли він відповідає всім
її ознакам, розглянутим нами раніше. Напри	
клад, вихід виконавця за межі умислу решти
співучасників на вчинення крадіжки у формі
застосування до потерпілого погрози насиль	
ством, що не є небезпечним для життя чи здо	
ров’я, є й ексцесом виконавця, і трансформа	
цією злочинної поведінки, а умисне вбивство,
вчинене виконавцем, який мав вчинити гра	
біж, може не бути трансформацією злочин	
ної поведінки, але бути ексцесом виконавця. 

Висновки 

Трансформація злочинної поведінки – це
особлива кримінально	правова ситуація, яка
має місце за наявності таких ознак: 

особа вчиняє як мінімум два діяння, кож	
не з яких у поєднанні з іншими обставинами
відповідає ознакам різних юридичних складів
злочинів; 

перше із учинених особою діянь завжди
відповідає ознакам юридичного складу неза�
кінченого злочину; якщо діянь більше двох,
ознакам юридичного складу незакінченого зло	
чину відповідає кожне з «попередніх» діянь;
при цьому останнє діяння може відповідати
юридичному складу як закінченого, так і неза	
кінченого злочину; 

діяння, що утворюють ситуацію трансфор	
мації, не об’єднані єдиним злочинним наміром;
намір на вчинення наступного діяння в осо	
би виникає після того, як розпочалося вчи	
нення попереднього; 

між вчиненими особою діяннями завжди
існує певний зв’язок; практично завжди він
носить так званий функціональний характер –
при вчиненні наступного діяння особою пев	
ним чином використовуються сприятливі для
продовження посягання умови, створені
першим (попереднім) діянням. 

Трансформація злочинної поведінки завж	
ди охоплює кілька етапів. Такими етапами,
на нашу думку, є: 

початковий – суб’єкт вчиняє діяння, в
якому вбачаються ознаки готування або не	

закінченого замаху на злочин певного виду,
який він мав намір вчинити; таким чином, на
першому (початковому) етапі в діях суб’єк�
та відсутній склад того закінченого злочину,
який він розпочав вчинювати відповідно до сво�
го умислу;

проміжний – із певних причин у особи
виникає «новий» самостійний умисел на вчи�
нення злочину іншого виду; 

завершальний – суб’єкт вчиняє діяння,
що передбачене складом злочину іншого виду,
порівняно з діянням, які він розпочав вчиню	
вати на початковому етапі. 

Трансформацію злочинної поведінки необ	
хідно відмежовувати від інших кримінально	
правових ситуацій, зокрема від так званого
відхилення дії, добровільної та вимушеної від	
мови від доведення злочину до кінця. При
цьому основними орієнтирами такого відме	
жування є: від відхилення дії – форма вини
стосовно наслідків, що настали; від добровіль�
ної відмови від доведення злочину до кінця –
причини припинення діяння, яке особа роз	
почала вчинювати, і наявність/відсутність на	
міру довести посягання до кінця; від виму�
шеної відмови від доведення злочину до кінця –
наявність/відсутність «нового» посягання. 
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The article reviews the problem of the criminal behavior transformation and examines criminal legal na�
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formation, and establishes the criteria of separation from the criminal legal cases.
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Реалізація кримінальної відповідаль	
ності в окремих її формах може перед	
бачати виникнення в особи, яка вчини	

ла злочин, судимості, тобто судимість є фа	
культативним елементом кримінальної відпо	
відальності, що має місце при засудженні та
призначенні особі покарання (за винятком
безумовного звільнення від нього). Суть кри	
мінальної відповідальності завжди полягає в
позбавленні чи обмеженні певних прав і сво	
бод винного, що відбувається на різних ета	
пах її реалізації, у тому числі під час перебу	
вання особи в стані судимості. 

Поняття судимості є одним із найважли	
віших у науці кримінального права. Однак від	
сутність його законодавчого визначення, неви	
рішеність низки інших теоретико	прикладних
проблем, пов’язаних із цим юридичним яви	
щем (спектр правових наслідків судимості та
період їх дії, питання виникнення і припинен	
ня судимості тощо), зумовлюють тим самим
актуальність теми, обраної для дослідження.
Крім того, вивчення практики застосування за	
конодавства про судимість свідчить про те, що
деякі суди припускаються помилок, які в де	
яких випадках призводять до порушення за	
конних прав та інтересів засуджених осіб або,
навпаки, необґрунтовано визнають таких осіб
такими, що не мають судимості [1, с. 5]. 

Окремим кримінально	правовим аспек	
там судимості приділяли увагу В. Білоконев,
В. Горобцов, Б. Кирись, С. Зельдов, О. Санта	
лов, П. Сердюк, М. Степаненко, Ю. Ткачев	
ський, В. Тютюгін, В. Филимонов та ін. Се	
ред вітчизняних фахівців судимість в останні
роки комплексно та найбільш змістовно до	
сліджували В. Голіна, Є. Письменський і А. Ра	
сюк. Проте до сьогодні правова природа су	
димості залишається предметом гострих су	
перечок і дискусій. 

Метою цієї статті є визначення місця су	
димості в системі елементів кримінальної
відповідальності, розв’язання проблеми до	
цільності подальшої наявності цього еле	
менту, з’ясування вад чинного законодавст	
ва в частині регламентації судимості, фор	
мулювання пропозицій щодо їх усунення. 

В окремі історичні періоди та в різних
країнах судимість і ганебні знаки, що засвід	
чували її наявність (клейміння, таврування),
«виконували» такі основні завдання: забез	
печували судам інформацію про злочинне ми	
нуле особи, що, у свою чергу, тягло для неї
несприятливі кримінально	правові наслідки;
ускладнювали втечу засуджених із місць поз	
бавлення волі (тюрма, заслання); сприяли
нагляду за злочинцями, які відбули покаран	
ня, тобто сприяли підвищенню рівня соціаль	
ного контролю [2, с. 9]. Однак із розвитком
цивілізаційних основ суспільства судимість
перетворювалась на такий правовий стан осо	
би, яка вчинила злочин, у межах якого пере	
важно здійснювався соціальний контроль за
її поведінкою, у зв’язку з чим додатково об	
межувалися права та свободи цієї особи. 

На сьогодні згідно з чинним кримінальним
законодавством України судимість є елемен	
том кримінальної відповідальності (разом із
засудженням і покаранням), яким остання пов	
ністю вичерпується. Після припинення су	
димості можна вести мову про те, що кримі	
нальна відповідальність повністю реалізована. 

Як зазначає В. Голіна, інститут судимості
в сучасному українському законодавстві не
існує (і, мабуть, взагалі не повинен існувати)
самостійно у відриві від кримінальної відпові	
дальності. Він є складовою і необхідною для
посилення боротьби із злочинністю її части	
ною, обсяг дії якого в межах кримінальної
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відповідальності регулюється законом. Ство	
рений кримінально	правовою теорією інсти	
тут судимості став притаманною частиною
кримінальної відповідальності особи за свою
поведінку. Саме у зв’язку з цим законодавець
наділяє конкретну судимість особи на де	
який час певними негативними наслідками,
що так чи інакше детермінують поведінку за	
судженого й інших осіб [2, с. 16–17].  

Визначаючи судимість у порівняльній ха	
рактеристиці з суміжними інститутами кри	
мінального права, Є. Письменський робить
висновок, що судимість і кримінальна відпові	
дальність співвідносяться як частина та ціле.
При цьому судимість як органічно пов’язана
з покаранням може бути однією із складових
кримінальної відповідальності. Стан суди	
мості не може виникати поза кримінально	
правовими відносинами й інакше ніж у зв’яз	
ку з процесом притягнення особи до кримі	
нальної відповідальності. Разом із тим су	
димість не є обов’язковим елементом кримі	
нальної відповідальності. Остання може бу	
ти реалізована навіть без судимості, якщо за	
судження винного, виражене в обвинуваль	
ному вироку суду, не пов’язане з призначен	
ням покарання [3, с. 67]. Слід зазначити, що
кримінальна відповідальність може реалізо	
вуватися без судимості лише в разі безумов	
ного звільнення особи від відбування пока	
рання, адже, на нашу думку, при засудженні
особи покарання завжди має призначатися. 

А. Расюк поділяє позицію правників, які
розглядають судимість як складову кримі	
нальної відповідальності, вважаючи, що суди	
мість зазвичай складається з таких періодів:
проміжку часу від набрання обвинувальним
вироком суду законної сили до початку ви	
конання (відбування) покарання; періоду
виконання (відбування) основного та додат	
кового покарання; строку від завершення від	
бування покарання до моменту погашення
або зняття судимості судом. З урахуванням
того, що загальноправові та кримінально	пра	
вові обмеження засудженої особи належать
до змісту кримінальної відповідальності, су	
димість слід визнавати субінститутом кримі	
нальної відповідальності, самостійною стадією
її реалізації, після завершення якої кримі	
нальна відповідальність вважається вичерпа	
ною, а право особи на «добре ім’я» – віднов	
леним [4, с. 8]. 

Отже, судимість як один із обов’язкових
елементів репресивної форми реалізації кри	
мінальної відповідальності дозволяє якісні	
ше індивідуалізовувати останню, врахову	
ючи різноманітні аспекти особи винного й об	
ставин скоєного злочину. Адже судимість не
обов’язково має виникати в кожному випадку. 

У кримінально	правовій літературі вже
не перший рік точаться дискусії з приводу

доцільності існування судимості як такої й її
подальшої долі у вітчизняному законодав	
стві. Так, ще за радянських часів деякі вчені	
юристи пропонували відмовитися від суди	
мості, аргументуючи свою думку тим, що пра	
вообмеження, пов’язані з судимістю, не спри	
яють поверненню осіб, які відбули покаран	
ня, до кола правослухняних людей [5, с. 100–
105; 6, с. 14–18]. Їх сучасні однодумці вважа	
ють, що інститут судимості, який зберігається
у вітчизняному кримінальному законодавст	
ві з часів тоталітарної епохи, не може розгля	
датися інакше, як анахронізм, який не від	
повідає реаліям демократичного суспільства.
Він здійснює фактичну селекцію громадян,
що грубо порушує принцип рівності громадян
перед законом і судом, закріплений ст. 24 Кон	
ституції України [7, с. 261]. 

Законодавець індиферентно поставився до
висловлених пропозицій і в процесі рефор	
мування кримінального законодавства зберіг
судимість із огляду на її особливу соціально	
правову природу. Так, на переконання Є. Пись	
менського, наявність у кримінальному праві
України інституту судимості є засобом, по	
кликаним сприяти забезпеченню безпеки су	
спільства та держави з метою захисту основ
конституційного ладу, моральності, здоров’я,
прав і законних інтересів громадян тощо. Су	
димість виникла небезпідставно та заслуго	
вує на подальше існування, адже інститут су	
димості формувався поступово під впливом
наявних у нашій країні громадсько	політич	
них традицій, специфіки культурного та мо	
рального життя суспільства, національного по	
буту, правових традицій і мислення [8, с. 33].  

На нашу думку, питання про ступінь зна	
чущості судимості як безпосереднього еле	
мента кримінальної відповідальності потребує
подальшого фахового обговорення за умов пер	
спективних змін Кримінального кодексу (да	
лі – КК) України. Зокрема, вважаємо, що су	
димість має зберегти своє місце в системі еле	
ментів кримінальної відповідальності, але її
роль і значення потребують істотного зменшен	
ня. Передусім, ідеться про запровадження в
чинному законодавстві поняття «криміналь	
не правопорушення» та відповідної диферен	
ціації кримінальної відповідальності на відпо	
відальність за злочини і кримінальні проступ	
ки. В. Навроцький зазначає, що з урахуванням
дії цього та інших факторів цілком можливо,
що сфера застосування інституту судимості
обмежуватиметься аж до повної відмови від
судимості як визнання того, що держава та су	
спільство не справилися із злочинцем у ході
відбування призначеного покарання. 

Повна відмова від судимості все ж є пе	
редчасною. Вона має виникати лише в разі
вчинення злочину як найбільш небезпечного
різновиду кримінального правопорушення.
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Що стосується кримінальних проступків, то
їх скоєння не повинно тягти судимості за жод	
них обставин. Такий підхід дозволить дифе	
ренційовано ставитися до різних за ступенем
суспільної небезпечності типів поведінки, що
забезпечуватиме повноцінну реалізацію прин	
ципів гуманізму та справедливості в кримі	
нальному праві. 

У теорії кримінального права висловлена
позиція, згідно з якою спростовується уста	
лене розуміння судимості як окремого право	
вого інституту й обґрунтовується висновок
про те, що судимість є субінститутом кримі	
нальної відповідальності [4, с. 4]. Не можна
беззаперечно погодитися з цією думкою, ос	
кільки судимість цілком відповідає всім оз	
накам самостійного інституту кримінального
права. З точки зору сучасних досягнень за	
гальної теорії права та теорії кримінального
права кримінально	правовий інститут може
бути визначений як зовнішньо оформлений
структурний елемент галузі кримінального
права, який являє собою підпорядковану її
принципам і завданням, засновану на влас	
ній ідейній платформі систему кримінально	
правових норм, покликаних цілісно та без про	
білів регулювати частину кримінально	пра	
вових відносин, що зумовлена специфікою
юридичного факту, що її породжує [9, с. 144].
Визнання ж кримінальної відповідальності
як окремого кримінально	правового інститу	
ту зумовлює визнання безмежної кількості
субінститутів. 

Одним із ключових питань, гідних уваги
в контексті подальшого дослідження суди	
мості, є проблематика тривалості строків по	
гашення судимості, яка на сьогодні, переду	
сім, залежить від виду покарання, відбутого
винним, і ступеня тяжкості вчиненого злочи	
ну. Серед фахівців лунають пропозиції про
необхідність установити нижчі, ніж нині іс	
нуючі, строки погашення судимості для осіб,
які вчинили злочини з необережності. Так,
Є. Письменський, установивши, що для осіб,
які скоїли необережні злочини, передбача	
ються такі самі строки погашення судимості,
що й для тих, хто вчинив злочини умисно,
вважає таке рішення неправильним. Адже
чинне законодавство містить низку положень,
що свідчать про особливе ставлення законо	
давця до зазначеної категорії осіб. Ці поло	
ження передбачають диференційований під	
хід до осіб, які вчинили умисні та необережні
злочини, в основу якого покладено визнання
меншої суспільної небезпечності осіб, вин	
них у вчиненні злочинів з необережності. То	
му й строки погашення судимості для осіб,
які вчинили необережні злочини, мають бу	
ти скорочені, що більшою мірою забезпечить
диференційований підхід законодавця до цьо	
го питання [8, с. 157–158]. 

Схожу думку висловила А. Расюк, яка
так само переконує в тому, що тривалість стро	
ків погашення судимості має залежати від
того, за який злочин засуджено особу – умис	
ний чи необережний. Про необхідність фор	
мування спеціального підходу до засудже	
них за необережні злочини, свідчить те, що
99 % опитаних засуджених за вчинення не	
обережних злочинів не допускають можли	
вості вчинення ними у майбутньому нових
умисних злочинів, тоді як майже третина за	
суджених за вчинення умисних злочинів та	
ку можливість допускають. Щодо ставлення
анкетованих до наявної у них судимості (су	
димостей), то 93 % засуджених за необережні
злочини дали відповідь: «Негативно, хочу як	
найшвидше від неї позбутися». Це на 29 %
більше порівняно із кількістю таких відпові	
дей, одержаних від засуджених за умисні зло	
чини. Крім того, від засуджених за необереж	
ні злочини не одержано жодної відповіді на
кшталт «пишаюся нею (ними)», тоді як 13 %
засуджених за умисні злочини відповіли са	
ме таким чином [4, с. 9]. Разом із тим А. Ра	
сюк пропонує визнавати такими, що не ма	
ють судимості, осіб, засуджених за злочини,
вчинені з необережності, відразу після відбут	
тя покарання (основного та додаткового) 
[4, с. 16]. 

Складно погодитися з висловленими про	
позиціями з огляду на такі міркування. По	
перше, між формами вини підчас існує не	
значна різниця. Скажімо, у деяких випадках
може викликати суттєві складнощі відмежу	
вання непрямого умислу від злочинної са	
мовпевненості. Перш за все це стосується скла	
дів злочинів, які законодавець сконструював
таким чином, що діяння вважається злочи	
ном незалежно від того, з якою формою вини
його вчинено. По	друге, на жаль, все частіше
в наш час вчиняються необережні злочини,
наслідком яких є спричинення шкоди життю
та здоров’ю багатьох осіб. Оскільки суб’єкта	
ми цих злочинів є переважно службові осо	
би, нераціонально ставити їх у певне пільго	
ве положення, фактично дозволяючи після
засудження та в деяких випадках після відбут	
тя покарання займатися тією ж діяльністю, 
що призвела до катастрофічних наслідків. 

Ще одним питанням, яке належить до чис	
ла неоднозначних у науці кримінального пра	
ва, слід визнати проблематику загальнопра	
вових наслідків судимості (тобто, як випли	
ває із ч. 2 ст. 88 КК України, про інше, крім
кримінально	правового, правове значення су	
димості). Науковці, які займалися її дослі	
дженням, перш за все роблять спроби класи	
фікувати загальноправові наслідки судимос	
ті, оскільки на сьогодні вони мають не систе	
матизований характер, розпорошені по різ	
ним нормативним актам (у тому числі підза	



1/2013
К Р И М І Н А Л Ь Н Е П РА В О

конним) і тлумачаться суперечливо. Найбільш
типовим підходом до визначення видів за	
гальноправових наслідків судимості є їх по	
діл за критерієм нормативної галузевої на	
лежності. Так, В. Грищук поділяє наслідки
судимості на п’ять груп: наслідки судимості,
що мають кримінально	правове значення; на	
слідки судимості конституційно	правового
характеру; наслідки судимості адміністратив	
но	правового характеру; наслідки судимості
трудово	правового характеру; наслідки суди	
мості цивільно	правового характеру [10, с. 41].  

А. Расюк виокремлює три законодавчі
форми врахування правового стану судимос	
ті особи як підстави для заборони признача	
ти її на певні посади. Для першої форми ха	
рактерним є те, що до уваги береться наявна
судимість за вчинення будь	якого злочину –
як умисного, так і необережного (поширю	
ється, зокрема, на членів Кабінету Міністрів
України, суддів, нотаріусів). Інша форма вра	
хування правового стану судимості передба	
чає врахування самого факту попереднього
засудження особи, навіть якщо судимість за
вчинення злочину вже анульована (стосуєть	
ся, наприклад, прокурорів, слідчих прокура	
тури, працівників міліції). У межах наступ	
ної (третьої) форми враховується наявність
судимості лише за вчинення умисного зло	
чину, якщо ця судимість не погашена чи не
знята у встановленому законом порядку. Так,
перешкодою для обіймання посад Президен	
та України, народних депутатів України, де	
путатів усіх рівнів, сільських, селищних, місь	
ких голів, працівників митної служби ви	
знається наявність незнятої або непогашеної
судимості за вчинення умисного злочину. Тоб	
то особи, які мають незняту або непогашену
судимість за необережний злочин, не втрачають
права обіймати зазначені посади [4, с. 13–14]. 

З урахуванням того, що на сьогодні сфор	
мувалася низка наслідків судимості, власти	
вих майже всім правовим галузям, неоднако	
во регламентованих і на різному законодав	
чому рівні, а також з використанням неодно	
значних законодавчих формулювань, є по	
треба в проведенні «ревізії» всього спектра
загальноправових наслідків судимості. Зро	
бити це можна шляхом законодавчої систе	
матизації загальноправових наслідків суди	
мості в окремому законі з назвою «Про пра	
вові наслідки судимості», як пропонує зро	
бити, зокрема, В. Голіна [2, с. 30]. У цьому сен	

сі не можна погодитися з Є. Письменським,
який зазначає про недоцільність систематиза	
ції всіх обмежень загальноправового харак	
теру в єдиному нормативно	правовому акті
[8, с. 123].  

Також слід пам’ятати, що виникнення та
реалізація будь	якого правообмеження загаль	
ноправового характеру має підпорядковува	
тися досягненню цілей, які має судимість, ос	
новною з яких є попередження вчинення но	
вих злочинів судимими особами. Тому при
підготовці зазначеного закону потрібно звер	
тати особливу увагу на наявність деяких із за	
гальноправових наслідків судимості, які не ма	
ють на меті превентивних і виправних цілей. 

