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Право є одним із найстаріших інстиB
тутів людської цивілізації. Його евоB
люція бере свій початок від звичаєвоB

го права, основою якого були звичаї роду.
Характерна особливість звичаєвого права.
однотипність рішень, що приймалися на осB
нові звичаїв відносно одних і тих самих пиB
тань, які мали місце в повсякденному житті
суспільства. Первісна община являла собою
самокероване утворення людей, яке формуB
валося за родинною ознакою та жило за праB
вилами предків. Але навіть на цьому рівні
(нехай і примітивних суспільних відносин)
можна спостерігати зародження засад майB
бутнього прецедентного права, яке зумовлюB
валося лише нормами природної поведінки
людини без наявності впливу на такі відноB
сини держави внаслідок її відсутності. 

Із розвитком суспільних відносин і поB
явою на цій основі перших державних утвоB
рень, які ще не мали сильної централізаB
ції влади, а більше нагадували міжплемінB
не об’єднання, формувалися перші міста (в
яких запроваджувалася єдина релігійна ідеB
ологія), перші правила спільного міжетнічB
ного проживання. Ці правила ще нагадували
певного роду звичаї, але це вже був якісно
новий їх рівень. 

Велика концентрація населення в містах
послаблює колективістські прагнення з одB
ночасним посиленням індивідуалізації праці,
що призвело до появи перших ознак приватB
ної власності. На цьому фоні звичаєве право
почало стримувати розвиток і укріплення
державної влади, якою в Європі стала коB
ролівська влада. Але швидко змінити звиB
чаєве право на загальне, яке б мало місце та
діяло на всій території новоутворених дерB
жав із єдиним підходом до його правозастоB
сування, об’єктивної можливості не було,
оскільки це потребувало більшого проміжку
часу, сильної централізованої влади з наB
явністю в ній сильних інститутів управління,
створення нового інституту – інституту суду,
який би впроваджував єдине законодавство

на всій території держави. У зв’язку з цим у різB
них регіонах новоутворених держав ще проB
довжує діяти розрізнене звичаєве право, яке
наповнюється новими особливостями, харакB
терними для нових життєвих реалій. Саме на
цій основі в Англії зароджується прецедентB
не право, оскільки після вторгнення на териB
торію Британських островів у 1066 р. нормаB
нів і проголошення на цій основі королівсьB
кої влади були створені королівські суди, в
обов’язки яких, з одного боку, входили контB
ролюючі функції відносно місцевих адміністB
рацій, а з іншого – вирішення приватних споB
рів, що мали місце на місцях. 

Одночасно з королівськими судами, які
намагалися запровадити єдині підходи до ісB
нуючого на той час законодавства, на місцях
функціонували місцеві суди, які в своїй робоB
ті здебільшого використовували місцеві траB
диції, поєднуючи в такий спосіб місцеві звиB
чаї із публічним правом, створюючи правоB
вий симбіоз, який мав місце в певному регіB
оні. Скасувати такі законодавчі акти відразу
неможливо, оскільки вони формувалися місB
цевою знаттю і втручання у цю сферу життя
за допомогою силових методів могло призB
вести до втрати керованості регіонами. Тому
королівські судді поступово почали формуваB
ти правовий кодекс, відображуючи, комбінуB
ючи чи модифікуючи відомі їм місцеві звичаї1.
Таким чином, в Англії вперше відбулося поB
єднання волі держави і природних норм поB
ведінки людини, що забезпечило розуміння
права як уніфікованого інституту щодо регуB
лювання суспільних відносин. Це дало можB
ливість королівським суддям, з одного боку,
контролювати судові рішення місцевих судів
на предмет однозначності ухвалення відносB
но однакових чи подібних між собою спорів,
а з іншого – визнавати їх незаконними у разі
неоднозначного змісту. Зазначена система
правозастосування з 1170 р. отримала назву
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«stare decises», відповідно до якого, всі майB
бутні справи повинні вирішуватися таким
чином, як і минулі справи. В цьому і полягає
суть прецедентного права. 

Особливості застосування прецедентноB
го права зводяться до того, що судові рішенB
ня, які визнаються прецедентними, відіграB
ють подвійну роль. ПоBперше, судовими ріB
шеннями вирішується конкретний спір; поB
друге, в їх змісті закріплюються певні особлиB
вості, не обумовлені законом, оскільки всі без
винятку випадки людських стосунків неможB
ливо передбачити законодавством. У зв’язку
з цим рішення судів почали набувати такого
ж значення, як і діючі закони. Безумовно, на
той час закріпленої системи прецедентних
судових рішень не було, оскільки до цього таB
кі рішення ніхто не систематизував, не форB
мував їх на предмет повторюваності тощо.
Саме тому у Вестмінстері група суддів, яка
займалася загальним правом, створила певні
підходи до поняття судових рішень, як преB
цедентів, заклавши цим самим підвалини для
формування в подальшому системи таких
судових рішень і впровадження в країні преB
цедентного права. З цього часу і бере початок
прецедентне право як систематизоване праB
во, джерелом якого є судова діяльність. Разом
із тим основою прецедентного рішення не
завжди є лише логіка думки судді. Як правиB
ло, основою прецедентного рішення є житB
тєвий досвід судді як людини та його досвід,
як юриста. У прецедентному праві поняття
«суддя» неможливо відокремити від поняття
«людина», оскільки, суддя як суспільний проB
дукт аккумулює в собі моральні цінності своB
го часу, певну суспільну поведінку, вчинки,
рівень розвитку суспільства, що його оточує. 

Таким чином, суб’єктом прецедентного
права є суддя, оскільки саме суддя, ухвалюB
ючи судове рішення, виходить перш за все із
поняття «справедливість», набутого завдяки
його життєвому досвіду. Аргументуючи свою
позицію щодо певних сторін суспільного житB
тя суддя тією чи іншою мірою впливає на суB
спільство, розвиваючи існуюче право, рухаB
ючи нормативний процес у сторону його змін,
доповнень чи розвитку. 

Слід зазначити, що прецедент в англійсьB
кому праві поєднував у собі два елементи:
обґрунтування позиції (ratio decidenti) та моB
тивів судової позиції (obitum dictum – мимоB
хідь сказане судом). Правова позиція суду по
обґрунтуванню висновку була обов’язковою
для інших суддів, оскільки така позиція наB
бувала фактично норм права. Це стало осноB
вою прецедентного права Англії, а коли ангB
лійські конкістадори заселили прерії США,
то вони перенесли систему прецедентного
права на американські землі. З цього часу суB
дова практика прецеденту стала формувати

загальні правові положення на території США.
Разом із тим (як в Англії, так і в США) судді
мали вирішити питання: які саме судові ріB
шення повинні вважатися прецедентними? 

Першу спробу кодифікації права спробуB
вав провести Дж. Бентам, який у 1811 р. зверB
нувся до Президента Медісона з пропозиціB
єю кодифікувати право США, яке вже на той
час носило всі ознаки прецедентного права.
Але це звернення не отримало підтримки.
Спроби повернутися до цього питання мали
місце у 1847 р. та 1865 р. Лише у 1939 р. КонB
грес США узаконив спеціальні видання, в
яких друкували і досі друкуються судові ріB
шення, що вважаються прецедентними та 
носять статус джерела права, що фактично
надало можливість суду творити право. Таким
чином, сьогодні одним із джерел права в США
є судовий прецедент. 

У. Блекстоун зазначав, що англійське праB
во можна поділити на групи: до першої групи
він відносив загальні звичаї, які є характерB
ними для всієї держави; до другої групи – звиB
чаї певної місцевості; до третьої – звичаї, які
застосовуються в судах. Таким чином, джереB
лом прецедентного права в Англії є звичаєве
право. В цій частині можна повністю погодиB
тися із словами У. Блекстоуна про те, що праB
во – це звичай. Оскільки кожен звичай перш
за все сформований поколіннями людей, йоB
го зміст, як правило, зумовлений насамперед
принципами доцільності, розумності, справедB
ливості, об’єктивності тощо. Незважаючи на 
це, радянська епоха, сповідуючи позитивістB
ську теорію права, взагалі не визнавала преB
цедентне право та вважала його буржуазним. 

Сьогодні структуру прецедентного права
можна представити як синтез процесуальної
діяльності суду та сторін, з одного боку, а таB
кож змісту досліджених доказів та існуючих
норм права – з іншого (оповитих світовідчутB
тям і правосвідомістю судді (суддів). 

У разі застосування прецедентних рішень
при ухваленні нового судового рішення відбуB
вається порівняльноBаналітичний аналіз не
просто схожих за своїм змістом фактів, а схоB
жої за своїм змістом дії принципів права з відB
повідними їх обґрунтуваннями. Таким чином,
прецедентне право характеризується прагмаB
тичним підходом до вирішення справ, суть
якого зводиться до того, що суд, досліджуB
ючи й оцінюючи правові положення у справі,
застосовує вже опрацьовані судовою практиB
кою положення. 

У 1950 р. у Римі прийнята Європейська
конвенція про захист прав і основоположних
свобод людини; у 1953 р. створено ЄвропейB
ський суд з прав людини. Починаючи із своB
го заснування Європейський суд розглядає
всі справи лише із застосуванням прецедентB
ного права. Такий підхід дає можливість ЄвB
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ропейському суду на основі своїх рішень
уніфікувати єдине розуміння й єдині вимоги,
що стосуються захисту прав, свобод та інтеB
ресів людини в усіх справах, в якій би країні,
на основі якого б національного законодавB
ства така справа не розглядалася. При цьому
важливим є не простий перелік рішень ЄвроB
суду, а закріплені в Європейській конвенції
принципи, що регулюють зміст поняття «праB
ва людини» та втілені в попередніх судових
рішеннях. Таким чином судді від рішення до
рішення формують, удосконалюють і розвиB
вають той необхідний правовий механізм,
який як зразок, перевірений часом, застосовуB
ється при розгляді кожної наступної справи. 

Отже, становлення і розвиток інституту
прецеденту пов’язується з прагматикою суB
джень ряду поколінь суддів, які на основі поB
рівняльного аналізу судових рішень та дій приB
родних принципів (верховенства права, спраB
ведливості, гуманізму, практичної та життєB
вої доцільності, раціональності, рівності) пеB
ревіряють на відповідність цим принципам
дії всіх учасників судового процесу. Таким
чином, кожен прецедент є аналітичним проB
дуктом судової діяльності. Але не кожен реB
зультат такої діяльності може мати статус суB
дового прецеденту. У разі невідповідності виB
сновків суду загальнолюдським, моральноB
етичним цінностям і задекларативним норB
мам загального права, якими є Європейська
конвенція про захист прав і основоположних
свобод людини, Європейський суд неодмінB
но зазначить таку невідповідність у своїх ріB
шеннях. 

Слід зазначити, що суд вирішує не лише
питання юридичного характеру, а й низку
суспільних відносин, в яких діє, живе та праB
цює людина чи група людей. Отже, прецеB
дентні судові рішення сьогодні мають все
більше соціальну спрямованість і не є виключB
но юридичним поняттям. Разом із тим, ухваB
люючи судове рішення з застосуванням преB
цеденту, суд не лише посилається на правову
позицію попередніх рішень з їх цитуванням,
а й обов’язково зазначає норму права, на підB
ставі якої така аргументація має місце. Отже,
суд на основі чинної норми права розвиває
дію природних принципів у різнонаправлеB
ному їх векторі, що дає можливість законоB
давцю приймати таку аргументацію і на її осB
нові в майбутньому приймати, змінювати чи
спростовувати загальні норми права. Але преB
цедентні судові рішення не мають зворотної
дії в часі, оскільки в такому випадку порушуB
валися би попередні устої правового чи житB
тєвого порядку, в якому жили люди. Таким
чином, прецедентні рішення суддів створюB
ють правовий шлях у майбутнє, а тому вони
є елементами в системі джерел цивільного
процесуального права. 

Ми не можемо стверджувати, що судді
створюють нові норми права. Разом із тим
судді, запозичуючи із прецедентних судових
рішень їх правові позиції, створюють на їх
основі нові судові рішення аргументовано
приймаючи, розвиваючи чи змінюючи їх праB
вову позицію з урахуванням конкретних факB
тів чи обставин. 

Багаторазовість застосування судами преB
цедентних судових рішень сприяє оновленB
ню їх правових позицій. У зв’язку з цим преB
цедентні рішення, діючи в просторі та часі,
впливають на необмежене коло осіб навіть
тих, хто не звертався безпосередньо до суду,
оскільки на основі таких позицій адвокати,
юристи, фахівці в галузі права надають конB
сультації, вибудовуючи свої правові позиції
по інших справах. 

В Україну поняття «прецедентне право»
прийшло з ратифікацією Європейської конB
венції про захист прав і основоположних своB
бод людини 17.07.1997 р. Україна взяла на сеB
бе відповідальність за виконання судових ріB
шень, ухвалених Європейським судом з прав
людини. Такі судові рішення для судів УкB
раїни є прецедентними, оскільки їх правові
позиції обов’язкові для правозастосування. 
У зв’язку з цим рішення Європейського суду стаB
ли джерелом права. Незважаючи на те, що преB
цедентне право привнесене в Україну ззовні,
воно забезпечує стабільність судової практики.
Але така стабільність характерна лише в пиB
таннях, що були предметом судового розгляду
в Європейському суді. Оскільки багато справ
судів різної юрисдикції так і не стали предмеB
том його розгляду, законодавець із метою внутB
рішньої стабільності судових рішень прийняв
Закон України від 11.02.2010 р. № 1876BVI,
відповідно до якого ч. 1 ст. 3607 ЦивільноB
го процесуального кодексу (далі – ЦПК) УкB
раїни викладена у такій редакції: «Рішення
Верховного Суду України, прийнятого за наB
слідками розгляду справи про перегляд судоB
вого рішення з мотивів неоднакового застосуB
вання судом (судами) касаційної інстанції одB
них і тих самих норм матеріального права у
подібних правовідносинах, є обов’язковим для
всіх суб’єктів владних повноважень, які застоB
совують у своїй діяльності нормативноBправоB
вий акт, що містить зазначену норму права, та
для всіх судів України. Суди зобов’язані приB
вести свою судову практику у відповідність із
рішенням Верховного Суду України.

Рішення Верховного Суду України, прийB
няті за результатами розгляду заяв про пеB
регляд судового рішення підлягають опубліB
куванню на офіційному вебBсайті ВерховноB
го Суду України не пізніше, як через десять
днів з дня прийняття». 

Таким чином, прецедентне право вперше
отримало своє закріплення в законодавстві
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України. При цьому законодавець надав стаB
тусу прецедентних рішень лише рішенням
Верховного Суду України як найвищого суB
дового органу в країні. Отже, лише ці судові
рішення є джерелом права, оскільки такими
судовими рішеннями усуваються прогалини
в поточному законодавстві, різне трактуванB
ня норм матеріального та процесуального праB
ва, приводиться судова практика у відповідB
ність із міжнародним правом, визнаним УкраB
їною. Такі рішення суду, з одного боку, сприB
яють подальшому розвитку нових норм права,
а з іншого – стабілізують судову практику всіB
єї судової системи. Більш того, вони впливаB
ють на оперативність розгляду судових справ,
оскільки судді, маючи правову позицію ВерB
ховного Суду України як найвищої судової
інстанції, можуть швидко приймати рішення
у справах. Безумовно, щоб такий підхід мав
місце, Верховний Суд України повинен мати
можливості щодо роз’яснень своїх правових
позицій. Він повинен аналізувати всю судову
практику загальних судів, що сприяло б не
лише стабільності судових рішень, а виконуB
вало б роль навчального полігону для суддів.
На жаль, Законом України «Про судоустрій і
статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453BVI
Верховний Суд України позбавлений можB
ливості давати роз’яснення судам загальної
юрисдикції через постанови свого Пленуму,
оскільки останній не має в цьому плані своїх
повноважень. Ми вважаємо, що судова праB
вотворчість у національній правовій системі
України починає відігравати все більшу роль.
І це позитивний момент, оскільки законодаB
вець, закріплюючи в нормах права певні житB
тєві позиції, не надає таким позиціям еласB
тичності. Суспільство ж, вступивши в еру інB
формаційних технологій, розвивається заB
надто динамічно. У зв’язку з цим законодаB
вець не встигає оперативно приймати, зміB
нювати, доповнювати чи уточнювати поточB
не законодавство, яке б відповідало сьогоB

денню. Тому законодавство часто вступає в
протиріччя з об’єктивно існуючими суспільB
ними відносинами. За таких обставин саме
суд на основі загальноBморальних цінностей,
розумності, логічності та доцільності може
оперативно врегулювати певні ще не уреB
гульовані законом суспільні відносини. 

Слід зазначити, що прецедентне рішення
суду не є правом. Такі рішення не можуть заB
мінити матеріальне чи процесуальне право.
Тут повинен бути розумно виважений баB
ланс, який би зумовлювався не обов’язкоB
вістю, а необхідністю врегулювання конкретB
них суспільних відносин. У цьому плані моB
жемо вести мову і про рішення КонституB
ційного Суду України, які за своїм змістом,
остаточністю й імперативністю правових поB
зицій є судовоBправовим прецедентом. 

В своєму рішенні від 02.11.2004 р. КонB
ституційний Суд України зазначив: «Одним
із проявів верховенства права є те, що праB
во не обмежується лише законодавством як
однією з його форм, а включає й інші соціB
альні регулятори, зокрема норми моралі,
традиції, звичаї тощо, які легітимовані сусB
пільством і зумовлені історично досягнутим
культурним рівнем суспільства». Таким чиB
ном, Конституційний Суд України відкрив
шлях судовій системі щодо можливого преB
цедентного права, оскільки розуміння принB
ципу верховенства права, який є основою
прецедентного права, полягає не просто в
автоматичному застосуванні законодавстB
ва, а й у врахуванні при цьому норм мораB
лі, традиції та звичаїв. Сьогодні, на жаль, суB
ди сповідують виключно положення «верхоB
венства закону», що часто призводить до поB
рушень принципу верховенства права. Щоб
це було поBіншому має пройти зміна покоB
лінь у судовому корпусі, нове покоління судB
дів має відійти від пострадянських устоїв.
Для них верховенство права має стати норB
мою в роботі. 

Стаття надійшла до редакції 03.06.2013 р.

The paper investigated the nature of the case law of its formation and development, both in the
world and in Ukraine. 

В статье исследуется природа прецедентного права, его становления и развития как в ми�
ре, так и в Украине. 
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Одним із актуальних питань, що обгоB
ворюється дослідниками різних галуB
зей процесуального права, є питання

визначення суб’єктного складу процесуальB
них правовідносин. Необхідність всебічного
аналізу суб’єктів різних галузей процесуальB
ного права науковці вбачають у тому, що каB
тегорія «суб’єкт процесуального права» налеB
жить до провідних категорій юридичної наB
уки та посідає визначне місце в її понятійноB
му апараті, є своєрідним інструментом наукоB
вого аналізу функціонування процесуальних
правовідносин. 

Слід зазначити, що кожний суб’єкт проB
цесуальних правовідносин наділений своєю
специфічною правосуб’єктністю, правами,
обов’язками, а також компетенцією та повноB
важеннями. При цьому всі суб’єкти процесуB
альних правовідносин пов’язані між собою,
тобто участь у судовому процесі одних неможB
лива без участі інших. Зрозуміло, що чітке виB
значення змісту кожного із взаємозалежних
понять, виявлення особливостей правового
статусу кожного суб’єкта правовідносин є неB
обхідним для подальшої правотворчої та праB
возастосовчої діяльності. 

Проблематика суб’єктного складу різних
галузей процесуального права привертала уваB
гу багатьох ученихBюристів. Зокрема, цими
питаннями займалися М. Штефан, С. АлексеB
єв, М. Ясинок, Ю. Шемшученко, О. Скакун,
С. Ківалов, В. Співак, І. Решетнікова, В. ТерB
тишніков, С. Васильєв, В. Колпаков, О. РябченB
ко, В. Чернадчук, В. Сухонос, В. НагребельB
ний, Л. Винар та інші. До актуальних і пробB
лемних питань визначення суб’єктів правоB
відносин зверталися у своїх працях науковці
не лише з теорії держави та права, а й галузеB
вих юридичних наук, проте зазначені питанB
ня все ще потребують подальших як загальB
нотеоретичних, так і галузевих досліджень. 

Мета цієї статті – визначити та чітко окB
реслити спільні та відмінні риси суб’єктів
різних процесуальних галузей права з меB
тою їх уніфікації в судовому процесуальB
ному кодексі. 

Процесуальні правовідносини виникаB
ють тільки між носіями процесуальних прав
і обов’язків у процесі здійснення правосуддя.
Цивільне, господарське й адміністративне
судочинство має місце лише тоді, коли в суB
довому процесі беруть участь ключові процеB
суальні фігури, яких у всіх процесуальних
галузях права називають сторонами. Саме
сторони, вступаючи між собою у процесуB
альні правовідносини, розкривають перед
судом суть свого матеріальноBправового споB
ру, підтверджуючи свою правоту засобами
доказування з метою отримання як моральB
ного, так і матеріального задоволення. 

Визначаючи поняття «сторони у цивільноB
му процесі», М. Ясинок зазначає, що під стоB
ронами необхідно розуміти осіб, між якими
виник спір про право, що підлягає розгляду
та вирішенню в судовому порядку [1, с. 132].
І. Решетникова вважає, що сторонами в циB
вільному процесі є особи, які беруть участь у
справі, матеріальноBправовий спір між якиB
ми підлягає розгляду та вирішенню в суді [2,
с. 35]. Аналогічне визначення поняття, що розB
глядається, але вже в адміністративноBпроB
цесуальному праві дає О. Рябченко [3, с. 82].
В. Чернадчук, В. Сухонос, В. Нагребельний
та інші вчені зазначають, що під сторонами в
господарському процесуальному праві слід
розуміти осіб, між якими виник спір із пиB
тань матеріальних господарських правовідB
носин [4, с. 72].  

Ми вважаємо, що найбільш точно визнаB
чив поняття сторін М. Штефан. Таке визнаB
чення є характерним і для інших процесуальB
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них галузей права. Зокрема, вчений зазначив,
що сторонами (partes) у цивільному процесі є
юридично заінтересовані особи (громадяни й
організації), матеріальноBправовий спір між
якими є предметом розгляду та вирішення в
цивільному судочинстві [5, с. 100].

Аналіз поняття сторін у судовому процесі,
визначення яких давали науковці різних проB
цесуальних галузей права, свідчить, що воно
завжди пов’язується з наявністю спору про
матеріальне право, яке, як правило, є предмеB
том спору в позовному провадженні. 

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Цивільного проB
цесуального кодексу (далі – ЦПК) України
такі сторони в цивільному процесуальному
праві називаються позивач і відповідач. АнаB
логічно визначає це питання і ч. 1 ст. 21 ГоспоB
дарського процесуального кодексу (далі –
ГПК) і ч. 1 ст. 50 Кодексу адміністративного
судочинства (далі – КАС) України. Разом із
тим кожен із зазначених процесуальних коB
дексів у поняття сторін вкладає різний зміст.
Так, у ч. 2 ст. 30 ЦПК України зазначається,
що в цивільному процесі позивачем і відповіB
дачем можуть бути як фізичні, так і юридичні
особи, а також держава. Позивачами в госпоB
дарському процесі можуть бути підприємства,
установи, організації, інші юридичні особи (у
тому числі іноземні), суб’єкти підприємницьB
кої діяльності (ст. 1 та ст. 21 ГПК України).
Позивачами в адміністративному судочинстві
можуть бути громадяни України, іноземці чи
особи без громадянства, підприємства, устаB
нови, організації (юридичні особи), суб’єкти
владних повноважень. Відповідачем в адмініB
стративній справі є суб’єкт владних повноваB
жень, якщо інше не передбачено цим КодекB
сом (частини 2, 3 ст. 50 КАС). Незважаючи на
різний суб’єктний склад зазначених процесуB
альних галузей права, характерною їх ознаB
кою є те, що вони є сторонами позовного проB
вадження. 

Отже, сторонами у процесуальних галузях
права є особи, між якими виник спір про пра�
во, що стало предметом судового розгляду і
на цій підставі визначило різну їх юридичну
заінтересованість. Оскільки процесуальне
становище сторін у всіх процесуальних галуB
зях права є однаковим, можна визначити заB
гальні ознаки даних суб’єктів: 

•• позивач завжди є ініціатором судового
процесу; 

•• позивач домінує в судовому процесі; 
•• судове рішення завжди пов’язане з поB

зивачем незалежно від виду судових рішень 
і представництва його інтересів у судовому
процесі; 

•• позивач є ініціатором примусового виB
конання судового рішення. 

Відповідач у цивільному й адміністраB
тивному процесі завжди пов’язаний із матеB

ріальноBправовою вимогою позивача, яку
той спрямував не до нього, а безпосередньо до
суду. Отже, суд на цьому етапі є в повному
розумінні слова посередником у матеріальноB
правовому спорі. Виконуючи роль посередB
ника, суд спрямовує вимогу позивача відповіB
дачеві, доводячи до відома останнього заявB
лені до нього вимоги правового характеру
(ст. 127 ЦПК, ч. 6 ст. 107 КАС). Лише в госB
подарському судочинстві позивач позиваєтьB
ся до відповідача безпосередньо, спрямовуB
ючи до останнього свій позов, перш як напраB
вити його до суду, що є нелогічним, оскільки
в такому разі суд стає просто статистом у вже
розпочатому процесі, хоча ухвали суду про
порушення провадження у справі ще й немає.
Суддя ж не пізніше трьох днів із дня надхоB
дження позовної заяви виносить ухвалу, яку
спрямовує до сторін (ч. 1 ст. 64 ГПК). 

Таким чином, процесуальний статус відB
повідача в усіх процесуальних галузях права
характеризується: 

•• персоніфікованою відповідальністю маB
теріальноBправового характеру; 

•• особистою або через посередника учасB
тю відповідача в судовому процесі; 

•• наявністю судового рішення, яке завB
жди стосується відповідача; 

•• витратами відповідача, які пов’язані з
виконанням судового рішення. 

Незважаючи на чітко визначене процесуB
альне становище позивача та відповідача (ст. 30
ЦПК, ч. 1 ст. 50 КАС, ст. 21 ГПК) у всіх проB
цесуальних галузях права, останнє може зміB
нюватися на протилежне через заявлення зуB
стрічного позову. Так, відповідно до ч. 1 ст. 123
ЦПК України відповідач має право заявити
зустрічний позов до початку розгляду спраB
ви по суті. При цьому такий позов повинен
бути пов’язаний із первісним позовом. АнаB
логічний підхід до цього питання бачимо і в
господарському судочинстві (ст. 60 ГПК).
Таким чином, позивач одночасно може мати
процесуальний статус відповідача, а відповіB
дач – процесуальний статус позивача. Таку
ситуацію можна назвати дворядним судовим
процесом, незважаючи на те, що такі позови
підлягають об’єднанню в одне провадження,
а процесуальне становище сторін при цьому
залишається незмінним. Така особливість одB
ночасної зміни процесуального становища
позивачів і відповідачів характерна лише для
розгляду приватних справ. Адміністративний
і кримінальний процеси є публічними, тому
така зміна процесуального положення сторін є
неприйнятною, отже, ці судові процеси є одноB
рядними. Зазначена ситуація має місце тому,
що законодавець вважає: в публічному судоB
вому процесі повинні захищатися лише праB
ва особи, яка є потерпілою від злочину чи сваB
вілля службовців, а злочинці чи службовці
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не повинні заявляти до потерпілих зустрічB
ні позови. 

Разом із тим, незважаючи на ці обставини,
характерними особливостями сторін у всіх
процесуальних галузях права можна визнаB
чити: можливість заявлення протилежних маB
теріальноBправових вимог; наявність різного
процесуального інтересу; наявність свого відоB
кремленого суб’єктивного права; обов’язкоB
вість судового рішення; різноплановий підB
хід до виконання судових рішень. 

Іншими суб’єктами процесуальних праB
вовідносин у всіх процесуальних галузях праB
ва є треті особи. Процесуальний статус третіх
осіб характеризується тим, що вони можуть
виступати на стороні як позивача, так і відB
повідача. Крім того, треті особи, які заявляB
ють свої вимоги на предмет спору, можуть
вступати в судовий процес як позивачі, висуB
ваючи вимоги як до однієї, так і до обох стоB
рін. Отже, треті особи з пасивного можуть наB
бувати активного стану в разі заявлення самоB
стійного позову на предмет спору. Цьому поB
винна сприяти самостійна воля такої особи,
оскільки зазначене звернення зумовлює виB
никнення самостійного процесу, а тому споB
нукання до цього таких осіб судом неможливе
за жодних обставин [6, с. 30].  