Викладене дозволяє зробити висновок, що
судимість є одним із елементів кримінальної
відповідальності, що виникає при засуджен	
ні особи за вчинений злочин та призначенні їй
покарання (за винятком безумовного звіль	
нення від покарання). На сьогодні є потреба
в подальшому розвитку норм про судимість,
зокрема, за рахунок її поширення лише на осіб,
які вчинили кримінальне правопорушення у
вигляді злочину. 
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The discussive issues of the conviction, which is defined as the element of criminal liability, are con�
sidered. In particular, the most controversial aspects of the conviction connected with its legal regulation
and prospects of further existing are studied.

В статье рассматриваются отдельные дискуссионные аспекты судимости, которая опреде�
ляется как элемент уголовной ответственности, исследуются наиболее противоречивые вопросы
судимости, связанные с ее правовой регламентацией и перспективами дальнейшего существования.
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Сприяння вчиненню терористичного
акту у формі вербування, озброєння та
навчання особи, а також використан	

ня особи (ст. 2584 Кримінального кодексу
(далі – КК) України) фахівці відносять до
злочинів із формальним складом. Із змісту
науково	практичних коментарів до КК ви	
пливає, що для кваліфікації діяння за ст. 2584

КК не має значення, чи вдалося суб’єкту залу	
чити або використати особу для вчинення те	
ракту, чи реалізовано залученою, озброєною
або навченою особою злочинний намір.

Питання щодо моменту закінчення цього
злочину, передусім у формі вербування (за	
лучення), є проблемним і дискусійним. Ав	
тори науково	практичних коментарів, як пра	
вило, обмежуються формулюванням «з мо	
менту вчинення відповідних дій», що не дає
необхідного уявлення про межі виконання
об’єктивної сторони злочину та правомірність
притягнення до кримінальної відповідальнос	
ті. Разом із тим чітке визначення того, який
обсяг дій у даному випадку є достатнім для
констатації кримінально караного правопо	
рушення, відповідає потребам правозастосу	
вання. 

Метою цієї статті є визначення критеріїв,
на підставі яких конкретні дії, спрямовані
на сприяння вчиненню теракту, правомір	
но вважати закінченим злочином. 

Перш як перейти до викладення основно	
го матеріалу, слід зазначити, що, на нашу дум	
ку, вживання у диспозиції ст. 2584 КК Укра	
їни терміна «вербування» (найм, рекрутуван	
ня за наявності зустрічної налаштованості)
не відображає дійсного характеру злочинних
діянь і від нього в інтересах термінологічної

чистоти необхідно відмовитися. Виходячи з
наявної практики, дії, спрямовані на залучен	
ня особи до вчинення терористичного акту,
на необхідності криміналізації яких акцен	
тує увагу ратифікована Україною Конвенція
Ради Європи про запобігання тероризму від
16.05.2005 р., більшою мірою підпадають під
визначення підбурювання (ч. 4 ст. 27 КК 
України) або втягнення (ст. 2581 КК Укра	
їни). У такому розумінні ми розглядатимемо
їх далі. 

Слід також зазначити, що зміст ст. 2584

КК України є вужчим, ніж її назва, врахову	
ючи, що до сприяння вчиненню теракту мож	
на віднести, крім згаданого втягнення, пуб	
лічні заклики до вчинення терористичного
акту (ст. 2582), створення терористичної гру	
пи чи терористичної організації (ст. 2583), фі	
нансування тероризму (ст. 2585). На таку ва	
ду звертав увагу російський учений А. Брил	
ліантов у коментарі до ст. 2051 КК Російської
Федерації («Сприяння терористичній діяль	
ності») [1], багато в чому подібної до ст. 2584

КК України. У статті 2051 КК РФ поняття
«схиляння» та «вербування» розглядаються як
видові щодо «втягнення». Це викликає певні
заперечення («вербування» передбачає пер	
винну готовність особи долучитися до вчи	
нення злочину за винагороду, її не потрібно
«втягувати»), але не має принципового зна	
чення в контексті питання, що розглядається.
Принциповою відмінністю ст. 2051 КК РФ
від ст. 2584 КК України є те, що в ній ідеться
про сприяння вчиненню визначеного пе	
реліку «терористичних» злочинів, а не лише
теракту. 

Аналізуючи питання про момент закін	
чення втягнення у вчинення злочину теро	
ристичного характеру, П. Агапов і К. Михай	
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лов дійшли висновку, що в даному разі мож	
ливі два варіанти правової оцінки. Перший
варіант – це вважати закінченим вказане по	
сягання з моменту, коли винний (втягнута
особа) здійснить зазначені в законі дії (на	
приклад, терористичний акт) або вчинить за	
мах на відповідний злочин. Другий варіант –
визнавати моментом закінчення даного діян	
ня виникнення умислу (рішучості) у втягне	
ної особи вчинити будь	які злочини терорис	
тичного характеру, незалежно від того, чи
здійснить вона їх. На думку авторів, перший
варіант кваліфікації є більш прийнятним, хо	
ча б тому, що більш реальний. Установлення ж
факту «невдалого» залучення особи до здійс	
нення посягань терористичного характеру
слід розцінювати як замах на злочин, перед	
бачений ч. 1 ст. 2051 КК РФ. Готування до
схиляння, вербування чи іншого втягнення
особи у вчинення злочинів терористичного ха	
рактеру бути не може, оскільки останні самі
собою утворюють підготовчі дії [2]. 

Є також точка зору, згідно з якою посяган	
ня повинно вважатися закінченим вже за умо	
ви надання втягненою особою згоди на участь
у терористичних акціях або інше сприяння те	
рористам. А на думку С. Кочої, кваліфікація
схиляння до участі в злочині не повинна зале	
жати від поведінки особи, яка під нього підпа	
дає. Реакція останньої перебуває за рамками
аналізованого складу злочину [3, с. 79]. Таким
чином, маємо три точки зору; згідно з однією
для констатації закінченого злочину втягува	
на особа має приступити до реалізації злочин	
ного задуму; згідно з другою – достатньо фор	
мування у втягуваної особи злочинного умис	
лу, а відповідно до третьої – реакція втягува	
ної особи взагалі не має значення. 

На нашу думку, у даному випадку змішу	
ються суто теоретичний і практичний аспек	
ти, що нагадує дискусії про початок настання
кримінальної відповідальності (з одного бо	
ку, стверджувалося, що вона настає вже з мо	
менту вчинення злочину, з іншого – в мо	
мент встановлення особи, причетної до його
вчинення, або пізніше – на стадії пред’явлен	
ня обвинувачення чи призначення покаран	
ня). Безумовно, намагання сформувати в
особи злочинний умисел на вчинення тяжко	
го чи особливо тяжкого злочину (до числа
яких і належить теракт) мають розглядатися
у кримінально	правовій площині. Але якщо
в теорії вирішити питання про настання мо	
менту відповідальності за вказані прояви не
викликає особливих труднощів, то на прак	
тиці досить чіткі теоретичні конструкції нерід	
ко перетворюються на «мертві» норми закону.

З точки зору теорії, щоб вважати втягнен	
ня у вчинення терористичного акту закінче	
ним злочином, необхідною та достатньою є
така сукупність умов: цілеспрямований вплив

із боку суб’єкта на особу; ознайомлення її з
алгоритмом конкретних дій, які від неї вима	
гаються для реалізації злочинного задуму; ре	
алістичність злочинного задуму, тобто наяв	
ність реальної можливості його втілення зав	
дяки наміченим діям. 

Як свідчить практика протидії тероризму
органів державної безпеки, цілеспрямований
вплив на особу, як правило, розтягнутий у ча	
сі, може здійснюватися кількома виконавця	
ми та на території кількох держав. Крім того,
не йдеться відразу про вчинення конкретного
злочину; спочатку мова йде, наприклад, про
«надання допомоги афганському народу бо	
ротися з окупантами», «допомогу чеченському
народу боротися за незалежність від Росії»,
«боротьбу з «невірними» тощо. Тому не див	
но, що з часу включення до КК України 
ст. 2584 (2006 р.) жодної кримінальної спра	
ви за нею порушено не було. У Російській Фе	
дерації практика застосування ст. 2051 КК
РФ існує, але, на нашу думку, є досить проб	
лемною. 

За інформацією російських інтернет	ресурсів
[4], у 2012 р. слідчим відділом УФСБ Росії у Вол	
гоградській області стосовно 18	річної жительки
Волзького А. порушено кримінальну справу за оз	
наками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2051

КК РФ. А. потрапила у поле зору волгоградських
контррозвідників за підозрою в прихильності до ідей
радикального ісламу та намірах виїхати на територію
Чеченської Республіки для вступу в ряди бандфор	
мувань. Було встановлено, що в спілкуванні через
соціальні мережі в Інтернеті вона повідомляла спів	
розмовникам, що прийняла іслам і готова ступити на
шлях терористки	смертниці, у зв’язку з чим виїж	
джала в табір чеченських бойовиків у Чечню та
проходила навчання вибуховій справі. При цьому
вона наполегливо пропонувала наслідувати її при	
клад і приєднатися до боротьби з «невірними». Зре	
штою, під її вплив потрапили три особи – мешкан	
ці Волзького, Москви й Астрахані. Двоє з них ви	
їхали в Чечню з наміром долучитися до терористич	
ної діяльності та були зупинені правоохоронцями. 

Із повідомлення незрозуміло, під чиїм впливом
перебувала 18	річна дівчина, яка навряд чи могла са	
мостійно дійти до вказаних переконань. Але більш
важливим є інше питання, що ставить під сумнів
правомірність кваліфікації за ст. 2051 КК РФ: який
конкретно злочин із числа перелічених у диспози	
ції названої статті планувалося вчинити? Цілком
імовірно, що чіткої відповіді на це питання немає,
що робить непереконливою позицію сторони об	
винувачення у ході можливого судового розгляду. 
У цьому та подібних випадках відсутня визначе	
ність умислу осіб, які залучають інших до діяль	
ності у складі організацій терористичної спрямо	
ваності, у тому числі достатні підстави для притяг	
нення їх до кримінальної відповідальності, при	
наймні за вказаною статтею. 
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Погодимося з С. Кочої у тому, що кримі	
нально	правова оцінка дій суб’єкта не повин	
на залежати від поведінки втягуваної у вчи	
нення злочину особи. На практиці ця пове	
дінка матиме значення лише в тому сенсі, що
особа своїм ставленням може дати суб’єкту
можливість повною мірою виконати всі не	
обхідні для втягнення дії (об’єктивну сторо	
ну), а може припинити відповідні намагання
ще на початку. 

Проте занадто схематичне відображення
закріплених у кримінальному законодавстві
дій, пов’язаних із втягненням до вчинення
теракту, не узгоджується з практикою, що ряс	
ніє випадками втягнення до діяльності орга	
нізацій, які в окремих країнах визнані теро	
ристичними, а не безпосередньо до вчинення
«терористичних» злочинів. Відслідковування
причинно	наслідкового зв’язку між момен	
том такого втягнення й організацією та вчи	
ненням конкретного «терористичного» злочи	
ну і належить до тих «непосильних для прак	
тичних органів завдань», про які зазначають
П. Агапов та К. Михайлов [2]. 

Визначення моменту фактичного приєд	
нання особи до терористичної організації та	
кож пов’язане з труднощами (зважаючи на
його поступовість, практикування кількох рів	
нів «посвяченості», найнижчі з яких не пе	
редбачають виходу за рамки чинного законо	
давства – релігійна освіта, бесіди, виконання
дрібних доручень тощо). Тому в кожному кон	
кретному випадку правоохоронцям нале	
жить з’ясовувати, наскільки особа пов’язана
з такою організацією, чи усвідомлює злочин	
ну спрямованість її діяльності, чи сприяє ре	
алізації злочинних цілей. Про набуття член	
ства може свідчити, зокрема, прийняття при	
сяги, що практикується в окремих міжнарод	
них терористичних організаціях, отримання
спеціальних засобів, зброї тощо [5]. 

Проблемним є також встановлення момен	
ту закінчення навчання особи з метою здійс	
нення теракту. Висловлюється точка зору,
згідно з якою це момент «організації прак	
тичного навчання спеціальним навичкам»
[2], що містить певну невизначеність. Зокре	
ма, вона стосується зазначеної «організації
навчання». На практиці власне організації як
певної сукупності дій може не бути або вона
може тривати значний час. Так, особи, які втя	
гуються в діяльність міжнародних терорис	
тичних організацій, нерідко проходять попе	
редню підготовку в спеціальних заздалегідь
облаштованих таборах. Це навчання, як пра	
вило, не пов’язується з учиненням конкрет	
них злочинів, хоча відпрацьовані навички
можуть використовуватися з зазначеною ме	
тою у подальшому. «Відірваність» моменту
такого навчання фактично унеможливлює за	
стосування ст. 2584 КК України. 

Визначаючи момент закінчення навчан	
ня особи з метою здійснення терористичного
акту у контексті ст. 2584 КК, очевидно, слід
було б виходити з конкретних дій суб’єкта,
необхідних і достатніх для вчинення зазначе	
ного злочину (передача спеціальних знань, від	
працювання прийомів в обсязі, що робить
можливим вчинення конкретного теракту).
При цьому, на відміну від втягнення, перед	
бачається зустрічна налаштованість самої осо	
би, адже навчити будь	чому без такої налаш	
тованості практично неможливо. 

Визначення моменту озброєння для вчи	
нення терористичного акту не є таким склад	
ним, як втягнення чи навчання. Очевидно,
він має бути пов’язаний з початком передачі
відповідних предметів або створенням умов
для заволодіння ними в розрахунку на вико	
ристання за злочинним призначенням. 

Криміналізація у ст. 2584 КК України ви	
користання особи з метою вчинення терорис	
тичного акту викликала певне здивування фа	
хівців, оскільки тут вбачається так зване по	
середнє виконавство, що за визначенням не є
сприянням [6]. Моделюючи ситуації, на які
може поширюватися дія цієї норми, доходи	
мо висновку, що йдеться про задіяння особи,
яка не може бути суб’єктом злочину через вік
чи психічний стан або використовується «втем	
ну» (в іншому випадку навіщо окреме закріп	
лення відповідальності за втягнення та вер	
бування?). Наприклад, пасажирові потягу ви	
словлюється прохання доставити багаж (в
якому знаходиться вибуховий пристрій) у пев	
не місце, а під час руху пристрій дистанційно
приводиться у дію. Очевидно, у цьому і подіб	
них випадках моментом закінчення злочину
слід вважати момент передачі вказаної речі, а
узагальнюючи – початок спрямування особи
на виконання певних дій, які, за задумом су	
б’єкта, мають призвести до вчинення теракту.

Висновки 

У диспозиції статті про сприяння вчи	
ненню терористичного акту КК України за	
кріплені алгоритми дій, які не узгоджуються
з фактичними механізмами злочинної діяль	
ності. Крім того, до відповідних посягань у ра	
зі їх скоєння можуть (і, на нашу думку, по	
винні) застосовуватися норми інституту спів	
участі (ст. 27 КК України). 

Абстрагуючись від вказаних суперечнос	
тей, момент закінчення сприяння вчиненню
терористичного акту (підбурювання чи по	
собництва) визначається залежно від кон	
кретної ситуації, ступеня виявлення злочин	
ного умислу з урахуванням: 

необов’язковості настання шкідливих на	
слідків, оскільки дії суб’єкта є лише проміж	
ними для досягнення кінцевої мети; 
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необов’язковості досягнення цілі переко	
нати втягувану особу вчинити теракт; 

реальної можливості настання шкідливих
наслідків. Наявні обставини мають вказува	
ти на фактичну підготовку злочину, а не гіпо	
тетичну, в невизначеному майбутньому; 

достатності дій суб’єкта для того, щоб кін	
цева мета могла бути досягнута. Відповідно, у
випадку втягнення особи здійснюваний вплив
за інтенсивністю та характером має бути спро	
можним спонукати до злочинних дій. У випад	
ку навчання повинен передаватися такий об	
сяг знань і навичок, який би дозволяв особі 
реалізувати злочинний задум. У випадку оз	
броєння відповідні засоби мають ставати особі
доступними безпосередньо чи опосередковано. 
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The article deals with problems determining the end facilitate the commission of a terrorist act in the
forms of involvement, training, arming and use a person as a purely theoretical perspective, and through
the prism of counter�terrorism practices. The criteria on which specific actions to facilitate the commis�
sion of terrorist attack, rightly considered complete offense. 

В статье рассматриваются проблемные вопросы определения момента окончания содей�
ствия совершению террористического акта в формах вовлечения, обучения, вооружения и ис�
пользования лица как в сугубо теоретическом аспекте, так и через призму практики противо�
действия терроризму, предлагаются критерии, на основании которых конкретные действия,
направленные на содействие совершению теракта, правомерно считать законченным преступ�
лением.
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Прийняття нового Кримінального про	
цесуального кодексу (далі – КПК)
України та набрання ним чинності

стало вагомим кроком України до європей	
ського співтовариства. Перш за все, це сто	
сується захисту прав і законних інтересів учас	
ників кримінального провадження. Чинний
КПК України містить низку новел, які га	
рантують захист таких прав і законних інте	
ресів особи у кримінальному провадженні.
До їх числа відносяться також норми, що
стосуються захисту прав неповнолітніх підо	
зрюваних (обвинувачених). 

Слід зазначити, що КПК України 1960 р.
також передбачав належні гарантії захисту
прав неповнолітніх обвинувачених. Можна
навіть констатувати, що окремі норми ста	
рого закону знайшли своє точне відображен	
ня в новелах чинного КПК. Однак значна
кількість пропозицій учених, які свого часу
займалися проблемами кримінального про	
вадження щодо неповнолітніх (В. Зеленець	
кий, З. Коврига, Ю. Лівшиц, Г. Омельченко,
В. Очередін, Д. Чухраєв та ін.), на жаль, не
знайшли належного застосування у новому
кримінальному процесуальному законі. Це
стосується і норм, що присвячені застосуван	
ню до неповнолітніх підозрюваних (обвину	
вачених) запобіжних заходів, зокрема тако	
го, як передача неповнолітнього підозрюва	
ного (обвинуваченого) під нагляд. Вивчення
нами змісту вказаних норм закону свідчить,
що законодавець дещо поверхово підійшов
до їх формулювання, навіть не зазначивши
про його пріоритетність, а це, на нашу думку,
може негативно впливати на практику їх зас	
тосування. Цим обумовлюється актуальність
обраної нами теми наукової статті. 

Метою цієї статті є надання пропозицій
щодо вдосконалення окремих норм КПК,
що стосуються застосування до неповно	
літніх підозрюваних (обвинувачених) та	
кого запобіжного заходу, як передача під
нагляд. 

Вікові особливості неповнолітніх підоз	
рюваних та обвинувачених зумовлюють та	
кож процесуальні правила та тактичні при	
йоми застосування щодо них запобіжних за	
ходів. У КПК України вказується на необ	
хідність вирішення питання про обрання за	
побіжного заходу лише за наявності достат	
ніх підстав вважати, що підозрюваний, обви	
нувачений буде переховуватися від органів
досудового розслідування та/або суду; зни	
щить, приховає або спотворить будь	яку із
речей чи документів, що мають істотне значен	
ня для встановлення обставин кримінально	
го правопорушення; незаконно впливатиме
на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного,
обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьо	
му ж кримінальному провадженні; перешко	
джатиме кримінальному провадженню іншим
чином; вчинить інше кримінальне правопо	
рушення чи продовжить кримінальне право	
порушення, в якому підозрюється, обвинува	
чується (ст. 177). 

Підставою застосування запобіжного за	
ходу є наявність обґрунтованої підозри у
вчиненні особою кримінального правопору	
шення, а також наявність ризиків, які дають
достатні підстави слідчому судді, суду вва	
жати, що підозрюваний, обвинувачений, за	
суджений може здійснити дії, передбачені 
ч. 1 ст. 177 КПК. Слідчий, прокурор не ма	
ють права ініціювати застосування запобіж	
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ного заходу без наявності для цього підстав,
передбачених КПК. 