Безумовно, одним з найдискусійніших суB
б’єктів процесуальних галузей права є предB
ставники інтересів сторін і третіх осіб. ВідпоB
відно до ч. 1 ст. 38 ЦПК України сторона, треB
тя особа, особа, яка відповідно до закону захиB
щає права, свободи чи інтереси інших осіб, а
також заявники й інші заінтересовані особи у
справах окремого провадження (крім справ про
усиновлення) можуть брати участь у цивільB
ній справі особисто або через представника. 

Справи юридичних осіб у господарському
суді ведуть їх органи, що діють у межах повB
новажень, наданих їм законодавством та усB
тановчими документами, через свого предB
ставника (ч. 1 ст. 28 ГПК). Відповідно до ч. 1
ст. 56 КАС України сторона, а також третя
особа в адміністративній справі можуть браB
ти участь в адміністративному процесі осоB
бисто або через представника. Як бачимо, в
усіх трьох процесуальних галузях права має
місце інститут представництва. Його суттю є
представлення інтересів сторін і третіх осіб,
заявників та заінтересованих осіб у судових
процесах. Таким чином, кожен процесуальB
ний кодекс передбачає одні й ті самі процесуB
альні дії представника, які він вчиняє на коB
ристь інших учасників судового процесу. 

Разом із тим процесуальне представницB
тво можливе лише за наявності документів,
що підтверджують повноваження представB
ників. Такими документами в усіх судових
процесах є довіреність, а для адвоката – ордер
(ч. 1 ст. 42 ЦПК, ч. 1 ст. 58 КАС, ст. 28 ГПК).

Такі документи в усіх процесуальних галузях
права також є однаковими, як однаковими є
повноваження, що надаються сторонами, треB
тіми особами своїм представникам. Як правиB
ло, такі повноваження стосуються питань, поB
в’язаних із ознайомленням з матеріалами спраB
ви, з можливістю брати з них витяги, знімати
копії з документів, одержувати копії рішень,
ухвал, брати участь у судових засіданнях, наB
давати докази, брати участь у дослідженні доB
казів, задавати питання іншим особам, які беB
руть участь у справі, а також свідкам, експерB
там, спеціалістам, заявляти клопотання та 
відводи тощо (ч. 1 ст. 27 ЦПК, ч. 1 ст. 22 ГПК, 
ч. 3 ст. 49 КАС). 

Представник наділяється одними й тими
самими процесуальними правами в усіх суB
дових процесах незалежно від їх юрисдикції.
Представництво може мати місце у формі наB
дання правової допомоги (адвокати, фахівці
в галузі права) за безпосередньої участі в суB
довому процесі сторін і третіх осіб, коли предB
ставник допомагає вести справу з правової
точки зору, оскільки всі обставини в судовоB
му засіданні зазначаються самими сторонаB
ми чи третіми особами, за якими зберігаєтьB
ся їх процесуальний статус. 

Існує багато випадків, коли процесуальне
представництво інтересів сторін, третіх осіб
здійснюється за їх відсутності в судових заB
сіданнях (представник веде справу з точки
зору як правових питань, так і процесуальB
них прав, які йому надані на основі довіреносB
ті). Отже, йдеться про різновиди договірного
представництва. 

Інститут договірного представництва має
місце в усіх процесуальних галузях права й є
ідентичним в питаннях процесуальних прав,
порядку їх набуття, участі в судових засіданB
нях, яку він здійснює в межах обумовлених
повноважень від імені та в інтересах іншої осоB
би. Разом із тим М. Ясинок зазначає, що проB
цесуальні норми, а не довіритель регулюють
процесуальну поведінку представника в суB
довому засіданні. Що ж стосується процесуB
альних прав, то довіритель своєю довіренісB
тю надає своєму представнику дозвіл на коB
ристування певним обсягом своїх процесуB
альних прав і встановлює процесуальні межі,
в яких представник має можливість діяти праB
вомірно [7, с. 113]. При цьому процесуальні
права сторін, третіх осіб передбачені та заB
кріплені в усіх процесуальних кодексах (ст. 27
ЦПК, ст. 51 КАС, ст. 22 ГПК). Це означає, що
представник має подвійну процесуальну заB
лежність: першу – від загальних процесуальB
них норм, що регулюють судову процедуру;
другу – від тих процесуальних повноважень,
які йому надаються довірителем. Такий підB
хід до змісту договірного представництва маB
ють усі процесуальні галузі права. З урахуB
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ванням цих обставин ми можемо стверджуB
вати, що інститут договірного представницB
тва має всі можливості до його уніфікації в суB
довому процесуальному кодексі. 

Одним із центральних суб’єктів як циB
вільного, так і господарського, адміністративB
ного та кримінального судочинства є суд. БеB
зумовно, суд – специфічний суб’єкт процесуB
альних галузей права, оскільки він не лише
здійснює заходи з організації судових проB
цесів, а й виконує обов’язки із створення суB
дового процесу. Практика свідчить, що за наB
явності одних і тих самих процесуальних коB
дексів, які висувають одні й ті самі вимоги до
організації та ведення судових процесів, осB
танні відрізняються один від одного. Це трапB
ляється тому, що судді доволі часто спроB
щують судові процеси через неповне доведенB
ня до сторін їх процесуальних прав, неповне
розкриття підстав для відводу суддів, нероз’ясB
нення процесуальних підходів до ведення суB
дового процесу тощо. У цих питаннях роль суB
ду є винятковою. При цьому саме на суді леB
жить обов’язок підтримувати рівність сторін
перед законом і судом, досліджувати й оцінюB
вати докази на справедливій основі, оскільки
цивільний процес, як зазначав В. Гордон, є
тристоронніми правовідносинами. Це відноB
сини між судом як органом держави, позиваB
чем і відповідачем. Такі правовідносини є
складними за складом, але єдині за предмеB
том, заради якого вони виникають і розвиваB
ються [8, с. 34].  

До суб’єктів процесуальних правовідноB
син адміністративного, цивільного, господарB
ського процесу слід віднести секретаря судоB
вого засідання, судового розпорядника, експерB
та, перекладача. У науковій літературі ця груB
па суб’єктів отримала назву – особи, які сприB
яють здійсненню правосуддя [9, с. 71], особи,
які сприяють судовому розгляду та вирішенB
ню справи [10, с. 33]. 

Висновки 

Даючи юридичну характеристику процеB
суальним суб’єктам різних процесуальних
галузей права, вважаємо за можливе стверB
джувати, що всі суб’єкти мають не лише одB
накову назву, а й діють в однаковій формі суB
дового процесу з однаковим змістом щодо їх
процесуальних прав і обов’язків. ОднотипB
ними є й їх процесуальні дії в усіх судових проB
цесах незалежно від їх юрисдикційної спряB
мованості. Крім того, однаковими є і завданB
ня суб’єктів у судових процесах. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що
такі суб’єкти процесуальних галузей права, як
сторони правовідносин, 3Bті особи, їх предB
ставники, суд, особи, які сприяють здійсненB
ню правосуддя мають усі можливості для їх
уніфікації в єдиному Судовому процесуальB
ному кодексі. 
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Сучасні дослідження проблем інфорB
маційного суспільства здебільшого ноB
сять моноцентричний характер, оскільB

ки в них досліджуються філософські конB
цепції становлення та політичні інтерпретаB
ції різних концепцій, операціоналізація каB
тегорій «інформація» та «знання». Натомість
обмаль робіт присвячено обґрунтуванню наB
прямів розвитку інформаційного суспільстB
ва, визначенню атрибутивних елементів цьоB
го суспільства, правовому регулюванню даB
них процесів, визначенню місця та ролі в них
процесів держави, а також ролі права як всеB
загального регулятора суспільних відносин.

Актуальність статті зумовлена тим, що ми
одні з перших, хто порушує проблему визнаB
чення інформаційних інтересів, корелюючи
цю категорію із родовими поняттями «інтеB
рес» та «всезагальний інтерес», а також із 
видовою категорією «національний інтерес».
У цьому методологічному вирії поступової
дефрагментації холістичної методології акB
туалізується порушена ще у минулому тисяB
чолітті видатним інформаціологом сучасносB
ті В. Цимбалюком проблема формування окB
ремої галузі науки – інформаційного права
та відповідного їй понятійноBкатегорійного
апарату. Чільне місце серед фундаментальB
них категорій посідає категорія «інтерес».

НауковоBтеоретичні дослідження у сфері,
що розглядається, представлені роботами вітB
чизняних і зарубіжних фахівців інформаB
ційного права: І. Арістової, І. Бачило, В. ГавB
ловського, В. Гурковського, О. Дзьобаня, В. ДеB
миденка, М. Дімчогло, В. Залізняка, В. ЛіпB
кана, М. Линника, В. Логінова, Ю. МаксименB
ко, П. Матвієнко, В. Новицького, Н. НовицьB
кої, К. Татарникової, В. Туніка, В. ЦимбалюB
ка, К. Череповського, О. Шепети та ін.

Одну з перших спроб визначити та поясB
нити суспільне буття та життя за допомогою

категорії «інтерес» зробили П. Гольбах і Д. ДіB
дро. Г. Гегель та І. Кант зазначали, що неможB
ливо звужувати й ототожнювати інтерес до
природних начал людини, оскільки інтерес є
чимось більшим за змістом, ніж намір і свіB
домість. У нашому випадку доцільно послуB
говуватися теоретичними надбаннями стоB
совно визначення категорій «інтерес» і «всеB
загальний інтерес». Якщо перша категорія
виступатиме для нас відправною точкою до
конструювання дефініції «інформаційні інB
тереси», то друга категорія сприятиме розуB
мінню масштабності цих інтересів, охопленB
ню широкого спектра суспільних відносин у
рамках інформаційного суспільства. Аналіз
словникових джерел, герменевтичний і лоB
гікоBсемантичний аналіз свідчать, що в украB
їнській енциклопедичній літературі такі поB
няття почасти взагалі не отримали свого виB
значення [1–5].

Разом із тим є певні джерела, де нам вдаB
лося знайти визначення поняття «інтерес»:

інтерес – увага до когоB, чогоBнебудь,
зацікавлення кимсь, чимсь; користь, вигода
[6, с. 501];

інтерес (лат. іnterest – має значення, важB
ливо) соціальний – реальна причина соціальB
них дій, подій, звершень, що стоять за безпоB
середніми побудженнями (мотивами, помисB
лами, ідеями, намірами тощо) індивідів, які беB
руть участь у цих діях [7, с. 151];

інтерес – об’єктивно зумовлена необхідB
ність виконання людьми (групами людей,
організаціями тощо) певних функцій для 
задоволення потреб. Інтереси перебувають 
у причинноBнаслідковому зв’язку з іншими
спорідненими категоріями (потреба, стимул,
мотив). Інтерес є зв’язуючою ланкою в даноB
му ланцюгу. Інтерес, з одного боку, виступає
формою потреб, а з іншого – причиною виB
никнення стимулу [8, с. 167];
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інтерес – усвідомлені потреби, бажання,
підкріплені спонукальним мотивом до їх реB
алізації; реальний мотив соціальних дій.
Об'єктивна підстава – економічні (політичні
й інші) відносини у суспільстві. При клаB
сифікації розрізняються за ступенем спільB
ності (індивідуальні, групові, суспільні, дерB
жавні); за сферою діяльності (інформаційні,
економічні, політичні, духовні й ін.); за хаB
рактером об’єкта (національні, етнічні, партійB
ні тощо); за ступенем усвідомленості (такі,
що виникають стихійно, такі, що є наслідB
ком розробленої ззовні суб’єкта усвідомленB
ня програми дій); за можливістю здійсненB
ня (реальні та нереальні); за тенденцією суB
спільного розвитку (прогресивні, реакційні,
консервативні) та іншими істотними підстаB
вами [9, с. 149];

інтерес – вигода, користь [10, с. 199];
інтерес – спрямованість особистості на

матеріальні та духовні цінності з метою їх
створення та використання [11, с. 15];

інтереси соціальні – реальні причини дій,
звершень, що формуються з їх відмінностяB
ми за становищем і роллю в суспільному житB
ті [11, с. 59];

національні інтереси – життєво важливі
матеріальні, інтелектуальні та духовні цінносB
ті Українського народу як носія суверенітету
й єдиного джерела влади в Україні, визнаB
чальні потреби суспільства та держави, реB
алізація яких гарантує державний суверенітет
України та її прогресивний розвиток; певним
чином визнані й офіційно оформлені потреB
би людини, суспільства, держави, реалізація
яких забезпечує всім соціальним індивідам
солідарне, стабільне співіснування, ефективB
не функціонування, прогресивний розвиток
у рамках держави; порівняно динамічний елеB
мент, що формується на основі національних
цінностей під впливом довгострокових тенB
денцій суспільного розвитку; система цінносB
тей, що є феноменом суспільної свідомості,
який ґрунтується на почутті належності до
певного народу та відрізняється від системи
індивідуальних цінностей; категоричний імB
ператив суспільного розвитку держави, осноB
ва формування стратегічних завдань внутрішB
ньої та зовнішньої політики країни. НаціоB
нальні інтереси демонструють специфіку поB
треб, що формуються залежно від особливосB
тей внутрішніх процесів і геополітичного ісB
нування нації або держави, базується на узаB
гальнюючих цінностях суспільства та завB
жди співвідносяться з інтересами суб’єктів
міжнародних відносин. На відміну від потреб
вони не мають імперативного характеру. НаB
ціональні інтереси виникають в емоційноB
почуттєвій формі; серед них слід виділити чоB
тири найсуттєвіші почуття: національної гідB
ності, національного добробуту; національB

ної безпеки та національної перспективи. НаB
ціональні інтереси визначаються та реалізуB
ються у тісній взаємодії з національними
цінностями, національними цілями. Коріння
національних інтересів – у національних
цінностях, а конкретний вираз вони знахоB
дять у національних цілях. На основі націоB
нальних цінностей визначається ступінь важB
ливості національних інтересів, їх пріоритетB
ність у реалізації уповноваженими суб’єктаB
ми [9, с. 226–227].

Як свідчить викладене, строкатість виB
значень поняття «інтерес» вельми значна. 
З метою отримання всебічного уявлення про
категорію «інформаційний інтерес» у рамках
його розуміння й операціоналізації в конB
тексті інформаційного суспільства доцільно
звернутися до наукового доробку В. МедведB
чука [12]. 

Він вважає, що всезагальний інтерес – це
інтерес, який, враховуючи інтереси, що існуB
ють у суспільстві, й орієнтуючись на загальB
новизнані людством гуманні моральні цінB
ності, формується в суспільстві як загальний
інтерес останнього. Всезагальний інтерес має
бути духовною основою, на якій повинна форB
муватися сучасна українська національна
ідея. Під всезагальним інтересом також можB
на розуміти існування суспільства, людське
існування людини, реалізацію її індивідуальB
ної неповторності, її самореалізацію, задовоB
лення її потреб. Ці положення ми можемо
пристосувати і до визначення поняття «інB
формаційні інтереси».

Переконані, що інформаційні інтереси з
точки зору методології є першоосновою інB
струментарію та механізму дослідження інB
формаційного суспільства (далі – ІС), оскільB
ки розвиток суспільства зумовлений метою
реалізації інформаційних інтересів.

Аналіз змістовних складових глобалізаB
ційних процесів, а також їх наслідків [13]
дозволив усвідомити формування передумов
можливої конкуренції понять «глобалізація»
та «інформаційне суспільство». У сучасних
умовах сучасні кордони між окремими дерB
жавами поступово втрачають своє традиційB
не значення, стають прозорішими, виконуB
ючи функції суміщення територій із різними
митними та політичними режимами [14]. ФакB
тично, стирання кордонів вже не є ексклюB
зивною й оригінальною ознакою лише глоB
балізації, а повністю підпадає під опис інB
формаційного суспільства.

Стрімкий розвиток ІС, пов’язаний із заB
провадженням дедалі більшої кількості інфорB
маційних технологій у наше життя та прийB
няття рішень, поступово зумовлює набуття
нового змісту поняттям «інформаційні інтеB
реси». Згодом навіть питання безпеки інфорB
маційного суспільства, а також формування
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державної інформаційної політики опосеB
редковані інформаційними інтересами.

Початкове значення поняття «інформаB
ційні інтереси» стосувалося опису інтересів
людини, суспільства та держави виключно в
інформаційній сфері. Однак тенденції розB
витку інформаційного суспільства свідчать
про доцільність розуміння окресленого поB
няття в ширшому значенні – інтереси інфорB
маційного суспільства. За такого розуміння
інформаційне суспільство виступає стрижB
нем інформаційних інтересів, воно покликаB
но спрямовувати власний розвиток на реB
алізацію цих інтересів, а не на власний самоB
розвиток і самовдосконалення з подальшим
підпорядкуванням інтересів людини, сусB
пільства та держави власним цілям.

Ми переконані, що інформаційне сусB
пільство має виступати критерієм оновленої
самоідентифікації й інформаційної соціаліB
зації особи, становлення демократичного інB
формаційного суспільства та цивілізованої
інформаційної політики держави. ПровідниB
ком такої політики має виступати інформаB
ційна інтелігенція, яка продукує філософію
та культурологію інформаційного суспільB
ства. Результатом такої рефлексії є утворенB
ня певної системи ідей розвитку суспільства,
що закладають основу для формування сисB
теми інформаційних інтересів суспільства.
Ця сукупність ідей має становити інформаB
ційну ідею, яка виступає важливою категоріB
єю інформаційного права, зумовлює доцільB
ність правового регулювання розвитку ІС,
розбудови інформаційної політики на праB
вових засадах.

Вважаємо, що «українська національB
на ідея завжди виступала як державницька
ідея» [12, с. 41], а тому інформаційні інтеB
реси мають бути складовою державної інB
формаційної політики України, відображати
прагнення українського народу до розбудови
інформаційного суспільства за умови збеB
реження інформаційної самоідентичності та
домінуючої ролі державних інститутів для
вирішення національних та інших важлиB
вих питань.

На сучасному етапі більшість дослідниB
ків, маніпулюючи категоріями, роблять безB
підставні висновки про втрату контролю дерB
жави над інформаційним простором, втрату
інформаційного суверенітету, необхідність
розгляду інформаційного суспільства як ноB
вої формації та нової цивілізації з відповідB
ною будовою нових (наднаціональних) інB
ститутів. Основним прикриттям і оболонкою
цього можуть бути різні концепції еBмайB
бутнього, які в стратегічному сенсі спрямоB
вані на знищення інституту держави та зосеB
редження всіх важелів управління у глобальB
ному інформаційному центрі, повне підпоB

рядкування інформаційної периферії відпоB
відно до власних інтересів. 

У США, КНР і країнах ЄС створені й усB
пішно функціонують у складі Збройних Сил
кіберпідрозділи; у США навіть створено кіB
беркомандування. Більше того, у червні 2013 р.
у КНР відбулися перші кібернавчання, осB
новною метою яких було умовне захопленB
ня кіберконтролю над інформаційними реB
сурсами США, а також формування дієздатB
них моделей захисту інформаційної інфраB
структури Китаю від несанкціонованих наB
падів та атак ззовні та зсередини.

Таким чином, поки пацифісти або необізB
нані науковці пропагують мирне інформаB
ційне суспільство, не зважають на нагальну
необхідність ухвалення Кодексу України про
інформацію, країни цифрового центру – фунB
датори інформаційної цивілізації – постійно
розробляють і вдосконалюють засоби та меB
тоди інформаційної боротьби з метою встаB
новлення глобального контролю над ресурB
сами інших держав, використовуючи інфорB
маційне суспільство як прикриття для глоB
бального інформаційного поневолення світу.
Тож у майбутньому за умови збереження тенB
денції щодо нехтування необхідністю форB
муванню кіберкомандування в Україні, якісB
ного оновлення доктрини інформаційної безB
пеки та формування нової концепції державB
ної інформаційної політики, а також розробB
лення нового закону України «Про інфорB
маційне суспільство в Україні» наша держаB
ва може опинитися на межі інформаційного
втручання та втратити інформаційний сувеB
ренітет, що за певних умов призведе і до
втрати суверенітету загального. Цього допусB
тити не можна. Наша наукова діяльність є
однією із спроб наукового обґрунтування неB
обхідності нового погляду на інформаційне
суспільство, зміни алгоритму не тільки досліB
дження, а й розроблення прогнозних модеB
лей, формування підходів щодо забезпеченB
ня інформаційних інтересів як базових наB
станов існування української цивілізації в
рамках інформаційного центру та розвитку
інформаційного суспільства як складової глоB
бального інформаційного суспільства.

Таким чином, питання правового регуB
лювання розвитку інформаційного суспільB
ства набувають теоретичного значення, виB
значають подальший розвиток інформаційB
ного суспільства в Україні, його майбутню кеB
рованість з боку української держави. ЕфекB
тивна система правового регулювання цих
відносин виступатиме гарантом реалізації
інформаційних прав і свобод українських гроB
мадян. У державі, в якій ефективно регулюB
ються інформаційні відносини, реалізується
державна інформаційна політика, – інфорB
маційне суспільство розвивається в певних,
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керованих державою рамках, а тому інфорB
маційні інтереси громадян мають надійний і
гарантований державою механізм захисту. 

Державна інформаційна політика має буB
ти орієнтована, насамперед, на підтримку
соціальноBполітичної й інформаційної безB
пеки суспільства. У зв’язку з цим важливим
завданням є формування монолітного соціB
уму, об’єднання його спільною ідеєю побуB
дови в рамках незалежної української держаB
ви ефективного інформаційного суспільства.

Ми не виступаємо за жорстке регулюванB
ня державою всього спектра суспільних відB
носин, але й далекі від думки, що інформаB
ційне суспільство, має керуватися власними
самоорганізаційними механізмами розвитB
ку, а потреба у втручанні держави в ці процеB
си відсутня. Вважаємо, що провідну роль 
у формуванні інформаційного суспільства має
відігравати держава. Такої думки дотримуB
ються й інші дослідники. Зокрема, Р. Ідрісов
зазначає, що центральна роль держави у заB
безпеченні безпеки є цілком очевидною, осB
кільки, не забезпечивши безпеки держави,
неможливо забезпечити національну безпеB
ку країни [15]. У такому ж руслі висловлює
свою позицію й І. Кардашова [16, с. 17].

Заслуговують на увагу дослідження В. ЛіпB
кана, який порушує наукову проблему співB
відношення формування достатньої системи
національної безпеки та приєднання до систем
колективної безпеки, формування відповідB
них їм сил із передачею оперативного команB
дування до об’єднаних збройних сил. ЗокреB
ма, на його думку, вступ України до євроатB
лантичних структур має передбачати не стільB
ки відповідність стандартам НАТО, скільки
збільшення можливостей держави для гаB
рантування певного рівня національної безB
пеки. Тому політична доцільність та інтереси
безпеки у даному випадку є протилежними,
отже, теоретичне дослідження цього питання
є вкрай важливим, бо дає можливість дійти
висновку про цілеспрямований розвал укB
раїнських Збройних Сил, перетворення УкB
раїни на державу, здатну захистити себе лиB
ше в конфліктах малої інтенсивності. ПриB
єднання до НАТО має на меті підвищення
рівня національної безпеки України, а не
заміну національних сил безпеки на колекB
тивні [17, с. 49].

Викладене дозволяє зробити висновок:
формування в Україні інформаційного сусB
пільства має на меті удосконалення державB
ного управління для подальшого розвитку
національної держави, реалізації людиноB
центристської ідеології, підвищення рівня
реалізації інформаційних прав і свобод люB
дини та громадянина.
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Розбудова національної державності, утB
вердження демократичного констиB
туційного ладу в нашій країні вступаB

ють у найвідповідальнішу добу свого розвитB
ку. Невдалий досвід здійснення реформи виB
магає критичної переоцінки існуючої систеB
ми пріоритетів. Сьогодні український народ
вже не можна переконати в тому, що доля деB
мократичного процесу залежить від взаємоB
відносин різних гілок владних структур. Перш
за все, слід усвідомити, що ідеали справедлиB
вості, природних прав і свобод людини моB
жуть бути втілені у життя тільки тоді, коли
держава базується на принципах народоB
владдя та поділу державної влади на законоB
давчу, виконавчу і судову. У цьому контексті
інститут виборів (механізм реалізації конB
ституційної правосуб’єктності українськоB
го народу) постає як якісно новий феноB
мен, незважаючи на давні історичні традиції.
Тому звернення до інституту виборів, аналіB
зу його проблем є актуальним і водночас неB
обхідним. Як зазначають І. Кресіна та Є. ПеB
регуда, інститут виборів є одним із основних
елементів функціонування політичної сиB
стеми суспільства [1, с. 181]. 

Слід зазначити, що сьогодні у конституB
ційноBправовій доктрині (як зарубіжній, так
і вітчизняній) наукові дискусії ведуться на
рівні аналізу сутнісних, змістовних, функB
ціональних характеристик інституту вибоB
рів, у контексті пошуку відповідного терміноB
логічного апарату, що міг би увібрати зазнаB
чені характеристики. 

Концептуальні та науковоBпрактичні пробB
леми інституту виборів були предметом доB
сліджень вітчизняних і зарубіжних учених:
К. Бабенка, Ю. Барабаша, М. Корнієнка, І. КреB
сіної, А. Селіванова, М. Ставнійчук, М. ОрзіB
ха, В. Погорілка, Ю. Тодики, В. Федоренка,
А. Француза, О. Фрицького, М. Цвіка, В. ШаB
повала, Ю. Шемшученка, О. Ющика та ін.
Але питання залишається остаточно невиріB
шеним у теорії конституційного права та стаB
новить поле для наукового диспуту. 

Метою цієї статті є науковоBтеоретичне
осмислення змісту інституту виборів як меB
ханізму реалізації конституційної правоB
суб’єктності українського народу. 

Заслуговує на увагу те, що багатоаспектB
не поняття «вибори» не має закріплення на
законодавчому рівні, тоді як на теоретичноB
му рівні запропоновані визначення цього поB
няття. Так, М. Корнієнко вважає, що вибори –
це акт самоврядування народу [2, с. 16]. О. МуB
рашин зазначає, що акт виборів за своїм змісB
том є концентрованим виявом реальної волі
народу. Цим актом волевиявлення народу
здійснюється конституювання та відтворенB
ня органів як державної влади, так і місцевоB
го самоврядування, надаються владні повноB
важення обраним представникам у межах їх
компетенції, встановлюється зміст владного
мандата [3, с. 18]. 

Досить поширеним є визначення виборів
як форми вираження волі народу щодо тих
його представників, яким він довіряє здійсB
нювати державну владу. Відповідно, це найB
важливіший спосіб підбору та формування
народного представництва [4, с. 109]. НавеB
дене визначення, безумовно, є досить цінним
для юридичної теорії, проте, на нашу думку,
містить деякі дискусійні положення. ПоBперB
ше, у процесі виборів народне волевиявленB
ня стосується не лише тих, кому народ довіB
ряє здійснення державної влади (кандидатів,
яких було обрано), а й тих, хто не отримав
довіри; поBдруге, шляхом виборів може форB
муватися не лише народне представництво
(парламент), а й інші органи публічної влади. 

На думку Л. Шипілова, вибори – це вид
безпосередньої форми народовладдя, що поB
лягає в легітимізації влади народом шляхом
формування персонального складу органів
первинного представництва [5, с. 12]. 

Повнішим і більш змістовним є, на нашу
думку, визначення, в якому наголошується
на державотворчій функції виборів: у сучасB
них демократичноBорганізованих державах
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вибори – це інститут і процес прийняття поB
літикоBправових рішень, суб’єктом якого є суB
спільство в особі його дієздатних громадян, 
а об’єктом – державна влада. Шляхом конB
ституційних виборів здійснюється публічB
не, політичне відтворення самої держави, а саB
ме – соціальна ротація чи перерозподіл (пеB
редача) законодавчих чи урядових функцій 
і повноважень [6, с. 84–85]. 

Разом із тим слід зазначити, що наведені
дефініції дослідження інституту виборів маB
ють певні недоліки. А. Француз вважає, що
заглиблення в суто юридичні аспекти нормаB
тивноBправового регулювання виборчого проB
цесу подекуди робить, надзвичайно складB
ною «розбудову» цілісної картини, яка б чітB
ко характеризувала роль і значення інституB
ту виборів для функціонування демократичB
них правових систем. З іншого боку, нехтуB
вання правовими аспектами цієї теми й акB
центування уваги на питаннях загальної теB
орії політичних систем загрожує надто висоB
ким рівнем абстрактності, що часто робить
украй складним розгляд конкретних проB
цесів, які відбуваються з інститутом виборів
у тій чи іншій країні (у тому числі в Україні)
[7, с. 235]. 

Внутрішньоправова логіка розвитку конB
ституційних процесів в Україні переконує
нас у тому, що сучасні умови політичної деB
мократії вимагають орієнтації на сприйняття
політичної влади як суспільно політичного
надбання всього українського народу, а тому
розкрити поняття «інститут виборів» можна
виключно за умов комплексного їх досліB
дження. 

Заслуговує на увагу концепція М. СтавB
нійчук, яка з формальноBюридичних позицій
виділяє принаймні кілька найважливіших
функцій виборів у регулюванні суспільних
відносин: вибори є важливим інструментом
реалізації народного суверенітету; вибори
виступають одночасно й однією з форм здійB
снення права національного суверенітету;
через вибори як демократичну форму обранB
ня представників народу забезпечують легіB
тимність, стабільність, поступовість і наступB
ність державної влади; через вибори як форB
му відносно якісного відбору або своєрідного
складу представницьких органів забезпечуB
ється принаймні формальна, початкова осноB
ва ефективного функціонування державного
механізму та виборних органів самоврядуванB
ня; вибори є одним із найважливіших способів
формування суспільної думки [8, с. 31–34]. 

Вважаємо, що такий підхід має право на
існування у національному конституційному
праві. Разом із тим інститут виборів є дієвим
елементом у механізмі забезпечення реаліB
зації принципу народного суверенітету лише
тоді, коли на всіх стадіях виборчого процесу
дотримані принципи виборчого права. 

Принципи виборчого права – це вихідні
фундаментальні положення та дії, що відоB

бражають суть виборів як пріоритетної форB
ми безпосередньої демократії, визначають заB
сади правового регулювання, реалізації та гаB
рантування виборчого права громадян, заB
безпечують передбачений законодавством
порядок організації і проведення всіх виB
борів [9, с. 89]. Іншими словами, принципи
виборчого права – це ті засади та вимоги проB
ведення виборів, дотримання яких робить 
вибори справжнім народним волевиявленB
ням [10, с. 23]. 

На нашу думку, однією з найважливіших
методологічних вимог залишається змістовне
наповнення поняття «інститут виборів» безB
посереднім юридичним змістом. Своєрідна
точка зору висловлена сучасними вітчизняB
ними дослідниками А. Георгіцою та Н. ШукB
ліною, які визначають предмет українського
виборчого права як сукупність суспільних відB
носин, що виникають у процесі здійснення та
захисту конституційного права громадян УкB
раїни обирати і бути обраним до органів дерB
жавної влади й органів місцевого самоврядуB
вання, а також процедури реалізації цього
права під час організації та проведення виB
борів і в міжвиборчий період [11, с. 76–77].
Такий підхід є доволі дискусійним з точки зоB
ру не тільки методології, а й загальних проB
цесів державотворення. Це дозволяє окресB
лити проблемний аспект: чи є забезпечення
правового статусу громадянина на виборах
більш важливим, ніж забезпечення самих виB
борів і виборчого процесу? У цьому сенсі ми
поділяємо наукову позицію А. Француза,
який зазначає, що йдеться про один і той саB
мий правовий інститут із тією лише відмінB
ністю, що спочатку виділяються норми, які
пов’язані з реалізацією певного права (права
вибору), а потім норми, що пов’язані із забезB
печенням процесу реалізації цього права [7,
с. 239–240]. 

Відкритим залишається і питання про
вдосконалення виборчої системи в Україні.
Ж.BП. Жакке вважає, що обрання виборчої
системи є надзвичайно відповідальним, осB
кільки результати виборів безпосередньо заB
лежать від виборчої системи, яка застосовуB
ється. Виборча система впливає не лише на
обрання представників, а й на характер і кільB
кість політичних партій, а у більш широкому
розумінні – і на державну систему [12, с. 75].
Наявний наразі вид пропорційної системи
навряд чи є оптимальним для справедливого
представництва інтересів усього суспільства
та відображає волевиявлення українського
народу. Нині в Україні склалася ситуація, коB
ли ми можемо вести мову про неадекватне заB
безпечення втілення та відображення волі
українського народу в процесі виборів. Чітко
простежується позиція, коли проведення виB
борів перетворюється на простір апробації
владних ресурсів із метою забезпечення виB
гідного результату тій чи іншій політичній
силі. Тому ми можемо вести мову про легальB



К О Н С Т И Т У Ц І Й Н Е П РА В О

7/2013

ність народного волевиявлення, але не про
легітимність, оскільки при пропорційній сисB
темі виборів навряд чи можна стверджувати,
що обрання певного депутата є наслідком воB
левиявлення українського народу. Швидше
навпаки – це вибір супроти волі народу. 

Наявний наразі вид «зв’язаних списків»,
за якого в бюлетені для голосування зазначаB
ються перші п’ять прізвищ виборчого списку,
не дають змоги здійснити справжнє волевиB
явлення, оскільки виборець змушений віддаB
вати перевагу всьому виборчому блоку (парB
тії) навіть за умови, якщо і в першій п’ятірці
списку він довіряє одній особі та зовсім не
довіряє іншій. Такий вид пропорційної сисB
теми навряд чи відповідає принципу прямих
виборів. Тому, на нашу думку не слід ідеаліB
зувати пропорційну систему виборів. Вона
може лише використовуватись як метод наB
ближення до справедливого та рівного предB
ставництва, але навряд чи її можна тлумачити
як віддзеркалення всіх політичних поглядів і
переконань, що існують у суспільстві. Адже,
запровадження суто пропорційної системи
виборів нівелює зміст ст. 22 Конституції УкраB
їни, в якій ідеться про те, що при прийнятті
нових законів або внесенні змін до чинного
законодавства не допускається змісту або 
обсягів існуючих прав громадян. На думку
Ю. Шемшученка, ніхто ще не переконав, що
мажоритарна система або змішана система,
яка існує сьогодні, є гіршими за суто пропорB
ційну систему [13, с. 4]. 

Ми вважаємо, що вирішення проблеми
полягає у запровадженні виборчої системи
«вільних списків» (преференцій), за якої коB
жен виборець спроможний за рейтинговою
системою визначити своє ставлення до кожB
ного кандидата у виборчому списку. Така поB
зиція сприятиме розв’язанню і негативних
факторів міжфракційних переходів у ВерховB
ній Раді України. Справді, якщо український
народ є єдиним джерелом влади, то він має і
вирішувати в чиї руки передавати свої владні
повноваження. У протилежному випадку отB
римуємо підтвердження того, що будьBяка
влада дійсно походить від народу, але вже
ніколи до нього не повертається. Тому, на наB
шу думку, на сучасному етапі розвитку УкраB
їнської держави та суспільства вдосконаленB
ня змішаної виборчої системи було б найB
більш доцільним. 

Проведене дослідження дозволяє зробиB
ти такі висновки: по�перше, вибори є основоB
положною формою безпосередньої демокраB
тії, що надає українському народу право браB

ти безпосередню участь у вирішенні важлиB
вих питань суспільноBполітичного життя як
на місцевому, так і загальнодержавному рівні;
по�друге, вибори є засобом реалізації принB
ципу народного суверенітету, з якого виплиB
ває визнання українського народу єдиним
джерелом влади, а тому перед Україною стоB
їть завдання створення такої законодавчої
бази, яка б унеможливлювала будьBякі намаB
гання вихолощення змісту інституту виборів;
по�третє, важливим кроком удосконалення
виборчої системи, а також запорукою реаліB
зації принципу народного суверенітету має
стати забезпечення вищого рівня народного
представництва, що дасть змогу вести мову про
виборче право як суверенне право українсьB
кого народу з позицій класичної конституційB
ноBправової доктрини. 

Список  використаних  джерел 

1. Кресіна І. О., Перегуда Є. В. Парламентські
вибори в Україні: правові і політичні проблеми. –
К., 2003. – 368 с. 

2. Корнієнко М. І. Виборче законодавство для
органів місцевого самоврядування // ПолітолоB
гічний вісник. – К., 1993. – Вип. 1. – С. 16–23. 

3. Мурашин О. Г. Вибори як акт прямого нароB
довладдя // Вісник Львів. унBту: Сер. юрид. – Л.,
2000. – Вип. 35. – С. 180–185. 

4. Советское государственное право / Под ред.
В. С. Основина. – Воронеж, 1991. – 212 с. 

5. Шипілов Л. М. Принцип народовладдя і його
здійснення в Україні: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. – Х., 2004. – 18 с. 

6. Веденеев Ю. А. Политическая реформа и избиB
рательный процесс в России // Реформа избирательB
ной системы в России: опыт и перспективы. – М., 1995. 

7. Француз А. Й. КонституційноBправові осноB
ви демократичного розвитку політичної системи
сучасної України: концептуальний та нормативB
ний аналіз. – К., 2006. – 516 с. 

8. Конституційно�правові форми безпосередB
ньої демократії в Україні: проблеми теорії і пракB
тики / За ред. В. Ф. Погорілка. – К., 2001. – 356 с. 

9. Виборче право України / За ред. В. Ф. ПоB
горілка, М. І. Ставнійчук. – К., 2003. – 383 с. 

10. Конституционное (государственное) право
зарубежных стран: В 4 т. – М., 1995. – Т. 2. – 448 с. 

11. Георгіца А. З., Шукліна Н. Г. Проблема конB
ституційної регламентації виборчої системи УкраB
їни в контексті світового досвіду // Науковий вісB
ник Чернівецького університету. – 2003. – Вип. 187,
Правознавство. – С. 74–82. 

12. Жакке Ж.�П. Конституционное право и полиB
тические институты / Пер. с франц. – М., 2002. – 365 с.

13. Громадянське суспільство і держава в УкраB
їні: проблеми взаємодії: Матеріали методол. семіB
нару. – К., 2004. – 84 с.

Стаття надійшла до редакції 03.06.2013 р.

The article deals with some institutional features of elections as a mechanism of exercising the con�
stitutional legal standing of the Ukrainian people. 

В статье рассматриваются институциональные характеристики выборов как механизма
реализации конституционной правосубъектности украинского народа. 



А Д М І Н І С Т РАТ И В Н Е П РА В О

18

7/2013

Із прийняттям Кодексу Української РСР
про адміністративні правопорушення від
07.12.1984 р. (далі – КпАП України) жорсB

токе поводження з тваринами стало окремим
адміністративно караним діянням (ст. 89). 

На теренах української та російської правоB
вої науки аналіз підстав і видів юридичної відB
повідальності за жорстоке поводження з твариB
нами висвітлюється здебільшого на сторінках
підручників із кримінального й адміністративB
ного права або науковоBпрактичних коментарів
до Кримінального кодексу (далі – КК) УкраB
їни, КК Російської Федерації, КпАП України,
КпАП Російської Федерації. Йдеться, зокрема,
про праці Ю. Антоняна, І. Арістової, А. Бабенка,
Ю. Вапсви, І. Даньшина, В. Дзюби, О. Дубовика,
Е. Жевлякова, М. Коржанського, В. Кузнєцова,
В. Ломака, В. Навроцького, З. Незнамової, І. ПоB
плавського, С. Публінської, О. Рарога, Ю. ТкаB
чевського, М. Хавронюка, Х. Ярмакі, С. Яценка
та інших фахівців із кримінального й адміністраB
тивного права. 

У працях окремих українських і російських
юристів питання юридичної відповідальності за
жорстоке поводження з тваринами розглядалиB
ся більш детально. Зокрема, серед адміністраB
тивістів заслуговує на увагу дослідження В. МоB
розової, яка неабияку увагу приділила питанB
ням адміністративної відповідальності за жорB
стоке поводження з тваринами [1]. Разом із тим
окремих досліджень, присвячених проблемам
адміністративної відповідальності за вчинення
жорстокого поводження з тваринами, наразі не
проводилось, як не проводився й аналіз техніки
конструювання ст. 89 КпАП України. 

Мета цієї статті – здійснити комплексний наB
уковий аналіз змістовних і технічних вад адміB
ністративноBделіктного законодавства в часB
тині захисту тварин від жорстокого поводженB
ня та виробити рекомендації щодо їх усунення. 

Комплексний аналіз положень ст. 89 КпАП
України, практики її застосування, думок ексB
пертів, висловлених під час проведеного нами
опитування, а також досвіду іноземних держав
у сфері боротьби з жорстоким поводженням із
тваринами дозволяє стверджувати, що ця статB
тя має низку як змістовних, так і технічних вад,
які потребують якомога швидшого усунення.
Так, аналіз антисоціальної спрямованості адміB
ністративно караного жорстокого поводження з
тваринами свідчить, що родовим об’єктом склаB
ду адміністративного правопорушення, передB
баченого ст. 89 КпАП України, є суспільна моB
раль (моральність), а основним безпосереднім –
суспільна мораль (моральність) у частині гуB
манного ставлення до тварин. Із цього виплиB
ває, що з точки зору систематизації норм ОсобB
ливої частини КпАП України (яка здійснюєтьB
ся, як відомо, за антисоціальною спрямованістю
описуваних ними правопорушень) місце розтаB
шування статті, яка передбачає адміністративB
ну відповідальність за жорстоке поводження з
тваринами, обрано невірно1. Така стаття мала б
знаходитися у главі КпАП України, яка передB
бачає інші посягання проти громадської моралі.
Системний аналіз норм КпАП України дозвоB
ляє стверджувати, що такою є глава 14, у якій місB
титься переважна більшість норм, які описують
адміністративні посягання на громадську моB
раль (зокрема, статті 173, 178, 180, 181, 1811, 184).
Щоправда, назва глави 14 КпАП України таB
кож не відбиває цієї важливої обставини, адже
звучить як «Адміністративні правопорушення,
що посягають на громадський порядок і гроB
мадську безпеку». 
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1Стаття 89 КпАП України законодавчо розтаB
шована у главі 7, що має назву «Адміністративні
правопорушення у сфері охорони природи, викоB
ристання природних ресурсів, охорони культурної
спадщини». 
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Зважаючи на викладене, а також беручи до
уваги певну аморальну спорідненість між жорB
стоким поводженням з тваринами та дрібним
хуліганством, пропонуємо: ст. 89 КпАП України
виключити з тексту глави 7 КпАП України; глаB
ву 14 КпАП України доповнити ст. 1733 з назвою
«Жорстоке поводження з тваринами»; назву
глави 14 КпАП України викласти в такій редакB
ції: «Адміністративні правопорушення, що поB
сягають на громадський порядок, громадську
безпеку та моральність». 

На нашу думку, такий крок не лише сприяв
би правильній систематизації норм КпАП УкраB
їни, тлумаченню їх змісту правозастосовними
органами, а й поступовому узгодженню припиB
сів КпАП України з положеннями КК України1.

Продовжуючи аналіз недоліків ст. 89 КпАП
України, слід зазначити, що в її назві та диспоB
зиції при описі предмета складу проступку,
який розглядається, вживається слово «твариB
нами». У буквальному розумінні це означає, що
адміністративній відповідальності за діяння,
описане ст. 89 КпАП України, може підлягати
лише особа, яка жорстоко поводиться одразу з
кількома (двома чи більше) тваринами. Ми вваB
жаємо, що використання в цьому випадку виB
ключно філологічного (лінгвістичного, грамаB
тичного, текстуального) методу тлумачення
норми, яка розглядається, не відповідає принB
ципам законодавства України про адміністраB
тивні правопорушення й однакового захисту
всіх і кожного з представників тваринного світу. 

Аналогічної думки дотримуються й судові
та правоохоронні органи, які притягають до адB
міністративної відповідальності за ст. 89 КпАП
України як осіб, які жорстоко поводяться з одB
нією твариною, так і осіб, які вчиняють аналоB
гічне діяння з кількома представниками тваринB
ного світу. Більше того, як свідчить аналіз судоB
вої практики, жорстоке поводження здебільшоB
го вчиняється щодо однієї тварини. На нашу
думку, під час формулювання назви ст. 89 КпАП
України та конструювання її диспозиції законоB
давець припустився помилки технічного характеB
ру і порушив правила законодавчої техніки щоB
до точності норм КпАП України. На практиці ця
помилка може призвести до неправильної кваB
ліфікації дій винної особи або безпідставної відB
мови у притягненні особи до адміністративної
відповідальності. У зв’язку з цим пропонуємо в
назві та диспозиції ст. 89 КпАП України слово
«тваринами» у множині замінити словом «тваB
риною» в однині. 

Детальний аналіз змісту всієї диспозиції 
ст. 89 КпАП України (з використанням переB
важно філологічного методу тлумачення її змісB
ту) та місця в ній мовної конструкції «або вчи�
нення інших дій, що призвели до їх мучення, ка�
ліцтва чи загибелі», засвідчив, що вона не тільB

ки описує ще один вид адміністративно караної
поведінки винного, а й є узагальнюючим форB
мулюванням, яке несе в собі іншу важливу інB
формацію як для правильного розуміння змісту
ст. 89 КпАП України, так і застосування. ПоB
перше, оскільки цю конструкцію введено закоB
нодавцем у ст. 89 КпАП України за допомогою
розділового сполучника «або» (який в українсьB
кій мові відповідає логічному сполучнику несB
трогої диз’юнкції), то відповідальність за цією
статтею має наставати за вчинення хоча б одноB
го із названих у ній діянь (або жорстокого поB
водження з твариною, або мордування тварини,
або вчинення інших дій щодо тварини). ПоBдруB
ге, оскільки в ній ідеться про вчинення «інших
дій...», то наслідки у вигляді мучення, каліцтва
чи загибелі тварини є обов’язковими для всіх
трьох форм об’єктивної сторони складу цього
адміністративного правопорушення2. ПоBтретє,
оскільки конструкція «або вчинення інших дій,
що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибеB
лі» є узагальнюючим формулюванням (це зуB
мовлено тим, що в ній ідеться про «інші» дії) та
має відношення до всіх трьох форм об’єктивної
сторони складу адміністративного правопоруB
шення, що розглядається, то виходить, що адміB
ністративна відповідальність за ст. 89 КпАП
України може наставати лише у випадку, коли
такі діяння вчиняються шляхом дії. 

Заслуговує на увагу та обставина, що, вихоB
дячи з приписів Закону України «Про захист
тварин від жорстокого поводження» та іншого
регулюючого законодавства у сфері захисту
природних прав тварин, жорстоке поводження
із ними може вчинятися шляхом як дії, так і
бездіяльності, а адміністративній відповідальB
ності за ст. 89 КпАП України можуть підлягати
лише особи, які вчинили жорстоке поводження
з твариною шляхом дії. Іншими словами, попри
те, що, скажімо, моріння голодом чи спрагою
домашньої тварини визнається жорстоким поB
водженням із нею (абзац 1 ч. 1 ст. 22 Закону УкB
раїни «Про захист тварин від жорстокого поB
водження») та може призвести до її мучення,
каліцтва чи загибелі, до адміністративної відпоB
відальності за такі діяння винна особа притягB
нута бути не може, оскільки в диспозиції ст. 89
КпАП України йдеться виключно про «дії». На наB
шу думку, така ситуація є неприпустимою, не відB
повідає принципам адміністративного законоB
давства та потребує негайного вирішення. У зв’язB

1Розділ ХІІ КК України, що описує аналогічні
суспільно небезпечні посягання на громадський поB
рядок і моральність, називається: «Злочини проти
громадського порядку та моральності». 

2Якби диспозиція ст. 89 КпАП України була
сформульована без використання цього займенниB
ка, то тоді б і наведені наслідки мали відношення
лише до останньої форми прояву цього проступку.
Наприклад, якби законодавець сформулював дисB
позицію ст. 89 КпАП України як «жорстоке повоB
дження з тваринами, їх мордування або вчинення
дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загиB
белі», то ми вели б мову про три форми об’єктивB
ної сторони цього правопорушення, дві з яких не виB
магають настання обов’язкових наслідків, а одна –
передбачає наслідки у вигляді мучення, каліцтва чи
загибелі тварини. 
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ку з цим пропонуємо виключити із ст. 89 КпАП
України вказівку на те, що таке діяння може вчиB
нятися лише шляхом дії. 

Ґрунтовний аналіз такого діяння, як «морB
дування тварини», свідчить: 

•• неправомірне мордування тварини (тобто
завдання їй багаторазового або тривалого болю,
здійснене із застосуванням жорстоких методів
або з хуліганських мотивів) охоплюється поB
няттям «жорстоке поводження з твариною», отB
же, в цій частині просто дублює вже наявні полоB
ження ст. 89 КпАП України; 

•• правомірне багаторазове або тривале сприB
чинення болю тварині (наприклад, під час виB
користання тварин у наукових експериментах,
біологічному тестуванні, навчальному процесі)
хоч формально й охоплюється поняттям «морB
дування тварини», однак не може бути підстаB
вою для притягнення особи до адміністративної
відповідальності, адже не є протиправним (ч. 1
ст. 9 КпАП України). 

У зв’язку з цим вважаємо, що альтернативB
не діяння «мордування тварини» в юридичному
складі адміністративного правопорушення, пеB
редбаченого ст. 89 КпАП України, є зайвим, а
тому пропонуємо виключити з тексту диспозиB
ції ст. 89 КпАП України слова «їх мордування». 

Аналіз мовної конструкції «або вчинення
інших дій, що призвели до їх мучення, каліцтва
чи загибелі», яка вживається у ст. 89 КпАП УкB
раїни, свідчить, що під іншими діями у цій статB
ті слід розуміти будьBякі дії винного щодо тваB
рини, які не охоплюються термінами «жорстоке
поводження з твариною» та «мордування твариB
ни», однак призвели до наслідків у вигляді муB
чення, каліцтва чи загибелі тварини. 

Довго розмірковуючи над тим, про які саме
«інші» дії йдеться у ст. 89 КпАП України, ми дійB
шли висновку, що всі неправомірні дії щодо
тварин, які спричинили їх мучення, каліцтво чи
загибель, повністю охоплюються поняттям «жорB
стоке поводження з тваринами», а всі правомірB
ні дії, що спричинили їх мучення, каліцтво чи заB
гибель1, не тягнуть за собою адміністративної
відповідальності, передбаченої ст. 89 КпАП УкB
раїни. Ми пропонуємо виключити з тексту дисB
позиції ст. 89 КпАП України слова «або вчиB
нення інших дій». 

Аналізуючи характеристику такого альтернаB
тивного наслідку, передбаченого в ст. 89 КпАП
України, як каліцтво тварини, ми встановили,
що в українській літературній мові та вітчизняB
ному законодавстві категорія «каліцтво» традиB
ційно вживається у значенні «каліцтво людини»
для позначення шкоди її здоров’ю, яка призвела
до часткової або повної втрати працездатності.
Оскільки ж тварини не працюють (у традиційB

ному сенсі цього слова), не можуть захворіти на
«професійне» захворювання, а також у них неB
можливо визначити ступінь втрати працездатB
ності, то застосування у ст. 89 КпАП України
такого терміна, як «каліцтво тварини», наразі 
є некоректним. У зв’язку з цим пропонуємо у 
ст. 89 КпАП України замість поняття «каліцтво
тварини» вживати термінологічний зворот «ісB
тотна шкода здоров’ю тварини». 

Дослідивши нормативноBправові та філолоB
гічні джерела, ми встановили, що у вітчизняноB
му законодавстві й українській літературній моB
ві слово «загибель» відносно живих істот вжиB
вається як синонім до більш поширеного слова
«смерть» та означає припинення життєдіяльB
ності організму [2, с. 384]. Отже, під загибеллю
тварини у ст. 89 КпАП України слід розуміти
припинення життєдіяльності її організму. І хоB
ча вживання терміна «загибель тварини» у ст. 89
КпАП України не викликає суттєвих складноB
щів у тлумаченні та застосуванні цієї статті, все
ж хотілося б звернути увагу на те, що: 

•• в українській і російській літературних 
мовах слово «загибель» (російською – «гибель»)
зазвичай використовується для позначення явиB
ща повного руйнування чогось (наприклад, заB
гибель імперії), знищення чогось або когось
(знищення турів тощо) або ж смерті внаслідок
якоїсь катастрофи (наприклад, загибель людей,
що перебували на атомному підводному човні
«Курськ») [2, с. 384; 3, с. 278; 4, с. 129; 5, с. 204;
6, с. 201]; 

•• коли слово «загибель» вживається в конB
тексті живих істот, то, як правило, мається на
увазі масова їх загибель (загибель людей від 
аварії на Чорнобильській атомній електростанB
ції, загибель тарпанів у результаті масового
знищення людиною тощо) [2, с. 384; 3, с. 278; 
4, с. 129; 5, с. 204; 6, с. 201]; 

•• у нормативноBправових актах терміни 
«загибель людей» чи «загибель тварин» вживаB
ється переважно у випадках, коли йдеться про
спричинення смерті живій істоті через необеB
режність2 або в результаті нещасного випадку
на виробництві3. 

Оскільки ж у ст. 89 КпАП України йдеться
виключно про загибель живих істот, яка, як
правило, не носить масового характеру та є реB
зультатом виключно умисних дій винного, то
правильно було б у ст. 89 КпАП України замість
терміна «загибель тварини» вживати словоспо�
лучення «смерть тварини». 

Аналіз заходів адміністративного впливу
свідчить, що за вчинення цього діяння орган

1Умертвіння сільськогосподарських тварин
для отримання продуктів тваринного походження,
умертвіння диких тварин під час полювання, каB
ліцтво експериментальних тварин у результаті проB
ведення наукових експериментів, біологічних тесB
тувань, навчальних занять тощо. 

2Див., наприклад, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 194, ч. 3 
ст. 1941, статті 196, 236, 237, ч. 2 ст. 238, ч. 2 ст. 239, 
ч. 3 ст. 2931, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 241, ч. 2 ст. 242, ч. 2
ст. 243, ч. 1 ст. 244, ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 252, ч. 1 
ст. 253 КК України тощо. 

3Див., наприклад, преамбулу Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страB
хування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втраB
ту працездатності».
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адміністративної юрисдикції може накласти
стягнення у виді штрафу розміром від 1 до 21
неоподатковуваного мінімуму доходів громаB
дян (далі – НМДГ). І це при тому, що за криB
мінально каране жорстоке поводження з твариB
нами законодавець передбачив штраф розміром
від 30 до 50 НМДГ. У зв’язку з цим між верхньою
межею санкції ст. 89 КпАП України та нижньою
межею санкції ст. 299 КК України утворився так
званий «розрив» у вигляді неможливості приB
значення таким правопорушникам штрафу розB
міром від 22 до 29 НМДГ. 

Виходячи із загальновизнаного правила про
те, що злочин починається там, де закінчується
адміністративний проступок, вважаємо, що вид
і розмір кримінального покарання має починаB
тися там, де закінчується адміністративне стягB
нення1. В нашому випадку це означає, що з точB
ки зору правил законодавчої техніки законодаB
вець мав би встановити верхню межу за вчиB
нення адміністративного правопорушення, пеB
редбаченого ст. 89 КпАП України, на рівні не 
21 НМДГ, а 29 НМДГ. Утім, оскільки ми вваB
жаємо, що відповідальність за жорстоке повоB
дження з тваринами (як кримінальна, так і адB
міністративна) має бути посилена, то за вчиненB
ня жорстокого поводження з тваринами макси�
мальний розмір адміністративного стягнення 
у виді штрафу має становити 300 НМДГ. 

Крім того, вважаємо за необхідне в межах
ст. 89 КпАП України здійснити диференціацію
адміністративної відповідальності за жорстоке
поводження з тваринами за допомогою інституB
ту кваліфікуючих ознак. При цьому слід урахоB
вувати ту обставину, що ст. 89 КпАП України
та ст. 299 КК України мають містити хоча б одB
ну ознаку, яка б дозволяла чітко й однозначно
відмежовувати описувані ними правопорушенB
ня. На нашу думку, такою ознакою могли б буB
ти наслідки у вигляді смерті тварини. 