Вирішуючи питання про вид запобіжного
заходу, слідчий зобов’язаний враховува	
ти також: вагомість наявних доказів про вчи	
нення підозрюваним, обвинуваченим кримі	
нального правопорушення; тяжкість пока	
рання, що загрожує відповідній особі у разі
визнання підозрюваного, обвинуваченого ви	
нуватим у кримінальному правопорушенні, 
у вчиненні якого він підозрюється, обвинува	
чується; вік і стан здоров’я підозрюваного, об	
винуваченого; міцність соціальних зв’язків 
підозрюваного, обвинуваченого в місці його
постійного проживання, у тому числі наяв	
ність у нього родини й утриманців; наявність
у підозрюваного, обвинуваченого постійного
місця роботи або навчання; репутацію підоз	
рюваного, обвинуваченого; майновий стан
підозрюваного, обвинуваченого; наявність
судимостей у підозрюваного, обвинувачено	
го; дотримання підозрюваним, обвинуваче	
ним умов застосованих запобіжних заходів,
якщо вони застосовувалися до нього раніше;
наявність повідомлення особі про підозру у
вчиненні іншого кримінального правопору	
шення; розмір майнової шкоди, у завданні
якої підозрюється, обвинувачується особа, або
розмір доходу, в отриманні якого внаслідок
вчинення кримінального правопорушення
підозрюється, обвинувачується особа, ваго	
мість наявних доказів, якими обґрунтову	
ються відповідні обставини (ст. 178 КПК Ук	
раїни). Особливо важливе значення всі ці під	
стави мають у кримінальних провадженнях
щодо неповнолітніх, оскільки неправильне рі	
шення у виборі запобіжного заходу завжди
пов’язане з негативними наслідками як для
підлітка, так і для перебігу процесу. 

Застосування запобіжного заходу до не	
повнолітнього має впливати на нього з вихов	
ної точки зору, забезпечувати належну його
поведінку. Це можливо лише за умови, що
прийнято справедливе рішення під час об	
рання стосовно підлітка певного запобіжно	
го заходу. Не слід також нехтувати й тим, що
законодавець припускає застосування віднос	
но осіб, які не досягли 18	річного віку, запо	
біжних заходів у вигляді взяття під варту 
та затримання лише у виняткових випадках
(ст. 492 КПК України), що також зобов’язує
слідчого до більш ретельного дослідження
всіх обставин кримінального провадження.
Врахування обставин, що характеризують
особистість неповнолітнього та його діяння,
надає слідчому (прокурору) можливість ви	
значити найбільш доцільний у тому чи іншо	
му конкретному випадку запобіжний захід. 

Стаття 176 КПК України передбачає такі
запобіжні заходи, які можна застосувати до
неповнолітніх: особисте зобов’язання; осо	

биста порука; застава; домашній арешт; три	
мання під вартою. Тимчасовим запобіжним
заходом є затримання особи, що застосовуєть	
ся з підстав і в порядку, визначеному КПК.
Разом із тим КПК передбачає специфічний
запобіжний захід, який може бути застосо	
ваний лише до неповнолітніх правопоруш	
ників – віддання їх під нагляд батьків, опі	
кунів, піклувальників, а також під нагляд ад	
міністрації дитячої установи (ст. 493 КПК
України). 

Вирішуючи питання про обрання запо	
біжного заходу неповнолітньому підозрюва	
ному й обвинуваченому, слідчий повинен вра	
ховувати не тільки загальні положення зако	
ну, а й норми кримінального та кримінально	
го процесуального законодавства, які підля	
гають застосуванню в кожному конкретному
випадку – ті, що регулюють умови відпові	
дальності неповнолітніх і порядок проваджен	
ня в цих справах. Нарівні з віковими особли	
востями досліджуватися мають обставини,
що стосуються особистості неповнолітнього
та кримінологічної характеристики криміналь	
них правопорушень підлітків. 

Більшість науковців, які вивчали пробле	
ми застосування запобіжних заходів у кримі	
нальному процесі, вважає, що під час обран	
ня певного запобіжного заходу стосовно під	
літків обов’язково повинні враховуватись
обставини, передбачені нормою про предмет
доказування у справах неповнолітніх [1, с. 66;
2, с. 32]. Ми не можемо не погодитись із цією
думкою, бо неврахування будь	якої з обста	
вин, передбачених ст. 485 КПК, може потяг	
ти за собою прийняття слідчим необґрунто	
ваного рішення в ході вирішення цього пи	
тання. Однак науковці не зазначають, що це
положення не зафіксоване у кримінальному
процесуальному законі. Так, ст. 178 КПК Ук	
раїни передбачає вичерпний перелік обста	
вин, які підлягають врахуванню під час об	
рання виду запобіжного заходу щодо всіх
підозрюваних, обвинувачених. Оскільки по	
рядок кримінального провадження щодо не	
повнолітніх визначається загальними поло	
женнями КПК (ст. 484), можна констатува	
ти, що законодавець поширює дію ст. 178
КПК України і на неповнолітніх, оскільки у
главі 38 кримінального процесуального зако	
ну відсутня окрема норма про обставини, які
повинні враховуватися під час обрання за	
побіжного заходу щодо неповнолітніх. 

Вважаємо, що неврахування слідчим, про	
курором і слідчим суддею обставин ст. 485
КПК під час прийняття рішення про застосу	
вання запобіжного заходу щодо неповноліт	
нього підозрюваного (обвинуваченого) може
негативно позначитися на доцільності й
ефективності його застосування, у зв’язку з чим
вважаємо за доцільне доповнити главу 38
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КПК України окремою нормою, присвяче	
ною обставинам, що підлягають врахуванню
під час обрання запобіжного заходу щодо не	
повнолітнього із вказівкою на врахування ор	
ганами досудового розслідування й суду не
лише загальних обставин, вказаних у ст. 178
КПК, а й обставин, що є предметом доказу	
вання у кримінальних провадженнях щодо
неповнолітніх. 

Слід зазначити, що розглядаючи питання
про види запобіжних заходів, які застосову	
ються до неповнолітніх підозрюваних та об	
винувачених, неможливо відразу категорич	
но констатувати, якому запобіжному заходу
у справах цієї категорії слід надавати перева	
гу. Це пояснюється тим, що в кожному кри	
мінальному провадженні слідчому доводить	
ся встановлювати низку обставин, які, зро	
зуміло, не можуть бути у повному обсязі пе	
редбаченими кримінальним процесуальним
законом. Надання ж переваги у криміналь	
них провадженнях щодо неповнолітніх за	
побіжним заходам, не пов’язаним із позбав	
ленням волі, пояснюються прагненням міні	
мального обмеження прав, свобод і законних
інтересів підлітків у процесі розслідування
[3, с. 79]. З чим слід погодитись. Однак, ви	
рішуючи питання про обрання одного із за	
пропонованих законодавцем запобіжних за	
ходів, не пов’язаних із позбавленням волі,
слідчому слід з’ясувати який із цих заходів
найбільш доцільний і ефективний у кож	
ному конкретному випадку. 

Серед запобіжних заходів, які можуть
застосовуватися щодо неповнолітніх, зако	
нодавець на перше місце ставить передачу не	
повнолітнього під нагляд батьків, опікунів,
піклувальників або адміністрації дитячої ус	
танови. Пріоритетність цього заходу визна	
чається тим, що законодавець виділяє його в
окремій главі, присвяченій кримінальному
провадженню щодо неповнолітніх, тим самим
наказуючи органам, які ведуть процес, звер	
тати на них особливу увагу. Однак, незважа	
ючи на позицію законодавця щодо юридич	
ної природи цього запобіжного заходу, ми
погоджуємось із науковцями, які по суті по	
діляють його на два самостійних види: пере	
дання неповнолітнього обвинуваченого під
нагляд батьків, опікунів або піклувальників;
передання обвинуваченого під нагляд адмі	
ністрації дитячої установи, оскільки одно	
часно вони застосуватися не можуть [4, с. 100;
5, с. 74]. 

У разі застосування зазначених запобіж	
них заходів від батьків, опікунів, піклуваль	
ників або адміністрації дитячої установи
відбирається письмове зобов’язання про за	
безпечення ними належної поведінки непов	
нолітнього та його явки до слідчого, проку	
рора, суду. При цьому вказані особи попе	

реджаються про характер підозри чи обви	
нувачення неповнолітнього, про їх відпові	
дальність у випадку неявки його до слідчого,
прокурора та суду (ч. 2 ст. 436 КПК Ук	
раїни). 

Законодавець передбачив, що передача
неповнолітнього під нагляд як запобіжний
захід може бути обраний за ініціативою про	
курора, а також за клопотанням сторони за	
хисту. Залишається незрозумілою позиція
законодавця з приводу того, що він не відно	
сить до суб’єкта ініціації вказаного запобіж	
ного заходу слідчого, в провадженні якого
знаходяться матеріали кримінального про	
вадження. Вважаємо, що вказана прогалина
по суті робить норму про передання непов	
нолітнього під нагляд «мертвою», оскільки
прокурор, як нам здається, не буде так ре	
тельно пронизатися матеріалами криміналь	
ного провадження, ніж слідчий, а слідчий, у
свою чергу, буде лише пасивним виконавцем
цієї норми закону, оскільки він не уповнова	
жений на ініціювання застосування такого за	
побіжного заходу. На нашу думку, це техніч	
на помилка законодавця, яка має бути ви	
правлена. 

У результаті узагальнення практики кри	
мінальних справ (проваджень) ми встанови	
ли, що зазначені запобіжні заходи викорис	
товуються слідчими у поодиноких випадках.
Вважаємо, що це пояснюється тим, що слідчі
(прокурори) не впевнені в їх доцільності й
ефективності. Останнє вже залежить не ли	
ше від позитивної характеристики осіб, під
нагляд яких віддається неповнолітній, а й від
упевненості цих осіб у належній поведінці та
своєчасній явці підлітка до слідчого, проку	
рора, суду. Відсутність же ініціативи з боку
батьків, опікунів, піклувальників та адміні	
страцій дитячих установ щодо застосування
до неповнолітнього запобіжних заходів, пе	
редбачених ст. 493 КПК України, на нашу
думку, пояснюється саме цим. Вважаємо, що
віддання неповнолітнього під нагляд осіб,
перелічених у ст. 493 КПК України, повин	
на здійснюватися лише за умови наявності
клопотання щодо цього з їх боку. Відсутність
такої ініціативи вже сама собою свідчить 
про невпевненість зазначених осіб у належ	
ному виконанні обов’язків, покладених на
них кримінальним процесуальним законом
України (ст. 493 КПК України), або ж про
незнання ними своїх прав, які їм слід дово	
дити до відома. 

Слід зазначити, що законодавство, вихо	
дячи із принципу дотримання процесуаль	
них гарантій, має надати можливість бать	
кам, опікунам, піклувальникам та адмініст	
раціям дитячих установ ознайомитись із їх
правом ініціативи у застосуванні вказаного
запобіжного заходу, що неодмінно повинно
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бути закріплене у законі. І лише у випадку,
коли така ініціатива матиме місце, слідчий
повинен з’ясувати питання про доцільність
застосування вказаних у ст. 493 КПК запо	
біжних заходів. Не враховуючи це положен	
ня, законодавець лише передбачає, що згода
батьків, опікунів, піклувальників та адміні	
страції дитячих установ є обов’язковою умо	
вою застосування слідчим віддачі під нагляд
як запобіжного заходу щодо неповнолітньо	
го. У зв’язку з цим можна припустити, що у
разі невпевненості зазначених осіб у вико	
нанні обов’язків, покладених на них ст. 493
КПК України, останні можуть відмовитися
від пропозицій слідчого про застосування та	
кого запобіжного заходу. Однак у всіх випад	
ках застосування щодо неповнолітніх віддачі
під нагляд як запобіжного заходу з ініціати	
ви слідчих у вивчених нами кримінальних
справах (провадженнях) батьки давали згоду
на це. Така практика підтверджується і до	
слідженнями науковців [5, с. 76]. Вважаємо
таку згоду осіб, перелічених у ст. 436 КПК
України, непереконливою, бо не кожний із
батьків, опікунів, піклувальників та адміні	
страції дитячої установи, керуючись мораль	
ними нормами, зможе правдиво заявити про
невпевненість у своїй можливості забезпечи	
ти належну поведінку підлітка та його явку
до слідчого, прокурора, суду, виходячи з то	
го, що у разі відмови до їх сина (доньки) мо	
же бути застосований інший, більш суворий
запобіжний захід. Це ще раз підтверджує не	
досконалість кримінального процесуального
закону. 

Якщо ж особи, перелічені у ст. 493 КПК
України, виявили ініціативу застосування
щодо неповнолітнього віддачі під нагляд,
слідчий зобов’язаний встановити низку об	
ставин із тим, щоб бути впевненим у доціль	
ності її застосування. До таких обставин,
окрім даних про особистість підлітка, нале	
жать й обставини криміногенного характеру.
Так, встановлення характеристики батьків
(опікунів, піклувальників) неповнолітнього
необхідне для з’ясування основного питання:
чи зможуть вони гідно виконувати покладені
на них у зв’язку з цим обов’язки – забезпечи	
ти належну поведінку неповнолітнього та
його явку до слідчого, прокурора, суду? 

Деякі науковці вважають, що факт ско	
єння неповнолітніми кримінального правопо	
рушення свідчить про прогалини у його ви	
хованні та про нездатність батьків впливати
на нього для досягнення належної поведінки
[6, с. 119; 7, с. 71]. Вважаємо, що така думка
не є обґрунтованою, оскільки не враховує пев	
ну категорію кримінальних правопорушень
(учинених за необережністю, у стані силь	
ного душевного хвилювання тощо); а факт
скоєння неповнолітнім навмисного кримі	

нального правопорушення не може катего	
рично свідчити, що останній виховувався у
неблагополучній родині, яка не може належ	
ним чином контролювати поведінку підліт	
ка. Крім того, слід враховувати, що саме ско	
єння підлітком злочину часто стає причиною
того, що батьки докорінним чином змінюють
своє ставлення до виховання сина або донь	
ки [5, с. 79]. Однак з’ясування морально	пси	
хологічної характеристики батьків (опікунів,
піклувальників) у цьому випадку недостат	
ньо. Слідчому слід встановити стан здоров’я
зазначених осіб із тим, щоб бути впевненим у
фізичній можливості виконувати покладені
на них ст. 493 КПК України обов’язки. З цієї
ж причини необхідно з’ясувати, скільки часу
вони приділяють сину або доньці, чи не по	
в’язана їх робота з відрядженнями тощо. Всі
ці обставини можуть суттєво вплинути на рі	
шення слідчого (прокурора) про обрання що	
до підлітка вказаного запобіжного заходу. 

Встановлення характеристики батьків (опі	
кунів, піклувальників) якщо провадиться за
допомогою класичних засобів доказування –
допитів, витребування характеристик, дові	
док, то встановлення характеризуючих да	
них на адміністрації дитячих установ, де ви	
ховується неповнолітній, має специфічний
характер. Вважаємо, що доцільність застосу	
вання щодо неповнолітнього такого запобіж	
ного заходу, як віддання під нагляд адмініст	
рації дитячої установи, визначається показ	
ником виховної роботи останньої. У зв’язку з
цим слідчому необхідно з’ясувати загальну
картину злочинності неповнолітніх, які ви	
ховуються у цьому закладі, заходи виховного
характеру, що застосовувались адміністраці	
єю установи до підлітків	правопорушників,
наслідки такої роботи. Якщо слідчий встано	
вить, що виховна робота в дитячому закладі
ведеться на належному рівні, то можна при	
пустити, що вказаний запобіжний захід за
наявності ініціативи адміністрації устано	
ви, де виховується неповнолітній, може бути
ефективним. 

У юридичній літературі існує думка, що у
виняткових випадках доцільно застосовува	
ти щодо неповнолітнього віддачу під нагляд
дитячого закладу без згоди останньої у ви	
падку, коли для взяття під варту підлітка не	
має підстав, а будь	який інший запобіжний
захід не може реально гарантувати його на	
лежну поведінку й явку за викликами [5, с. 89].
Вважаємо, що вказані міркування не зовсім
обґрунтовані, оскільки застосування вказа	
ного запобіжного заходу без ініціативи адмі	
ністрації дитячої установи, а тим більше без
її згоди, є заздалегідь безперспективним, бо
не враховує думки представників цих уста	
нов щодо можливості перевиховання непов	
нолітнього правопорушника та здатності ви	
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конувати покладені на них ст. 493 КПК Ук	
раїни обов’язки. На нашу думку, тут має йти	
ся про доповнення ст. 176 КПК України но	
вим видом запобіжних заходів – віддання під
нагляд кримінальної міліції у справах дітей.
Такий запобіжний захід може стати альтер	
нативою іншим запобіжним заходам у разі
невпевненості слідчого у доцільності засто	
сування останніх. Крім того, оскільки всіх
неповнолітніх, які вчинили кримінальне пра	
вопорушення, ставлять на облік криміналь	
ної міліції у справах дітей, працівники якої
зобов’язані проводити виховну роботу з таки	
ми підлітками, ефективність даного запобіж	
ного заходу не може викликати сумнівів. 

Якщо слідчий встановить, що застосуван	
ня відносно неповнолітнього підозрюваного
чи обвинуваченого таких запобіжних за	
ходів, як віддання під нагляд батьків, опіку	
нів, піклувальників або адміністрації дитячої
установи, є недоцільним, але неповнолітній
правопорушник заслуговує на довіру слідчо	
го, необхідно вирішити питання про застосу	
вання щодо такого підлітка аналогічного за
юридичною природою з відданням під на	

гляд запобіжного заходу – особистої поруки,
про доцільність застосування якого зазнача	
лось у юридичній літературі [7]. 
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Утеорії права визнається, що дія закону
може бути простою (поширюватися на
обставини, що виникли або продовжу	

вали існувати після набуття нормою чиннос	
ті), переживаючою (тобто тривати навіть піс	
ля скасування певного акта), простою зворот	
ною (нова норма застосовується при прий	
нятті нового правозастосовчого акта) та ре	
візійною зворотною (передбачає перегляд
раніше прийнятих правозастосовних актів)
[1, с. 130–134]. За загальним правилом, дія
закону є простою. Переживаюча та зворотна
дія закону – винятки з цього правила, які по	
винні бути спеціально обумовлені законом. 

Метою цієї статті є дослідження зворотної
дії закону при регулюванні кримінально	про	
цесуальних відносин. 

Конституційний Суд України у своєму
рішенні від 09.02.1999 р. у справі за консти	
туційним зверненням Національного банку
України щодо офіційного тлумачення поло	
ження ч. 1 ст. 58 Конституції України (спра	
ва про зворотну дію в часі законів та інших
нормативно	правових актів) зазначив, що у
регулюванні суспільних відносин застосову	
ються різні способи дії в часі нормативно	
правових актів. Перехід від однієї форми ре	
гулювання суспільних відносин до іншої мо	
же здійснюватися, зокрема, негайно (безпо	
середня дія), шляхом перехідного періоду
(ультраактивна форма) та зворотної дії (рет	
роактивна форма). 

За загальновизнаним принципом права
закони й інші нормативно	правові акти не 
мають зворотної дії в часі. Цей принцип за	
кріплений у ч. 1 ст. 58 Конституції України, за
якою дію нормативно	правового акта в часі
слід розуміти так, що вона починається з мо	
менту набрання цим актом чинності та припи	
няється з втратою ним чинності, тобто до події,
факту застосовується той закон або інший нор	
мативно	правовий акт, під час дії якого вони
настали або мали місце. 

Конституція України, закріпивши ч. 1 ст. 58
положення щодо неприпустимості зворотної
дії в часі законів та інших нормативно	право	
вих актів, все ж передбачає їх зворотну дію в
часі у випадках, коли вони пом’якшують або
скасовують юридичну відповідальність осо	
би, що є загальновизнаним принципом пра	
ва. Тобто щодо юридичної відповідальності
застосовується новий закон чи інший норма	
тивно	правовий акт, що пом’якшує або ска	
совує відповідальність особи за вчинене пра	
вопорушення під час дії нормативно	право	
вого акта, яким визначалися поняття право	
порушення та відповідальність за нього. 

Відповідальність можлива лише за наяв	
ності в законі чи іншому нормативно	правово	
му акті визначення правопорушення, за яке та	
ка юридична відповідальність особи передба	
чена і яка може реалізовуватись у формі при	
мусу з боку уповноваженого державою органу. 