Висновки 

АдміністративноBделіктне законодавство в
частині захисту тварин від жорстокого повоB
дження має низку вад змістовного та технічного
характеру. Для їх усунення необхідно: 

ст. 89 КпАП України вилучити з тексту глаB
ви 7 КпАП України; 

назву глави 14 КпАП України викласти в
такій редакції: «Адміністративні правопорушенB

ня, що посягають на громадський порядок, гроB
мадську безпеку та моральність»; 

главу 14 КпАП України доповнити новою
ст. 1733 з назвою «Жорстоке поводження з тваB
риною».

З нашої точки зору, редакція цієї статті має
бути такою:

«Стаття 1733. Жорстоке поводження з тва9
риною

Протиправне знущання над твариною, вчиB
нене із застосуванням жорстоких методів або з
хуліганських мотивів, а також протиправне
нацькування тварин одна на одну, вчинене з
хуліганських чи корисливих мотивів, якщо таке
діяння не спричинило істотної шкоди здоров’ю
тварин, – 

тягне за собою накладення штрафу до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Те саме діяння, вчинене відносно кількох
тварин, у присутності неповнолітнього, групою
осіб або особою, яку протягом року було піддаB
но адміністративному стягненню за одне з праB
вопорушень, передбачених цією статтею, –

тягне за собою накладення штрафу від ста
до двохсот неоподатковуваних мінімумів дохоB
дів громадян або громадські роботи на строк до
тридцяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою або
другою цієї статті, якщо воно було вчинене у приB
сутності малолітнього або спричинило істотну
шкоду здоров’ю тварини, –

тягне за собою накладення штрафу від двохB
сот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадські роботи на строк
від тридцяти до шістдесяти годин.

Примітка. Під істотною шкодою здоров’ю
тварини в цій статті розуміється така шкода її
здоров’ю, яка була небезпечною для життя тваB
рини в момент її заподіяння, спричинила втраB
ту будьBякого органу або його функцій чи приB
звела до переривання вагітності».
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Substantial and technical flaws of administrative�delictual law regarding protection of animals from cru�
el treatment are analyzed in the article and recommendations on their correction are provided.  

В статье анализируются содержательные и технические недостатки административно�де�
ликтного законодательства в части защиты животных от жестокого обращения и даются реко�
мендации по их устранению. 

1Звичайно ж, коли таку можливість забезпечуB
ють відповідні види адміністративних стягнень і
кримінальних покарань. 
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Вимоги щодо ефективного забезпечення гроB
мадської безпеки безпосередньо пов’язаB
ні з формуванням корпусу працівниківB

професіоналів, які матимуть необхідні та досB
татні знання, уміння, навички для якісного виB
конання покладених на них завдань, реалізації
наданих прав [1, с. 6]. Безумовно, не кожен моB
же стати високопрофесійним спеціалістом у сфеB
рі забезпечення прав і свобод людини та гроB
мадянина. Тому кадрове забезпечення – одна з
найважливіших і найскладніших проблем для
системи громадської безпеки. Адже саме від того,
кому доручено здійснювати охорону громадсьB
кого порядку, залежить ефективність цієї роботи. 

Питання створення та застосування сучасноB
го інформаційного освітнього середовища розB
глядали А. Білан, М. Кадемія, Г. Козлакова, 
А. Манако, О. Панасюк, Н. Тализіна. Проблеми
підготовки кадрів з громадської безпеки й оргаB
нізації процесу навчання в навчальних закладах
досліджували В. Андросюк, О. Бандурка, В. БарB
ко, Ф. Думко, В. Комаров, А. Лігоцький, В. СиB
ньов, С. Сливка, Г. Яворський та ін. Разом із
тим наукова проблема підготовки кадрів з гроB
мадської безпеки в умовах сучасних трансфорB
мацій потребує додаткового наукового аналізу. 

Метою цієї статті є аналіз основних критеріїв
підготовки фахівців з громадської безпеки. 

У сучасних умовах підготовка кадрів з гроB
мадської безпеки має бути системною та компB
лексною, базуватися на впровадженні нових й
удосконаленні існуючих форм і методів кадроB
вої роботи. 

Комплексний підхід до підготовки кадрів з
громадської безпеки передбачає врахування орB
ганізаційноBекономічних, соціальноBпсихолоB
гічних, правових, технічних, педагогічних та інB
ших аспектів у сукупності, їх взаємозв’язку при
визначальній ролі соціальноBекономічних факB
торів. У свою чергу, системний підхід безпосеB
редньо пов’язаний з урахуванням взаємозв’язB
ків окремих аспектів управління кадрами та поB
лягає в розробленні кінцевих цілей, визначенні

шляхів їх досягнення, створенні відповідноB
го механізму управління, що забезпечує компB
лексне планування, організацію та стимулюванB
ня системи роботи з кадрами на виробництві.
При цьому для системи підготовки кадрів з гроB
мадської безпеки характерними є певні спеB
цифічні особливості, зумовлені вимогами до
майбутніх фахівців. Зокрема, спеціаліст з гроB
мадської безпеки має бути наділений складним
комплексом індивідуальноBтипових якостей і
властивостей. 

У Довіднику кваліфікаційних характерисB
тик професій працівників визначений перелік
певних вимог до фахівця з організації майнової
й особистої безпеки, що може бути прийнятий
за основу при формуванні аналогічного переB
ліку для спеціаліста з громадської безпеки. Так,
основними завданнями й обов’язками спеціB
аліста відповідного фаху є [2]: 

•• організація, координація та здійснення в
межах своєї компетенції діяльності охоронної
структури відповідно до чинних нормативноB
правових актів; 

•• удосконалення системи управління та роB
боти щодо задоволення потреб юридичних і 
фізичних осіб в охоронних послугах; 

•• організація використання технічних засоB
бів охорони; 

•• вивчення й узагальнення позитивного 
досвіду у галузі охоронної діяльності, впроваB
дження нових форм і методів охорони власності; 

•• надання консультацій юридичним і фізичB
ним особам із питань майнової й особистої безB
пеки; 

•• проведення попереднього відбору працівB
ників щодо прийняття на роботу; 

•• участь у забезпеченні охоронної структури
кваліфікованими кадрами й їх розстановці за
службовими обов’язками; 

•• сприяння підвищенню кваліфікації охоB
ронних кадрів; 

•• організація охорони об’єктів, фізичних осіб,
вантажів, грошових коштів, що перевозятьB
ся згідно з вимогами чинних нормативних докуB
ментів; 
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•• забезпечення дотримання працівниками
охоронної структури кримінального, адмініB
стративного та податкового законодавства; 

•• здійснення заходів щодо забезпечення 
законності та дисципліни у службовій діяльносB
ті працівників, їх особистої безпеки під час виB
конання службових обов’язків, організація взаB
ємодії з правоохоронними органами; 

•• розроблення місячних графіків несення
служби нарядами на закріплених об’єктах; 

•• перевірка (не менше одного разу на місяць)
наявності, стану захисту й обліку вогнепальної
зброї, спеціальних та індивідуальних засобів 
захисту, активної оборони, технічних засобів
спостереження; 

•• участь у комісійному обстеженні об’єктів,
що охороняються, та заведення на них літерних
(накопичувальних) справ; 

•• організація й особистий контроль несенB
ня служби нарядами охоронної структури, виявB
лення уразливих місць у технічному укріпленні
об’єктів, що охороняються, внесення пропозиції
з усунення виявлених недоліків власнику об’єкта;

•• участь у забезпеченні соціального розвитB
ку охоронної структури; 

•• здійснення заходів щодо пошуку нових 
об’єктів із метою взяття їх під охорону, аналіз та
узагальнення якості охоронних послуг, інформуB
вання керівництва, сприяння забезпеченню юриB
дичних, економічних, інформаційних та інших
умов ефективної діяльності охоронної структури; 

•• аналіз інформації про діяльність охоронB
ної структури в цілому та за окремими напряB
мами роботи; 

•• складання аналітичних довідок, інших доB
кументів, ведення службової документації; 

•• забезпечення своєчасного виконання наB
казів, доручень, розпоряджень керівництва з пиB
тань організації служби; 

•• інформування керівництва про стан їх 
виконання. 

З метою ефективного виконання покладеB
них завдань фахівець повинен знати [2]: КонстиB
туцію України, нормативноBправові акти з пиB
тань охоронної діяльності, чинне законодавство
України, укази Президента України, постанови
та розпорядження Верховної Ради України, КаB
бінету Міністрів України, інші законодавчі акти
органів державної влади, що регулюють охоронB
ну діяльність, основи організації інформаційної
безпеки; профіль, спеціалізацію й особливості
охоронної структури; основи менеджменту, коB
мерційної діяльності; основи організації праці й
управління; основи фінансовоBгосподарської
діяльності та маркетингу; методи прогнозуванB
ня та моделювання попиту на охоронну діяльB
ність, формування конкурентоспроможних охоB
ронних послуг, порядок ціноутворення, способи
і методи рекламування послуг; методи вивченB
ня попиту; порядок розроблення планів і проB
грам організаційноBгосподарської діяльності; поB
рядок укладення господарських та інших догоB
ворів, припинення договірних відносин і веденB
ня претензійної роботи; методи вивчення умов

праці на робочих місцях; систему стандартів безB
пеки праці, захисту працівників від протиправB
них дій під час виконання службових обов’язB
ків; норми та правила охорони праці та протипоB
жежної безпеки. 

Слід зазначити, що якість виконання систеB
мою забезпечення громадської безпеки поклаB
дених на неї суспільством і державою завдань
значною мірою залежить від рівня й якості робоB
ти закладів освіти, які готують спеціалістів відB
повідного профілю. 

З урахуванням сучасних вимог, які висуваB
ються до рівня підготовки фахівця з громадсьB
кої безпеки, для реалізації завдань підготовки
спеціалістів відповідного профілю у нових умоB
вах необхідна концентрація зусиль на таких
напрямах [3, с. 5]: 

•• організація навчального процесу у навчальB
ному закладі має забезпечувати кожному стуB
денту можливість всебічного задоволення його
потреб в освіті. Повною мірою має бути викорисB
таний потенціал кредитноBмодульної системи,
яка повинна виступати механізмом перетворенB
ня навчального процесу на технологію навчання;

•• необхідно здійснити заходи щодо підвищенB
ня ефективності фінансовоBекономічних показB
ників діяльності відповідних закладів освіти, пеB
редбачивши оптимізацію фінансових витрат на
проведення навчальноBвиховного процесу, зменB
шення витрат на підготовку одного фахівця з
громадської безпеки без зниження якості освіB
ти. Необхідно надати право навчальному заклаB
ду в межах існуючого бюджетного або позабюB
джетного фінансування планувати рентабельB
ність своєї діяльності;

•• якість підготовки фахівців з громадської
безпеки безпосередньо залежить від рівня впроB
вадження інформаційноBкомунікаційних техноB
логій і формування інформаційної культури. НеB
обхідно сформувати принципово нову парадигму
освітньої діяльності в умовах інформаційного суB
спільства; 

•• необхідно вдосконалювати систему підгоB
товки спеціалістів з громадської безпеки та впоB
рядковувати мережу вищих навчальних заклаB
дів з урахуванням загальнодержавних і регіоB
нальних потреб у фахівцях з відповідною освіB
тою. У галузі громадської безпеки мають діяти
потужні навчальноBнаукові центри, роль яких поB
винні взяти на себе провідні університети; 

•• для забезпечення працевлаштування фаB
хівців з громадської безпеки слід удосконалюваB
ти професійноBпрактичну підготовку студентів,
надавати їм сучасні знання, вміння, навички,
що забезпечить випускникам конкурентоспроB
можність на ринку праці. 

Аналіз сучасного стану діяльності вищих
навчальних закладів (далі – ВНЗ) України
свідчить про те, що належний рівень підготовки
кадрів з громадської безпеки може бути забезB
печений, насамперед, відомчими навчальними
закладами системи МВС. 

В умовах сучасних трансформацій функB
ціонування вищих навчальних закладів систеB
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ми МВС характеризується поглибленням спеціB
алізації, зміцненням професіоналізму виклаB
дацького складу, наявністю сталих зв’язків між
національними та зарубіжними науковоBосвітB
німи закладами, підвищенням кількості й якосB
ті наукових досліджень, присвячених як загальB
нотеоретичним, так і прикладним проблемам
діяльності органів внутрішніх справ. Сьогодні
можна констатувати наявність високого потенB
ціалу професорськоBвикладацького складу ВНЗ
системи МВС України, які мають змогу виріB
шити основне поставлене перед ними завдання –
підготувати для системи МВС фахівців відпоB
відних освітньоBкваліфікаційних рівнів, здатB
них якісно виконувати поставлені перед ними
завдання, функції й обов’язки, реалізовувати
надані права у сфері правоохоронної діяльності
[1, с. 11]. Разом із тим виконання такого завданB
ня неможливе без посилення зв’язку навчальB
ного процесу з практикою діяльності органів
внутрішніх справ; запровадження новітніх форм
організації навчальної, наукової та науковоB
технічної діяльності; вдосконалення системи
стажування та виробничої практики курсантів і
слухачів навчальних закладів; розроблення та
впровадження науково обґрунтованого механізB
му відбору на навчання, входження в посаду виB
пускників відомчих ВНЗ, які в проекті КонцепB
ції реформування системи органів Міністерства
внутрішніх справ України названі основними 
заходами кадрового забезпечення цих органів [4]. 

Сучасні фахівці вказують на те, що існуюча
система ВНЗ МВС України й організація їх діB
яльності не позбавлені певних недоліків, серед
яких, найчастіше, називають такі [1, с. 12]: 

•• недостатнє матеріальноBфінансове забезB
печення освітньої діяльності; 

•• недосконала побудова навчальноBвиховB
ного процесу, під час якого недостатньо врахоB
вуються динамічні зміни в суспільноBекономічB
них відносинах, що відбулися в Україні за роки
незалежності, а також потреби практики; 

•• переважання теоретичної підготовки над
практичною серед значної частини професорсьB
коBвикладацького складу ВНЗ системи МВС; 

•• труднощі із забезпеченням працевлаштуB
вання випускників ВНЗ МВС виключно за отB
риманими фахом і спеціальністю. 

Вказані проблеми негативно впливають на
якість підготовки фахівців для органів внутрішB
ніх справ, але сьогодні ВНЗ мають достатні
правові й організаційні можливості для виріB
шення цих проблем. 

Основними позитивними характеристикаB
ми системи відомчої освіти є [1, с. 13]: 

•• усталеність системи відомчих навчальних
закладів і науковоBдослідних установ, які ствоB
рювалися не один рік; 

•• спеціалізована матеріальноBтехнічна база
(тири, класи криміналістики, тактикоBспеціB
альної підготовки тощо); 

•• високопрофесійний і спеціалізований наB
уковоBпедагогічний склад; 

•• наявність великої кількості спеціалізованих
дисциплін, на які припадає понад 30 % навчальB
ного процесу. 

Викладене дозволяє зробити висновок, що
відомчі вищі навчальні заклади системи МВС
України здатні забезпечити належний рівень
підготовки кадрів громадської безпеки в умовах
сучасних трансформацій. Основними напрямаB
ми розвитку положень нашого дослідження ми
вважаємо науковий аналіз питань організації
початкової підготовки спеціалістів з громадсьB
кої безпеки. 
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Морська галузь – важливий чинник
економічного розвитку приморсьB
ких країн. Наявність морської галуB

зі, її стабільне функціонування дозволяє дерB
жаві повніше реалізувати матеріальні та людB
ські можливості країни, успішно конкуруваB
ти на міжнародній арені, сприяє динамічноB
му соціальноBекономічному розвитку. 

Україна як морська держава бере участь 
у вивченні, освоєнні та використанні ресурB
сів Світового океану, що потребує визначенB
ня і законодавчого закріплення національних
інтересів у цій сфері діяльності, встановленB
ня пріоритетів їх реалізації. 

Чинне національне законодавство з праB
вового регулювання морської галузі склаB
дається з: Кодексу торговельного мореплавB
ства, законів «Про морські порти України»,
рішення РНБОУ від 16.05.2008 р. «Про захоB
ди щодо забезпечення розвитку України як
морської держави», Концепції проекту закоB
ну «Про морську політику України», МорсьB
кої доктрини України на період до 2035 роB
ку, Стратегії розвитку морських портів на пеB
ріод до 2015 року тощо. 

Чинна нормативноBправова база, що реB
гулює діяльність морської галузі, є фрагменB
тарною, охоплює один або кілька аспектів
розвитку галузі, але не розглядає галузь у
цілому; одні й ті самі відносини врегульовані
кількома нормативноBправовими актами, значB
на частина питань функціонування морської
галузі досі регулюється підзаконними норB
мативноBправовими актами. 

Мета цієї статті – на основі аналізу правоB
вого забезпечення морської галузі в УкраB
їні визначити прогалини законодавства у

цій сфері та запропонувати шляхи вдоскоB
налення законодавства щодо розвитку морB
ської галузі. 

Прийняття Морської доктрини є важлиB
вим кроком на шляху надання морській поB
літиці України статусу пріоритетної. МорсьB
ка доктрина визначає стратегію України як
морської держави, має відповідну юридичну
силу, є фундаментом для прийняття інших
нормативноBправових актів. 

Позитивною тенденцією Морської доктB
рини є законодавче закріплення особливого
об’єкта правового регулювання – морської
політики держави, а також визначення мети
й основних завдань морської політики, наB
ціональних інтересів України у сфері морсьB
кої діяльності, принципів реалізації державB
ної морської політики. Разом із тим Морська
доктрина містить дещо вузьке визначення
морської діяльності, наголошуючи на її госB
подарськоBправовому аспекті. Відповідно до
Морської доктрини морська діяльність – це
використання ресурсів Азовського та ЧорB
ного морів, Керченської протоки й інших
районів Світового океану на користь УкраB
їни шляхом провадження ефективної та безB
печної морської господарської діяльності,
сталої військовоBморської діяльності та діB
яльності, пов’язаної з охороною державного
кордону на морі. К. Пісьменна пропонує розB
глядати морську діяльність у ширшому праB
вовому сенсі і вважає, що це «правовий реB
жим морських просторів, правова охорона
морського середовища, правове забезпеченB
ня безпеки мореплавства, господарськоBпраB
вова морська діяльність або суднобудуванB
ня, судноремонт, морське приладобудуванB
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ня та суднове машинобудування, а також
приватноправова морська діяльність: переB
везення вантажів та пасажирів морем, фрахт
суден та ін., правове регулювання праці моB
ряків» [1, с. 170]. 

Проект Закону Про морську політику,
прийняття якого має стати наступним кроB
ком після затвердження Морської доктрини,
передбачає шляхи законодавчого врегулюB
вання відносин, пов’язаних із внутрішньою
та зовнішньою політикою України у сфері
морської діяльності, визначає пріоритети,
принципи, шляхи та способи реалізації морB
ської політики України. Морською доктриB
ною України на період до 2035 р. визначені
основні завдання державної морської поліB
тики, національні інтереси України у сфері
морської діяльності, принципи реалізації
державної морської політики, шляхи розв’яB
зання завдань державної морської політики.
Іншими словами, одні й ті самі відносини реB
гулюватимуться двома нормативноBправоB
вими актами різної юридичної сили [2]. 

Закон «Про морські порти України», прийB
нятий 17.05.2012 р., безумовно, необхідний
крок, адже до нього не було жодного нормаB
тивноBправового акта, який би комплексно
регулював відносини у діяльності морських
портів. Цей Закон визначає правові, еконоB
мічні й організаційні засади діяльності в морB
ських портах України. Однак він має певні
недоліки, оскільки більша частина Закону
присвячена приватизації портової інфрастB
руктури. Передача морських портів у приватB
ну власність має як позитивні, так і негативні
моменти. З одного боку, передача морських
портів у приватну власність сприятиме зросB
танню інвестиції у цю галузь і держава могла
б збільшити вантажообіг українських портів,
залучати нові вантажі, з іншого – це може
стати поштовхом до їх «захвату». Вільна конB
куренція забезпечить ефективніше управлінB
ня діяльністю порту, ніж контроль із боку адB
міністративних органів. 

Неоднозначним у згаданому Законі є ввеB
дення такого суб’єкта, як державна адміністB
рація морських портів, адже фактично йдетьB
ся про створення державного підприємстваB
монополіста, наділеного ознаками органу дерB
жавної влади, що здійснюватиме контроль і
нагляд за діяльністю підприємств недержавB
ного сектора економіки. Цим Законом на дерB
жавне підприємство – Адміністрацію морсьB
ких портів України – покладена невластива
суб’єктам господарювання функція державB
ного регулювання (розділ III), що призведе
до порушення конституційного принципу поB
ділу та реалізації влади [3, с. 38]. 

Прийняття на основі Морської доктрини
галузевої програми розвитку для суднобудуB
вання та судноремонту допомогло б відроB
дженню суднобудівної промисловості, виB
значило б стратегічні цілі держави в галузях
суднобудування та судноремонту. Адже УкB
раїна має розвинуту суднобудівну та судноB
ремонтну базу, що залишилася ще з радянсьB
ких часів. Але на сучасному етапі суднобуB
дівна промисловість знаходиться в незадоB
вільному стані. Зазначена програма могла б
урахувати особливості окремих підгалузей
суднобудування та судноремонту, надала б
законодавчі преференції таким найбільш конB
курентоспроможним і перспективним галуB
зям, як будування пасажирських суден, наB
уковоBдослідних суден спеціального признаB
чення, танкерів та ін. 

Основним стримуючим фактором розB
витку національної суднобудівної промислоB
вості є: недосконалість організації ринку фіB
нансовоBкредитних послуг, оскільки судноB
будівним заводам недоступні кредити з низькиB
ми відсотковими ставками; відсутність внутB
рішнього ринку суднобудування; низька техB
нологічність виробництва; відсутність дерB
жавної підтримки, зокрема надання прямих
субсидій і пільгових режимів оподаткування;
відсутність належного інституційного сеB
редовища як транспортної логістики. 

Викладене свідчить, що найбільш ефекB
тивним механізмом розвитку суднобудівної
промисловості має стати програма державної
підтримки цієї галузі шляхом надання дерB
жавних гарантій під кредити комерційних
банків. 

Назріла необхідність прийняття Закону
«Про міжнародний реєстр суден України»,
оскільки проблема реєстрації суден досі акB
туальна. 

Відповідно до Конвенції ООН з морськоB
го права 1982 р. кожна держава має право на
реєстрацією суден під свій прапор. При цьоB
му ст. 91 Конвенції закріплює право держави
самостійно визначати умови реєстрації суден
на їх території та права плавання під їх праB
пором. 

Слід зазначити, що спрощена процедура
реєстрації суден в інших країнах, низький
рівень податків, ліберальне законодавство
щодо умов праці членів екіпажів, низькі техB
нічні вимоги до суден сприяли поширенню
тактики «зручних прапорів», тобто реєстраB
ції суден під прапори інших держав, а це, у
свою чергу, забезпечує суттєві прибутки іноB
земним державам за рахунок великої кільB
кості суден, які реєструються під їх прапоB
ром [4, с. 291]. 
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Метою прийняття Закону «Про міжнаB
родний реєстр суден України» є залучення
суден під український прапор, що дозволить
вирішити проблему відновлення українськоB
го морського торговельного флоту та працеB
влаштування і подальшого підвищення кваB
ліфікації рядового та командного складу. РоB
бити це потрібно із паралельним внесенням
змін до Податкового кодексу та Кодексу торB
говельного мореплавства, передбачивши пільB
говий режим оподаткування для судновласB
ників, які здійснюватимуть перевезення під
Державним Прапором України, адже розмір
сукупного оподаткування судноплавної діB
яльності, який нині діє в Україні, є одним із
найбільших у світі. 

Висновки 

Проведений аналіз свідчить про необхідB
ність удосконалення нормативноBправової
бази та прийняття нових законодавчих актів
у морській галузі. НормативноBправові акти
повинні бути систематизовані та мати ієрарB
хічну структуру, де основним стрижнем є МорB
ська доктрина [1, с. 172]. 

Для реалізації Морської доктрини неB
обхідно розробити цільові національні проB
грами розвитку торговельного судноплавB
ства; їх положення мають бути враховані при
прийнятті Закону «Про морську політику». 
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In the article the legal providing of marine industry is examined in Ukraine on the basis of analysis
some normatively legal acts. 

В статье рассматривается правовое обеспечение морской отрасли в Украине на основе ана�
лиза некоторых нормативно�правовых актов. 
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Правове регулювання розвитку плеB
мінної справи в Україні є відносно ноB
вою сферою правового регулювання,

що отримала належний розвиток із становленB
ням і розвитком товарного племінного тваринB
ництва та необхідністю правового внормуB
вання діяльності з поліпшення, створення та
використання селекційних ресурсів у галузі.
Регулювання відносин у зазначеній сфері заB
безпечується нормами декількох галузей праB
ва: цивільного, адміністративного, трудовоB
го, фінансового тощо. Це свідчить про те, що
правове регулювання племінною справою є
комплексною галуззю права, побудованою
на основі інтеграції декількох галузей права.
Проведене нами дослідження засвідчило, що
за часів незалежності України з метою правоB
вого врегулювання проблем розвитку племінB
ної справи прийнято більше тисячі нормативB
ноBправових актів різної спрямованості. Така
законотворча активність зумовлювалася об’єкB
тивною необхідністю відповідного правового
регулювання реалізації назрілих селекційноB
племінних заходів. Незважаючи на наявність
такого чисельного масиву актів, на сьогодні
не зроблено жодної спроби щодо його систеB
матизації, яка дозволила б логічно розділити
та внутрішньо узгодити сукупність чинних
нормативноBправових актів із регулювання
відносин у галузі племінного тваринництва. 

Дослідженню системи правового регулюB
вання розвитку племінної справи приділяли
увагу В. Курило, В. Шкарупа, О. Піддубний,
які вивчали організаційну структуру, функції
й юрисдикційні повноваження Головної дерB
жавної племінної інспекції [1, с. 114–119]. ЗаB
слуговують також на увагу роботи В. Іванова
[2, с. 114–119], а також збірник діючих редакB
цій нормативних актів у галузі племінного
скотарства [3, с. 114–119]. 

Метою цієї статті є здійснення науково
обґрунтованої класифікації сукупності праB

вових актів із регулювання діяльності у гаB
лузі племінного тваринництва. 

Створення повноцінної системи правового
регулювання розвитку племінної справи обоB
в’язково має передбачати класифікацію праB
вових актів, що входять до її складу. Ми поділяB
ємо точку зору В. Пакутіна, згідно з якою наB
укова класифікація є поділом правових норм
на визначені підгрупи на основі подібності та
різниці їх найбільш суттєвих ознак, проведеB
ним таким чином, щоб кожна підгрупа посідаB
ла серед членів поділу відповідне місце [4, с. 58].

Розвиток племінної справи в Україні реB
гламентується більше ніж тисячею нормаB
тивноBправових актів різних видів і рівнів
підпорядкованості. Особливе місце серед них
належить законам України «Про племінB
ну справу у тваринництві» від 21.12.1999 р. 
№ 1328BXIV та «Про Загальнодержавну проB
граму селекції у тваринництві на період до
2010 року» від 19.02.2004 р. № 1517BIV, що
мають комплексний характер і стосуються
практично всіх аспектів здійснення селекційB
ноBплемінної роботи в Україні. Проте, як свідB
чить проведене нами дослідження, переважB
на більшість актів регламентує досить вузьку
сферу правовідносин (наприклад, «ПолоB
ження про державний племінний реєстр» від
10.06.2002 р. № 488/6776 – питання реєстраB
ції, обліку, ведення спеціальної бази даних щоB
до племінних стад). Вважаємо, що логічно
було б систематизувати сукупність нормативB
ноBправових актів щодо розвитку племінної
справи в Україні відповідно до сфер діяльB
ності, що охоплюються логічним обсягом поB
няття «племінна справа» у тому вигляді, як
передбачено законодавцем. Закон України
«Про племінну справу в тваринництві» воно
регламентує зоотехнічні, селекційні й органіB
заційноBгосподарські види заходів. 

Весь масив нормативноBправових актів,
що прямо чи в інший спосіб стосується галуB
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зі племінного тваринництва, характеризуєтьB
ся різноманітністю, що залежить від: 

•• виду регульованих суспільних відносин;
•• органів, що прийняли ці нормативноB

правові акти; 
•• форми актів; 
•• їх юридичної сили актів; 
•• методів впливу на регульовані відносини. 
Інформаційною базою нашого дослідженB

ня вперше стали нормативноBправові акти 
з управління племінною справою у тваринB
ництві України, прийняті державними органаB
ми управління різних рівнів упродовж 1991–
2012 рр. Наявність у межах племінної справи
певного кола відособлених за своєю метою та
специфікою діяльності сфер дає підстави для
класифікації їх правового регулювання за
предметноBтематичною класифікацією. На
нашу думку, що сукупність нормативноBпраB
вових актів з правового регулювання розвитB
ку племінної справи доцільно класифікувати
за такими напрямами: 

•• законодавче регулювання правового стаB
тусу суб’єктів племінної справи; 

•• правове регулювання функціонування
єдиної системи селекції у тваринництві, зоB
крема ідентифікація племінних тварин, плеB
мінний облік, бонітування, оцінка тварин за
якістю потомства й іншими ознаками, формуB
вання інформаційної бази даних із племінної
справи та періодична публікація аналітичB
них відомостей із племінної справи у тваринB
ництві тощо; 

•• правове регулювання створення та поB
ліпшення порід сільськогосподарських тварин;
збереження генофонду існуючих, локальних
і зникаючих порід; 

•• правове регулювання наукових розробок
і впровадження більш досконалих методів сеB
лекції, а також методів біотехнології та генB
ної інженерії; 

•• правове регулювання здійснення дерB
жавної економічної підтримки проведення
заходів із племінної справи у тваринництві; 

•• правове регулювання атестації працівB
ників із племінної справи, які виконують спеB
ціальні роботи племінними (генетичними)
ресурсами; 

•• управління державним майном, що пеB
ребуває у розпорядженні суб’єктів племінної
справи; 

•• правове регулювання міжнародного співB
робітництва з питань племінної справи. 

Законодавче регулювання правового стаB
тусу суб’єктів племінної справи включає до своB
го складу закони, положення, статути, інші
нормативноBправові акти про органи, підприB
ємства, установи й організації цієї галузі з
приводу набуття ними дозволів на діяльність,
прав та обов’язків у галузі племінної справи.
Крім зазначених, сюди відносимо нормативB
ноBправові акти щодо організації та провеB
дення ліцензування господарської діяльності
з виробництва, зберігання і реалізації плеB

мінних (генетичних) ресурсів, проведення
генетичної експертизи походження й аномаB
лій тварин; проведення державних атестації
та переатестації, присвоєння відповідних стаB
тусів суб’єктам племінної справи. 

Другим напрямом охоплені нормативноB
правові акти, що забезпечують уніфікацію
проведення ідентифікації тварин, обліку й їх
оцінки у підприємствах – суб’єктах племінної
справи з метою порівняння отриманих реB
зультатів на рівні підприємств і подальшої
можливості їх накопичення, обробки, анаB
лізу на вищих рівнях управління селекційB
ним процесом. Характерними для цієї групи
актів є накази Міністерства аграрної політиB
ки, які містять інструкції з ведення племінB
ного обліку в різних напрямах племінної діB
яльності у тваринництві – від 22.06.2001 р.
№ 179 «Інструкція з ведення племінного обB
ліку в птахівництві», від 16.07.2003 р. № 242
«Про затвердження Інструкції з бонітування
овець»; розпорядження, що поширюються 
на порядок випробування племінних тварин,
формування та ведення Державних племінB
них реєстрів, – від 18.03.2005 р. № 21 «Про
проведення випробування коней суб’єктаB
ми з племінної справи у тваринництві на
іподромах України в сезон 2005 року», від
10.04.2003 р. № 21 «Про подання матеріалів для
формування і ведення Державного племінB
ного реєстру»; положення – від 29.12.2002 р.
№ 416 «Про затвердження Положення про
племінне свідоцтво (сертифікат) та зразків
форм племінних свідоцтв (сертифікатів); праB
вила – від 13.06.2002 р. № 157 «Про затверB
дження Правил випробувань племінних коB
ней рисистих, верхових і ваговозних порід на
іподромах України»; незначна кількість норB
мативноBправових актів припадає на постаB
нови Кабінету Міністрів України. 

Проблема збереження існуючого геноB
фонду, раціонального його використання акB
туальна, адже від його стану значною мірою
залежить успішна робота селекціонерів. Але,
як свідчить дослідження, близько 1,5 тис. ісB
нуючих порід сільськогосподарських тварин
перебувають на межі зникнення; за період з
початку нинішнього тисячоліття зникло більш
як 60 порід. Тенденція до скорочення геноB
фонду сільськогосподарських тварин свідB
чить про відсутність належного державного реB
гулювання таким важливим процесом. ДосліB
дження джерельної та правової бази показало,
що в нашій країні відсутні нормативноBправоB
ві акти, які б забезпечили збереження генофонB
ду існуючих локальних і зникаючих порід. 

В умовах ринкової економіки, конкуренB
ції використання наукового потенціалу, праB
вове регулювання наукових розробок і впроB
вадження досконалих методів селекції, біотехB
нології та генної інженерії є необхідністю суB
спільства. Цей напрям класифікації охоплює
невеликий масив нормативноBправових акB
тів: Закон України «Про Загальнодержавну
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програму селекції у тваринництві на період
до 2010 року», та наказ Міністерства аграрB
ної політики «Про використання досвіду конB
церну «Віадук» щодо інновацій інтеграції,
інвестицій в насінництві та племінній спраB
ві» від 15.05.2001 р. № 125/35. 

Напрям правового регулювання еконоB
мічної підтримки з боку держави охоплює
низку нормативноBправових актів, що здійB
снюють правове супроводження комплексу
економічних механізмів і важелів державної
допомоги суб’єктам племінної справи. Сюди
входять: постанови Кабінету Міністрів УкB
раїни «Про звільнення від обкладення податB
ком на добавлену вартість імпортованої плеB
мінної продукції тваринництва, птахівницB
тва, приладів та обладнання, що закуповуютьB
ся для відтворення стада сільськогосподарB
ських тварин» від 06.09.1994 р. № 621, «Про
відпуск зерна з державного резерву для вигоB
товлення комбікормів птахогосподарствам,
спеціалізованим підприємствам з виробницB
тва свинини та племінним господарствам»
від 30.11.1999 р. № 2180, розпорядження ДерB
жавної митної служби «Щодо звільнення від
обкладення податком на додану вартість плеB
мінних чистопородних тварин великої рогаB
тої худоби або генетичного матеріалу, що ввоB
зяться суб’єктами спеціального режиму опоB
даткування» від 17.09.2009 р. № 11/3B10.15/
8972BЕП; наказ Міністерства аграрної поліB
тики «Про поліпшення матеріальноBтехнічної
бази підприємств (об’єднань) по племінній
справі в тваринництві для створення пунктів
штучного осіменіння маточного поголів’я веB
ликої рогатої худоби» від 24.05.2005 р. № 226. 

Шостий напрям охоплює нормативноB
правові акти, що регламентують проведення
атестації працівників із племінної справи, які
виконують спеціальні роботи, пов’язані з веB
денням офіційного племінного обліку, класиB
фікації за типом тварин, штучним осіменінB
ням, трансплантацією ембріонів: наказ МінісB
терства аграрної політики «Про затвердженB
ня Положення про порядок проведення атесB
тацій працівників, які виконують спеціальні
роботи, пов’язані з племінними (генетичниB
ми) ресурсами у бджільництві» від 17.01.2003 р.
№ 406. 

НормативноBправові акти, що забезпечуB
ють управління державним майном, що переB
буває в розпорядженні суб’єктів племінної
справи можна згрупувати в три групи. До перB

шої групи доцільно віднести розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про передачу ціB
лісного майнового комплексу Державного
племінного птахівничого заводу ім. Фрунзе
до складу Національного аграрного універB
ситету» від 31.03.2004 р. № 201Bр. Другу груB
пу складають накази Фонду державного майB
на «Про перенесення продажу пакета акB
цій ВАТ «Племінний завод» Славне» з УкраB
їнської фондової біржі на Кримську філію
Кримської фондової біржі» від 31.07.2005 р.
№ 12/3. До третьої групи відносимо накази
Міністерства аграрної політики «Про переB
дачу об’єктів соціальної інфраструктури дерB
жавного підприємства «Одеське обласне підB
приємство по племінній справі у тваринB
ництві»» від 26.12.2008 р. № 879. 

Напрям правового регулювання міжнаB
родного співробітництва з питань племінної
справи включає накази Міністерства аграрB
ної політики – «Про проведення експертної
оцінки племінного поголів’я коней та техноB
логічного обладнання, придбаного по імпорB
ту за рахунок коштів державного бюджеB
ту Лозівським кінним заводом № 124 ХарB
ківської області» від 25.01.2005 р. № 37 та
листи відповідних служб – Державної митB
ної служби «Про дозвіл на ввезення з теритоB
рії ФРН племінної великої рогатої худоби»
від 11.07.2007 р. № 18/18 – 2/659. 

Висновки 

Аналіз нормативноBправових актів із праB
вового регулювання розвитку племінної спраB
ви дозволив нам класифікувати їх за предB
метноBтематичним спрямуванням. Ми визнаB
чили й обґрунтували вісім напрямів предB
метноBтематичної класифікації нормативноB
правових актів правового регулювання розB
витку племінної справи в Україні. 
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Однією з ключових проблем контролю
дискреційних повноважень є те, що
такий контроль у правоохоронній сфеB

рі реально не завжди є пріоритетом для самої
влади. На жаль, сьогодні в Україні механізм
контролю здійснення дискреційних повноваB
жень в діяльності органів внутрішніх справ
(далі – ОВС) ще не має достатнього нормаB
тивного врегулювання. Слід констатувати, що
в Україні контроль дискреційних повноваB
жень відбувається доволі стихійно. У зв’язку
з цим існуючий механізм контролю дискреB
ційних повноважень у діяльності органів внутB
рішніх справ потребує вдосконалення. Такий
контроль, на нашу думку, необхідно реалізуB
вати у площині не лише контролю, а й взаB
ємодії з суспільством. 

Мета цієї статті полягає у дослідженні
принципів контролю здійснення дискреB
ційних повноважень у діяльності органів
внутрішніх справ, а також їх місця в меB
ханізмі контролю дискреційних повноваB
жень в діяльності ОВС. 

В Україні проблемам контролю за діяльB
ністю ОВС приділяється значна увага. Так,
питання контролю активно досліджували
російські й українські вчені. Серед них чільB
не місце посідають роботи В. Козбаненко, 
Ю. Римаренка, В. Гаращука, В. Авер’янова,
Д. Бахрах, Д. Овсянко, Л. Коваль та ін. 

Негативними наслідками відсутності ефекB
тивного механізму контролю здійснення дисB
креційних повноважень у діяльності ОВС є
падіння авторитету та рівня довіри до цих 
органів з боку населення, їх закритість, масоB

ве порушення ними прав і свобод громадян,
ускладнення відносин із іноземними держаB
вами, політизація ОВС, зловживання та коB
рупція, незадовільний моральноBпсихологічB
ний клімат в окремих групах, високий рівень
самогубств серед працівників ОВС, зниженB
ня темпів проведення правоохоронної рефорB
ми тощо. 

З метою здійснення ефективного контроB
лю за діяльністю ОВС необхідно підвищити
дисциплінарну та кримінальну відповідальB
ність посадових осіб цих органів за масове поB
рушення ними прав і свобод громадян. ЗроB
зуміло, що ідеальної універсальної моделі
створення механізму контролю здійснення
дискреційних повноважень у діяльності оргаB
нів внутрішніх справ існувати не може. Адже
моделі контролю можуть варіюватися залежB
но від обставин і з часом змінюватися, але відB
сутність кінцевої моделі не повинна навіюваB
ти песимізм стосовно можливості його ствоB
рення. Якщо ми прагнемо створити в Україні
сучасний, відкритий для суспільства та шаB
нований у народі орган охорони правопорядB
ку, то обмежитися лише його перебудовою
не вдасться. Необхідно серйозно розібратися
в проблемах ОВС, диференційовано підійти
до їх вирішення. Це свідчить, що суспільство
сучасної України, перш за все бажає, щоб влаB
да міліції була підконтрольна закону, щоб
вона не могла незаконно обмежувати свобоB
ду індивідуума. Йдеться про те, що якщо заB
конодавець на нормативному рівні чітко не
визначив межі здійснення дискреційних повB
новажень у діяльності органів внутрішніх
справ, а тому слід керуватися відповідними
принципами, що визначені в РекомендаB
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ції Комітету Міністрів Ради Європи від
11.03.1980 р. № R (80) 2 щодо здійснення
дискреційних повноважень адміністративB
ними органами [1]. 

Слід зазначити, що дискреційні повноваB
ження зв’язані законом і, як зазначає Л. МіB
шу, в основі цього поняття лежить право виB
бору одного з можливих варіантів вирішення
завдання, поставленого законом, і в рамках,
окреслених законом [2, с. 58]. Цей вибір у суB
часному вітчизняному законодавстві зв’язаB
ний законом, він проявляється тільки в меB
жах, встановлених законом, і не може виходиB
ти за його межі, адже діяльність органів внутB
рішніх справ базується на законі. Вихід за деB
маркаційну лінію законності є порушенням
закону та передбачає настання покарання.
Зв’язаність діяльності органів внутрішніх
справ законом і законністю зумовлюється таB
кими аспектами: 

•• процедура застосування дискреційних
повноважень, тобто свобода вибору одного з
декількох дозволених варіантів рішень і праB
вових наслідків обмежена, перш за все, КонB
ституцією України (адже в ч. 2 ст. 8 КонстиB
туції зазначено, що Конституція України має
найвищу юридичну силу). Закони й інші норB
мативноBправові акти приймаються на осноB
ві Конституції України та повинні відповідаB
ти їй. Органи внутрішніх справ у своїй діяльB
ності не можуть порушувати її норми, права 
і свободи людини та громадянина, які є найB
вищою соціальною цінністю, визначають зміст
і спрямованість діяльності держави; 

•• закон, який закріплює за органом право
вибору, обмежує останній лише визначеною
сферою (звідси вихід за межі повноважень у
відповідній сфері є порушенням закону); 

•• вибір одного з декількох дозволених ваB
ріантів рішень і правових наслідків пов’язаB
ний з іншими відносинами, насамперед меB
тою, яку слід досягти за результатами застоB
сування закону. Така ціль прямо визначаєтьB
ся законодавцем або випливає із змісту заB
кону при його інтерпретації та передбачає,
що орган має використовувати надані йому
повноваження лише з тією метою, з якою воB
ни були надані [3]. Однак, реалізовуючи полоB
ження деяких законів, можемо спостерігати,
що їх мета чітко не прослідковується, тобто
прямо не сформульована. За таких умов, неB
обхідно звертати увагу на зміст закону та чеB
рез його тлумачення визначати мету. Закон
надає органу декілька юридично рівноцінB
них альтернатив. Але вони рівноцінні лише
до того моменту, поки не починають реалізоB
вуватись у життя, коли не зіштовхнуться з
конкретними умовами, в яких норма має заB
стосовуватися. З цього моменту вони перестаB
ють бути рівноцінними, і законними будуть
лише ті, за допомогою яких досягається мета,

визначена законом. Якщо ж повноваження
будуть використані не з встановленою метою,
то, на думку А. Лунева, матиме місце викривB
лення влади, пряме порушення закону, адже
мету закону не можна виносити за межі праB
ва [4, с. 64]. Крім того, можлива й ситуація, коB
ли повноваження використане відповідно до
мети і в межах закону, але прийняте рішенB
ня не є найбільш адекватним, найбільш вдаB
лим до наявної ситуації. Тоді компетентний
суб’єкт (орган, посадова або службова особа)
самостійно оцінює ситуацію, конкретні обB
ставини та приймає найбільш доцільне, на
його думку, рішення, яке відображає специB
фіку проблеми та дозволяє досягти мети, виB
значеної законом; 

•• наступним аспектом, який пов’язує діяльB
ність ОВС із законом і законністю є принB
ципи здійснення дискреційних повноважень,
а саме – мета дискреційного повноваження;
об’єктивність та неупередженість; рівність
перед законом; пропорційність; розумний час;
застосування вказівок; відкритість вказівок;
відступ від вказівок; характер контролю; утB
римання правоохоронного органу від дій; 
повноваження контрольних органів щодо 
отримання інформації тощо [1]. Досить важB
ливим аспектом, який забезпечує утримання
діяльності органів внутрішніх справ у межах
закону і законності, є високий рівень правоB
свідомості та висока правова культура дерB
жавних службовців. 

Мета дискреційного повноваження. Суть
принципу полягає в тому, що працівник ОВС,
здійснюючи вибір одного з декількох дозвоB
лених варіантів рішень і правових наслідків,
має дотримуватися мети, у зв’язку з якою йоB
му надане таке повноваження. 

Принцип об’єктивності та неупередже�
ності набуває практичного застосування у
процесі прийняття рішення. Він є основним
способом впливу, реагування ОВС на правоB
відносини, що склалися, з урахуванням при
цьому всіх факторів, які впливають на реB
алізацію дискреційних повноважень. 

Принцип рівності перед законом. Мета
принципу зводиться в основному до усуненB
ня будьBяких проявів несправедливості, дисB
кримінаційного ставлення до особи та необB
хідності гарантувати рівність як формально,
так і фактично, перш за все, якщо це стосуB
ється діяльності ОВС. 

Принцип пропорційності відіграє роль певB
ного балансу або прийнятного компромісу
для обох сторін в узгодженні їх інтересів. НайB
більшого поширення принцип набуває у випадB
ку, коли прийняте рішення негативно вплиB
ває на права та свободи заінтересованих осіб. 

Принцип розумного часу особливого знаB
чення набуває під час реалізації дискреційB
них повноважень ОВС. Цей принцип допусB
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кає високий ступінь помилковості поспішно
прийнятого рішення до встановленого строB
ку (зокрема, з метою отримання максимальB
но можливого обсягу інформації про ситуB
ацію, в якій доводиться діяти). 

Принцип застосування вказівок. Суть принB
ципу полягає в тому що працівники міліції
повинні виконувати накази, які законно відB
даються їх начальниками, але при цьому зоB
бов’язані утримуватися від виконання явно
незаконних наказів, інструкцій і вказівок, не
побоюючись при цьому ніяких санкцій (п. 39
Рекомендації (2000) 10 Ради Європи про коB
декси поводження державних службовців)
[5]. Це, зокрема, стосується того положення,
що працівники ОВС повинні особисто відпоB
відати за свої дії, маючи можливість відмовиB
тися виконувати незаконні накази, які пряB
мо суперечать закону або явно не відповідаB
ють йому. 

Принцип відкритості вказівок є доповB
ненням до принципу загального доступу до
інформації та полягає в тому, що при належB
ному виконанні принципу відкритості вкаB
зівок особа одержує можливість бути поінB
формованою про те, чи належним чином буB
ло дотримано принцип рівності та справедB
ливості під час прийняття рішення, що її стоB
сується. 

Принцип відступу від вказівок полягає у
наданні відповідній особі можливості отриB
мати інформацію про причини, що зумовили
відступ посадовця від загальних вказівок, і
з’ясувати чи був такий відступ довільним. 

Далі у Рекомендації Комітету Міністрів
Ради Європи від 11.03.1980 р. № R (80) 2 щоB
до здійснення дискреційних повноважень
адміністративними органами зазначається
перелік принципів, які покликані гарантуваB
ти законність рішень, прийнятих у порядку заB
стосування дискреційних повноважень. ТаB
кими принципами є: характер контролю; утB
римання правоохоронного органу від дій;
повноваження контрольних органів щодо отB
римання інформації тощо. Так, основною меB
тою принципу характер контролю зводиться
до забезпечення законності будьBякого прийB
нятого рішення шляхом контролю, що здійсB
нюється судом або іншим незалежним оргаB
ном. Сам контроль слід розглядати у двопоB
лярному розумінні: перше – це «процедурB
ний» контроль, який здійснюється за належB
ним дотриманням принципу законності при
прийнятті рішення; друге – контроль за
«якістю» прийнятого рішення, тобто його відB
повідністю конкретним обставинам та аргуB
ментам, що характеризують доцільність прийB
няття рішення. Крім цього, ще одним деB
термінантом подвійної інтерпретації контроB
лю виступає організація його здійснення,
тобто сукупність усіх органів, які мають праB

во його здійснювати. В такому аспекті він
поділяється на загальний і спеціальний. 

Загальний – це контроль, який здійснюB
ється відповідними органами, що інспектуB
ють всю правоохоронну сферу. Під час такоB
го контролю основна увага приділяється заB
гальному стану прийнятих рішень і їх відпоB
відності принципам доцільності, законності та
справедливості. Спеціальний – це контроль
під час якого провадиться більш глибокий
аналіз і перевірка правильності прийнятих
рішень, належного вибору одного з декількох
дозволених варіантів рішень і правових наB
слідків, виконання поставлених завдань орB
ганом, застосовуються заходи попередження
та припинення неправомірних дій. Згідно із
закордонною практикою, виконання цієї функB
ції покладається на механізм кримінальної
юстиції, який контролює дотримання законB
ності у правовій системі. Подібна спеціалізаB
ція допомагає приймати на цій основі висоB
кокваліфіковані рішення. Так, для гідної ефекB
тивності контролю, для того, щоб така інноB
вація запрацювала повноцінно в Україні, наB
лежить вирішити низку правових проблем,
пов’язаних із нестачею юристів з досвідом роB
боти контролю дискреційних повноважень у
правоохоронній сфері. Крім того, базуючись
на першому поділі контролю на «процедурB
ний», за законністю й «якісний», за практичB
ною доцільністю, необхідність створення криB
мінальної юстиції є виправданою і такою, що
відображає євроінтеграційні прагнення УкB
раїни не тільки в політикоBтериторіальному
аспекті, а й у законодавчому сенсі. Таким чиB
ном, у зв’язку з відсутністю єдиного нормаB
тивного акта стосовно здійснення контрольB
них повноважень в Україні доцільно було б,
інтенсифікувати необхідність прийняття відB
повідного правового кодексу, який би закоB
нодавчо закріплював і регулював контрольні
повноваження нарівні з іншими процедурами. 

Практичне застосування принципу ут�
римання правоохоронного органу від дій заB
безпечує подвійний наслідок: поBперше, встаB
новлює додаткові гарантії для заінтересоваB
ної особи щодо належного прийняття рішення;
поBдруге, дисциплінує посадових осіб ОВС у
контексті результативної роботи. 

Зміст принципу повноваження контроль�
них органів щодо отримання інформації поB
лягає в тому, що суд або інший контролюB
ючий орган має право отримувати доступ до 
інформації, яка була покладена в основу
прийняття рішення, а відповідний орган –
зобов’язаний надати таку інформацію. 

Беручи до уваги складність досліджуваB
ної проблематики, залишається актуальним
питання ролі правосвідомості, правової та
моральної культури державних службовців у
контексті дискреційних повноважень. Щоб
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краще уявити яким чином правосвідомість,
правова та моральна культура впливають на
працівників ОВС, насамперед, при застосуB
ванні дискреційних повноважень компетентB
ним суб’єктом, слід заглибитися у суть цих
категорій. Так, правосвідомість є сферою суB
спільної, групової й індивідуальної свідоB
мості, що відображає правову дійсність у форB
мі юридичних знань, оціночного відношення
до права та практики його застосування, праB
вових встановлень і ціннісних орієнтирів, які
регулюють людську поведінку в юридично
значимих ситуаціях [6, с. 55]. 

Високий рівень правової та моральної
культури передбачає глибоку повагу до принB
ципів, прав і свобод, що проголошені правом
і мораллю, розуміння їх особливостей. ПравоB
ва культура полягає у знанні та правильному
розумінні норм права, а також у поведінці, що
повністю відповідає приписам закону. ПоB
єднання зазначених чинників в особі працівB
ника ОВС проявляється в розумінні ним
своїх функцій і завдань, у точному виконанні
приписів закону, в забезпеченні прав і законB
них інтересів громадян, у готовності до здійсB
нення дискреційних повноважень, у правильB
ності прийнятих рішень, у належному виборі
одного з декількох дозволених варіантів ріB
шень і правових наслідків, в обґрунтованості
прийнятих рішень тощо. 

Правосвідомість має вкрай важливе знаB
чення в діяльності ОВС, а тому важливо,
щоб працівники ОВС не були «сліпими» виB
конавцями «волі» закону, а вміли правильно
оцінити конкретні обставини ситуації та прийB
няти рішення, яке відповідає визначеним у
Рекомендації Комітету Міністрів Ради ЄвроB
пи № R (80) 2 принципам здійснення дискB
реційних повноважень адміністративними
органами. 

Правосвідомість допомагає формуванню
правильного уявлення про суспільні функB
ції, повноваження, які виконує особа й які
детермінують її поведінку. Як зазначає О. ЛуB
кашева, правильно зрозумілі суспільні поB
треби діяльності та вимоги, які пред’являB
ються до неї, виявляються у правових устаB
новках, ціннісних орієнтаціях, що безпосеB
редньо формує внутрішню програму діяльB
ності в юридично значимих ситуаціях [7, 
с. 337]. Іншими словами, правові установB
ки та ціннісні орієнтації сприяють правильB
ному формуванню переконання в працівB
ника ОВС у конкретному випадку та спонуB
кають його до певної вольової дії, тобто через
правові установки та ціннісні орієнтації 
виявляється роль правосвідомості у формуB
ванні переконання в працівника ОВС, що
спонукає його до дії. 

До психологічних характеристик правоB
застосовної діяльності, на думку В. ПахомоB

ва, слід віднести: правову регламентацію,
тактичний простір, наявність владних повB
новажень, дефіцит часу, різноманітність роB
зумових завдань, наявність негативних емоB
цій [8, с. 86]. 

Правова регламентація передбачає сувоB
ре регулювання правозастосовної діяльності,
обмежує свободу компетентних суб’єктів у
процесі прийняття рішення, підпорядковуB
ючи їх діяльність суворо встановленому норB
мами закону порядку. Разом із тим компеB
тентні суб’єкти (орган, посадова або службоB
ва особа), які приймають рішення, мають
певну свободу у виборі засобів реалізації
своєї діяльності, її найбільш раціональній та
ефективній організації. Це виражається у
широкому застосуванні тактичних прийомів,
їх комплексів, комбінацій. 

Психічний стан компетентного суб’єкта,
наділеного владним повноваженням, визнаB
чається передусім високим ступенем відпоB
відальності, пов’язаної з його повноваженняB
ми та їх застосуванням у кожному конкретB
ному випадку. 

Дефіцит часу або, наприклад, напружеB
ний режим праці також негативно впливає
на компетентного суб’єкта (орган, посадову або
службову особу), роблячи його працю менш
ефективною. В цьому відношенні прийняття
рішення з урахуванням його інтелектуальноB
го характеру є одним із видів людської діяльB
ності, що суворо обмежується часом. 

Психологічна напруженість впливає і на
вирішення розумових завдань компетентним
суб’єктом, вимагає мобілізації зусиль для тоB
го, щоб реалізувати завдання ефективно, в
найкоротший термін, тобто прийняти ефекB
тивне рішення відповідно до закону. Слід заB
значити, що під час реалізації дискреційних
повноважень ОВС важливу роль відіграє не
лише розумова, логічна діяльність, а й емоційB
ні, вольові якості працівника ОВС, який упоB
вноважений приймати рішення. 

Емоції супроводжують процес пізнавальB
ної діяльності, роблять його більш активним,
але самі собою не можуть бути основою ріB
шення. Кожне прийняте рішення передбаB
чає творчу діяльність компетентного суб’єкB
та, який його приймає. Ця діяльність визнаB
чає ціль, із якою приймалося рішення, та заB
соби, необхідні для досягнення цілі. 

Викладене дозволяє зробити висновок,
що застосування зазначених принципів, у 
тому числі контрольних, спрямоване на забезB
печення захисту прав, свобод і законних інB
тересів людини та громадянина, обмеження
свавільного використання дискреційних поB
вноважень працівниками ОВС. Розглянуті
нами принципи носять рекомендаційний хаB
рактер, однак вважаємо за доцільне їх запроB
вадження у юридичну практику України. 
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The article is devoted disclosure to the principles implementation of control of discretionary powers
in the activities of internal affairs bodies, above all, control, which is an important prerequisite to the
rule of law in their activities, as well as their place in the mechanism of control of discretionary powers
in the activities of internal affairs. 