У Конституції України ст. 58 міститься у
розділі II «Права, свободи та обов’язки лю	
дини і громадянина», в якому закріплені кон	
ституційні права, свободи й обов’язки насам	
перед людини і громадянина, їх гарантії. Про
це свідчить як назва цього розділу, так і сис	
темний аналіз змісту його статей та ч. 2 ст. 3
Конституції України. Тому Конституційний
Суд України дійшов висновку, що положен	
ня ч. 1 ст. 58 Конституції України про зво	
ротну дію в часі законів та інших норматив	
но	правових актів у випадках, коли вони по	
м’якшують або скасовують відповідальність
особи, стосується фізичних осіб і не поширю	
ється на юридичних осіб. Але це не означає,
що зазначений конституційний принцип не
може поширюватися на закони й інші норма	
тивно	правові акти, які пом’якшують або ска	
совують відповідальність юридичних осіб. Про	
те надання зворотної дії в часі таким норма	
тивно	правовим актам може бути передбаче	
на шляхом прямої вказівки на це в законі або
іншому нормативно	правовому акті [2]. 

Незважаючи на наявність у правовій докт	
рині значної кількості ґрунтовних досліджень
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дії правових норм у часі, зокрема зворотній
дії правових норм (цій проблематиці присвя	
чені праці С. Алексеєва, Д. Бахраха, М. Вла	
сенка, О. Зайчука, Д. Лилака, В. Марчука, Л.  Ні	
колаєвої, Н. Оніщенко, М. Оніщука, С. По	
гребняка, А. Тіллє й ін.), актуальність звер	
нення до даної проблематики зумовлюється,
передусім у сфері кримінального судочин	
ства, необхідністю відповідного та належного
правого регулювання періоду переходу від за	
стосування положень Кримінально	процесу	
ального кодексу (далі – КПК) 1960 р. до по	
ложень КПК 2012 р. 

Слід зазначити, що згадане рішення Кон	
ституційного Суду України зазнало певної
критики правників, у зв’язку з чим у юридич	
ній літературі висловлюються пропозиції уточ	
нити текст ч. 1 ст. 58 Конституції України,
поширивши її дію і на юридичних осіб, а та	
кож дозволивши законодавцю надавати зво	
ротної сили будь	яким сприятливим для фі	
зичних та юридичних осіб законам, а не тіль	
ки тим, що пом’якшують або скасовують від	
повідальність [3, с. 80; 4]. Зазначену пропо	
зицію, на нашу думку, слід підтримати, як та	
ку, що відповідає загальноправовому принци	
пу верховенства права, що з необхідністю пе	
редбачає загальну заборону зворотної дії за	
кону («lex ad praeteriam nоn valet»), яка відома
ще римському праву і належить сьогодні до
основоположних правових принципів [5, с. 13]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 8 КПК України кри	
мінальне провадження здійснюється з додер	
жанням принципу верховенства права, відпо	
відно до якого людина, її права та свободи
визнаються найвищими цінностями, визна	
чають зміст і спрямованість діяльності дер	
жави. Отже, хоча заборона зворотної дії зако	
ну є складовою принципу верховенства пра	
ва, відкритим залишається питання про те, які
винятки можуть допускатися з цієї заборони,
що узгоджуються із принципом верховенст	
ва права. 

Один виняток відомий українському зако	
нодавству, як і законодавству практично всіх
демократичних країн, – це зворотна дія закону,
що пом’якшує відповідальність. Відповідно
до ст. 5 Кримінального кодексу (далі – КК)
України закон про кримінальну відповідаль	
ність, що скасовує злочинність діяння, пом’як	
шує кримінальну відповідальність або іншим
чином поліпшує становище особи, має зворот	
ну дію в часі, тобто поширюється на осіб, які
вчинили відповідні діяння до набрання таким
законом чинності, у тому числі на осіб, які
відбувають покарання або відбули покарання,
але мають судимість. 

Відповідно до ст. 8 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (далі –
КУпАП) закони, які пом’якшують або скасо	
вують відповідальність за адміністративні пра	
вопорушення, мають зворотну силу, тобто
поширюються на правопорушення, вчинені
до видання цих законів. Закони, які встанов	
люють або посилюють відповідальність за

адміністративні правопорушення, зворотної
сили не мають. 

Частина 2 ст. 5 Цивільного кодексу (далі –
ЦК) України закріплює положення, відповід	
но до якого акт цивільного законодавства не
має зворотної дії у часі, крім випадків, коли
він пом’якшує або скасовує цивільну відпо	
відальність особи. 

Традиційно в науці вирізняють матеріаль	
ні та формальні підстави зворотної дії кри	
мінального закону в часі. Матеріальні підста	
ви – це такі зміни кримінального закону, які
приводять до обмеження або скасування пов	
новаження держави в існуючих криміналь	
них правовідносинах. Це має місце у випад	
ках пом’якшення кримінальної відповідаль	
ності та скасування злочинності діяння. Про	
те матеріальна підстава повинна мати свій
зовнішній вираз, юридичне оформлення. Таке
юридичне оформлення відбувається внаслі	
док існування формальних підстав, яких
виділяють дві. Перша з них – це колізійний
припис законодавства, в якому описуються
властивості нового кримінального закону, зав	
дяки яким він отримує зворотну дію (опи	
сується матеріальна підстава такої дії). Дру	
га формальна підстава – це спеціальна вка	
зівка законодавства, яка також має форму пра	
вового припису і в якій не описуються влас	
тивості нового кримінального закону, завдя	
ки яким він має зворотну дію (матеріальна
підстава такої дії), а лише називається закон,
що має зворотну дію [6]. 

Як вказується у правовій літературі, у де	
яких правових системах закріплюються й ін	
ші винятки. Наприклад, у Франції застосуван	
ня зворотної дії правових норм допускаєть	
ся, якщо вона базується на спеціальному доз	
волі законодавця, має на меті заповнити пра	
вову прогалину або врахувати наслідки спір	
ного скасування того чи іншого рішення [4].
Загалом же, на нашу думку, критерієм допус	
тимості винятків із загальної заборони зво	
ротної дії закону має бути відповідність вне	
сених змін принципу верховенства права. 

Вчиняючи ту чи іншу дію, особа (фізична
чи юридична) повинна знати, які негативні
юридичні наслідки пов’язані з цією дією. Як	
що зворотна дія закону у конкретному випад	
ку тягне для особи будь	які негативні наслід	
ки, які вона раніше не могла передбачити, то
така зворотна дія порушує принцип верхо	
венства права. І навпаки – скасування нега	
тивних наслідків, усунення правових зобов’я	
зань, розширення правових дозволів і мож	
ливостей їх реалізації зворотною дією зако	
ну слід визнати такими, що відповідають прин	
ципу верховенства права. 

Що стосується кримінального процесу	
ального закону, то стосовно його дії у часі у
процесуальній літературі висловлюються різ	
ні позиції. Так, більшість учених визнає не	
обхідність надання кримінальним процесу	
альним нормам зворотної дії, а інколи – і
властивостей перехідного періоду; разом із
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тим деякі визнають тільки безпосередню (пря	
му) дію кримінального процесуального зако	
ну у часі. 

Як зазначає Ю. Грошевий, є широкий
спектр думок, від таких, що повністю запере	
чують зворотну силу цього закону, до тих, що
беззастережно визнають її, а також різні
«проміжні» точки зору [7, с. 46]. Зумовлено
це тим, що проблема дії кримінального про	
цесуального закону в часі не постає у тому ас	
пекті, в якому вона є традиційною стосовно
матеріального кримінального закону [8, с. 48].
Навіть, законодавець у КПК України прямо
не висловився з приводу зворотної дії його
положень, на відміну від того, як він це зро	
бив у ст. 6 КК 1960 р. і ст. 5 КК 2001 р. Тому
невипадково, що окремі автори ведуть мову у
своїх публікаціях лише про пряму дію кри	
мінального процесуального закону, не згаду	
ючи про його зворотній вплив. 

Однак у деяких випадках органам досу	
дового розслідування, прокурору та судам
доводиться оцінювати правомірність фактів і
ситуацій процесуального характеру, які від	
бувалися у минулому. Щодо таких обставин
зворотна сила чинного кримінального проце	
суального закону прямо не передбачена, але
вказані органи під час сучасної їх оцінки для
уникнення юридичних помилок, забезпечен	
ня повноти, всебічності й об’єктивності до	
слідження обов’язково повинні враховувати
положення кримінального процесуального
закону, який реально діяв на час тих мину	
лих подій, що підлягають оцінці. Така ситу	
ація є поширеною при розслідуванні новови	
явлених обставин і перегляді судових рішень
із метою реабілітації засудженого через на	
явність нових доказів, які підтверджують його
невинуватість або вчинення ним менш тяж	
кого злочину, відсутність належних і допус	
тимих обвинувальних доказів. Така ситуація
може скластися і під час досудового розслі	
дування та судового провадження у сучасних
умовах у тих кримінальних провадженнях,
що тривають місяцями, а то й роками, і про	
тягом цього часу кримінальний процесуаль	
ний закон може зазнавати суттєвих змін. 

Неоднакове ставлення до питання про зво	
ротну дію процесуального закону, насампе	
ред у випадках застосування у процесі нових
норм, якщо змінені або скасовані ним норми
вже були застосовані й одержали закріплен	
ня в процесуальних актах, на практиці може
призвести до проблем у тих кримінальних
провадженнях, які були розпочаті до набран	
ня чинності новим законом. Для запобігання
цьому та забезпечення прав учасників проце	
су за новим законом доцільним вважають ви	
користання часових компромісів у вирішен	
ні протиріч, неузгодженості старого і нового
законів. З цього приводу пропонується за	
провадити інститут відстрочки зворотної дії
закону, який полягає в тому, що закон пови	
нен передбачати строк, протягом якого вчи	
нений за старим законом процесуальний акт

зберігає юридичну силу, а орган, у прова	
дженні якого перебуває справа, повинен його
визнати або привести у відповідність до но	
вих вимог чи винести постанову про його
анулювання. Ця умова виключає можливість
раптового негативного впливу нового закону
на роботу органів юстиції [9, с. 47]. 

Законодавець передбачив в новому КПК
України більш детальні правила дії кримі	
нального процесуального закону у часі. Так,
за ст. 5 КПК процесуальна дія проводиться, а
процесуальне рішення приймається згідно з
положеннями КПК, чинними на момент по	
чатку виконання такої дії або прийняття та	
кого рішення. Допустимість доказів визна	
чається положеннями КПК, які були чинни	
ми на момент їх отримання. Разом із тим, на	
віть за такого начебто розширеного регулю	
вання питання дії закону в часі, тлумачення
цих положень не є однозначним, зокрема, й у
питанні зворотної дії кримінального проце	
суального закону. Так, на відміну від кримі	
нального (матеріального) закону, новий кри	
мінальний процесуальний закон не має зво	
ротної дії навіть у випадках, коли його пра	
вила є більш сприятливими для учасників кри	
мінального провадження. Повернення про	
цесу (процесуальних дій) неможливе. Проте
в новому законі (чи в законі про введення
його в дію) можуть бути встановлені винят	
ки з цього правила. Такі винятки передбачені
Перехідними положеннями (розділ ХІ) КПК.
Так, ч. 7 Перехідних положень передбачено,
що слідчі та процесуальні дії, розпочаті до
дня набрання чинності КПК, звершуються у
порядку, який діяв до набрання ним чинності.

Конституція України встановлює норму
(ч. 3 ст. 22), згідно з якою при прийнятті но	
вих законів або внесенні змін до чинних за	
конів не допускається звуження змісту й об	
сягу існуючих прав і свобод. У випадку ж, ко	
ли новим КПК права та свободи учасників кри	
мінального провадження у порівнянні з рані	
ше діючим кодексом розширені, вони забез	
печуються і при вчиненні процесуальних дій
на підставі раніше чинного кодексу, тобто ма	
ють зворотну силу [10, с. 35].  

Є й більш категоричні точки зору: слід	
чий, прокурор, слідчий суддя і суд повинні
застосовувати кримінальний процесуальний
закон, який діє відповідно під час досудового
розслідування та судового розгляду. Консти	
туцією України встановлено загальне прави	
ло (ч. 1 ст. 38) – закон не має зворотної дії в
часі [11, с. 13]. 

Проблеми правильного тлумачення та
застосування правил про дію кримінального
процесуального закону в часі не є суто теоре	
тичними або рідкісними, вони виникають у
практиці постійно, особливо у періоди ре	
формування кримінального та кримінально	
го процесуального права, в системі яких є чи	
мало спільних інститутів (давності притяг	
нення до кримінальної відповідальності, звіль	
нення від кримінальної відповідальності то	
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що), а відсутність докладної регламентації
цих правил у КПК призводить до порушення
законності, прав і законних інтересів осіб,
принципів кримінального права та процесу і
не сприяє підвищенню авторитета органів
кримінальної юстиції. Таким чином, лише
деталізація в КПК правил дії його положень
у часі стане ще однією надійною гарантією за	
конності в кримінальному процесі [12]. 

На нашу думку, надання закону, у тому
числі кримінальному процесуальному, зво	
ротної дії у часі слід визнати таким, що не су	
перечить Конституції України, а відповідає
їй, зокрема конституційному загальноправо	
вому принципу верховенства права, у випад	
ках, коли цей закон скасовує або пом’якшує
відповідальність у широкому значенні (йдеть	
ся не лише про кримінальну відповідальність).
Принцип верховенства права зобов’язує на	
дати зворотну дію і тому закону, який розши	
рює права учасників правовідносин, перед	
бачає додаткові гарантії їх реалізації, скасо	
вує обов’язки та правообмеження. 

У зв’язку з викладеним вважаємо, що у
ст. 5 КПК України необхідно враховувати
сучасні погляди щодо зворотної сили закону,
засад верховенства права, законності та прин	
ципу правової визначеності. Пропонуємо ви	
класти її у такій редакції: 

«Стаття 5. Дія кримінального процесу�
ального закону в часі 

1. Кримінальне провадження здійснюєть	
ся відповідно до кримінального процесуаль	
ного закону, який набув чинності та діє на мо	
мент здійснення процесуальної дії, прийнят	
тя і виконання процесуального рішення. 

2. Кримінальний процесуальний закон,
який скасовує права учасників кримінально	
го провадження, або зменшує їх фактичний
обсяг чи обмежує їх використання додатко	
вими умовами, зворотної дії не має, тобто не
поширюється на провадження, розпочате до
видання такого закону. 

3. Кримінальний процесуальний закон,
який встановлює додаткові права учасників
кримінального провадження, або збільшує їх
фактичний обсяг і гарантії їх реалізації, чи ска	

совує додаткові умови їх використання, або
іншим чином поліпшує становище особи, має
зворотну дію, тобто поширюється на прова	
дження, розпочате до видання такого закону. 

4. Допустимість доказів визначається за
законом, який діяв на момент їх отримання». 
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В статье рассматриваются теоретические и законодательные положения о действии уго�
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Питання кримінально	процесуального
доказування (доказування у криміналь	
ному провадженні) були, є і залиша	

ються основою кримінально	процесуальної
діяльності. Протягом усієї історії існування
кримінального процесу до їх дослідження
зверталися теоретики, науковці та практики.
Не втрачають вони своєї актуальності і після
прийняття 13.04.2012 р. нового Криміналь	
ного процесуального кодексу (далі – КПК)
України. Незважаючи на достатньо численні
та ґрунтовні зміни, яких зазнало нормативне
врегулювання кримінально	процесуальної
діяльності щодо доказів і доказування у кри	
мінальному провадженні, питання предмета
доказування істотних змін не зазнали. Разом
із тим доводиться констатувати, що деякі важ	
ливі проблеми правової науки, що забезпечу	
ють вирішення завдань кримінального про	
вадження, у тому числі щодо охорони прав,
свобод і законних інтересів його учасників,
забезпечення повного та неупередженого роз	
слідування, до цього часу належного вирішен	
ня не отримали. Серед них на особливу увагу
заслуговує проблема правильного встанов	
лення та доказування завданих вчиненням
кримінального правопорушення негативних
наслідків, що відбуваються в межах загаль	
ного питання встановлення причинного зв’яз	
ку в діянні. 

Відомо, що відсутність причинного зв’яз	
ку між діянням особи та суспільно небезпеч	
ними наслідками, які настали, виключає її
кримінальну відповідальність. Встановлення
ж зв’язку між діянням особи та негативни	
ми наслідками дає підстави для визнання
вчиненого діяння кримінальним правопору	
шенням (злочином) і встановлення вини цієї
особи у його вчиненні. Таким чином, встанов	
лення наявності причинного зв’язку між сус	
пільно небезпечним діянням і його наслід	
ками є необхідною складовою, елементом
предмета доказування у кримінальних про	

вадженнях про кримінальні правопорушення
(злочини), зокрема з формальним складом. 

Незважаючи на певні теоретичні та на	
укові напрацювання проблема причинного
зв’язку у літературі та правозастосовній ді	
яльності визнається достатньо складною. Те	
орія кримінального права не виробила єдиної
концепції обґрунтування причинних зв’язків
у злочинах, а теорія кримінального процесу 
не надає реальних рекомендацій щодо їх вста	
новлення, що призводить інколи до різних
оцінок посадовими особами відповідних дер	
жавних органів причинно	наслідкових зв’яз	
ків у суспільно небезпечних діяннях, отже і до
прийняття неоднозначних правових рішень. 

Практично відсутні спеціальні розробки,
присвячені встановленню причинного меха	
нізму конкретних видів кримінальних пра	
вопорушень (злочинів). Не є винятком і до	
рожньо	транспортні пригоди (далі – ДТП),
встановлення події яких є особливо склад	
ним через множинність юридично значущих
факторів, що призводять до настання суспіль	
но небезпечних наслідків. 

Аналіз наукового розроблення проблеми
свідчить, що незважаючи на наявність значної
кількості робіт, присвячених як кримінально	
правовому дослідженню причинності (П. Да	
геля, М. Коржанського, В. Кудрявцева, А. Сав	
ченка, О. Тимчук, М. Шаргородського, Н. Яр	
миш та ін.), так і її встановленню в межах кри	
мінального судочинства (у роботах В.  Гмир	
ка, Ю. Грошевого, А. Іщенка, Є. Коваленка,
В. Попелюшка, С. Стахівського та ін.), ця
проблематика не отримала свого однознач	
ного та зрозумілого вирішення, здатного за	
довольнити, зокрема, потреби практичних
працівників органів досудового розслідуван	
ня, прокуратури, суду. 

Недостатня увага питанням встановлення
причинності під час розслідування обставин
ДТП приділяється й у роботах В. Дячука, 
М. Климчука, П. С. Луцюка, П. П. Луцюка та ін. 

Андрій Анохін,
здобувач кафедри кримінального процесу 
Національної академії внутрішніх справ 
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У статті досліджуються загальні питання встановлення причинного зв’язку як обов’язко�
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Метою цієї статті є встановлення загальної
процедури доказування причинного зв’яз	
ку як ознаки об’єктивної сторони ДТП. 

Склади злочинів, встановлені ст. 286 Кри	
мінального кодексу (далі – КК) України сфор	
мульовані як матеріальні, об’єктивна сторона
яких передбачає сукупність трьох ознак: пору	
шення правил безпеки дорожнього руху або
експлуатації транспорту; завдання шкоди жит	
тю та здоров’ю (середньої тяжкості та тяжкі
тілесні ушкодження); причинний зв’язок між
діянням і шкідливими наслідками. Таким чи	
ном, причинний зв’язок між суспільно небез	
печними діями особи та шкідливими наслідка	
ми, що настали, є однією з обов’язкових ознак,
що характеризують об’єктивну сторону цього
складу злочину, а тому його встановлення має
відбуватись у кожному кримінальному про	
вадженні про ДТП. 

Причинний зв’язок як окрему обставину,
що підлягає доказуванню під час розслідування
ДТП, розглядається більшістю дослідників. Так,
М. Климчук серед обставин, які мають бути до	
ведені при розслідуванні злочину про порушен	
ня правил безпеки дорожнього руху, називає,
зокрема, причинний зв’язок між вчиненим на	
їздом і наслідками, що сталися [1, с. 69–70]. 

Слід зазначити, що завдання, пов’язані із
встановленням причинно	наслідкового зв’яз	
ку, вирішуються за допомогою кримінального
права (вчення про причинний зв’язок), кри	
мінального процесуального права (у контек	
сті теорії доказування), криміналістики (в ме	
жах окремої криміналістичної теорії при	
чинності). 