Статья посвящена раскрытию принципов осуществления контроля дискреционных полно�
мочий в деятельности органов внутренних дел, прежде всего контрольных, а также их места в
механизме контроля дискреционных полномочий в деятельности органов внутренних дел. 
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Статтею 3 Конституції України визнаB
чено, що людина, її життя та здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безB

пека визнаються в Україні найвищою соціB
альною цінністю. Права та свободи людини й
їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави. Держава відповідає пеB
ред людиною за свою діяльність. УтвердженB
ня та забезпечення прав і свобод людини є
основним обов’язком держави. 

Основний Закон України закріпив принB
цип поділу влади (ст. 6). Органи законодавB
чої, виконавчої та судової влади здійснюють
свої повноваження у встановлених КонстиB
туцією України межах і відповідно до закоB
нів України. 

Сфера відносин фізичних або юридичних
осіб з органами виконавчої влади різних рівB
нів, органами місцевого самоврядування та
законодавчим органом безпосередньо реглаB
ментується нормативноBправовими актами,
що є джерелами адміністративного права. 

Існують різні підходи до розуміння предB
мета адміністративного права, Є. Кубко наB
дає досить повне визначення предмета адміB
ністративного права – «це трансформовані в
нових умовах державного управління сусB
пільні відносини, що виникають та змінюB
ються (або) припиняються в процесі пракB
тичної реалізації державними органами, наB
самперед виконавчої влади, повноважень
державноBвладного характеру відповідно до
закріпленої за ними компетенції із здійсненB
ня функцій державного управління» [1, с. 6].
Є також точка зору, згідно з якою адміністраB
тивне право є системою правових норм, що реB
гулюють публічну адміністративну діяльність
і контроль за нею [2, с. 11]. В. Кабалевський
зазначав, що адміністративне право – це суB
купність норм, які регулюють державну діяльB
ність у сфері внутрішнього управління й юриB

дичні відносини, що виникають між владою
та громадянами [3, с. 3]. 

Адміністративне право чітко виражає всі
особливості, притаманні державноBуправлінB
ській діяльності, та є за своїм юридичним знаB
ченням управлінським правом (або правом
управління). До предмета адміністративного
права відносяться внутрішні або внутрішB
ньоBорганізаційні відносини в органах викоB
навчої влади, а також в апаратах законодавB
чої, судової й інших державних органів. Крім
того, управлінські функції виникають у сфеB
рі адміністративного судочинства та пов’язаB
ні з реалізацією судами (суддями) й іншими
учасниками цього судочинства своїх функB
цій і повноважень (наприклад, при признаB
ченні адміністративних стягнень, розгляді та
вирішенні скарг громадян на неправомірні дії
органів управління і посадових осіб) [4, с. 8]. 

Деякі автори, зокрема російські – Л. ПоB
пов, Ю. Мигачев, С. Тихомиров, відносять до
предмета адміністративного права управлінB
ські функції, що виникають у сфері адміністB
ративного судочинства. Це пов’язано з відB
сутністю функціонування окремих адміністB
ративних судів у Російській Федерації та
слідуванням радянській системі права, яка
виключала необхідність існування адміністB
ративних судів. 

О. Остапенко, З. Кісіль, М. Ковалів, Р. КіB
сіль вважають, що адміністративноBпроцеB
суальні правовідносини – це відносини, які
складаються у сфері державного управління
у зв’язку з вирішенням індивідуальноBконкB
ретних справ і регулюються адміністративB
ноBпроцесуальними нормами. Взаємозв’язок
матеріальних і процесуальних правовідноB
син характеризуються тим, що матеріальні
суспільні відносини реалізуються через проB
цесуальні. Крім того, адміністративноBпроB
цесуальні правовідносини «обслуговують»
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правові відносини багатьох інших галузей
права [5, с. 41]. 

Предметом регулювання адміністративB
ноBпроцесуального права є матеріальні праB
вові відносини, що виникають у зв’язку із
здійсненням завдань державного управлінB
ня, а також виконавчоBрозпорядчої діяльB
ності компетентних суб’єктів, врегульовані
адміністративноBпроцесуальними нормами
[5, с. 75]. 

Адміністративний процес у широкому
розумінні – це процес виконавчої та розпоB
рядчої діяльності органів виконавчої влади.
Поняття «адміністративний процес» включає
в себе два поняття «адміністративноBюрисB
дикційний процес» та «адміністративноB
процедурний процес». Під адміністративноB
юрисдикційним процесом слід розуміти діB
яльність уповноважених органів виконавчої
влади (посадових осіб) із вирішення спірних
питань застосування норм матеріального адB
міністративного права, оцінювання правоB
мірності поведінки тих чи інших осіб, застоB
сування в необхідних випадках заходів адміB
ністративного примусу. 

Адміністративний процес – це форма заB
стосування норм матеріального адміністраB
тивного права при реалізації органами викоB
навчої влади (посадовими особами) їх комB
петенції [6, с. 79]. 

Юристи виділяють два основні підходи
до розуміння поняття «адміністративний
процес». Так, Н. Саліщева, А. Самійленко,
М. Пискотін, О. Іванов та інші трактують йоB
го у вузькому – юрисдикційному розумінні; 
Ц. Ямпольська, Д. Бахрах, В. Манохін – у
широкому розумінні (цей підхід, включає
крім юрисдикційного, ще й реалізацію регуB
лятивних норм і приписів). 

А. Альохін вважає, що адміністративноB
процесуальну діяльність слді розглядати у
двох варіантах – адміністративноBпроцедурB
ному та адміністративноBюрисдикційному.
Він зазначає, що адміністративний процес
інколи розглядається як сукупність усіх дій,
які здійснюються органами виконавчої влаB
ди (посадовими особами) для реалізації поB
кладених на них обов’язків. У такому розуB
мінні адміністративний процес трактується
як державноBуправлінська діяльність у всій
багатоманітності практичних проявів; в інB
шому випадку процес ототожнюється із здійB
сненням правосуддя по цивільним і криміB
нальним справам, а останнім часом – і по
адміністративним [7, с. 268]. 

В основі юрисдикційної діяльності леB
жить розгляд і вирішення спірних питань
застосування матеріальних правових норм,
правова оцінка поведінки тих або інших осіб,
застосування в необхідних випадках при неB
гативній оцінці їх поведінки передбачених

чинним законодавством заходів державного
(юридичного) примусу [7, с. 268–269]. 

Кодексом адміністративного судочинстB
ва (далі – КАС) України визначений вузьB
кий зміст поняття «адміністративного проB
цесу» – правовідносини, що складаються під
час здійснення адміністративного судочинB
ства (ст. 3). Статтею 3 КАС України визначеB
но, що адміністративне судочинство – це діB
яльність адміністративних судів щодо розB
гляду та вирішення адміністративних справ
у порядку, встановленому цим Кодексом. 

На думку О. Джафарової, адміністративB
ний процес у широкому розумінні визначаB
ють як сукупність послідовних дій, врегульоB
ваних правовою нормою, що спрямовані на
застосування та реалізацію адміністративB
ноBправових норм. Означений процес можB
на охарактеризувати як адміністративноB
процедурний і відповідно основну функцію
визначити як правозастосовчу [8, с. 256–257]. 

Адміністративний процес (у вузькому
розумінні) – це врегульована законом адміB
ністративноBпроцесуальна діяльність суб’єкB
та адміністративної юрисдикції щодо застоB
сування матеріального права при вирішенB
ні адміністративноBправового спору чи справ
про адміністративні правопорушення. ТаB
кий процес можна вважати адміністративноB
юрисдикційним, а функцію – правоохоронB
ною [6, с. 257]. 

Слід зазначити, що О. Джафарова розB
діляє згадані поняття на процес і процедуB
ру та визначає адміністративний процес як
правосуддя по адміністративним справам,
що виникають із публічноBправових відB
носин, а адміністративну процедуру – як 
врегульовану процедурними нормами діяльB
ність органів публічного управління, що здійB
снюється всередині публічної адміністрації
[8, с. 257]. Аналогічної позиції дотримуються
автори, які також розрізняють поняття «адB
міністративний процес» та «адміністративна
процедура» з огляду на законодавче закріпB
лення поняття адміністративного процесу 
[9, с. 45–53]. 

О. Джафарова пропонує введення терміB
на «судовий адміністративний процес», який
відповідатиме запропонованому в КАС УкраB
їни визначенню терміна «адміністративний
процес» [8, с. 258]. 

Деякі науковці вважають, що адміністраB
тивне процесуальне право є лише складовою
адміністративного права та не може бути з
нього виокремлене [10, с. 194–198]. Такі проB
позиції створюють певні колізії та можуть
гальмувати розвиток і формування такої гаB
лузі права, як адміністративне процесуальне
право, що регламентує діяльність адміністраB
тивних судів із здійснення адміністративноB
го судочинства. 
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Інші автори погоджуються з позицією,
що виокремлення в окрему галузь права доB
цільно лише для адміністративноBпроцесуB
альних норм, які регламентують діяльність
адміністративних судів із предметом регуB
лювання – адміністративне судочинство [11,
с. 502–504]. 

О. Миколенко пропонує вважати окреB
мими галузями адміністративне процесуальB
не право та адміністративне процедурне праB
во, хоч і стверджує, що між цими галузями
права набагато більше спільного ніж різного
[12, с. 436–439]. 

В. Галунько під адміністративною проB
цедурою розуміє встановлений законодавB
ством порядок розгляду та розв’язання оргаB
нами публічної адміністрації індивідуальних
адміністративних справ із метою забезпеченB
ня прав, свобод і законних інтересів фізичB
них та юридичних осіб, нормального функB
ціонування громадянського суспільства та
держави [13, с. 283]. 

Аналіз існуючих на сьогодні підходів до
розуміння адміністративного процесу та проB
цедури дозволяє обґрунтувати існування таB
кої галузі права, як адміністративне процесуB
альне право та підгалузі адміністративноB
го права – адміністративне процедурне право. 

Процес – це сукупність поступових дій,
що вчинюються для досягнення певного реB
зультату; порядок здійснення будьBякої діB
яльності [7, с. 267]. З юридичної позиції проB
цес є реалізацією норм матеріального права.
Діяльність із реалізації матеріальних адміB
ністративноBправових норм можна розглядаB
ти як адміністративний процес [7, с. 267]. 

Процедура – це встановлений порядок веB
дення, розгляду будьBяких справ [14, с. 503],
тобто адміністративна процедура – це встаB
новлений порядок ведення, розгляду та виріB
шення будьBяких адміністративних справ,
що виконуються суб’єктами владних повноB
важень для реалізації їх повноважень. 

Згідно із ст. 3 КАС України суб’єкт владB
них повноважень – це орган державної влаB
ди, орган місцевого самоврядування, їх посаB
дова чи службова особа, інший суб’єкт при
здійсненні владних управлінських функцій
на основі законодавства, у тому числі на виB
конання делегованих повноважень. У свою
чергу, суд не є суб’єктом владних повноваB
жень виконуючи свої функції із здійснення
правосуддя, а тому не можна діяльність судів
визначати адміністративною процедурою.
Такий висновок можна зробити з визначенB
ня поняття «суб’єкт владних повноважень»,
а також із ст. 124 Конституції України, якою
визначено, що правосуддя в Україні здійснюB
ється виключно судами; судочинство здійсB
нюється Конституційним Судом України та
судами загальної юрисдикції. 

Разом із тим діяльність суб’єктів владних
повноважень щодо притягнення осіб до адміB
ністративної відповідальності не можна наB
зивати процесом, оскільки така діяльність є
процедурою. Отже, адміністративною проB
цедурою також охоплюється реалізація суB
б’єктами владних повноважень компетенції
із притягнення осіб до адміністративної відB
повідальності. Виникає питання: чи є участь
суду у винесенні постанов про притягнення
до адміністративної відповідальності адміB
ністративною процедурою? Відповідь дуже
проста. Діяльність судів є правосуддям, отже,
адміністративним процесом. 

Адміністративна процедура є формою реB
алізації суб’єктами владних повноважень
своєї компетенції, у тому числі щодо притягB
нення до адміністративної відповідальності.
Адміністративна процедура не може бути виB
окремлена та розглядатися окремо від адміB
ністративного права. Адміністративне проB
цедурне право слід віднести до підгалузі адB
міністративного права, оскільки розглядати
адміністративне право й адміністративне
процедурне право окремо неправильно; це
створить складності у науковому та практичB
ному пізнанні. Така позиція ґрунтується на
тому, що масив норм адміністративного праB
ва міститься у дуже великій кількості нормаB
тивних актів, в яких нарівні з нормами адміB
ністративного права одночасно зазначаються
і процедури, за якими діють суб’єкти адміB
ністративного права. З іншого боку, адмініB
стративний процес – це вид юридичного суB
дового процесу, який регламентує діяльність
адміністративних судів щодо розгляду та
вирішення адміністративних справ у порядB
ку, встановленому КАС України, а також КоB
дексом України про адміністративні правоB
порушення в частині, що стосується здійсB
нення судом правосуддя. 

Поняття «адміністративний процес» неB
розривно пов’язані з поняттями «правосудB
дя», «судочинство», отже, у будьBякому випадB
ку стосуються саме судів не як суб’єктів
владних повноважень, а як органів судової
влади, що здійснюють правосуддя. Іншими
словами, адміністративна процедура – це
порядок виконання своїх повноважень уповB
новаженими особами, а адміністративний
процес – порядок розгляду та вирішення
адміністративних справ згідно з адміністраB
тивним процесуальним правом. 

Адміністративна процедура регламентуB
ється нормами багатьох джерел права та неB
розривно пов’язана з нормами адміністраB
тивного права, у тому числі в частині притягB
нення до адміністративної відповідальності,
а адміністративний процес по суті є окремою
галуззю права та має основним джерелом
права КАС України. 
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Оскільки різне розуміння терміна адмініB
стративний процес зумовлює складнощі із
визначенням предмета правового регулюванB
ня адміністративного процесуального права,
вважаємо за доцільне поняття «адміністраB
тивний процес» використовувати у вузькому
розумінні, регламентованому КАС України. 

Проведений аналіз дозволяє зробити ви9
сновок, що адміністративне процесуальне
право є відносно самостійною сукупністю юри�
дичних норм, що регулює якісно однорідну сфе�
ру (рід) суспільних відносин специфічним ме�
тодом правового регулювання. У свою чергу,
адміністративне процедурне право предметно
пов’язане з адміністративним правом та не
може існувати окремо. 
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The author had offered the definition of the administrative process as the type of legal judicial
process, which regulates the work of administrative courts over administrative cases consideration and
adjudication in the order established by administrative court proceeding code of Ukraine and by ad�
ministrative infraction code of Ukraine in the part, which regards to the delivery of justice by the court.

В статье предлагается определение административного процесса как вида юридического
судебного процесса, который регламентирует деятельность административных судов при рас�
смотрении и решении административных дел в порядке, установленном Кодексом администра�
тивного судопроизводства Украины, а также Кодексом Украины об административных право�
нарушениях в части, которая касается осуществления судом правосудия. 
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Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо функціонування платіжних сисB

тем та розвитку безготівкових розрахунків»
(від 18.09.2012 р. № 5284B17) внесені зміни
до Закону України «Про захист прав споB
живачів» (від 12.05.1991 р. № 1023BXII), зоB
крема, ч. 2 ст. 17 викладена в такій редакції:
«2. Споживач має право на вільний вибір тоB
варів і послуг у зручний для нього час та на
вільне використання електронних платіжних
засобів з урахуванням режиму роботи та обоB
в’язкових для продавця (виконавця) форм
(видів) розрахунків, установлених законоB
давством України. Продавець (виконавець)
зобов’язаний всіляко сприяти споживачеві у
вільному виборі продукції та форм її оплати.
Забороняється примушувати споживача приB
дбавати продукцію неналежної якості або неB
потрібного йому асортименту, у будьBякий споB
сіб обмежувати використання ним електронB
них платіжних засобів, якщо відповідно до заB
конодавства продавець (виконавець) зобов’яB
заний приймати їх до сплати». Викладене свідB
чить, що споживач має право, а продавець/
виконавець зобов’язаний надати споживачу
можливість розраховуватись електронним плаB
тіжними засобами. Разом із тим виникають
питання щодо реалізації такого нововведенB
ня: про які платіжні засоби йдеться в статті;
хто із суб’єктів господарювання зобов’язаний
встановлювати пристрої для приймання електB
ронних платіжних засобів, а з кого законоB
давством такий обов’язок знято; яка відповіB
дальність за невиконання вказаного припису
Закону; чи реалізовуються на практиці нові
приписи Закону; які проблеми, пов’язані з реB
алізацією такого нововведення, виникли та
яким чином їх вирішити. 

Питанню електронних розрахунків придіB
ляли увагу І. Балабанов, А. Глибовець, В. КраB
вець, В. Кравчук, Д. Науменко, П. Сенищ, 
А. Чучковська та ін. Разом із тим, не применB
шуючи значення здійснених досліджень, сьоB
годні постає необхідність у визначенні того, чи
достатньо засобів передбачив законодавець
задля забезпечення на практиці можливості
споживачу вільно розраховуватись електронB
ними платіжними засобами, що й є метою цієї
статті. Актуальність порушеної проблеми є
очевидною з огляду на той факт, що в УкраB
їні впроваджується концепція безготівкових
розрахунків, однак її реалізація проходить доB
волі повільно.

Електронний платіжний засіб – це плаB
тіжний інструмент, що надає його держателю
можливість за допомогою платіжного пристB
рою отримати інформацію про належні дерB
жателю кошти й ініціювати їх переказ. Пла�
тіжний пристрій – технічний пристрій (банB
ківський автомат, платіжний термінал, проB
грамноBтехнічний комплекс самообслуговуванB
ня тощо), який дає змогу користувачеві здійсB
нити операції з ініціювання переказу коштів,
а також виконати інші операції згідно з функB
ціональними можливостями цього пристрою
(ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні» (від 05.04.2001 р.
№ 2346BІІІ)). Згідно із Законом № 5284B17 суB
б’єкти господарювання зобов’язані встановиB
ти на своїй території, де вони надають послуB
ги чи продають товари, відповідні технічні
пристрої, завдяки яким споживач матиме 
можливість розрахуватися електронним плаB
тіжним засобом. Крім того, відповідно до п. 14–
19 зазначеного Закону суб’єкти господарюB
вання зобов’язані забезпечувати можливість
здійснення держателями електронних платіжB
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них засобів розрахунків за продані товари
(надані послуги) з використанням електронB
них платіжних засобів не менше трьох плаB
тіжних систем, однією з яких є багатоемітентB
на платіжна система, платіжною організаціB
єю якої є резидент України. Забезпечується
виконання такого обов’язку постановою КаB
бінету Міністрів України «Про здійснення
розрахунків за продані товари (надані послуB
ги) із використанням спеціальних платіжних
засобів» від 29.09.2010 р. № 878, якою закріпB
лено обов’язок суб’єктів господарювання, які
провадять діяльність у сфері продажу товаB
рів, громадського харчування та послуг та які
відповідно до Закону використовують реєстB
ратори розрахункових операцій, здійснити
перехід на обов’язкове приймання електронB
них платіжних засобів для здійснення розраB
хунків за продані товари (надані послуги): до
01.07.2011 р. – суб’єкти господарювання (крім
суб’єктів малого підприємництва), які проваB
дять господарську діяльність у населених пункB
тах з чисельністю населення понад 100 тис.
осіб; до 31.12.2011 р. – суб’єкти малого підB
приємництва, які провадять господарську діB
яльність у населених пунктах із чисельністю
населення понад 100 тис. осіб; суб’єкти госB
подарювання, у тому числі суб’єкти малого
підприємництва, які провадять господарську
діяльність у населених пунктах із чисельB
ністю населення від 25 до 100 тис. осіб. При
цьому, кількість платіжних терміналів повинB
на становити не менше 50 % кількості РРО, а
у разі наявності одного РРО суб’єкт господаB
рювання зобов’язаний забезпечити прийманB
ня спеціальних платіжних засобів. Цією поB
становою передбачено також звільнення від обоB
в’язкового приймання спеціальних платіжних
засобів для здійснення розрахунків за проB
дані товари (надані послуги) закладів громадB
ського харчування закритого типу, які обслуB
говують певний контингент споживачів, зоB
крема особовий склад Збройних Сил та інших
військових формувань, студентів, учнів, виB
кладачів вищих, професійноBтехнічних, загальB
ноосвітніх навчальних закладів, працівників
промислових підприємств, підприємства торB
гівлі з торговельною площею до 20 м2 (крім
автозаправних станцій), а також суб’єктів госB
подарювання, які провадять господарську діB
яльність у населених пунктах із чисельністю
населення менше 25 тис. осіб. 

Постановою Кабінету Міністрів України
від 29.06.2011 р. № 706 доповнено п. 21 ПоB
рядку провадження торговельної діяльності
та правил торговельного обслуговування на
ринку споживчих товарів таким новим абB
зацем: суб’єкт господарювання зобов’язаний
забезпечити можливість використання спеціB
альних платіжних засобів під час здійснення
розрахунків за продані товари (надані послуB
ги) відповідно до законодавства. Контроль за
здійсненням розрахунків з використанням

електронних платіжних засобів покладено на
ДПС України, а захист прав власників таких
засобів і контроль за забезпеченням можлиB
вості ними розраховуватися – на Державну
службу захисту прав споживачів. 

Важливим правовим засобом забезпеченB
ня реалізації вказаного права є внесення змін
до Цивільного кодексу (далі – ЦК) України
Законом України № 5284B17: ч. 3 ст. 1087 теB
пер викладена таким чином: «3. Граничні суB
ми розрахунків готівкою для фізичних та
юридичних осіб, а також для фізичних осіб –
підприємців відповідно до цієї статті встаB
новлюються Національним банком України»
(далі – НБУ). Іншими словами, НБУ уповB
новажений встановлювати граничні суми гоB
тівкових розрахунків, що, безумовно, впливаB
тиме на рівень та обсяги розрахунків готівB
кою. Законодавець передбачив також відпоB
відальність за порушення визначених приB
писів Закону України «Про захист прав споB
живачів». Так, п. 12 ст. 23 цього Закону заB
кріплена відповідальність за «обмеження або
відмову в реалізації прав споживачів, устаB
новлених частиною другою статті 17 цього 
Закону, – у розмірі 500 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян» (тобто 8 500 грн).
Крім того, Кодексом України про адміністраB
тивні правопорушення встановлена відповіB
дальність за «недотримання установлених
законодавством вимог щодо забезпечення можB
ливості розрахунків за товари (послуги) з виB
користанням електронних платіжних засоB
бів» у вигляді штрафу, розміром від 100 до
200 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (далі – НМДГ), тобто від 1700 до
3400 грн. За повторне порушення цими осоB
бами вказаного припису штраф збільшуєтьB
ся від 8500 до 17 000 грн (ст. 16315). Отже, реB
алізація викладеного в ч. 2 ст. 17 Закону УкB
раїни «Про захист прав споживачів» права
споживачів розраховуватись електронними
платіжними засобами забезпечується адмініB
стративними засобами у вигляді: відповідних
постанов Кабінету Міністрів щодо обов’язкоB
вого переходу суб’єктів господарювання з РРО
на обов’язкове приймання електронних плаB
тіжних засобів для здійснення розрахунків 
за продані товари (надані послуги); встановB
лення адміністративної відповідальності за
недотримання приписів Закону щодо прийB
мання електронних платіжних засобів; виB
значення відповідальних осіб, які контролюB
ють здійснення розрахунків такими засобами
та наділення їх відповідними повноваженняB
ми у цій сфері; покладення додаткових повB
новажень на Державну службу захисту прав
споживачів щодо захисту права на оплату тоB
варів спеціальними платіжними засобами. ЗаB
гальновідомим способом забезпечення будьB
якого права є право на звернення до суду за
його реалізацією, що гарантовано КонституB
цією України (ст. 55). Не є винятком і право
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на оплату товарів/послуг за допомогою елекB
тронних платіжних засобів, зокрема, ст. 22 
Закону України «Про захист прав споживаB
чів» встановлено: захист прав споживачів, пеB
редбачених законодавством, здійснюється 
судом; при задоволенні вимог споживача суд
одночасно вирішує питання щодо відшкодуB
вання моральної (немайнової) шкоди; споB
живачі звільняються від сплати судового збоB
ру за позовами, що пов’язані з порушенням їх
прав. Однак на практиці реалізація зазначеB
ного нововведення має певні проблеми. ПоB
перше, чимало суб’єктів господарювання виB
ступило проти встановлення платіжних приB
строїв для приймання електронних платіжB
них засобів. Така позиція, насамперед, зумовB
люється тим, що в українській державі насеB
лення досить консервативне та сприймає всі
нові зміни досить обережно, з насторогою. ОдB
нак, окрім суто психологічного чинника, виB
явилися й інші. Наприклад, встановлення плаB
тіжного терміналу супроводжується необхідB
ністю укладення договору щодо встановленB
ня й обслуговування платіжного пристрою
(договір про надання послуг еквайрінгу); поB
слуги еквайру є платними і дорівнюють певB
ній комісійній винагороді, визначеній у догоB
ворі (Положення про порядок емісії спеціальB
них платіжних засобів і здійснення операцій 
з їх використання від 30.04.2010 р. № 223);
розрахунки картками у певних випадках таB
кож тягнуть за собою сплату комісійних із споB
живачів (незважаючи на існування різномB
нітних бонусів і привілейованих програм). 
У результаті, товари можуть подорожчати,
адже суб’єкту господарювання вигідніше пеB
рекласти комісійну винагороду еквайру на
плечі споживача. Отже, на перший погляд,
суб’єктам господарювання фінансово невигідB
но встановлювати в себе платіжні пристрої,
хоча в аналітичному звіті Інституту еконоB
мічних досліджень та політичних консультаB
цій зазначається протилежне: «Існує ряд приB
чин, через які впровадження безготівкових
платежів сприяє прискоренню економічного
розвитку країни. ПоBперше, поширення елекB
тронних платежів при розрахунках за інших
рівних умов стимулює споживання домогосB
подарств. Коли споживач розраховується гоB
тівкою, він може купити не більше, ніж є гроB
шей у нього в гаманці. Це особливо обмежує
імпульсивні покупки, але також може змусиB
ти споживача відмовитись від вигідної, але
обмеженої за часом угоди. Водночас, електB
ронні платіжні інструменти дають доступ до
всіх коштів на рахунку, що робить споживання
більш зручним і збільшує його обсяги. ОсB
кільки електронні платіжні інструменти часB
то є індивідуалізованими, вони також дозвоB
ляють емітентам і торговцям пропонувати свої
програми зі стимулювання споживання. ТорB
гові мережі використовують дані стосовно
платежів кожного окремого користувача для

надання знижок і бонусів своїм клієнтам. ЕміB
тенти можуть пропонувати програми бонусів
для користувачів карт, щоб стимулювати виB
користання цього інструменту. Таким чином,
роздрібна торгівля також отримує додаткоB
вий імпульс до розвитку» [1, с. 11]. Слід заB
значити, що дослідники вказаного Інституту
мислять глобально, в масштабах держави, а
суб’єкти господарювання, передусім малого
підприємництва, мислять, виходячи із своєї
виручки та витрат. У цьому випадку, цілком
логічно, що зобов’язання встановити платіжB
ні пристрої зустріли значний опір серед суB
б’єктів господарювання. 

Наразі процес встановлення електронних
платіжних пристроїв йде дуже повільно, неB
зважаючи на грізні санкції, передбачені закоB
нодавством, за невиконання нового припису
Закону. Так, Кабміну до 18.04.2013 р. (тобB
то через півроку після прийняття Закону 
№ 5284BVI) знову поставлено завдання «зоB
бов’язати постачальників послуг встановити
платіжні термінали», що, очевидно, свідчить
про низький рівень роботи контролюючих
органів щодо виконання встановленого обоB
в’язку. 

В Україні розрахунки за допомогою електB
ронних платіжних засобів не займають лідиB
руючої позиції, тому жвавого інтересу серед
суб’єктів господарювання (ця категорія насеB
лення більше боїться санкцій, ніж відчуває
певні переваги від можливості приймати опB
лату товарів, використовуючи електронні
платіжні засоби) та більшої частини населенB
ня не викликають. І хоча показники частки
таких розрахунків у порівнянні з розрахунB
ками готівкою постійно зростають (близько
33 % загального обсягу безготівкових розраB
хунків припадає на розрахунки картками, та
майже 12 % припадає на безготівкові розраB
хунки від загального обсягу розрахунків у
країні), все ж сьогодні вони є значно меншиB
ми, ніж в інших країнах Європи (де на безB
готівкові розрахунки припадає від 80 до 95 %
розрахунків). 

Суб’єкти господарювання висловлюють
цілком виправдане побоювання щодо підвиB
щення комісійних винагород банків за опеB
рації, що здійснюються із використанням
спеціальних платіжних засобів. Зокрема, соціB
альні опитування свідчать про обурення суB
б’єктів господарювання фактом заробітку на
них. Однак на перешкоджання такій пракB
тиці за Антимонопольним комітетом закріпB
лено повноваження щодо моніторингу розB
мірів комісійних винагород банкам та у раB
зі їх підвищення застосування відповідних
санкцій. 

Аналіз запитів до ДПС і виступи офіційB
них представників НБУ у засобах масової інB
формації, свідчить, що суб’єкти господарюB
вання повинні забезпечити приймання пласB
тикових карток від споживачів. Однак це не
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так. Закон встановлює обов’язок сприяти
вільному вибору форм оплати товарів/поB
слуг; при цьому, виходячи із суті електронB
них грошей, вони також є електронним плаB
тіжним засобом. Про це свідчать науковоB
аналітичні матеріали НБУ [2].  

Питання щодо забезпечення споживачу
права розраховуватись електронними гроB
шима заслуговує на особливу увагу. По�пер�
ше, суб’єкт господарювання, який приймає
електронні гроші як оплату платежу за товаB
ри, роботи, послуги, має право використовуB
вати отримані електронні гроші виключно
для обміну на безготівкові кошти або поверB
тати їх користувачам у разі повернення ними
відповідно до Закону України «Про захист
прав споживачів» товарів, придбаних за
електронні гроші. По�друге, щоб забезпечиB
ти споживачу можливість ними розрахуватиB
ся, суб’єкту господарювання мало встановити
певний платіжний пристрій; йому слід бути
учасником відповідної платіжної системи, в
межах якої він може приймати електронні
гроші. По�третє, участь в електронній плаB
тіжній системі на даному етапі потребує певB
ної обізнаності із засадами її функціонуванB
ня. Так, емісію електронних грошей можуть в
Україні здійснювати лише банки, які отримаB
ли відповідну ліцензію й узгодили правила
функціонування нової електронної платіжB
ної системи з НБУ (таких сьогодні в Україні
2). Так, широко відома система Webmoney
діє поза межами правового поля. Також із
банком укладається відповідний договір, яким
на суб’єкта господарювання, серед інших,
покладається обов’язок не допускати викоB
ристання платіжних електронних грошових
коштів особами, які не мають на це повноваB
жень. По�четверте, важливим є питання заB
безпечення захисту в системах електронних
грошей. Сьогодні існує чимала кількість споB
собів шифрування інформації; застосовуB
ються і фізичні методи забезпечення захисB
ту. По�п’яте, з метою забезпечення захисту
вводяться ліміти на суму електронних гроB
шей, що можуть зберігатися на електронних
пристроях суб’єктів господарювання та споB
живачів (на електронному пристрої, який не
може поповнюватися ця сума дорівнює в УкB
раїні 2000 грн, на електронному пристрої,
який може поповнюватися, – 8000 грн). ІсB
нують й інші суттєві питання розрахунків

електронними грошима, які внаслідок об’ємB
ності, не можуть бути розглянуті в межах наB
шого дослідження. Але важливо те, що зоB
бов’язати суб’єкта господарювання приймаB
ти електронні гроші як форму оплати товаB
рів/послуг сьогодні видається досить проблеB
матичним завданням, яке до того ж, за наявB
ності інших альтернативних форм оплати,
може інтерпретуватися як порушення права
на ведення підприємницької діяльності (через
необхідність реєстрації в електронній плаB
тіжній системі та, можливо, небажання суB
б’єкта господарювання залишати свої персоB
нальні дані іншим особам). 

Висновки 

Існуючих засобів, спрямованих на забезB
печення реалізації права споживача розрахоB
вуватись електронними платіжними засобаB
ми, на даному етапі недостатньо. Тому необB
хідно проводити роз’яснювальну роботу сеB
ред суб’єктів господарювання щодо переваг
використання даної форми оплати товарів/
послуг. Крім санкцій, для суб’єктів господаB
рювання доцільно було б передбачити і стиB
мулювання, тобто заохотити їх до співпраці
із еквайрами. Слід також підвищити рівень
моніторингу та контролю уповноважених орB
ганів за встановленням відповідних платіжB
них пристроїв. Задля забезпечення права
споживача розраховуватися в будьBякій форB
мі, у тому числі електронними грошима, слід
законодавчо зобов’язати суб’єкта господарюB
вання брати участь у певній електронній плаB
тіжній системі, що, до речі, є більш вигідним
для останнього, ніж встановлення будьBяких
платіжних пристроїв. 
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The article defined the sufficiency and completeness of the main measures to ensure the implemen�
tation introduced in 2012 changes the possibilities for consumers to pay by electronic means of payment,
on one hand, and the responsibilities of vendors contribute to the consumer is free to choose the form of
payment for products and goods, on the other side. 

В статье определяется достаточность и полнота основных мер, обеспечивающих реализацию
введенных в 2012 г. изменений относительно возможностей потребителей рассчитываться элект�
ронными платежными средствами, с одной стороны, и обязанности продавцов/исполнителей спо�
собствовать потребителю свободно выбирать формы оплаты продуктов/товаров – с другой. 
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Економічне зростання в Україні, благоB
получчя її громадян напряму залежить
від рівня залучення довгострокових

інвестицій у найбільш перспективні галузі
економіки. Наша країна залишається приB
вабливою для інвестицій, але вона не стоїть
осторонь світових процесів і порушення макB
ростабільності на зовнішніх ринках вплиB
ває на інвестиційний клімат в Україні. Наша
країна все ще залишається у групі країн, які
не досягли хоча б середнього показника конB
курентоспроможності, і, за показниками заB
лучення інвестицій, значно відстає від розвиB
нутих держав. 

З метою створення сприятливих умов
для залучення інвестицій у розвиток базових
галузей економіки й інноваційної інфрастB
руктури, збільшення обсягу інвестицій, заB
безпечення їх концентрації на модернізації
виробництва, впровадження високих техноB
логій Кабінет Міністрів України затвердив
Програму розвитку інвестиційної та інноB
ваційної діяльності в Україні (постанова від
02.02.2011 р. № 389). 

Однією з причин низького інвестиційB
ного іміджу України є відсутність ефективB
них механізмів із залучення інвестицій. ІснуB
ючі ринкові механізми, як свідчить світовий
досвід, не можуть забезпечити спрямування
фінансових ресурсів на розвиток пріоритетB
них галузей економіки. Для цього потрібні
спеціальні інвестиційні інститути на кшталт
тих, що існують у багатьох країнах і, насампеB
ред, те, що зазвичай називають банком сприB
яння розвитку [1]. Шляхом зосередження
державних і приватних фінансових ресурсів
на довгостроковому фінансуванні масштабB
них національних проектів банки розвитку,
забезпечують високу динаміку інвестиційB
них та інноваційних процесів у країні, сприB
яють економічному і соціальному зростанню. 

Діяльність банків розвитку є особливо
ефективною в умовах модернізації економіB

ки, оскільки вони залучають інвестиційні реB
сурси для вирішення масштабних національB
них проектів, спрямовують їх у сектори екоB
номіки, де невигідно або занадто ризиковано
працювати іншим банкам. На відміну від коB
мерційних банків, банки розвитку займаютьB
ся довгостроковим кредитуванням на пільгоB
вих умовах, спрямовують фінансові ресурси
у статегічні галузі національної економіки –
промисловість, сільське господарство, експорт,
розвиток інноваційної структури. 

У вирішення проблем правового регулюB
вання діяльності фінансових установ значB
ний вклад внесли українські вченіBюристи 
Л. Воронова, І. Заверуха, С. Кадькаленко, 
Є. Карманов, Г. Нечай, Н. Пришва, А. СеліваB
нов та ін. Організації та діяльності банків
розвитку присвячені праці провідних світоB
вих економістів, професорів Гарвардського
університету Р. Хаусманна і Д. Родрика, роB
сійських економістів Л. Красавіної, Д. СмисB
лова, С. Биліняка, Д. Турчановського, які
обґрунтували важливість діяльності таких
інститутів в умовах дисбалансу інвестиційB
них потоків у країнах, що розвиваються. ОдB
нак розроблення концептуальних засад ствоB
рення та функціонування банку розвитку в
Україні як фінансового інститута, який може
справити цілеспрямований вплив на інвесB
тиційний процес, знаходиться на початковій
стадії, що потребує подальших наукових доB
сліджень. 

Метою цієї статті є дослідження особлиB
востей правового статусу та діяльності ніB
мецького банку розвитку KfW (KreditanB
stalt fur Wiederaufbau – кредит на реконB
струкцію) як одного з найуспішніших банB
ків розвитку cучасності, розроблення проB
позицій і рекомендацій щодо використання
досвіду цього банка при створенні й оргаB
нізації діяльності такої інвестиційної банB
ківської установи в Україні. 
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Світовий досвід банків розвитку, накопиB
чений і випробуваний в інших країнах, намаB
гаються запозичити і в Україні. Ще у 90Bті
роки XX ст. в Україні для фінансування заB
гальнодержавних проектів за допомогою ЄвB
ропейського банку реконструкції та розвитB
ку (далі – ЄБРР) створений Київський міжB
народний банк, діяльність якого набула коB
мерційної спрямованості. Пізніше цей банк
перейшов під контроль голландського банку
і, зрештою, був закритий. Вивчалися також
пропозиції створити банк розвитку на основі
іншого державного банку – Укрексімбанку,
на базі неприбуткової організації – НімецьB
коBУкраїнського фонду, але ці наміри не буB
ли реалізовані. У квітні 2009 р. Кабінет МіністB
рів України своїм розпорядженням № 439Bр
створив комісію з питань утворення банку
сприяння розвитку на базі ВАТ «УкраїнсьB
кий банк реконструкції та розвитку», яка чеB
рез рік була ліквідована.

У проекті Державної програми активіB
зації економіки на 2013–2014 рр., Уряд зазнаB
чив про неохідність створення банку розвитB
ку з метою стимулювання та підтримки розB
витку пріоритетних сфер економіки, інвесB
тиційних та інноваційних проектів, залучення
для їх фінансування довгострокових зовнішB
ніх інвестицій в економіку держави [2].

Чому потрібен банк розвитку, на яких
принципах (із урахуванням міжнародного досB
віду) він має створюватися та функціонувати?

Банки розвитку є різновидом інститутів
розвитку – спеціалізованих, заснованих на
державній або змішаній формі власності комB
паній, які забезпечують фінансування націоB
нальних інвестиційних проектів або проB
ектів, у фінансуванні яких не заінтересовані
бізнесові структури. Національний банк розB
витку – це фінансовий інститут, що виконує
функцію довгострокового фінансування проB
ектів, які не можуть бути повністю профіB
нансовані приватним бізнесом та які спрямоB
вані на створення сприятливих ефектів для
всього суспільства [3, с. 6]. 

Банки розвитку створюються для виB
правлення «провалів ринку» – ситуацій, коли
ринкові механізми не можуть вирішувати важB
ливі для суспільства соціальноBекономічні
проблеми, раціонально розподіляти та викоB
ристовувати ресурси, що потребує державноB
го втручання в економіку. У своїй діяльності
банки розвитку керуються загальнодержавB
ними інтересами та завданнями соцальноB
економічного розвитку всієї країни. Основне
завдання банків розвитку – перерозподіл
державних коштів у стратегічні сфери наB
ціональної економіки, національні проекти. 

Банки розвитку забезпечують залучення
інвестиційних ресурсів у сфери економіки,
які невигідні або ризиковані для бізнесу, воB
ни спеціалізуються на довгостороковому креB
дитуванні загальнонаціональних проектів,
сприяючи економічному зростанню. 

У своїй діяльності банки розвитку застоB
совують механізми финансування, які розB
поділяють ризики між бизнесовими структуB
рами та державою, використовують ринкові
стимули для успішної реалізації масштабних
національних проектів. Створення та діяльB
ність таких банків не суперечить принципам
ринкової економіки. Так, Європейська коміB
сія, що виступає за послідовне зниження роB
лі державного регулювання економіки, визнає
виправданість і законність існування банків
розвитку як інструмента економічної політиB
ки держави в умовах ринкових відносин [4]. 

Комісія з питань утворення банку сприB
яння розвитку в Україні, створена розпоряB
дженням Кабінету Міністрів України № 439Bр
як модель інституту розвитку, розглядала ніB
мецький банк розвитку KfW, Банк розвитку
Китаю та Банк розвитку Казахстану. Як найB
більш ефективний банк розвитку більшість
експертів називає німецький KfW, оскільки
цей банк не тільки ефективно розвиває екоB
номіку, а й нарощує свою капіталізацію. Його
облігації котируються на біржі з дуже низьB
ким спредом до безризикових активів; за заB
гальним обсягом залучених за рахунок обліB
гацій коштів він посідає п’яте місце відразу
після облігацій урядів Німеччини, Франції,
Англії та Італії [5]. Наприкінці 2012 р., за
версією ділового американського видання
«Global Finance», KfW визнаний найбільш
надійним банком у світі (згідно із щорічною
оцінкою 50 найнадійніших банків світу) і поB
сів перше місце в рейтингу надійності світоB
вих фінансових установ [6]. 

Діяльність KfW є настількі успішною, що
не обмежується фінансуванням національB
них проектів Германії, а фінансує також інB
вестиційні проекти та надає фінансові, конB
сультативні послуги країнам, що розвиваB
ються, державам із перехідними економікаB
ми. Свою допомогу таким країнам KfW зосеB
реджує на чотирьох основних напрямах, в
яких він має багаторічний досвід і спеціальні
знання: економічна інфраструктура, соціальB
на інфраструктура, ефективні фінансові сисB
теми, сільське господарство і захист навкоB
лишнього середовища [7]. Україна також співB
працює з KfW. 14 грудня 2012 року Кабінет
Міністрів України своїм розпорядженням
від 14.12.2012 р. № 1072Bр схвалив проект доB
говору про надання позики та гранту KfW
Україні на суму 12 млн євро для фінансуванB
ня проекту «Підтримка малих і середніх підB
приємств». Умови проекту передбачають можB
ливість обмеження розміру відсоткової ставB
ки для малих і середніх підприємств із метою
спрощення їх доступу до кредитів, можлиB
вість отримання консультативної допомоги з
питань залучення фінансових ресурсів для
реалізації інвестиційних проектів. 

KfW створений відповідно до Закону про
KfW від 1948 р. як корпорація публічного
права з метою відновлення німецької еконоB



Ф І Н А Н С О В Е П РА В О

7/2013

46

міки після Другої світової війни. KfW не є
комерційною організацією; пріоритет діяльB
ності цієї установи – державні інтереси. 

На сьогодні напрями діяльності KfW
визначаються загальними завданнями щодо
сприяння економічному зростанню та зайB
нятості в країні, фінансування експорту та міжB
народного співробітництва у сфері розвитку,
основними серед яких є [3, с. 14]: 

•• стимулювання розвитку економіки; 
•• сприяння розвитку малого та середньоB

го підприємництва; 
•• фінансова підтримка експортоорієнтоB

ваних підприємств; 
•• надання фінансової підтримки країнам,

що розвиваються, і країнам з перехідною екоB
номікою для реалізації спільних інвестиційB
них проектів; 

•• фінансування будівництва, купівля та моB
дернізація житла; 

•• фінансова підтримка містам і громадам
при фінансуванні інфраструктурних проектів. 

У статутному капіталі банку 80 % налеB
жить федеральним органам влади, а 20 % –
федеральним землям [8, с. 46–52]. Держава
як основний засновник KfW гарантує всі зоB
бов’язання банку за залученими позиками,
емітованими борговими зобов’язаннями, креB
дитами, наданими KfW, кредитами, за якими
KfW є гарантом або поручителем. Це дає
можливість KfW виконувати свої операції
без залучення депозитів фізичних осіб. ЗавB
дяки державній підтримці, KfW не конкурує
з іншими банками, не перешкоджає діяльB
ності приватних фінансових інститутів, не виB
трачає державні кошти там, де можуть проB
явити себе комерційні структури. НезважаB
ючи на державнy підтримку, уряд Німечини
не має права втручатися в оперативну діB
яльність KfW, що забезпечує його незалежB
ність при прийнятті рішень. 

KfW залучає кошти в основному шляхом
емісії облігацій (близько 90 % пасивів), міжB
банківських кредитів, залишків по рахункам
клієнтів та інших боргових зобов’язань [3, 
с. 15]. Відповідно до Закону про кредитну
справу, KfW не є кредитним інститутом, осB
кільки йому заборонено здійснення депозитB
них операцій. Відповідно, на KfW не пошиB
рюються правові норми банківського нагляB
ду, обов’язкові для інших кредитних інстиB
тутів країни. 

KfW видає кредити, банківські гарантії,
цільові гранти на великі суспільно значущі
проекти. Пріоритетами кредитної політики
банку є фінансовий сектор (62 %), промисB
ловість (7 %), приватні інвестиційні компанії
(6 %), авіабудування (3 %) та інші сектори
економіки [3, с. 15]. 

Механізм кредитування KfW полягає в
тому, що надання кредитів він здійснює не
безпосередньо (KfW – кінцевий позичальB
ник), а опосередковано (KfW – обслуговуB
ючий банк – кінцевий позичальник). Така

схема кредитування не створює конкуренції
комерційним банкам, а навпаки, перекредиB
товуючи інші банки, викуповуючи у них креB
дитні портфелі, можливо, в деяких випадках
субсидуючи відсоткову ставку, KfW створює
їм додаткові стимули для роботи з підприємB
ствами [9]. Тільки у виняткових випадках і з
відома ради керівників банку допускається
пряме кредитування [4].  

Клієнтам банку пропонуються різні фіB
нансові інструменти, у тому числі стимулюB
ючі програми кредитування, мезонінне фіB
нансування, приватні інвестиції тощо. 

Відповідно до закону, прибуток KfW не
підлягає розподілу між засновниками, а повB
ністю спрямовується на поповнення фондів.
Такий порядок не тільки підвищує відпоB
відальність виконавчого органу KfW за діB
яльність цієї установи, а й фактично виклюB
чає заінтересованість окремих міністерств та
вищих посадових осіб в отриманні одностоB
ронніх вигод від кінцевих результатів робоB
ти банку [10, с. 108–121]. 

За законом KfW звільнено від сплати поB
датків, встановлений особливий порядок 
ведення капітального будівництва, експлуB
атації й оренди будівель. Юридично встаB
новлене звільнення від податків виправдане
економічно, оскільки діяльність KfW спрямоB
вана на стимулювання економіки, зростанB
ня виробництва та зайнятості, що так чи інакB
ше сприяє зростанню доходів до бюджетної
системи країни. 

Зазначене свідчить, що правовий статус
KfW відповідає спеціальним принципам,
відповідно до яких створені та функціонуB
ють німецькі державні банки розвитку на феB
деральному і місцевому (федеральних зеB
мель) рівнях, а саме: банк розвитку не повиB
нен бути комерційною установою, а повинен
мати бездоганну репутацію та кредитоспроB
можність, бути політично нейтральним, зайB
матися реалізацією заходів державної екоB
номічної політики, для фінансування своїх
операцій, отримувати кошти з державного
бюджету, надавати кредити позичальникам
через комерційні банки, прибуток від своєї
діяльності спрямовувати в резервний та інші
фонди, мати гарантії держави за своїми зоB
бов’язаннями [10, с. 109]. 

У сучасних умовах KfW є банківською
групою – KfW Bankengruppe, до якої входять
п’ять банків: чотири з них є структурними
підрозділами KfW Bankengruppe і один доB
чірнім банком; група входить у десятку найB
більших банків Німеччини [11, с. 10–11]. 

Враховуючи досвід ефективної діяльносB
ті KfW щодо стимулювання економіки краB
їни шляхом сприяння розвитку підприємB
ництва, довгострокового кредитування інфB
раструктурних та інвестиційних проектів, фіB
нансової підтримки експортоорієнтованих
підприємств, вважаємо, що фінансова струкB
тура з аналогічним правовим статусом внесB



ла б істотний вклад у вирішення соціальноB
економічних завдань, які стоять перед УкраB
їною. Безумовно, необхідність створення банB
ку розвитку в Україні носить дискусійний
характер, але така фінансовоBінвестиційна
інституція вже засвідчила свою ефективB
ність у багатьох країнах світу, зокрема, KfW
в Німеччині. На нашу думку, це сприятиме
модернізації національної економіки, поліпB
шенню інвестиційного клімату в країни. 

Висновки 

Завдання модернізації економіки, залуB
чення інвестицій у розвиток базових галузей
економіки й інноваційної інфраструктури,
збільшення обсягу інвестицій та концентB
рації їх на модернізації виробництва, впроB
вадження високих технологій в Україні виB
магають створення спеціалізованої фінансоB
вої структури – банку розвитку як дієвого меB
ханізму інвестиційної політики. 

Банк розвитку має створюватися як окреB
ма фінансова установа за міжнародними
стандартами, під урядові гарантії, за рахунок
коштів державного бюджету, можливо за раB
хунок внутрішніх і зовнішніх позик, для сеB
редньострокового та довгострокового кредиB
тування пріоритетних для соціальноBекоB
номічного розвитку країни проектів, які не
отримують необхідних ресурсів із боку приB
ватного сектора через високу ризикованість,
тривалий термін окупності тощо. 

Кредитування таких проектів може здійснюB
ватися банком розвитку спільно з приватниB
ми структурами через комерційні банки з наB
данням гарантій, поручительств, страхової підB
тримки, що роблять важливі для держави проB
екти прийнятними для приватних структур. 

Мета, завдання та функції банку розвитB
ку, принципи і напрями його діяльності, обоB
в’язкові нормативи діяльності, способи виB
користання інвестиційних ресурсів, мехаB
нізм контролю за ефективністю їх руху, конB
троль за банком розвитку з боку уряду підляB
гають обов’язковому закріпленню в спеціB
альному законі та статутних документах банку. 
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The article investigates the legal status of the most successful and reliable bank of modernity – Ger�
man KfW, which not only provides financial problem solving economic growth and employment in the
country, but also finance investment projects and provides financial and advisory services to develo�
ping countries.  

В статье исследуется правовой статус наиболее успешного и надежного банка развития
современности – немецкого KfW, который не только финансово обеспечивает экономический
рост и занятость в стране, но и финансирует инвестиционные проекты, предоставляет фи�
нансовые и консультационные услуги развивающимся странам. 
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Інформація відіграє дедалі важливішу роль
у житті сучасної людини, суспільства,
держави. Науковці ведуть мову про почаB

ток нової епохи – століття інформатизації,
інформаційних відносин та інформації. РозB
виток і впровадження практично в усі сфери
діяльності інформаційних технологій суттєB
во змінює структуру суспільства, трансфорB
мує міжнародні відносини. Одним із найважB
ливіших напрямів цієї трансформації є реB
алізація національних інтересів держави щоB
до забезпечення безпеки України. 

Починаючи із середини ХХ ст. триває
бурхливий розвиток інформаційних технолоB
гій, які набули глобального характеру. ОбсяB
ги світової інформаційної індустрії зросли на
порядок, а тому можна стверджувати, що у свіB
ті стрімко формується інформаційне суспільB
ство. У сучасних умовах інформацію визнаB
чають основною цінністю в багатьох сферах
життєдіяльності людини та функціонування
держави. 

Актуальність теми зумовлюється особлиB
вим значенням інформації в розвитку «інB
формаційної епохи» ХХІ ст., а також умоваB
ми стрімкої глобалізації, тобто формуванням
єдиного планетарного фінансовоBекономічB
ного простору. У зв’язку з цим за відносно коB
роткий період часу проблематика ІнтернетB
злочинності, передусім організованої кіберB
злочинності, набула чітко визначеного як наB
ціонального, так і міжнародного та транснаB
ціонального характеру. 

Мета цієї статті полягає в дослідженні
проблемних питань забезпечення кібернеB
тичної безпеки України в умовах розвитку
глобальної інформаційної комп’ютерної
мережі Інтернет. 

В умовах стрімкого розширення кіберB
простору, бурхливого розвитку всесвітньої
мережі Інтернет і глобалізації у цій сфері
значна частина об’єктів інфраструктури будьB
якої країни може стати предметом посягань
зловмисників. Саме ці обставини виносять
проблему посилення кібернетичної безпеки
України в число першочергових. Проблемі,
що розглядається, приділяли увагу вчені, які
досліджували питання, пов’язані з проблемаB
ми кібербезпеки – В. Бутузов, В. ГавловсьB
кий, Д. Дубов, М. Карчевський, В. Поліщук,
О. Поляруш, В. Шеломенцев, О. Юрченко та
ін. В їх дослідженнях зазначається, що існуB
ючий стан кібербезпеки України ще не повB
ною мірою відповідає її національним інтеB
ресам. Тому назріла гостра необхідність розB
роблення та вжиття заходів, спрямованих на
посилення регулятивних і попереджувальB
них заходів держави для формування безB
печного інформаційного середовища, розшиB
рення міжнародного співробітництва у цій
сфері діяльності. 

Окремі аспекти інформаційної безпеки доB
сліджували О. Бєлова, А. Возженікова, І. БіньB
ко, О. Гончаренко, Б. Кормич, С. ГоловащенB
ко, В. Косевцов, В. Ліпкан, В. Лопатін, О. ГавB
рилов, В. Копилов, Р. Калюжний, Ю. МаксиB
менко, В. Цимбалюк та ін. 

В Україні формується система кібернеB
тичної безпеки. Як складову такої системи
слід розглядати єдину загальнодержавну
систему протидії кіберзлочинності, пропоB
зиції щодо якої ще у 2011 р. доручалося розроB
бити Кабінету Міністрів України за участю
Служби безпеки України. 

Різні аспекти правового забезпечення,
протидії кіберзагрозам вивчали В. Бутузов,
В. Гавловський, В. Голубєв, Д. Дубов, В. НоB
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моконов, Н. Ожеван, М. Погорецький, Є. РижB
ков, К. Тітуніна, Т. Тропіна та ін. 

Окремим аспектам правових та організаB
ційних засад інформатизації діяльності правоB
охоронних органів приділяється увага у наB
укових працях М. Швеця, К. Белякова, Є. ЛуB
к’янчикова, І. Арістової, В. Галатана, І. ІєруB
салімова та ін. Разом із тим аналіз проблем
організаційноBправового регулювання інфорB
маційного забезпечення в діяльності слідчих
існуючими працями себе не вичерпав, оскільB
ки зміни законодавства, впливаючи відпоB
відно на практику його застосування, породжуB
ють нові питання перед науковцями та поB
требують системного дослідження. 

Безпосередньо науковим напрямом інфорB
матизації правоохоронної діяльності займаB
ються такі вчені, як Д. Бєдняков, Р. КалюжB
ний, Я. Кондратьєв, Н. Лисов, Є. Лук’янчиB
ков, Д. Никифорчук, С. Овчинський, Ю. ОрB
лов, М. Погорецький, О. Пунда, В. Сапальов,
О. Сніцарь, В. Хахановський, В. Шамрай, 
М. Швець, В. Цимбалюк та ін. [1]. 

Питання підготовки фахівців у сфері інB
формаційних технологій вивчали Б. РомаB
нюк, В. Гавловський, М. Гуцалюк, А. Іщенко,
В. Цимбалюк, Р. Бєлкін, П. Біленчук та інші
вчені, які займалися розробленням питання
протидії кіберзлочинності [2]. 

Сучасні інформаційні технології широко
впроваджуються практично в усі сфери житB
тєдіяльності, у тому числі в правоохоронну
діяльність. Відповідно до Указу Президента
України «Про Єдину комп’ютерну інформаB
ційну систему правоохоронних органів з пиB
тань боротьби зі злочинністю» від 31.01.2006 р.
№ 80/2006, наказу МВС України «Про затверB
дження програми створення інтегрованої інB
формаційноBпошукової системи органів внутB
рішніх справ України» від 07.06.2006 р. № 571
та інших нормативноBправових актів в УкB
раїні здійснюється інформатизація правоB
охоронної діяльності. 

В умовах глобалізації інформаційних
процесів, їх інтеграції в різні сфери суспільB
ного життя керівництво провідних держав
світу приділяє посилену увагу створенню та
вдосконаленню ефективних систем захисту
інфраструктури від зовнішніх і внутрішніх заB
гроз кібернетичного характеру. ЗабезпеченB
ня належного рівня кібернетичної безпеки є
необхідною умовою розвитку інформаційноB
го суспільства в Україні. 