Встановлення причинного зв’язку під час
розслідування ДТП має відбуватись із ура	
хуванням тих загальних ознак, яким у цілому
має відповідати причинний зв’язок. 

Основою причинного зв’язку є відносини
породження. Іншими словами, причина гене	
тично зумовлює виникнення й існування на	
слідку. Немає наслідку без причини, як і будь	
яка причина породжує певний наслідок. Під
час цих процесів відбувається перенос струк	
тури, речовини від причини до наслідку, тоб	
то причина трансформується, відбивається у
наслідку, «відображається» у ньому. Таким
чином, причина та наслідок є однорідними за
змістом. 

Причина та наслідок характеризуються єд�
ністю спрямування та часовою асиметрією.
Це означає, що формування причини завжди
передує виникненню наслідків, але не навпа	
ки. При дослідженні двох явищ і з’ясуванні
того, що одне з них передувало за часом ін	
шому, не може розглядатись як причина. При
цьому, однак, слід враховувати, що всі явища
у світі не можуть бути чітко розмежовані на
причину та наслідки. Кожне явище може ви	

ступати в ролі як причини, так і наслідку за	
лежно від контексту розгляду. Разом із тим
події, що слідують одна за одною та пов’язані
відносинами породження, перебувають у при	
чинному зв’язку. 

Причинний зв’язок є необхідним і одно�
значним. Якщо причина виникає у чітко ви	
значених фіксованих зовнішніх і внутрішніх
умовах, то вона з необхідністю породжує пев	
ний наслідок, який виникне незалежно від ло	
калізації цього причинного зв’язку у просто	
рі та часі. Зв’язок наслідку з причиною, що
його породила, не може бути випадковим. 

Причинний зв’язок є безперервним у прос�
торі та часі. Просторова та часова безперерв	
ність означає, що якщо два явища, які пере	
бувають між собою у відносинах причини та
наслідку, розділені просторовим інтервалом
або кінцевим часовим інтервалом, то цей ін	
тервал має бути заповнений безперервним
ланцюгом пов’язаних причинних подій. Роз	
ривів у цьому причинно пов’язаному ланцю	
гу бути не повинно. 

Безумовно, специфіка кримінально	право	
вого регулювання зумовлює той факт, що при	
чинний зв’язок тут досліджується з позиції:
злочинне діяння людини – злочинний наслі	
док. Так, у літературі вказується, що предме	
том розгляду права у питанні причинного зв’яз	
ку є саме та діяльність людини, яка пов’язана
з використанням ним своїх знань і навиків що	
до створення умов для виникнення, розвитку,
припинення причинного зв’язку між різними
предметами чи явищами: з іншого боку, пред	
метом розгляду права є не просто факт нас	
тання того чи іншого результату, а суспільна
значимість такого спричинення [2, с. 5]. 

Ми не маємо на меті надати вичерпний пе	
релік дій щодо встановлення причинності під
час кримінального провадження, але розгля	
немо основні та загальні питання її доведення
з урахуванням як філософського трактуван	
ня причинного зв’язку, так і його галузевої
специфіки, зокрема: 

•• встановлення того, що діяння передувало
у часі настанню суспільно небезпечних на	
слідків; 

•• дослідження причинного зв’язку слід
проводити від наслідку до діяння, що його
породило; 

•• з’ясування того, що діяння особи було
необхідною умовою суспільно небезпечного
результату, тобто тим, без чого цей результат
був би неможливим, застосувавши правило
розумового виключення; 

•• з’ясування того, що суспільно небезпеч	
ні наслідки у конкретній обстановці вчинен	
ня діяння закономірно (з необхідністю) ним
породжені. 

Таким чином, можна сформулювати за	
гальне правило: якщо виділивши певне яви	
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ще (діяння особи) з усієї сукупності факто	
рів, які передували настанню наслідків, ми
дійдемо висновку, що ці наслідки не настали
б або настали б в інший час чи іншим шля	
хом, то слід визнати, що таке явище (діяння
особи) є причиною цих наслідків. Якщо ж
з’ясується, що наслідки настали б у тому ж по	
рядку, то це означає, що діяння не є умовою
наслідків і між ними немає причинного зв’язку. 

При розслідуванні ДТП встановлення при	
чинного зв’язку пов’язане із значними труд	
нощами. Вони зумовлені як динамікою та ши	
ротою процесів і факторів, що генерують сус	
пільно небезпечні наслідки ДТП, так і склад	
ністю та специфічністю механізмів причин	
ності у необережних злочинах. 

Специфіка власне ДТП полягає, зокрема,
в тому, що факторами, які зумовлюють нас	
тання суспільно небезпечних наслідків, є
неправомірні дії водіїв транспортних засобів,
поведінка інших учасників дорожнього руху
(у тому числі пішоходів), технічні характе	
ристики дороги, природні явища, технічний
стан транспортних засобів та багато інших
факторів, що об’єднуються поняттям «дорож	
ня обстановка». 

З’ясування кожної з цих обставин є обов’яз	
ковим при встановленні причинного зв’язку
під час розслідування ДТП і виступає фак	
тичною основою для подальшого причинно	
го аналізу. 

Дослідження причинного зв’язку почи	
нається із встановлення шкідливих наслідків:
завдання потерпілому середньої тяжкості
або тяжкого тілесного ушкодження чи спри	
чинення смерті потерпілого, або загибелі кіль	
кох людей під час дорожнього руху. Далі при	
чинному аналізу піддаються події, що пере	
дували моменту настання злочинного резуль	
тату, тим самим здійснюється виявлення кри	
міногенних факторів ДТП. Насамперед, ідеть	
ся про допущені учасниками дорожнього ру	
ху порушення правил безпеки. Встановлен	
ня цих обставин необхідно здійснювати саме
у напрямі від злочинного наслідку у минуле.
Вимога ретроспективного дослідження при	
чинного зв’язку зумовлена, по	перше, тим, 
що розслідування злочинів починається, як
правило, з виявлення злочинних наслідків;

по	друге, невід’ємною ознакою причинного
зв’язку – його часовою асиметрією (форму	
вання причини завжди передує виникненню
наслідку, а не навпаки). Недотримання цьо	
го правила у деяких випадках призводить до
помилок у кримінально	правовій оцінці пев	
них діянь. 

У кримінальному провадженні підляга	
ють встановленню тільки юридично значущі
причинні зв’язки, тобто ті, що є необхідними
та достатніми для обґрунтування криміналь	
ної відповідальності, де причиною завжди
виступає злочинне діяння, а наслідком – зло	
чинний результат. При розслідуванні ДТП
як причина завжди розглядається порушення
суб’єктом правил безпеки, пов’язане із ство	
ренням небезпечної ситуації в процесі дорож	
нього руху. Нерідко у формуванні небезпеч	
ної ситуації можуть бути задіяні фактори, які
лише у своїй сукупності призводять до зло	
чинних наслідків. У таких випадках допуще	
не особою порушення правил саме собою не
є причиною злочинних наслідків. Отже, су	
купність таких факторів має бути визнана
єдиною причинною системою, що призвела
до злочинних наслідків. При цьому має вра	
ховуватися однорідність за змістом причин і
умов, з одного боку, і наслідків – з іншого. Іг	
норування цього правила також може приз	
вести до слідчих і судових помилок. 

Аналіз наявних у філософській і правовій
літературі наукових поглядів на концепцію
причинності та практики її встановлення у
кримінальному провадженні, зокрема під час
розслідування ДТП, свідчить про перспектив	
ність подальших досліджень у контексті сис	
темної причинності, правового значення влас	
не безпосереднього причинного зв’язку, роз	
роблення механізмів його встановлення. 
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Кримінальне процесуальне законодавст	
во традиційно визначає порядок здійс	
нення процесуальної діяльності, прий	

няття процесуальних рішень, спрямованих
на вирішення закріплених законом завдань.
Таким чином встановлюється форма кримі	
нальної процесуальної діяльності на всіх ста	
діях кримінального процесу. У зв’язку із
прийняттям нового Кримінального процесу	
ального кодексу (далі – КПК) України змі	
нюється підхід до визначення стадій кримі	
нального провадження [1]. Перш за все, зако	
нодавець роз’яснює термін «кримінальне про	
вадження» як досудове розслідування та су	
дове провадження, а також процесуальні дії 
у зв’язку з учиненням діяння, передбаченого
законом України про кримінальну відпові	
дальність (п. 10 ст. 3 КПК). 

У зв’язку з ліквідацією стадії порушення
кримінальної справи виникли дискусійні пи	
тання у правозастосуванні щодо окремих іс	
нуючих раніше можливостей, зокрема пере	
вірки інформації про злочин/кримінальний
проступок, відмови у початку кримінального
провадження тощо. Неоднозначність науко	
вої думки та невизначеність законодавця що	
до приводів і підстав початку досудового роз	
слідування спонукає до думки про необ	
хідність: 

•• відійти від терміна «привід» у позначен	
ні початку досудового розслідування й опе	
рувати терміном «підстава» як актом во	
льової дії: заявника чи потерпілого, що міс	
тить дані про вчинене кримінальне правопо	
рушення, адресованого органу державної
влади, вповноваженому розпочати досудове
розслідування; самого органу державної вла	
ди, спрямованого на виявлення ознак кримі	
нального правопорушення в ході реалізації
ним своїх функцій; 

•• законодавчого закріплення вимог до 
процесуальної форми таких підстав. 

Зазначене свідчить про актуальність до	
слідження та визначення проблемних питань
початкового етапу досудового розслідування. 

Питання оптимізації початкового етапу до	
судового провадження, процесуальні, кримі	
налістичні й організаційні аспекти діяль	
ності правоохоронних органів із виявлення,
запобігання та розслідування злочинів на по	
чатковому етапі кримінального судочинства
в різні часові періоди досліджувались у пра	
цях вітчизняних і зарубіжних учених: Р. Бєл	
кина, Л. Драпкіна, В. Лисиченка, Є. Лук’ян	
чикова, В. Маляренко, О. Мілевського, Л. Уда	
лової, Г. Цимбал [2–9] та ін. 

Разом із тим слід визнати, що у вітчиз	
няній літературі проблемам початкового ета	
пу при розслідуванні злочинів, що вчиня	
ються в Чорнобильській зоні відчуження, не
приділяється належної уваги. 

Метою цієї статті є теоретичне розроблен	
ня початкового етапу розслідування, особ	
ливості його процесуальних і криміналіс	
тичних аспектів при розслідуванні злочи	
нів, що вчиняються в Чорнобильській зоні
відчуження. 

Слово «стадія» вживається у КПК Ук	
раїни лише двічі: при визначенні досудового
розслідування, яке починається з моменту
внесення відомостей про кримінальне право	
порушення до Єдиного реєстру досудових
розслідувань і закінчується закриттям кри	
мінального провадження або направленням
до суду обвинувального акта, клопотання
про застосування примусових заходів медич	
ного або виховного характеру, клопотання
про звільнення особи від кримінальної від	
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повідальності (п. 5 ст. 3); при розкритті тер	
міна «притягнення до кримінальної відпові	
дальності», яке починається з моменту пові	
домлення особі про підозру у вчиненні кри	
мінального правопорушення (п. 14 ст. 3) [1].
Визнання останнього самостійною стадією
кримінального провадження викликає деякі
заперечення. По	перше, такий підхід законо	
давця є суперечливим, оскільки повідомлен	
ня особі про підозру здійснюється під час до	
судового розслідування, отже, одна стадія кри	
мінального провадження виникає в іншій ста	
дії, що є алогічним. По	друге, це положення
не узгоджується з рішенням Конституційно	
го Суду України від 27.10.1999 р. № 9	рп/99,
в якому зазначається що «процес притягнен	
ня до юридичної відповідальності має стадій	
ний характер. Початковим його моментом у
кримінальних справах є винесення постано	
ви про притягнення особи як обвинувачено	
го і пред’явлення їй обвинувачення. Притяг	
нення до відповідальності передує настанню
самої відповідальності, тобто ці поняття не є
тотожними». Стадійний характер у даному
випадку не означає визначення притягнення
до кримінальної відповідальності як са	
мостійної стадії. Оскільки початок притяг	
нення до кримінальної відповідальності, як
правило, пов’язують із наявністю такої су	
купності обвинувальних доказів, яка дозво	
ляє органу досудового розслідування чи про	
курору прийняти рішення про винуватість
тієї чи іншої особи у вчиненому криміналь	
ному правопорушенні, то визнання початком
такої діяльності моменту повідомлення особі
про підозру (гл. 22 КПК) є, на нашу думку,
вдалим. 

Слід зазначити, що стадії кримінального
провадження, виходячи із загальноприйня	
того їх розуміння, яке ґрунтується на теоре	
тико	правових підходах до визначення стадії
юридичного процесу [10, с. 56], характеризу	
ються безпосередніми завданнями, специфіч	
ним колом суб’єктів і процесуальних засобів
діяльності, своєрідністю процесуальної фор	
ми, специфічним характером кримінальних
процесуальних відносин, а також підсумкови	
ми рішеннями; вони послідовно змінюються
одна одною, утворюючи систему криміналь	
ного провадження, отже, мають певні межі. 

Притягнення до кримінальної відпові	
дальності, на нашу думку, – це певний про	
цес, який має триваючий характер і спрямо	
вується на доведення вини тієї чи іншої осо	
би у вчиненні суспільно небезпечного діян	
ня. Заслуговує на увагу думка Є. Лук’янчи	
кова про те, що притягнення до кримінальної
відповідальності є етапом кримінального пе	
реслідування як специфічного виду кримі	
нально	процесуальної діяльності [5]. Проце	
суальним вираженням завершення притяг	

нення особи до кримінальної відповідальнос	
ті (настання кримінальної відповідальності)
є обвинувальний вирок суду. Отже, процес,
що розглядається, охоплює декілька стадій
кримінального провадження. Визначаючи по	
няття «притягнення до кримінальної відпові	
дальності», потрібно, на нашу думку, вказати
межі його початку (з повідомлення про пі	
дозру) і закінчення (постановлення обвину	
вального вироку). 

Термін «досудове провадження» на сьо	
годні тотожний терміну «досудове розсліду	
вання», оскільки останнє розпочинається з
моменту внесення інформації про суспільно
небезпечне діяння до Єдиного реєстру досу	
дових розслідувань. Іншими словами, напрям,
який позиціонувався як перспективна мо	
дель досудового провадження у криміналь	
них справах («введення єдиного процедур	
ного режиму досудового провадження без
поділу на стадії порушення кримінальної
справи та досудового розслідування») [7, с. 20],
знайшов своє втілення в новому кодифікова	
ному акті, на відміну від кримінального про	
цесуального законодавства сусідніх держав –
Російської Федерації, Республіки Білорусь,
Республіки Казахстан, в яких роз’яснюється
термін «досудове провадження» (КПК Ро	
сійської Федерації, КПК Республіки Білорусь)
або вживається у контексті Кодексу (КПК
Республіки Казахстан). Отже, досудове роз	
слідування визнається самостійною стадією
кримінального провадження і може здійсню	
ватись у двох формах: дізнання (розсліду	
вання кримінальних проступків) і досудове
слідство (розслідування злочинів). 

Юридичною підставою для того, щоб роз	
почати досудове розслідування є внесення ві	
домостей про вчинення кримінального пра	
вопорушення до Єдиного реєстру досудових
розслідувань. При цьому вимога достатності
такої підстави у кримінально	процесуально	
му законі відсутня. 

Виходячи із дискусійного розуміння по	
няття «привід» (по відношенню до порушен	
ня кримінальної справи), відмови законодав	
ця від визначення підстави (достатності оз	
нак злочину), щоб розпочати кримінальне
провадження, правового змісту принципу
публічності в кримінальному процесі та нор	
мативно	правового закріплення моменту по	
чатку досудового розслідування і правового
статусу заявника, слід, на нашу думку, відій	
ти від терміна «привід» та оперувати загаль	
новживаним у правовій науці і практиці по	
няттям «підстава» для означення початку
кримінального провадження. Це дозволить
також уникнути термінологічної плутанини
із поняттям «привід» як заходом забезпечен	
ня кримінального провадження (гл. 10 КПК
України). 
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Зважаючи на характерні ознаки злочинів,
які вчиняються в Чорнобильській зоні відчу	
ження, проведений аналіз свідчить про те, що
найчастіше підстави для початку досудового
розслідування містяться у таких джерелах: 

•• протоколах і рапортах, складених праців	
никами ОВС у результаті: проведення пла	
нових оглядів території зони; огляду транс	
портних засобів, особистого обшуку окремих
осіб при перетині кордонів зони; затримання
осіб на місці вчинення кримінальних право	
порушень на території зони; виявлення раді	
аційно заражених об’єктів на стихійних ринках
та в інших місцях (характерно для злочинів,
передбачених статтями 248, 249, 262, 2671

Кримінального кодексу (далі – КК) України);
•• актах відомчих перевірок, ревізій, інвен	

таризацій, в яких зафіксовані факти пору	
шень правил поводження з радіоактивними
матеріалами або нецільового використання
державних коштів, що надходять на потреби
забезпечення правового режиму Чорнобиль	
ської зони відчуження (характерно для зло	
чинів, передбачених статтями 191, 210, 265,
364, 365, 366, 367 КК України); 

•• заявах потерпілих (щодо крадіжок або
придбання радіаційно заражених продуктів). 

При визначенні етапів розслідування,
заслуговує на увагу точка зору Р. Бєлкіна,
який виділяє такі етапи: початковий (інтен	
сивний пошук, виявлення та закріплення до	
казів в умовах дефіциту часу, невідкладного
характеру дій); подальший (методичне дове	
дення); завершальний (процесуальні дії із за	
вершення розслідування, додаткові та пов	
торні слідчі дії – за клопотанням обвинуваче	
ного, захисника, за вказівкою прокурора або
начальника слідчого підрозділу, за визначен	
ням суду, а також у зв’язку з відновленням
провадження у зупиненій або припиненій
справі, поверненням справи із стадії судового
розгляду або після відміни вироку) [2, с. 271]. 

Виходячи із загальних положень досудо	
вого розслідування за новим КПК України,
можна виділити такі етапи: 

•• початковий (з моменту внесення відо	
мостей до Єдиного реєстру досудових
розслідувань або як виняток – отримання
уповноваженими органами інформації про
вчинене кримінальне правопорушення при
огляді місця події тощо – ч. 3 ст. 214 КПК) –
характеризується невідкладними процесу	
альними діями та рішеннями для встанов	
лення особи, яка вчинила кримінальне пра	
вопорушення, виявлення і закріплення слі	
дів останнього; 

•• подальший (з моменту повідомлення
особі про підозру), який завершується згру	
пуванням сукупності доказів, що вказує на
можливість прийняття одного з рішень стадії
досудового розслідування; 

•• завершальний (розпочинається з надан	
ня доступу до матеріалів досудового розслі	
дування, відкриття матеріалів сторонами кри	
мінального провадження і закінчується скла	
данням підсумкового рішення органом досу	
дового розслідування. 

До специфічних несприятливих умов для
здійснення початкового етапу розслідування
кримінальних правопорушень, учинених і
виявлених у Чорнобильській зоні відчужен	
ня, можна віднести: дефіцит часу та брак 
інформації для прийняття процесуальних і
тактичних рішень; відносна невизначеність
вихідної слідчої ситуації; розрив у часі між
вчиненням кримінального правопорушення
та його виявленням; вчинення кримінально	
го правопорушення громадянами із Білорусі;
невідоме місце знаходження зниклих радіо	
активних матеріалів; швидкоплинність ди	
наміки розслідування та розшуку винних
осіб тощо. 

Для розслідування більшості суспільно
небезпечних діянь, учинених в Чорнобильсь	
кій зоні відчуження, важливим є виконання
відповідних первинних процесуальних дій
саме при виявленні таких діянь, передусім
особи, підозрюваної в їх вчиненні. Це зумов	
люється специфікою правового режиму Чор	
нобильської зони, обмеженістю часу перебу	
вання на її території. З одного боку, слідчому
необхідно провести відповідні слідчі дії за
участю ймовірного правопорушника, можли	
во, затримати його до 72 годин (ст. 211
КПК), з метою фіксації слідів кримінального
правопорушення, а з іншого – особа може
виявити небажання знаходитися тривалий
час у Чорнобильській зоні; крім того, щоб
застосувати більшість заходів забезпечення
кримінального провадження потрібно звер	
нутися до слідчого судді (ст. 131 КПК), який
знаходиться в Іванкові, на що також потрі	
бен час. Тому на практиці, як правило, в Чор	
нобильській зоні відчуження до осіб, які
підозрюються у вчиненні кримінальних пра	
вопорушень, застосовується затримання без
ухвали слідчого судді (ст. 207 КПК), тимча	
сово вилучаються майно (в порядку ст. 167
КПК) або документи, які посвідчують корис	
тування спеціальним правом, наприклад пра	
во на полювання, керування транспортним за	
собом (ст. 152 КПК) [1]. 

Розглядаючи досудове розслідування як
юридичну процедуру визначення порядку ви	
рішення (розв’язання) кримінально	право	
вого конфлікту за допомогою процесуальних
дій (слідчих (розшукових), у тому числі не	
гласних, процесуальних заходів криміналь	
ного провадження з метою створення дока	
зової бази для прийняття підсумкового рі	
шення у даній стадії – закриття криміналь	
ного провадження або направлення до суду
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обвинувального акта, клопотання про засто	
сування примусових заходів медичного або
виховного характеру, клопотання про звіль	
нення особи від кримінальної відповідаль	
ності), підтримується позиція щодо його
поділу на три етапи. При цьому криміналь	
но	процесуальний аспект такого поділу зале	
жить від завдань і мети зазначеної стадії та
процесуальної форми руху кримінального про	
вадження, а криміналістичний – визначаєть	
ся тією чи іншою слідчою ситуацією. 

Важливе значення на початковому етапі до	
судового розслідування у досліджуваній кате	
горії кримінальних правопорушень має швид	
ке, «по гарячим слідам» встановлення місця
знаходження викрадених, привласнених, виве	
зених із зони відчуження радіоактивних ма	
теріалів, продуктів харчування, риби, грибів, ме	
талу та інших об’єктів без дозволу і відповідно	
го дозиметричного контролю, що може стано	
вити загрозу здоров’ю та життю населення. 
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In the article the normative�legal and scientific going is analysed near determination of the initial
stage of investigation, methods of receipt of information about a crime and feature of the initial stage
at investigation of crimes, accomplished in the Chernobyl'skoy area of alienation, author vision is
offered acceptance of final decision in a criminal production taking into account judicial and criminal�
istics aspects. 

В статье рассматривается теоретическая разработка начального етапа расследования,
особенности ее процесуальных и криминалистических аспектов преступлений, которые
совершаются в Чернобыльской зоне отчуждения.
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Тактико	криміналістичні прийоми та спо	
соби виявлення комп’ютерних злочи	
нів не набули достатнього висвітлення

в науковій літературі, а тактичні прийоми опе	
ративно	розшукових заходів досліджуються
наукою оперативно	розшукової діяльності.
Значна увага приділялася загальній схемі ви	
явлення та розслідування комп’ютерних зло	
чинів, встановленню ознак цих злочинів, удос	
коналенню методики їх розслідування тощо. 

Про доцільність дослідження методики роз	
слідування злочинів, їх криміналістичної ха	
рактеристики з метою адаптування цих на	
працювань до виявлення ознак злочинів, зокре	
ма, вказувалось у наукових працях Р. Бєлкі	
на. Тактичні прийоми перевірки заяви про
злочин, отже, і виявлення ознак можливого
злочину, аналізувалися свого часу О. Ільїним.
Окремі питання взаємодії правоохоронних
органів із метою виявлення та розслідуван	
ня злочинів досліджувалися П. Цимбалом, 
Г. Власовою. 

Кримінальний процесуальний кодекс (да	
лі – КПК) України 2012 р. передбачає нові
підходи до початку кримінального проваджен	
ня, досудового розслідування, проведення ок	
ремих слідчих дій. Це зумовлює необхідність
аналізу деяких питань, наприклад, доцільнос	
ті перевірки отриманих повідомлень про ком	
п’ютерні злочини, тактико	криміналістичних
прийомів і способів виявлення та розслідуван	
ня даних злочинів. 

Метою цієї статті є дослідження тактико	
криміналістичних прийомів і способів ви	
явлення та розслідування комп’ютерних зло	
чинів відповідно до КПК України 2012 р. 

Комп’ютерний злочин ми розуміємо як пе	
редбачене кримінальним законодавством Ук	
раїни суспільно	небезпечне діяння, вчинене з
використанням інформаційних технологій. 

Поняття «тактичний прийом» відоме в кри	
міналістиці. Поняття «тактико	криміналіс	
тичний спосіб» можна визначити, базуючись
на понятті «криміналістичний спосіб». Під кри	
міналістичним способом розуміємо певну дію,
прийом (сукупність прийомів) із метою вияв	
лення, фіксації, вилучення, дослідження, оцін	
ки і використання доказової інформації при
виявленні та розслідуванні злочинів. 

Досліджуючи класифікації тактико	кримі	
налістичних прийомів, виділимо ті з них, які
можна застосовувати з метою виявлення ком	
п’ютерних злочинів: психологічні прийоми
(раптовість), філософсько	логічні, тактичні при	
йоми огляду місця події тощо [1, с. 299]. 

Способами виявлення комп’ютерних зло	
чинів, зокрема, є: 

•• оперативно	розшукові заходи, що пе	
редують початку досудового розслідування.
Цим способом виявлялися ознаки злочинів 
у 28– 38,2 % випадків; 

•• перевірочні та контрольно	ревізійні за	
ходи (документальні бухгалтерські перевір	
ки, ревізії, аудит тощо), що проводяться пред	
ставниками різних організацій і підприємств.
Це мало місце у 18–40 % випадків; 

•• судові експертизи, слідчі дії у ході про	
ведення досудового розслідування у кримі	
нальних справах щодо інших злочинів (8,9–
10 % випадків). 

Ознаки протиправних діянь виявляються
випадково користувачами інформаційних
систем (у 27,9–35 % випадків); службами з
питань інформаційної безпеки організацій уна	
слідок регулярних перевірок надійності сис	
теми доступу до інформації (25 % випадків);
службами комерційної безпеки (31 % випад	
ків); за інших обставин (повідомлення у за	
собах масової інформації – близько 5 % ви	
падків) [2, с. 445; 3, с. 111]. При цьому ознаки
комп’ютерних злочинів можуть виявлятися:
при реалізації комп’ютерної інформації неза	
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конним користувачем (наприклад, при роз	
повсюдженні інформації з обмеженим досту	
пом); законним користувачем за записами, що
автоматично ведуться у комп’ютері (журнал
контролю доступу), з фіксацією на своєму ком	
п’ютері даних про особу, яка здійснює «пере	
качування» інформації через мережу, або без
неї; у зв’язку з інформацією про те, що мав
місце неправомірний доступ до комп’ютерної
інформації тощо [4]. 

На думку В. Вєхова, безпосереднє вияв	
лення ознак злочину органом дізнання може
бути: у результаті перевірки повідомлення про
вчинений або підготовлюваний злочин, що
надійшло з оперативних джерел; у ході про	
ведення спеціальних заходів; за матеріалами
контрольно	ревізійних та інших документаль	
них перевірок; при затриманні особи (осіб)
на місці вчинення злочину [5, с. 42]. При цьо	
му точніше було б вести мову про виявлення
ознак можливого злочину, оскільки ті самі
ознаки можуть бути властиві як злочину, так
і незлочинному діянню [6, с. 787]. 

Згідно з ч. 3 ст. 214 КПК України 2012 р.
досудове розслідування не допускається до
внесення відомостей про правопорушення до
Єдиного реєстру досудових розслідувань або
без такого внесення; у невідкладних випадках
до внесення відомостей можна провести ог	
ляд місця події. 

При визначенні тактико	криміналістич	
них способів виявлення ознак комп’ютерних
злочинів слід враховувати, що інформаційні
технології використовуються для вчинення
різних злочинів, а також специфіку комп’ю	
терних злочинів. За КПК України 2012 р. до них
можна віднести, зокрема, огляд місця події,
комп’ютерно	технічні та комплексні традицій	
ні експертизи, інші слідчі дії при розслідуван	
ні кримінальних проваджень про злочини. 

Комп’ютерні злочини у переважній біль	
шості носять неочевидний характер. Майже
завжди виникає необхідність проведення по	
передньої перевірки отриманих повідомлень,
у процесі якої можна достовірно встановити
наявність ознак злочину [1, с. 557; 5]. 

У літературі запропоновано поділ кримі	
налістичних засобів і методів перевірки пові	
домлення про злочин на три групи: фіксація
й оцінка інформації, що надійшла, про перед	
бачувану злочинну подію; одержання додат	
кових даних із метою перевірки відомостей,
викладених у повідомленні про злочин; попе	
реднє дослідження даних, отриманих у ході
перевірки повідомлення про злочин [7, с. 51].  

Фахівці зазначають, що послідовність та
ефективність дій оперативних працівників із
перевірки інформації про комп’ютерний зло	
чин залежать від джерела, виду та повноти
інформації, яка містить ознаки злочину. Во	
ни звертають увагу на доцільність проведен	

ня огляду засобів комп’ютерної техніки, опи	
тування осіб, ознайомлення з результатами ро	
боти антивірусних програм та інших програм
тестування роботи комп’ютера, перевірки до	
кументів (у тому числі тих, що знаходяться
на різних носіях комп’ютерної інформації) [4,
с. 37–48].  

Опитування у формі отримання пояснень
є доцільним способом перевірки інформації
про злочин. Хоча понад 90 % оперативних пра	
цівників і слідчих провадять опитування
експромтом, ігноруючи підготовчу роботу до
їх проведення [7, с. 84, 85]. Рекомендується
отримувати пояснення інженерів	програміс	
тів, операторів, спеціалістів з технічного забез	
печення, системних програмістів, інженерів
із засобів зв’язку та телекомунікаційного об	
ладнання, спеціалістів, які відповідають за без	
пеку комп’ютерних систем, а також фахівців,
які давали висновки, проводили ревізії, пере	
вірки, та ініціаторів повідомлень про злочини
[3, с. 112–113].  

Специфіка виявлення та розслідування
комп’ютерних злочинів вимагає залучення спе	
ціалістів з інформаційних технологій. Спеці	
альні знання у непроцесуальній формі є не	
обхідними у вигляді надання консультацій, про	
ведення перевірок, ревізій; участі в оператив	
но	розшукових заходах; проведення поперед	
ніх досліджень матеріальних об’єктів (доку	
ментів і програмно	технічних засобів), надан	
ня технічної допомоги слідчому чи оператив	
ному співробітнику тощо [8, с. 92].  

Необхідність перевірки отриманої інфор	
мації визначається й іншими факторами. Так,
у ході її проведення може виникнути підозра,
що шляхом повідомлення про злочин поса	
дові особи маскують, наприклад, ухилення від
сплати податків, відмивання коштів, здобу	
тих злочинним шляхом тощо [4, с. 47]. Таким
чином, із метою оптимізації, підвищення якос	
ті роботи працівників слідчих, оперативних
підрозділів з виявлення та розслідування зло	
чинів доцільно проводити перевірку отрима	
ної інформації про комп’ютерні злочини.
Крім того, передбачена в КПК України 1960 р.,
який втратив чинність, вимога про доведення
наявності достатніх підстав для порушення
кримінальної справи певною мірою забезпе	
чувала захист від необґрунтованого, а іноді і
свавільного застосування органами дізнання
та слідчими процесуального примусу, що по	
лягає в обмеженні прав і свобод людини та гро	
мадянина [9].  

Вважаємо за необхідне розглянути зна	
чення проведення окремих дій для виявлен	
ня та розслідування комп’ютерних злочинів. 

Огляд місця події дозволяє встановити такі
обставини, як природа досліджуваної події,
чи містить вона ознаки складу злочину; де
вчинено злочин, хто брав у ньому участь; які
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технічні засоби, програми та документи вико	
ристовувалися для доступу до предмета по	
сягання і вчинення незаконних дій з ним; де
необхідно шукати появу шкідливих наслідків,
їх сліди тощо [5, с. 51].  

О. Ільїн, розглядаючи випадки можли	
вості проведення огляду місця події при пе	
ревірці повідомлення про злочин та аналізу	
ючи кримінальні справи, встановив, що невід	
кладні випадки, отже, і підстави проведення
огляду до порушення кримінальної справи
нерідко були відсутні у ситуаціях, коли скла	
дено рапорт про виявлення ознак злочину.
Це характерно для економічних, податкових,
митних, посадових злочинів; злочинів, учине	
них організованими групами та злочинними
організаціями; злочинів у сфері комп’ютерної
інформації й інших злочинів, відомості про
ознаки яких отримані в рамках оперативно	
розшукових заходів. У зазначених ситуаціях
рапорти складаються, як правило, у рамках
планів реалізації матеріалів справи оператив	
ного обліку [7, с. 90]. При цьому закон перед	
бачає можливість проведення огляду місця
події у будь	яких невідкладних випадках. Вва	
жаємо, що питання про доцільність має вирі	
шуватися залежно від ситуації. 

Тактика огляду місця події досліджувала	
ся багатьма науковцями при визначенні ними
методики розслідування комп’ютерних зло	
чинів. У слідчій практиці тактичні прийоми
пошуку, фіксації, вилучення й аналізу ком	
п’ютерної інформації групуються залежно від
етапів проведення огляду місця події (підго	
товчого, робочого, заключного). Тактика по	
шуку комп’ютерної інформації вибирається,
виходячи з інформації про захищеність да	
них, стану функціонування комп’ютера, його
периферійного обладнання на момент прове	
дення слідчої дії, інших факторів. 

Якщо огляд приміщення не відрізняється
за тактикою від огляду приміщень при роз	
слідуванні інших видів злочинів, то огляд за	
собів комп’ютерної техніки, пошук доказової
інформації, що зберігається в електронному
вигляді, потребує спеціальної підготовки осіб,
які його здійснюють, дотримання певних пра	
вил поводження з комп’ютерною інформаці	
єю, її носіями, залучення спеціалістів. 

Як свідчить практика, проведення експе	
ртних досліджень дозволяє виявляти ознаки
комп’ютерних злочинів, одержувати дані про
механізм, умови, обставини вчинення злочи	
ну й іншої необхідної інформації [6, с. 791;
10]. Додатковою метою досліджень є, зокре	
ма, встановлення місця неправомірного про	
никнення в комп’ютерну мережу; способу вчи	
нення неправомірного доступу (копіювання,
модифікація інформації, внесення шкідливих
програм тощо); засобів, що використовували	
ся при вчиненні злочину (технічні, програм	

ні); способів подолання інформаційного за	
хисту [10]. 

Призначення судових експертиз у даній
сфері необхідно як для дослідження власне
інформаційно	технологічних процесів, так і
окремо взятих технічних та інших засобів за	
безпечення цих процесів. 

Експертне дослідження засобів інформа	
ційних технологій і програмних продуктів фа	
хівці відносять до криміналістичних експер	
тиз [8, с. 101]. На сучасному рівні розвитку
інформаційних технологій можна виділити
кілька напрямів комп’ютерно	технічних екс	
пертиз: комп’ютерно	інформаційні, апарат	
но	технічні та програмно	технічні дослідження
комп’ютерних засобів [8, с. 98–102]. В Інст	
рукції про призначення і проведення судових
експертних досліджень, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р.
№ 53/5, вказується про проведення експертиз
комп’ютерної техніки та програмних продуктів,
експертиз телекомунікаційних систем і засобів. 

Викликає здивування те, що проведення
попередніх досліджень матеріальних об’єктів
у чинній редакції Закону України «Про опе	
ративно	розшукову діяльність» не передба	
чено, адже в більшості випадків достатні дані,
необхідні для порушення кримінальної справи
за КПК 1960 р., який втратив чинність, вста	
новлювалися після проведення відповідних
досліджень. Крім того, у Положенні про екс	
пертну службу Міністерства внутрішніх справ
України, затвердженому відповідним нака	
зом від 09.08.2012 р. № 691, вказано про про	
ведення досліджень у позасудовому проваджен	
ні за матеріалами оперативно	розшукової ді	
яльності. 

Імовірно, заборона проведення поперед	
ніх досліджень до внесення даних до Єдино	
го реєстру досудових розслідувань має певне
значення, оскільки, наприклад, у випадках
втрати комп’ютерної інформації чи її носія
повторне проведення досліджень неможливе.
У зв’язку з цим пропонуємо внести допов	
нення до чинного КПК 2012 р.: передбачити
проведення не лише огляду місця події у не	
відкладних випадках, а й призначення екс	
пертиз до внесення даних до вказаного реєстру.
Оскільки ознаки комп’ютерних злочинів ви	
являються при проведенні оперативно	роз	
шукових заходів, вважаємо за доцільне внести
проведення попередніх досліджень до перелі	
ку оперативно	розшукових заходів. 

Заслуговує на увагу пропозиція про про	
ведення експертизи засобів комп’ютерної тех	
ніки в «польових» умовах [6, с. 560]. При цьо	
му вказуються обставини, що зумовлюють мож	
ливість її проведення [10]: 

•• для проведення експертизи експерту по	
трібні лише його знання, комп’ютерна техні	
ка й інформація, що міститься в ній; 



1/2013
К Р И М І Н А Л І С Т И К А

•• при роз’єднанні, опечатуванні, перевезен	
ні, розпечатуванні, з’єднанні засобів комп’ю	
терної техніки може бути порушена її кон	
фігурація, за якої було вчинено злочин, пош	
коджена комп’ютерна техніка й інформація; 

•• при вчиненні злочинів по мережі експер	
тиза повинна проводитися при приєднанні до
даної мережі тощо. 

На думку фахівців, спеціаліст чи спеці	
алісти, які беруть участь при огляді (обшуку), на	
бувають статусу експерта. Подальша участь
слідчого і понятих втрачає значення з точки зо	
ру виявлення комп’ютерної інформації, оскіль	
ки всі маніпуляції із засобами комп’ютерної
техніки, опис використаних програмних за	
собів, отриманих даних тощо знаходить відо	
браження у висновку експерта [8]. Вважаємо,
що в кожному конкретному випадку необ	
хідно визначати доцільність проведення такої
дії. Слід враховувати, що проведення експер	
тизи без вилучення комп’ютерної техніки мо	
же зумовити втрату доказової бази через по	
дальше знищення інформаційних слідів осо	
бами, чиї комп’ютери підлягали дослідженню.

Тактико	криміналістичні способи розслі	
дування злочинів поділяють на процесуальні
та непроцесуальні. До процесуальних спосо	
бів розслідування комп’ютерних злочинів за
КПК 2012 р. можна віднести допити свідків,
підозрюваних, одночасні допити вже допита	
них осіб, обшуки приміщень, призначення екс	
пертиз, пред’явлення для впізнання, слідчий
експеримент. До непроцесуальних способів
належать перевірка за оперативно	довідкови	
ми, розшуковими та криміналістичними облі	
ками, тактичні прийоми слідчих дій тощо [3].  

Тактичні прийоми слідчих дій були пред	
метом досліджень різних авторів. КПК 2012 р.
містить певні новели, зокрема проведення до	
питу, пред’явлення для впізнання у режимі
відеоконференції (ст. 232). Це вимагає від на	
уковців розроблення чи уточнення тактич	
них прийомів цих слідчих дій. 

Проведений аналіз дозволяє зробити вис�
новок, що важливу роль для виявлення та
розслідування комп’ютерних злочинів віді	
грає інформація, добута при проведенні опе	
ративно	розшукових заходів і першочергових
слідчих дій. Адаптування окремих положень
чинного законодавства до потреб практики
може допомогти у виконанні завдання із бо	
ротьби з комп’ютерною злочинністю. 
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Необхідність дослідження тих чи інших
правових принципів із позицій діа	
лектики загалом пояснюється не тіль	

ки їх природою, а й місцем і значенням у сис	
темі права як фундаментальних вихідних по	
ложень (засад). 

Дослідженню принципів права присвя	
чені роботи таких учених	правників, як В. Го	
родовенко, О. Гончаренко, А. Колодій, О. Лав	
ріненко, І. Марочкін, С. Шевчук на ін. Але
вони не зверталися до принципів діяльності
вищого спеціалізованого суду або фрагмен	
тарно вивчали це питання у своїх працях. 

У процесі наукового пізнання об’єктивно
не можуть використовуватися ті чи інші по	
няття як певні абстракції. Тому з метою ви	
значення принципів, які є основними в діяль	
ності вищого спеціалізованого суду, необхід	
но звернутися до етимології цього поняття.
Поняття «принцип» походить із латини («prin�
cipium») і означає найголовніше, вихідне по	
ложення, засіб, правило, що визначає приро	
ду та соціальну сутність явища, його спрямо	
ваність, найсуттєвіші властивості. Фахівці	
лінгвісти звертають увагу на те, що графема
«pri» відповідає давньогрецькому префіксу
«архі», що в українській мові має значення
«головний», «старший» [1, с. 243]. Крім того,
у довідковій літературі з латини зазначаєть	
ся, що принцип – це щось первісне; те, від чо	
го виходить щось інше; вихідний припис. На	
ведене підтверджує значення латинської гра	
феми «pri» в утворених за її допомогою сло	
вах [2, с. 809–811].  

Енциклопедичні видання філософського
напряму визначають принцип як початок,
основу; те, що лежить в основі деякої сукуп	
ності фактів або знань [3, с. 365]. Англомовні
філософські довідкові джерела оперують
терміном «first prіnciple», який зіставляється
з терміном давньогрецької філософії «архі»

[4, с. 702]. Також дефініція поняття «прин	
цип» міститься в тлумачному словнику Веб	
стера: принцип – це визнаний і сформульо	
ваний закон природи. Це ж джерело поняття
«first prіnciple» тлумачить як фундаменталь	
не припущення, на якому ґрунтується мета
міркувань [5, с. 795]. 

Принцип також визначається і як те, що
лежить в основі певної теорії науки, та харак	
теризується як найзагальніше явище, вихід	
не положення, першооснова [6, с. 547]. В. Даль
визначає принцип як наукове чи моральне на	
чало, основу, правило, від якого не відступа	
ють; основне, вихідне положення будь	якої
теорії, вчення, науки; вихідна першооснова,
основне положення, вихідний пункт, перед	
умова будь	якої теорії, концепції [7, с. 431]. 

На нашу думку, оскільки дефініція прин	
ципу відображає внутрішній зміст, особливос	
ті та структуру цього поняття, необхідно об	
ґрунтувати дефініцію «принцип діяльності
вищого спеціалізованого суду». Для вирішен	
ня цього завдання доцільно звернутися до
позиції С. Бігуна, який вважає, що для фор	
мулювання дефініції раціонально викорис	
тати традиційну схему (прийом) теоретико	
правового дослідження, а саме – аналіз при	
роди первинного для досліджуваного пред	
мета [8, с. 31]. З нашого боку, застосування
такого прийому зумовлене переконанням, що
поняття «принцип» є основоположним сто	
совно поняття «принцип діяльності вищого
спеціалізованого суду». Ми вважаємо, що па	
радигма останнього поняття знаходиться у
межах розвитку багатьох наукових сфер і
може бути предметом дослідження в різних
аспектах. Тому, взявши за основу наведені
дефініції поняття «принцип», які характери	
зують його у різних сферах суспільного жит	
тя, констатуємо, що його властивості зберіга	
ються і збагачуються в похідному спеціально	
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юридичному понятті та дефініції «принцип ді	
яльності вищого спеціалізованого суду». 

Визначених принципів у своїй діяльнос	
ті дотримуються всі суб’єкти незалежно від
конкретних життєвих ситуацій, які варіатив	
но виникають. У той самий час проблемним
залишається питання визначення кількості
принципів, окреслення їх класифікації та зміс	
ту. Так, А. Колодій стверджує, що будь	які
принципи, у тому числі принципи права, –
це продукт людської діяльності. Вони є со	
ціальними явищами (як за джерелом похо	
дження, так і за змістом), їх виникнення зу	
мовлене потребами суспільного розвитку, у
них відображаються закономірності суспіль	
ного життя [9, с. 7].  

Слід зазначити, що багато праць відомих
дослідників	правників, їх висновки та здо	
буті результати сприймаються як теоретико	
методологічне підґрунтя для визначення прин	
ципів діяльності вищих спеціалізованих су	
дів. Разом із тим багатогранність проблемати	
ки дефінування поняття «принцип», дослі	
дження їх систематизації та класифікації, на	
явність контраверсійних доктринальних під	
ходів до характеристики їх сутності й ознак
стосовно функціонування вищих спеціалізо	
ваних судів заслуговує на особливу увагу. 

Відносна одностайність науковців у розу	
мінні сутності й єдності етимологічного по	
ходження поняття «принцип» на рівні окре	
мих доктрин у прикладному аспекті (галузева
термінізація) не вирізняється належною чіт	
кістю й одностайністю. Різноплановість фор	
мулювань стосовно визначення дефініції по	
няття «принцип» пов’язана з тим, що дослід	
ники правової системи, які є представниками
різних галузевих юридичних наук, не зовсім
вдало оперують не тільки дефініцією, а й
сутністю цього поняття. Тому, на нашу дум	
ку, з позиції дотримання правил юридичної
техніки необхідно визначити систему ознак
принципів права, до яких можна віднести та	
кі: їх сутність визначають вихідні, основопо	
ложні правові засади, що відображають на	
прям розвитку правових норм; універсальність
дії, що полягає в їх визнанні суспільством у
цілому; першопочаткове фіксування та/або
наступне підтвердження у відповідних норма	
тивних актах (конституції); імперативність
(обов’язковість), яка знаходить відображен	
ня в нормах, що у категоричних розпоря	
дженнях держави виражають чітко позначені
дії та не допускають ніяких відхилень від ви	
черпного переліку прав і обов’язків (компе	
тенції та повноважень) суб’єктів; гарантова	
ність їх дотримання за допомогою визначе	
них державою правових засобів реагування
на їх порушення. 

Отже, в межах нашого дослідження під
принципом діяльності вищого спеціалізовано�
го суду розуміється основне вихідне правове
положення (керівна, функціональна ідея), що
визнається суспільством, імперативно закріп�

лене у правових джерелах і забезпечене право�
вими гарантіями. 

До класифікації принципів існують різні
підходи. Це пов’язано з тим, що на сучасному
етапі не вироблено єдиних науково обґрунто	
ваних напрямів такої класифікації. Найбільш
раціональним підходом вважається покла	
дення в основу дослідження функціонально	
го призначення й об’єкта відображення. Так,
С. Лисенков поділив принципи на соціально�
правові та спеціально�правові [10, с. 166]. Що
стосується нашого дослідження, то загально	
правові принципи, наповнюючись специфікою
сутності судової влади, набувають ознак прин	
ципів судової влади з одночасним відображен	
ням системи судових органів та особливос	
тей їх діяльності. І. Марочкін пропонує систе	
му принципів судової влади класифікувати
на три підсистеми: інституціональні (загальні
принципи судової влади); функціональні (прин	
ципи здійснення судочинства); організаційні
або судоустрійні принципи (принципи орга	
нізації системи судових органів) [11, с. 54].  

Оскільки ми досліджуємо інституціональ	
ні принципи діяльності вищого спеціалізова	
ного суду, то слід зазначити, що вони ґрунту	
ються на інституціональних принципах су	
дової влади, до яких можна віднести такі: 
паритетність – рівність судової влади із ви	
конавчою та законодавчою владою; справед	
ливість – забезпечення права на справедли	
вий суд; законність – відповідність закону су	
дових установ і судових процедур; здійснен	
ня судової влади тільки судом – жоден ін	
ший орган, крім суду, не вправі здійснюва	
ти судову владу; доступність – забезпечення
можливості безперешкодного звернення до су	
ду за захистом своїх прав; незалежність суд	
дів і самостійність судів; безсторонність – роз	
гляд справи повинен здійснювати суддя, який
не має особистої заінтересованості у справі
та спроможний виконати роль безсторонньо	
го арбітра, який вирішує юридичну справу не	
залежно, підкоряючись лише закону; проце	
дурність – судова влада функціонує в межах
певної процедури, реалізується лише в спеці	
альній процесуальній формі. 

Із метою проектування зазначених прин	
ципів на принципи діяльності вищих спеці	
алізованих судів охарактеризуємо деякі з них
детальніше. Так, принцип паритетності є по	
хідним від положень ст. 6 Конституції Укра	
їни, відповідно до якої державна влада по	
діляється на законодавчу, виконавчу та судо	
ву. Жодна із зазначених складових не має
пріоритету щодо іншої, є рівноправною та
рівновпливовою. Кожна з них має визначену
компетенцію у певній сфері суспільних від	
носин, самостійно виконує властиві лише їй
функції. Крім того, цей принцип передбачає
виключну компетенцію судової влади й ок	
реслює її межі, остаточність та обов’язко	
вість рішень, які приймаються судовими ор	
ганами. Отже, в аспекті діяльності вищого
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спеціалізованого суду принцип паритетності
реалізується шляхом його виокремлення як
судового органу – складової судової системи,
що є організаційним утіленням судової влади. 

Згідно із ст. 55 Конституції України пра	
ва та свободи людини захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження
в суді рішень, дій чи бездіяльності органів
державної влади, органів місцевого самовря	
дування, їх посадових і службових осіб. На	
ведені конституційні положення відображе	
ні у ст. 7 Закону України «Про судоустрій і
статус суддів», згідно з якою кожному гаран	
тується захист його прав, свобод та законних
інтересів незалежним і безстороннім судом,
утвореним відповідно до закону. Держава для
забезпечення справедливого та неупередже	
ного розгляду справ у розумні строки, вста	
новлені законом, створює відповідні суди пер	
шої, апеляційної, касаційної інстанцій, а також
надає можливість звернення до Верховного Су	
ду України. Зазначена стаття надає право кож	
ному на участь у розгляді його справи у визна	
ченому процесуальним законом порядку в
суді будь	якої інстанції, при цьому право на
судовий захист громадян України, юридичних
осіб України, іноземців, осіб без громадянства й
іноземних юридичних осіб є рівним. 

В юридичній літературі використовуються
терміни «право на суд», «право на справед	
ливий судовий розгляд» і «право на судовий
захист». Як зазначає О. Прокопенко, ці тер	
міни охоплюють як процесуальні, так і мате	
ріальні елементи права на доступ до суду. При
цьому перші два терміни пов’язані з практи	
кою Європейського суду з прав людини та
змістом інших міжнародно	правових актів у
галузі судочинства, а «право на судовий за	
хист» є традиційно вживаним у вітчизняній
науковій юридичній літературі терміном.
Автор констатує також і змістовний збіг термі	
нів «право на справедливий суд», «право на су	
довий захист» і «право на суд» [12, с. 46]. Ви	
кладене свідчить, що принцип справедливос	
ті в діяльності Вищого господарського суду
України та Вищого спеціалізованого суду Ук	
раїни з розгляду цивільних і кримінальних
справ реалізується шляхом здійснення ними
касаційних повноважень, а Вищого адмініст	
ративного суду України – повноважень пер	
шої, апеляційної, касаційної інстанцій у вста	
новленому процесуальним законом порядку. 

Важливим інституціональним принци	
пом є принцип законності, який тісно пере	
плітається з принципом верховенства права.
Загалом принцип законності означає, що за	
кон є основою правовідносин, оскільки тіль	
ки закон як нормативно	правовий акт, прий	
нятий державою в особі відповідного органу
(як правило, парламенту), нею гарантується
і захищається та може встановлювати, змі	
нювати, припиняти правовідносини. Тому ли	
ше закон може відображати волю народу, дер	
жавну волю. 

Однією з основних ознак правової держа	
ви є визнання і дія принципів верховенства
права та законності, які покликані забезпечу	
вати стабільність в умовах суспільних змін,
що сприяє належній реалізації законних прав
людини та громадянина, виконанню обов’яз	
ків. Зазначені принципи закріплені на рівні
Конституції України та мають продовження
в кодифікованих актах, законах тощо. Реалі	
зація принципу верховенства права в процесі
судочинства має свої особливості, оскільки
він визначає спрямованість судочинства на
досягнення справедливості, що забезпечуєть	
ся законністю здійснення відповідної судо	
вої процедури, а також її результатами. Тому
необхідно погодитися з позицією С. Шевчу	
ка, який вважає, що дотримання принципу
верховенства права у процесі здійснення пра	
восуддя при вирішенні конкретної справи, сто	
роною якої є людина, є основною ідеєю пра	
вової системи [13, с. 175–186]. 

Виходячи із змісту п. 1 ч. 3 ст. 129 Конс	
титуції України, законність випливає із прин	
ципу верховенства права, як засада судочин	
ства. Таким чином, принцип верховенства пра	
ва є одним із основних принципів правової
держави та нерозривно пов’язаний із прин	
ципом законності. Їх взаємозв’язок виявля	
ється у відповідності діяльності вищого спе	
ціалізованого суду нормам Конституції Укра	
їни, законам України, іншим актам, які є нор	
мативною базою діяльності зазначеного су	
ду, а також шляхом дотримання законодав	
чих положень, що регулюють питання органі	
зації кожного з вищих спеціалізованих судів
і порядок здійснення ними правосуддя. 

Щодо конкретизації принципу законнос	
ті в діяльності Вищого спеціалізованого су	
ду, то він відображається відповідно до зако	
ну судових установ (органів) і судових про	
цедур. Так, вищий спеціалізований суд діє на
підставі закону, а його судді під час здійснен	
ня правосуддя підкорюються лише Конститу	
ції та законам України. Нормативним під	
ґрунтям функціонування зазначеного суду є
норми Конституції України, Закону України
«Про судоустрій і статус суддів», а також про	
цесуальні кодекси. 

Важливим інституціональним принципом
є принцип здійснення судової влади тільки су�
дом. Загалом цей принцип вказує на виключ	
не місце судових органів серед інших органів
державної влади, виокремлюючи при цьому
особливість виконуваної ними функції –
здійснення правосуддя. Нормативне поєднан	
ня приписів ч. 1 ст. 124 Конституції України
та ст. 1 Закону України «Про судоустрій і ста	
тус суддів» означає, що ніякий інший орган,
окрім суду, не вправі здійснювати судову вла	
ду. Навіть за умови імітації відповідних про	
цедур здійснення правосуддя іншими дер	
жавними (несудовими) органами, визнати її
легітимною не можна, оскільки вона не була
виконана судом. Тому Основний Закон, імпе	
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ративно вказуючи на здійснення судочинства
лише судом, покладає цей обов’язок на Кон	
ституційний Суд України та суди загальної
юрисдикції, зокрема вищі спеціалізовані суди. 

Принцип здійснення судової влади тільки
судом не обмежується лише судовим розгля	
дом у суді першої інстанції, а є властивим для
всіх стадій судового провадження. У кожній 
із них розгляд справи (перегляд судових рі	
шень) проходить у тих формах, що відповіда	
ють характеру та завданням, які вирішуються
на даній стадії. Разом із тим у контексті діяль	
ності Вищого господарського суду України та
Вищого спеціалізованого суду України з роз	
гляду цивільних і кримінальних справ принцип
здійснення судової влади тільки судом напов	
нюється дещо іншим змістом. Його сутність
полягає в тому, що жоден судовий орган, окрім
названих, не вправі переглянути в касаційно	
му порядку відповідно судові рішення у госпо	
дарських і цивільних та кримінальних спра	
вах. Ця теза стосується і Вищого адміністра	
тивного суду України під час перегляду судо	
вих рішень адміністративних судів в апеля	
ційному, касаційному порядку. 

Що стосується принципу доступності, то
слід зазначити, що відповідно до співвідно	
шення нормативного закріплення принципу
доступності правосуддя та практики його ре	
алізації вирізняються такі види доступності –
формальна і реальна. На забезпечення реаль	
ної доступності спрямовані засоби забезпе	
чення (гарантії) доступності, які мають бути
реалізовані в законодавстві про судоустрій і
в процесуальному законодавстві. Щодо прак	
тики реалізації доступності правосуддя в ас	
пекті територіальної доступності вищих спе	
ціалізованих судів, то всі вони розташовані у
м. Києві. Разом із тим зарубіжний досвід до	
пускає розгалуження вищих судових органів
по всій території країни. Так, територіальна
організація судової системи ФРН на рівні
вищих спеціалізованих судів не збігається 
з адміністративно	територіальним поділом.
Федеральний конституційний суд і Федераль	
на судова палата перебувають у м. Карлсруе,
Федеральний суд із трудових питань і Феде	
ральний соціальний суд – у м. Касселі, Феде	
ральний адміністративний суд – у м. Дрезде	
ні, Федеральна фінансова палата і Федераль	
ний патентний суд – у м. Мюнхені. Тобто вер	
шини спеціалізованих судових підсистем не
дислокуються у місцях розташування орга	
нів політичної влади держави з метою забез	
печення незалежної поведінки суддів при за	
стосуванні законів і попередження можливо	
го впливу на них з боку представників полі	
тичної влади, а також недопущення концент	
рації судової влади в одному місці. 

Питання незалежності суддів є завжди ак	
туальним при здійсненні правосуддя. Зага	
лом незалежність суду є важливою перед	
умовою утвердження верховенства права, ос	
новною гарантією здійснення справедливого

судочинства та фундаментальною засадою пра	
восуддя. Характерною ознакою правової дер	
жави є незалежність суду, тому рівень неза	
лежності судді визначає також рівень захис	
ту прав і свобод людини. Вперше право кож	
ного на розгляд справи щодо своїх прав та
обов’язків або кримінального обвинувачення
стосовно себе незалежним і безстороннім су	
дом закріплене у Загальній декларації прав
людини (1948 р.) та отримало свій розвиток
у Міжнародному пакті про громадянські і по	
літичні права (1966 р.), Конвенції про захист
прав людини та основоположних свобод, а
також в інших універсальних міжнародних
документах. 

Стосовно незалежності суду як принципу
діяльності вищого спеціалізованого суду не	
обхідно вести мову про об’єктивний (інсти	
туціональний) і суб’єктивний (функціональ	
ний) її аспекти. На нашу думку, реалізація
інституціональної складової незалежності
суду передбачає: проголошення і законодав	
че закріплення принципу поділу державної
влади та дотримання його з боку держави (її
органів); формування відносно самостійної
судової системи поза структурами й органа	
ми законодавчої та виконавчої влади, а також
інших органів та інститутів громадянського
суспільства; заборону іншим (крім судів) дер	
жавним органам здійснювати судові функції;
заборону створення надзвичайних і особливих
судів; заборону законодавцю приймати нор	
мативно	правові акти, що анулюють з ефек	
том зворотної сили рішення суду. У свою чер	
гу, функціональна складова незалежності суду
відображається в тому, що процедура здійс	
нення правосуддя повинна забезпечити віль	
не від будь	яких впливів вирішення суддею
спору, в тому числі вираження ним своїх пе	
реконань при розгляді конкретної справи. 

Незалежність суду на рівні вищого спе	
ціалізованого органу може бути забезпечена
лише за умови суворого дотримання суддя	
ми (колегіями суддів) вимог матеріального
та процесуального законодавства. На нашу
думку, фундаментом для цього є неупере	
джений розгляд і вирішення справ на основі
всебічної оцінки фактичних обставин спра	
ви, а також правильного тлумачення норма	
тивно	правових актів та однакового право	
застосування. Крім того, суддя не має права
публічно обговорювати матеріали судових
справ чи надавати інформацію у процесі її роз	
гляду та після його закінчення, за винятком
ініціювання цього питання керівником суду,
судом вищої інстанції або за умови проведен	
ня відповідної перевірки компетентними ор	
ганами. 

Із принципом незалежності суддів тісно
пов’язана самостійність судів. З урахуван	
ням визнання та дії в Україні принципу по	
ділу державної влади, самостійність судів ста	
ла одним із системоутворюючих факторів пра	
вового становища судових органів серед ін	
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ших органів державної влади. Конституцій	
ний Суд України у рішеннях від 18.11.2004 р.
№ 17	рп/2004 у справі про Тимчасову комісію
Верховної Ради України та від 11.03.2010 р.
№ 7	рп/2010 у справі про фінансове забезпе	
чення діяльності судів зазначив, що здійс	
нення державної влади на засадах її поділу
на законодавчу, виконавчу та судову означає,
зокрема, самостійне виконання кожним ор	
ганом державної влади своїх функцій і пов	
новажень. Отже, самостійність вищих спеці	
алізованих судів характеризується їх місцем
і роллю в механізмі державної влади з ура	
хуванням реалізації її поділу та створення
системи стримування і противаг. 

Суттєвою ознакою самостійності статусу
Вищого спеціалізованого суду є конститу	
ційно визначена можливість захисту прав і
свобод людини та громадянина (ст. 55 Конс	
титуції України). Судовий захист на рівні
Вищого спеціалізованого суду має два аспек	
ти: можливість звернення за судовим захис	
том шляхом подання адміністративного по	
зову до Вищого адміністративного суду Ук	
раїни в порядку та у випадках, передбачених
КАС України; апеляційний перегляд (у ви	
падках, передбачених КАС України), каса	
ційний перегляд судових рішень шляхом по	
дання відповідно апеляційної, касаційної
скарги. 

Екстраполюючи наведене на реалізацію
принципу самостійності в діяльності Вищого
спеціалізованого суду, зазначимо, що це дає
змогу виокремити його самостійність у зов	
нішньому та внутрішньому аспектах. У зов	
нішньому розумінні цей феномен означає від	
носне відокремлення судової влади від інших
складових державної влади, а у внутрішньо	
му сприйнятті вказує на необхідність наяв	
ності внутрішніх ресурсів для здійснення
владних (судових) повноважень відповідним
Вищим спеціалізованим судом. 

Висновки 

Інституціональні принципи в діяльності
Вищого спеціалізованого суду як органу су	

дової влади є взаємопов’язаними і взаємоза	
лежними та нормативно закріпленими на кон	
ституційному і законодавчому рівнях. Під	
система цих принципів утворює самостійну
галузеву підсистему, яка є складовою систе	
ми принципів судової влади та фіксує за	
гальні відносини, що виникають у контексті
запровадження інституту судової влади в
суспільстві, окреслює її місце в системі поділу
влади та місце відповідного вищого спеціа	
лізованого суду в механізмі реалізації дер	
жавної влади.
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Author’s definition of the notion of «the activity principle of a high specialized court» was provided
in the article. The classification of institutional principles was held; the gist of some principles was
revealed in the context of activity of a high specialized court. 

В статье определяется понятие «принцип деятельности высшего специализированного су�
да», а также проведена классификация его институциональных принципов. 
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Для належної реалізації судової влади
та забезпечення доступу до правосуд	
дя кожній особі в Україні діє розгалу	

жена система спеціальних органів держави –
судів, які у своїй сукупності прийнято нази	
вати судовою системою або ж судоустроєм. 

Із часів прийняття Основного Закону дер	
жави питання ефективної організації судової
системи держави постійно перебуває у полі
зору науковців і практиків, оскільки є запо	
рукою дієвого захисту прав та інтересів осіб
як невід’ємної складової правової держави, в
якій людина визнається найвищою соціаль	
ною цінністю. У 1993 р. Європейський суд з
прав людини, розвиваючи положення п. 1 ст. 6
Конвенції про захист прав людини і осново	
положних свобод 1950 р., у своєму рішенні
«Добертен проти Франції» наголосив, що дер	
жави – учасниці Ради Європи повинні ор	
ганізувати свою судову систему у такий спо	
сіб, щоб їх суди і трибунали виконували ко	
жен свою функцію, притаманну їм. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» судову систему Ук	
раїни складають суди загальної юрисдикції
та суд конституційної юрисдикції, єдиним ор	
ганом якої в Україні є Конституційний Суд
України. Суди ж загальної юрисдикції утво	
рюють єдину систему судів, що будується на
принципах територіальності, спеціалізації й
інстанційності та складається з місцевих су	
дів, апеляційних судів, вищих спеціалізова	
них судів та Верховного Суду України. Така
модель вітчизняної судової системи виникла
не випадково і не стихійно, хоча деякі кроки
законодавця у процесі її побудови іноді не
були послідовними. У цьому контексті слід
згадати, що концептуальні підходи до побу	
дови ефективного судоустрою викладені в
Концепції вдосконалення судівництва для ут	
вердження справедливого суду в Україні від	
повідно до європейських стандартів, схваленій
Указом Президента України від 10.05.2006 р.
Саме цей документ став програмним для по	
дальшого проведення судової реформи, ви	

значивши засади й основні напрями вдоско	
налення законодавства та організації судової
системи. В основному вони враховані зако	
нодавцем. Зокрема, викладені у Концепції по	
гляди на побудову ефективної системи судів
в Україні знайшли своє відображення у Зако	
ні України «Про судоустрій і статус суддів».
Перш за все це стосується окремих принци	
пів її організації: територіальності, спеціалі	
зації й інстанційності. 

Зазначимо, що принципи побудови судо	
вої системи нашої держави давно дискутують	
ся у науковій спільноті (їх дослідженню при	
свячені праці В. Гончаренка, В. Городовенка,
О. Захарової, В. Маляренка, В. Нора, А. Осе	
тинського, В. Сердюка, С. Штелик та ін.) і
були предметом розгляду у Конституційно	
му Суді України в аспекті окремих консти	
туційних звернень. Не маючи на меті аналі	
зувати існуючі погляди на їх зміст і тлумачи	
ти ці засади, розглянемо лише ті, існування
та реалізація яких тісно пов’язана із матері	
альним і процесуальним законодавством, роз	
виток якого, власне, і дав поштовх до їх нор	
мативного закріплення. Йдеться про принци	
пи спеціалізації й інстанційності. 

Спеціалізація як конституційна засада
побудови вітчизняної моделі судоустрою, за	
кріплена ст. 129 Конституції України, нероз	
ривно пов’язана із терміном «юрисдикція»,
який широко використовується законодавцем
у Законі України «Про судоустрій і статус
суддів» та процесуальному законодавстві.
При цьому єдиного підходу до визначення ці	
єї дефініції в контексті судової влади досі не
існує, на що неодноразово звертали увагу на	
уковці, розглядаючи поняття «юрисдикція»
у взаємозв’язку з родовими поняттями підві	
домчості, підсудності та компетенції. Не дета	
лізуючи кожну з перелічених категорій, які,
безумовно, мають окремий зміст і самостійне
значення, ми приєднуємося до найбільш загаль	
ного розуміння судової юрисдикції як комп	
лексного та широкого поняття, що визначає
компетенцію судів у різних вимірах (предмет	
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ній, інстанційній, територіальній) [1, с. 156–
157]. У цьому контексті при використанні
категорії «спеціалізація» судів ми виходимо
з її визначення як функціонального розмежу	
вання юрисдикції судів щодо розгляду окре	
мих категорій справ, запропонованого М. Фро	
ловим, із урахуванням загальносоціологічно	
го значення слова «спеціалізація» (від лат.
specialis – особливий, своєрідний), що тлума	
читься як функціональна диференціація ро	
лей між індивідами у певній суспільній сис	
темі [2, с. 25]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» суди загаль	
ної юрисдикції спеціалізуються на розгляді
цивільних, кримінальних, господарських, ад	
міністративних справ, а також справ про ад	
міністративні правопорушення. Така законо	
давча конструкція дає можливість стверджу	
вати, що всі суди загальної юрисдикції є спе	
ціалізованими судами, які розглядають ок	
ремі категорії справ. Крім того, із створенням
Вищого спеціалізованого суду України з роз	
гляду цивільних і кримінальних справ у сис	
темі судів з’явилася чітко визначена верти	
каль судів, що спеціалізуються на розгляді
цивільних, кримінальних справ і справ про ад	
міністративні правопорушення. Такий крок
не лише збалансував вітчизняну модель су	
доустрою, в якій до певного часу як суди ка	
саційної інстанції діяли Вищий господарсь	
кий суд України та Вищий адміністративний
суд України, а й зумовив якісно новий підхід до
розуміння спеціалізації судів. Зокрема, зник	
ли підстави тлумачити спеціалізацію судів як
наявність у судовій системі нарівні з судами
загальної юрисдикції спеціалізованих судів
(тобто таких, що мають істотні особливості і
цим відрізняються від загальних) [3]. І це
цілком логічно, оскільки розгляд цивільних,
кримінальних справ, справ про адміністратив	
ні правопорушення має свою специфіку (як і
розгляд господарських чи адміністративних
справ). Тому співвідносити їх як «загальне»
та «спеціальне» навряд чи можна. 

Крім того, правила відповідних видів су	
дочинства, як і галузі права, є самостійними
та рівнозначними по відношенню один до од	
ного. Слід зазначити, що викривлене сприй	
няття спеціалізації судів зумовлено викорис	
танням не зовсім вдалої термінології при ви	
значенні системи судоустрою, застосованої у
Законі України «Про судоустрій України»
від 07.02.2002 р. Співзвучність понять «суди
загальної юрисдикції» та «загальні суди» да	
вала підстави сприймати їх як тотожні. Не	
зважаючи на те, що у Законі України «Про су	
доустрій і статус суддів» нормотворці спро	
бували уникнути такої підміни понять, руди	
менти старого законодавства все ж залиши	
лися. Так, визначаючи статус місцевих судів,
суд першої інстанції, що розглядає цивільні,
кримінальні, адміністративні справи, а також
справи про адміністративні правопорушен	

ня, законодавець називає місцевим загаль	
ним судом (статті 21 та 22). При цьому при
визначенні апеляційних судів із розгляду за	
значених справ загальними вони вже не на	
зиваються (ст. 26). Схожа неузгодженість
міститься й в інших положеннях Закону, що
аж ніяк не сприяє чіткості та прозорості у ро	
зумінні судової системи. Оскільки суди, які
розглядають окремі категорії справ (у най	
більш широкому їх розумінні), є спеціалізо	
ваними судами та у своїй сукупності є суда	
ми загальної юрисдикції доцільно, на нашу
думку, відійти від використання терміна «за	
гальні суди» та вживати конструкцію «суд із
розгляду цивільних, кримінальних справ і
справ про адміністративні правопорушення».
І хоча таке визначення є громіздким, воно
повною мірою відображає принцип спеціалі	
зації судів, позбавляє можливості його дво	
якого тлумачення. 

Науковці зазначають, що питання спеці	
алізації судів виходить за рамки суто процесу	
алістичної техніки та конкретних механізмів
судоустрою і лежить у площині реалізації пра	
ва громадян на доступ до правосуддя та його
якості. Останнє зумовлено бурхливим роз	
витком і різноманіттям суспільних відносин,
отже, і їх правовим регулюванням, що вима	
гає від суб’єкта правозастосування глибоких
фахових знань. Історія переконливо свідчить,
що спеціалізація людської діяльності, як пра	
вило, поліпшує її якісні характеристики. То	
му спеціалізація юрисдикції сприяє підви	
щенню якості й оперативності вирішення су	
дових справ, захисту прав та інтересів широ	
кого кола осіб. Проте надмірна спеціалізація
судової системи може стати на перешкоді фор	
муванню цілісного єдиного механізму судо	
вого захисту, призвести до розбалансованос	
ті всієї судової системи, оскільки занадто вузь	
ка спеціалізація в одній сфері атрофує знан	
ня та навички в іншій, а сучасні реалії поро	
джують чимало правовідносин змішаного ха	
рактеру. Крім того, спеціалізація справляє на
правосуддя двоякий вплив: з одного боку, во	
на спрямована на найбільш ефективний за	
хист права з найменшими витратами часу та
засобів, а з іншого – наявність різних прова	
джень утруднює для заявника правильний ви	
бір належного та коректного виконання при	
писів закону щодо звернення до суду відпо	
відної компетенції. Таке питання постає і пе	
ред судом, який повинен вирішити в порядку
якої юрисдикції слід вирішувати відповідну
вимогу. Тому при подальшому розвитку ідеї
спеціалізації судів слід дотримуватися помір	
ності та виходити виключно з необхідності,
зумовленої виникненням певних передумов. 

Підставою для спеціалізації судів науков	
ці розглядають галузеву диференціацію пра	
ва, в основу якої покладена теорія диферен	
ціації правовідносин [4] із підходом до роз	
поділу юрисдикції між спеціалізованими су	
дами на засадах предмета матеріальних га	
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лузей права. Практичний аспект фундамен	
тальної теоретичної проблеми про галузеву
диференціацію, на їх думку, полягає в тому,
що від його правильного розв’язання зале	
жать питання юрисдикції спеціалізованих су	
дів [2, с. 33]. Не заперечуючи значення аргу	
ментації на користь існування такого посту	
лату, вважаємо, що такий підхід до питання
спеціалізації судів є дещо однобічним і не
повною мірою розкриває сутність і цілі остан	
ньої. Зокрема, сповідуючи виключно таку кон	
цепцію, ми обов’язково дійдемо висновку про
необхідність створення трудових, земельних,
сімейних та інших судів (такі думки вже ви	
словлюються в науковій літературі). Однак,
чи виправдано це з точки зору належної ор	
ганізації судової системи, невід’ємною скла	
довою якої є, зокрема, питання фінансуван	
ня? І воно не риторичне, зважаючи на ті еко	
номічні умови, в яких розвивається наша
держава. Звичайно, можна заявити, що «еко	
номити на правосудді» недопустимо. І це пра	
вильно. Однак слід погодитись із висловлю	
ваннями російських учених із приводу того,
що перш як приймати остаточне та радикаль	
не рішення необхідно бути впевненим у на	
явності високого ступеня професійного кон	
сенсусу з цього питання і спрогнозувати його
юридичні, соціальні й економічні наслідки [5]. 

Крім того, створення виключно за галузе	
вою ознакою інших, окрім існуючих, спеці	
алізованих судів потягне за собою пропози	
ції щодо формування і відповідного виду су	
дочинства. А це, на нашу думку, неправильно.
Створення нової процедури необхідне лише
у випадку, коли існуюча процесуальна фор	
ма не може бути використана або не відпові	
дає завданням чи не здатна забезпечити до	
сягнення мети правосуддя. Слід також зазна	
чити, що традиційне виокремлення та дослі	
дження особливостей розгляду окремих ка	
тегорій справ цілком вписується в рамки 
цивілістичного судового процесу. Натомість
процесуальне законодавство має забезпечу	
вати функціонування спеціалізованих судів,
а тому реалізація основоположних принци	
пів організації судової влади слід продовжу	
вати через подальшу модифікацію процесу	
ального законодавства, яке б сформулювало
цілісну та взаємоузгоджену систему. 

Ідея подальшої спеціалізації, на нашу дум	
ку, повинна розвиватися та трансформувати	
ся в спеціалізацію суддів у рамках суду окре	
мої юрисдикції, яка у науковому середовищі
дістала назву так званої внутрішньої спеціа	
лізації [6, с. 411–412]. Це цілком узгоджується
з приписами ст. 18 Закону України «Про судо	
устрій і статус суддів», яка називається «Спе	
ціалізація суддів загальної юрисдикції», а її
ч. 2 передбачає, що у судах загальної юрисдик	
ції може запроваджуватися спеціалізація суд	
дів із розгляду конкретних категорій справ. 

Іншим принципом організації вітчизня	
ної системи судів загальної юрисдикції, який

тісно пов’язаний і зумовлений розвитком про	
цесуального законодавства, є принцип ін7
станційності, мета якого – забезпечення ре	
алізації конституційного права особи на апе	
ляційне та касаційне оскарження судових рі	
шень. Іншими словами, інстанційність судо	
вої системи залежить від існуючих способів ос	
карження та перегляду судових рішень, транс	
формуючись таким чином у площину проце	
суального законодавства. Тому інстанційність
безпосередньо пов’язана з доктриною та пра	
вилами судового процесу. 

За правовою позицією Конституційного
Суду України, сформульованою в рішенні від
11.12.2003 р. № 20	рп/2003 у справі про Ка	
саційний суд України, побудова системи су	
дів загальної юрисдикції узгоджується із ста	
діями судочинства, відповідними формами про	
вадження. 

Правова категорія «інстанційність» є ба	
гатогранним феноменом, що постійно пере	
буває у полі зору науковців, розглядається
ними у різних аспектах: як принцип побудо	
ви судової системи, як безпосередньо органі	
зація судів, як процесуальне поняття крізь
призму процесуальних повноважень суду.
Всі ці підходи, на нашу думку, не лише не за	
перечують один одного, а вказують на тісний
взаємозв’язок процесу, в рамках якого здійс	
нюється захист прав та інтересів широкого
кола осіб, із належною організацією системи
органів держави, на яких покладається таке
завдання. Не відкидаючи всієї значущості іс	
нуючих позицій і точок зору на інстанцій	
ність як правове явище, ми розглянемо його
як один із факторів, що є визначальним для
побудови цілісної та взаємоузгодженої судо	
вої системи. 

Слід погодитись із тезою про те, що фор	
малізованість судового процесу виправдана
настільки, наскільки це потрібно для ство	
рення гарантій ухвалення правосудного су	
дового рішення [7, с. 86]. Бурхливий розви	
ток суспільних відносин, їх правове регулю	
вання вимагають від суддівського корпусу
постійного підвищення своєї кваліфікації та
самовдосконалення. Судові помилки, як кон	
статують представники судової влади, є «не	
обхідним злом» [8], виправити які покликані
суди вищих інстанцій. Тому інстанційна по	
будова судової системи не просто дає можли	
вість звернутися невдоволеній особі з вимо	
гою про перегляд судового рішення, а й слугує
гарантією законності й обґрунтованості ос	
таннього. 

Питання інстанційності судової системи
в контексті реформування судової влади над	
звичайно актуальне, перш за все, з точки зо	
ру її архітектоніки. Різноманіття думок і
пропозицій щодо існуючої структури судової
системи свідчить про необхідність її подаль	
шого вдосконалення. Нам найбільш близька
концепція, запропонована Р. Куйбідою, відпо	
відно до якої функціями однієї інстанції по	
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винна наділятись окрема судова ланка [7, 
с. 90]. При цьому важливо, щоб організаційно
судова ланка та судова інстанція збігалися.
Аргументація, покладена в основу сформу	
льованого ним правила «суд однієї ланки =
суд однієї інстанції», не лише заслуговує на
увагу, а й набуває нового значення з точки
зору концепції Закону України «Про судоуст	
рій і статус суддів», в якому вона знайшла своє
відображення: місцеві суди – суди першої
інстанції (ст. 22), апеляційні суди – суди апе	
ляційної інстанції (ст. 26), вищі спеціалізо	
вані суди – суди касаційної інстанції. Така
побудова судової системи є на сьогодні опти	
мальною, оскільки, по	перше, забезпечує осо	
бі гарантоване Основним Законом держави
право на оскарження судових рішень; по	дру	
ге, забезпечує стабільність судового рішення.
Останнє має неабияке значення в контексті
сформованого практикою Європейського су	
ду з прав людини принципу правової визна	
ченості, відповідно до якого жодна із сторін
не вправі вимагати перегляду остаточного
судового рішення, що набрало чинності, ли	
ше задля нового судового розгляду та нового
рішення по суті. Крім того, чіткість у визна	
ченні структури судової системи сприяє її
прозорості та «зрозумілості» для пересічного
громадянина, отже, «робить правосуддя дос	
тупним» і підвищує рівень довіри суспільст	
ва до судової влади. 

Викладене дозволяє сформулювати такі
висновки: 

спеціалізація юрисдикції сприяє підви	
щенню якості й оперативності вирішення су	
дових справ, отже, захисту прав та інтересів
широкого кола осіб. Проте надмірна спеціа	
лізація судової системи може стати на пере	
шкоді формуванню цілісного єдиного меха	
нізму судового захисту та призвести до роз	
балансованості всієї судової системи; 

створення нової судової процедури необ	
хідне лише у випадку, коли існуюча процесу	

альна форма не може бути використана або
не відповідає завданням чи не здатна забез	
печити досягнення мети правосуддя; 

інстанційність судової системи залежить
від існуючих способів оскарження та перегля	
ду судових рішень, трансформуючись таким
чином у площину процесуального законодав	
ства. Тому інстанційність безпосередньо по	
в’язана з доктриною та правилами судового
процесу. 

Слід зазначити, що проаналізовані у статті
питання, з точки зору їх суспільної значущос	
ті та практичної реалізації потребують більш
глибокого аналізу та слугуватимуть предме	
том досліджень у майбутніх публікаціях. 
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The correlation of organization of general jurisdiction courts system with existent procedural legis�
lation, as a factor that has direct impact on the process, is analyzed in the article. 

В статье анализируется взаимосвязь организации системы судов общей юрисдикции с суще�
ствующим процессуальным законодательством как фактором, непосредственно влияющим на
этот процесс. 