Просування України на шляху ЄвропейB
ської інтеграції тісно пов’язане з необхіднісB
тю подальшого розвитку інформаційного сеB
редовища країни, тобто кіберпростору. ПроB
ведений нами аналіз свідчить, що у багатьох
країнах світу вже сформовані загальнодерB
жавні системи кібернетичної безпеки – як
найбільш оптимальної організаційної струкB

тури, у тому числі правоохорони, які можуть
терміново інтегруватися та взаємодіяти із
різними державними організаціями та приB
ватним сектором для спільної протидії кіберB
загрозам. 

Ми поділяємо точку зору В. БуржинсьB
кого, який вважає, що інформатизація опеB
ративноBрозшукової діяльності та ситуалізаB
ція доказової бази оперативних підрозділів є
одним із факторів якісно нового науковоB
інформаційного забезпечення правоохоронB
ної діяльності, захисту прав та інтересів громаB
дян, швидкого входження у міжнародні поліB
цейські інформаційні системи національних
правоохоронних органів. Оперативні працівB
ники сьогодні мають бути обізнані з вітчизB
няним і зарубіжним досвідом інформатизації
правоохоронної діяльності, її теоретичними
засадами, практичними рекомендаціями, воB
лодіти методологією формування та викориB
стання оперативних баз даних. 

Правовою основою кібернетичної безпеB
ки України є Конституція України, закони
України «Про основи національної безпеки»,
«Про інформацію», «Про захист інформації в
інформаційноBтелекомунікаційних системах»,
«Про Основні засади розвитку інформаційB
ного суспільства в Україні на 2007–2015 роB
ки» та ін., Конвенція Ради Європи про кіберB
злочинність, інші міжнародні договори, згоB
да на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, Доктрина інформаційної безB
пеки України, а також видані на виконання
законів інші нормативноBправові акти. 

Разом із тим аналіз чинного законодавB
ства дозволяє визначити як основну проблеB
му правового забезпечення системи кібернеB
тичної безпеки України відсутність розробB
леного та нормативно закріпленого понятійB
ного апарату у цій сфері. Недоліки понятійB
ного апарату у сфері забезпечення кібернеB
тичної безпеки не дозволяють: визначити озB
наки й об’єктивно оцінити основні загрози у
національному сегменті кіберпростору, найB
більш ефективні заходи забезпечення кіберB
нетичної безпеки; чітко сформулювати завB
дання та функції суб’єктів кібернетичної безB
пеки тощо. У законодавстві відсутнє визнаB
чення не тільки поняття «кібернетична безB
пека (кібербезпека)», а й таких понять, як
«кібернетичний простір (кіберпростір)», «кіB
бернетична загроза (кіберзагроза)», «кіберB
нетична атака (кібератака)», «кібернетичний
захист (кіберзахист)», «кібернетичний злочин
(кіберзлочин)», «кіберзлочинність» тощо. 

На основі наукових, теоретичних і практичB
них напрацювань необхідно при визначенні
цих термінів надавати їх у широкому розумінB
ні (тлумаченні), враховуючи вже наявні у таB
ких галузях науки, як кібернетика, інформатиB
ка, безпекознавство, кримінальне право тощо. 
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В статье исследуются вопросы обеспечения кибернетической безопасности Украины в ус�
ловиях развития глобальной информационной компьютерной сети Интернет, раскрывается
понятие «Интернет�преступность» в условиях формирования информационного общества в
государстве. 

Під кібернетичною безпекою слід розуB
міти стан захищеності прав, свобод, інтересів
особи, суспільства, держави від внутрішніх 
і зовнішніх загроз, пов’язаних із використанB
ням ресурсів кіберпростору, що базується на
основі національного законодавства та міжB
народного права. 

Незважаючи на норми прийняті національB
ним законодавством по боротьбі з кіберзлоB
чинністю у ряді країн, у тому числі в Україні,
її «уніфікований» склад чітко не визначений,
оскільки як можливості технічних засобів,
програмного забезпечення, засобів телекомуB
нікацій, так і кримінальні хитрування кіберB
злочинців безперервно зростають із розвитB
ком науковоBтехнічного прогресу та несвоєB
часністю прийняття законів у цій сфері. 

На жаль, на сьогодні не існує загального
визначення поняття «комп’ютерний злочин»,
а сам термін має переважно операційний хаB
рактер. Це зумовлено відсутністю одномаB
нітної доктринальної концепції, на підставі
якої можна було б віднести конкретні проB
типравні діяння до таких злочинів, у зв’язку
з постійними змінами інформаційних техноB
логій. Ми поділяємо думку Т. Тропіної та
вважаємо, що поняття «кіберзлочинність» поB
трібно вживати замість поняття «комп’ютерB
на злочинність», оскільки останнє вже не
охоплює всі протиправні діяння в цій сфері.
Вживання понять «кіберзлочинність» і «кіберB
злочин» дозволить у подальшому уникати

ускладнень при кваліфікації відповідних інB
формаційних правопорушень. 

Викладене дозволяє зробити висновок,
що на сьогодні проблеми координації та взаB
ємодії у правоохоронній діяльності з протиB
дії кіберзлочинності можна розглядати з двох
сторін: координація та взаємодія всередині
країни між правоохоронними й іншими дерB
жавними органами України; організаційна
правоохоронна діяльність із міжнародним
співтовариством, зокрема Європейським та
тісна взаємодія з ними. 
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Держава є визначальним і водночас доB
сить суперечливим елементом в еконоB
міці. Її залежність від чинної економічB

ної системи та залежність економіки від дерB
жавної політики демонструють усю складність
цього інституту. Якщо ще 200 років тому ринB
кова економіка розвивалася самостійно і майB
же незалежно від держави, то сьогодні, в епоB
ху тотального монополізму та державного втруB
чання, розвиток економіки безпосередньо виB
значається політичними рішеннями різних гіB
лок влади [1, с. 81–84]. Не випадково відомий
голландський економіст Я. Тінберген визнаB
чив економічну політику через систему дій
уряду, яка повинна включати вибір кінцевої
мети політики, виходячи з максимізації функB
ції суспільного благополуччя [2, с. 27]. ФарB
мацевтичний ринок також не може ефективB
но функціонувати без участі держави та відB
повідної економічної політики держави, осB
кільки вона забезпечує правове поле її діяльB
ності, гарантує право приватної власності,
захист конкурентних відносин між суб’єктаB
ми господарювання, не допускає монополізаB
ції ринків, регулює ціни на продукцію «приB
родних монополій», тобто у випадку відсутB
ності конкурентних ринків [3]. 

У Господарському кодексі (далі – ГК)
України (ч. 4 ст. 9), задекларовано, що правоB
ве закріплення економічної політики здійснюB
ється шляхом визначення засад внутрішньої
та зовнішньої політики, у прогнозах і програB
мах економічного і соціального розвитку УкB
раїни й окремих її регіонів, програмах діяльB
ності Кабінету Міністрів України, цільових
програмах економічного, науковоBтехнічного
та соціального розвитку, а також відповідних
законодавчих актах. 

Слід зазначити, що в Законі України
«Про державне прогнозування та розробленB
ня програм економічного і соціального розB
витку України» міститься детальна реглаB
ментація учасників державного прогнозуB
вання та розроблення відповідних програм
розвитку та системи прогнозних і програмB
них документів. Отже, характерною ознакою
державної економічної політики є те, що воB
на оформлюється у вигляді законів і цільоB
вих програм, розрахованих на довгострокову
перспективу. Основними видами державної
економічної політики є: інноваційна, що приB
пускає проведення державної політики у сфеB
рі науки й інновацій, політики сприяння проB
мисловим суб’єктам господарювання в удосB
коналенні технологій, продукції через розвиB
ток спільних НДДКР; інвестиційна, що здійB
снюється через стимулювання розвитку проB
мислових підприємств за прямої участі дерB
жави у фінансуванні розвитку виробничої
інфраструктури та через механізми прискоB
реної амортизації основного капіталу; струкB
турна, що передбачає як заходи селективної
прямої підтримки бізнесу за окремими галуB
зями, так і регулювання діяльності галузевих
ринків через законодавство [4].

Економічні концепції політики як систеB
ми цілей, визначальних принципів, політичB
них стратегій та інструментів впливу розвиB
валися з часів меркантилізму. МеркантилісB
ти висунули на перший план національні 
інтереси держави, досягнення яких мало заB
безпечуватись усіма силами суспільства. На
методологічному рівні це було спробою виB
значення нормативних принципів поведінки
держави, згідно з якими добробут громадян
набуває значення лише тоді, коли він сприB
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яє посиленню державної могутності. У меB
жах такого підходу найбільше значення має
протекціонізм як метод захисту національB
них інтересів [5, с. 127].

СоціальноBекономічні реформи, що здійB
снюються останнім часом, зумовили радиB
кальні зміни в українському суспільстві щоB
до соціальних відносин. Необхідність докоB
рінних змін у забезпеченні якісних характеB
ристик життя громадян є одним із найважB
ливіших завдань соціальної політики, невід’ємB
ною складовою якої є охорона здоров’я. РеB
формування відносин у сфері охорони здоB
ров’я, у тому числі на фармацевтичному ринB
ку, актуалізує дослідження різноманітних
аспектів діяльності соціальної держави. На
особливу увагу заслуговує аналіз економічB
ної політики держави на фармацевтичному
ринку. Важливою складовою державної поліB
тики на фармацевтичному ринку, спрямоваB
ної на забезпечення здоров’я нації, мають буB
ти пріоритети економічних чинників, що є
принципово важливим елементом у контексті
реального забезпечення конституційних гаB
рантій і розвитку механізмів відповідальносB
ті держави. 

Економічна політика як функція й інстB
румент діяльності держави полягає у визнаB
ченні змісту, методів та алгоритму її правовоB
го впливу на сферу відносин господарюванB
ня. Вона реалізується шляхом встановлення
такої конфігурації правового господарського
порядку, що є суспільно необхідним на конкB
ретному етапі розвитку національної екоB
номіки. Слід зазначити, що фіксація форм
реалізації державою економічної політики й
її основних напрямів у главі 2 ГК України
потребує її розширення шляхом включення
норм, що забезпечують інституалізацію саме
господарськоBправової політики, встановленB
ня її зв’язку із змістом і джерелами державB
ної економічної політики та вплив на систеB
матику правовідносин господарського поB
рядку. Крім того, становлення України як соB
ціальної держави зумовлює необхідність форB
мування механізмів, здатних забезпечити
право громадян на охорону здоров’я, у тому
числі їх медикаментозне забезпечення.

На етапі сьогоденних трансформацій, які
відбуваються у сфері охорони здоров’я та 
на фармацевтичному ринку, досить актуальB
ними є дослідження прогнозного характеру
щодо результатів запровадження окремих
нормативноBправових актів. Це зумовлено
нерівномірністю бюджетних надходжень і
витрат у сфері охорони здоров’я, необхідB
ністю забезпечення стовідсоткового фінанB
сування видатків. Але, насамперед, заслугоB
вують на увагу масштабність реформ, що відB
буваються на фармринку, а також їх обґрунB
тування. 

Проблеми реалізації економічної політиB
ки держави через застосування правових заB
собів і механізмів були предметом наукових
досліджень таких ученихBгосподарників, як
О. Вінник, Д. Задихайло, Г. Знаменський, 
В. Мамутов, О. Подцерковний, В. УстименB
ко, В. Щербина та ін. Однак правові засоби
та механізми реалізації економічної політики
держави на фармацевтичному ринку залиB
шилися поза увагою зазначених дослідників. 

Метою цієї статті є аналіз існуючих госпоB
дарськоBправових засобів і механізмів реB
алізації економічної політики держави на
фармацевтичному ринку, а також досліB
дження його сучасного законодавчого заB
безпечення.

В останні роки спостерігається зростання
відносного значення непрямих видів державB
ної економічної політики, що найбільшою
мірою дозволяють вирішувати завдання із
формування соціальноBекономічного середоB
вища підприємництва, яке сприяє зростанню
конкурентоспроможності промисловості. 
У складі групи «непрямих» видів промислової
політики найбільш важливу роль відіграють:
податкова (як інструмент макроекономічноB
го регулювання стійкого росту промислоB
вості та перерозподілу засобів на потреби
економічної інфраструктури); кредитноBгроB
шова (яка має важливе значення у макроекоB
номічному регулюванні економічного росту
та створює основу для селективного впливу
на інноваційноBінвестиційний процес у проB
мисловості); бюджетна (яка впливає на стан
фінансової системи й є основним механізмом
здійснення різноманітних державних проB
грам, що прямо та (або) побічно впливають
на ситуацію в промисловості); митної (яка
виконує функції регулювання іноземної конB
куренції на внутрішніх ринках промислової
продукції); зовнішньоторговельна (що вплиB
ває на рівень експортної орієнтації націоB
нальних виробництв і на характер галузеB
вої структури промисловості з урахуванням
можливостей міжнародного поділу праці [6].
Роль держави має активізуватися в резульB
таті: формулювання внутрішньої політики в
глобальному контексті; розроблення юриB
дичної бази регулювання бізнесу; поліпшенB
ня підприємницького середовища та забезпеB
чення конкурентоспроможності ринків, вклюB
чаючи правові реформи у сфері їх регулюB
вання; стимулювання поліпшення корпораB
тивного управління; заохочення нових підB
приємств і нових галузей. Сьогодні у світі
спостерігається явне посилення ролі держаB
ви в конкурентному міжнародному обміні
товарами та послугами, а також стимулюванB
ня конкурентоспроможності [7].
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Слід зазначити, що стратегія державної
економічної політики, крім загальних принB
ципів, видів і напрямів індустріального розB
витку, повинна враховувати особливості гаB
лузевого розподілу потенціалу держави, наB
самперед у соціальній сфері, комерціалізація
яких зробила їх недоступними для багатьох
верств населення [8, с. 273–333]. Для ефекB
тивного впровадження державної економічB
ної політики України на фармацевтичному
ринку його слід розглядати як окрему галуB
зеву модель.

Незаперечним залишається факт існуB
вання об’єктивної колізії між суспільними поB
требами, інтересами бюрократії та ринкових
суб’єктів. Це пояснюється тим, що розпоB
дільчі процеси завжди перебувають під могутB
нім впливом інтересів специфічних груп, з
одного боку, і індивідуальних переваг суб’єкB
тів ринку – з іншого. Відповідно будьBяка
спроба гіпертрофувати те чи інше, тобто зроB
бити вибір на користь однієї сторони, несе в
собі величезний ризик спотворюючого вплиB
ву на виявлені суспільні потреби. Іншими
словами, наслідки тієї чи іншої економічної
політики можуть бути непередбачуваними;
навіть сама невизначеність може стати непеB
редбачуваним наслідком [1, с. 81–84]. Тому
нікого не дивує той факт, що підвищення акB
тивності щодо нормативного забезпечення
фармацевтичного ринку збіглося з появою на
ньому нових «гравців». Так, роздрібні продаB
жі досягли лише у 2010 р. близько 20 млрд грн,
що привабило великий капітал. В аптечний
бізнес увійшли такі бізнесмени, як Р. АхмеB
тов і С. Тигипко. Крім того, стартував аптечний
проект групи «Приват» [9]. Все це також вплиB
нуло на розвиток фармацевтичного ринку.

Д. Задихайло вважає, що проблема вплиB
ву новостворених в Україні центрів приватB
ної макроекономічної влади на економіку
країни, на політичну й інформаційну систеB
ми суспільства, врештіBрешт, на державу та
зміст державної політики в нашій країні стоB
їть на порядок гостріше, ніж у розвинутих
країнах заходу [10, с. 33–34].

Протягом 2010–2012 рр. на державному
рівні здійснені такі кроки щодо розвитку
фармринку: 13.09.2010 р. Міністерство охоB
рони здоров’я (далі – МОЗ) України затверB
дило Концепцію розвитку фармацевтичного
сектора галузі охорони здоров’я України на
2011–2020 рр., метою якої є забезпечення
якості та доступності ліків для населення,
формування ефективного менеджменту у
секторі, реформування системи наукового
забезпечення, впровадження та розвиток форB
мулярної системи; 11.04.2011 р. МОЗ УкB
раїни оприлюднило проект Концепції дерB
жавної цільової програми «Розвиток імпорB
тозамінних виробництв в Україні та заміщенB

ня імпортованих лікарських засобів вітчизB
няними, у тому числі біотехнологічними преB
паратами та вакцинами на 2011–2021 рр.», в
якому виділені ключові напрями імпортоB
заміщення у галузі; 01.01.2011 р. Державна
служба України з лікарських засобів приєдB
налася до Міжнародної системи співробітB
ництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S),
що сприятиме наближенню українського фарB
мацевтичного ринку до міжнародних станB
дартів якості; 22.06.2011 р. Кабінет Міністрів
України схвалив Державну цільову науковоB
технічну програму розроблення новітніх техB
нологій створення вітчизняних лікарських
засобів для забезпечення охорони здоров’я
людини та задоволення потреб ветеринарної
медицини на 2011–2015 рр., метою якої є
створення в Україні замкнених циклів розB
робки та виробництва інноваційних лікарсьB
ких засобів; 08.09.2011 р. Верховна Рада прийB
няла Закон України «Про внесення змін до деB
яких законодавчих актів України щодо запоB
бігання фальсифікації лікарських засобів»,
згідно з яким уперше запроваджено адмініB
стративну та кримінальну відповідальність за
дії з фальсифікованими лікарськими засобаB
ми, що сприятиме зменшенню частки фальB
сифікованих лікарських засобів на ринку
України; з 29.12.2011 р. запроваджені нові
ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової та роздрібної торгівлі лікарськими
засобами, які передбачають обов’язкове доB
тримання оптовими компаніями європейсьB
ких стандартів належної дистриб’юторської
практики (Good Distribution Practice), а таB
кож заборону торгівлі лікарськими засобами
через мережу Інтернет, ліквідацію аптечних
кіосків з 01.01.2013 р., що тягне переформаB
тування фармринку; у 2012 р. в Україні розB
почато процес запровадження референтних
цін на лікарські засоби; наказом МОЗ УкраB
їни від 03.10.2011 р. № 634 введені в дію: КеB
рівництво СТBН МОЗУ 42B3.0:2011 «ЛікарB
ські засоби. Фармацевтична розробка (ICH
Q8)»; СТBН МОЗУ 42B4.0:2011 «Лікарські
засоби. Належна виробнича практика»; КеB
рівництво СТBН МОЗУ 42B4.2:2011 «ЛікарB
ські засоби. Управління ризиками для якості
(ICH Q9)»; СТBН МОЗУ 42B4.3:2011 «ЛікарB
ські засоби. Фармацевтична система якосB
ті (ICH Q10)»; СТBН МОЗУ 42B4.4:2011 
«Лікарські засоби. Міжнародні гармонізоB
вані вимоги щодо сертифікації серії»; СТBН
МОЗУ 42B5.1:2011 «Лікарські засоби. НалежB
на практика зберігання». А раніше, наказом
МОЗ України від 12.04.2011 р. № 203 ввеB
дено в дію СТBН МОЗУ 42B4.1:2011 «ЛікарB
ські засоби. Досьє виробничої дільниці». 

Слід зазначити, що більшість представлеB
них нормативних ініціатив викликали на
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фармацевтичному ринку неоднозначну реB
акцію, зокрема політика імпортозаміщення
лікарських засобів. Не випадково проект
нормативноBправового акта щодо імпортоB
заміщення на сьогодні так і не прийнятий. 
В. Мамутов вважає, що економічна наука давB
но довела, а практика розвинутих країн підB
твердила доцільність і необхідність добиваB
тися у соціальноBекономічній політиці оптиB
мального поєднання державного регулювання
економіки з ринковою саморегуляцією. ДерB
жава не повинна допускати невиправданого
втручання у господарську діяльність, яке не
повинно бути надмірним і таким, що поруB
шує закон, але має забезпечувати вирішення
завдань соціального розвитку [11]. Проте неB
обхідність створення механізмів дієвої екоB
номічної політики держави на фармацевтичB
ному ринку зумовлена сьогодні тим, що в
Україні виникли об’єктивні передумови для
зміни системи господарювання в цілому й,
як наслідок, зміни поглядів на систему охоB
рони здоров’я, перш за все в частині функціоB
нування закладів охорони здоров’я. 

Очевидно, що будьBякій активній діяльносB
ті держави, спрямованій на здійснення керуB
ючого впливу на зміст, характер та інтенB
сивність реалізації суспільних відносин, має
передувати окрема підготовча фаза діяльB
ності державного апарату, що полягає у вивB
ченні стану та динаміки розвитку названих
суспільних відносин, їх політикоBправовій
оцінці; прогнозуванні напрямів і параметрів
наслідків процесу їх розвитку; створенні вірB
туальної оптимізованої моделі такого розB
витку, що оцінюється як політично прийнятB
на; з’ясуванні ресурсних та інструментальB
них можливостей держави щодо ефективноB
го впливу на об’єкт управління; формалізації
доктринальних положень політики у докуB
ментах, що мають юридичну силу та можуть
виконувати функцію алгоритму діяльності
органів держави та посадових осіб, спрямоваB
ного на досягнення визначених суспільних
ефектів; контролі за реалізацією сформоваB
ної політики держави в процесі функціонуB
вання механізмів державного управління (з
можливою поточною модифікацією складоB
вих державної політики, що застосовується).

Разом із тим чинне законодавство не охопB
лює весь цикл державної управлінської діB
яльності, а фактично спрямоване на реалізаB
ційний аспект політики держави, що виявляє
себе в процесі владної функціональної діяльB
ності державного апарату, практичного виB
користання його повноважень і засобів вплиB
ву на суспільні відносини. Мовою госпоB
дарського права це означає фазу практичної
реалізації організаційноBгосподарських повB
новажень відповідними владними суб’єктаB
ми щодо господарської діяльності.

Процес аналітичноBоціночної діяльності,
формування цілей та алгоритму названого
впливу, що утворює обов’язкову, необхідну і
визначальну ланку в «технології» управлінB
ської діяльності держави, значною мірою
представлений прогалиною конституційноB
правового регулювання, яка на рівні поточB
ного законодавства хоч і компенсується, але
суперечливо та фрагментарно. Слід визнати,
що спроби інституалізації феномена «політиB
ка держави», перш за все, її економічної поB
літики на рівні кодифікованих актів законоB
давства України виконують надзвичайно важB
ливе суспільноBправове завдання [12]. Так, у
ГК України зафіксовано, що у сфері господаB
рювання держава здійснює довгострокову
(стратегічну) та поточну (тактичну) еконоB
мічну і соціальну політику, спрямовану на реB
алізацію й оптимальне узгодження інтересів
суб’єктів господарювання і споживачів, різB
них суспільних верств населення в цілому
(ст. 9). У той самий час слід визнати, що форB
мування державної політики, процес узгодB
ження її положень із основними суб’єктами
суспільних відносин відповідних сфер управB
ління, врахування різноманітних наслідків
реалізації такої політики не може бути звеB
дено лише до державного прогнозування та
розроблення відповідних державних проB
грам. Тому, зазначає Д. Задихайло, слід визнаB
ти, що положення п. 4 ст. 9 ГК України має
набути більш конкретизованого вигляду (як
закритий перелік видів нормативноBправоB
вих актів спеціального призначення – фіксаB
ції положень державної економічної політиB
ки в тій чи іншій сфері господарювання) [12].
Зазначений недолік ГК частково відображеB
ний у тих процесах, що сьогодні відбуваютьB
ся на фармацевтичному ринку. Як наслідок,
не прораховані можливості фармацевтичної
індустрії щодо випуску продукції у випадку
відмови, з будьBяких причин, закордонних тоB
варовиробників здійснювати ввезення фармB
продукції на територію України. Це особлиB
во актуально в контексті запровадження ліB
цензування імпорту лікарських засобів. 

Аналіз змістовної частини згаданих дерB
жавних програм, яка є типовою формою виB
кладення положень державної політики, свідB
чить, що саме цей інформаційний продукт
має стати важливим і ключовим джерелом
правотворчої діяльності держави у відпоB
відній сфері законодавчого регулювання, а в
більш широкому сенсі – джерелом органіB
зації правового впливу на відносини у сфері
господарювання, у тому числі на фармацевB
тичному ринку, а тому державна програма
розвитку фармацевтичного ринку має стати
джерелом формування відповідних полоB
жень, насамперед, господарськоBправової поB
літики держави. 
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Заслуговує на увагу те, що Закон УкраB
їни «Про державне прогнозування та розробB
лення програм економічного та соціального
розвитку України» серед вимог до змісту відB
повідних державних програм, у тому числі
галузевих (статті 8, 14), відсутні вказівки на
обов’язковість програмної складової саме
щодо правової та законодавчої політики. ОдB
нак будьBяка ґрунтовна актуалізація державою
необхідності здійснення керуючого впливу
на ту чи іншу сферу економічного життя
логічно має забезпечуватися шляхом внесенB
ня таких змін до законодавства, що мають
модернізувати відповідні існуючі правові 
режими господарювання. Адже право було і
залишається основним інструментом впливу
держави на суспільні відносини. Відсутність
планів застосування саме правових засобів
впливу вказує на сподівання розробників і
посадових осіб обмежитися лише владними
організаційними та ресурсними можливосB
тями, що в цілому може дати лише разові та
несистемні ефекти.
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Господарський кодекс (далі – ГК) УкB
раїни передбачає предмет договору одB
нією з його істотних умов. Нарівні з ціB

ною та строком, він є основою для господарB
ського договірного зобов’язання. НеузгоджеB
ний предмет не дозволяє визначити видову
належність договору, отже, правильно застоB
совувати положення законодавства для встаB
новлення сторонами й інших його умов. ПраB
вильно окреслена у текстовому документі
умова про предмет дозволяє чітко встановиB
ти на що спрямоване волевиявлення контрB
агентів, є основою для окреслення їх взаємних
прав та обов’язків, дозволяє правильно виріB
шувати судові спори у разі виникнення супеB
речок між ними. 

Предмет договору підряду на капітальне
будівництво визначають два різнорівневих
нормативноBправових акти, які певною міB
рою є неузгодженими та потребують удоскоB
налення. Питання про предмет договору, у
тому числі договору будівельного підряду
важко назвати малодослідженим. Проблеми
предмета договору підряду на капітальне буB
дівництво у радянський період розглядали
М. Брагінський, І. Брауде, С. Верб, О. Іоффе,
М. Ринг, В. Романенко, М. Сулейменов, Ю. ТолB
стой, М. Черняк, В. Чигір. У сучасний період
дослідженню предмета договору будівельноB
го підряду приділяли увагу українські вчені
О. Дзера, Н. Кузнєцова, В. Луць, Р. МайдаB
ник, С. Сеник, Г. Гриценко. 

Незважаючи на значну кількість теореB
тичних розробок можна констатувати відB
сутність єдності поглядів на предмет договоB
ру будівельного підряду та підряду на капіB
тальне будівництво тощо. Отже, необхідB
ність визначення поняття «предмет договору
підряду на капітальне будівництво» є актуB

альною для вирішення як теоретичних, так і
практичних завдань. 

Метою цієї статті є формування поняття
«договір підряду на капітальне будівницB
тво», розкриття його змісту та формулюB
вання на цій основі пропозицій із удоскоB
налення чинного господарського законоB
давства. 

Частина 5 ст. 318 ГК України предмет доB
говору підряду на капітальне будівництво
прямо не розкриває, але встановлює, що він
повинен визначати найменування об’єкта, обB
сяги та види робіт, передбачені проектом. ПевB
ним чином доповнює її ч. 4 ст. 180 ГК УкраB
їни, за якою предмет у господарському догоB
ворі має дозволяти встановити найменуванB
ня та кількість робіт, а також вимоги до їх
якості. В узагальненому вигляді за ГК УкраB
їни предметом договору підряду на капітальB
не будівництва є об’єкт і робота. 

Відповідно до п. 14 Загальних умов уклаB
дення та виконання договорів підряду в капіB
тальному будівництві, затверджених постаноB
вою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р.
№ 668, предметом договору підряду є роботи,
пов’язані з будівництвом об’єкта, обов’язок
щодо виконання яких покладається на підрядB
ника. Пункт 15 зазначених Загальних умов
зобов’язує сторони встановити показники,
що характеризують предмет договору: наймеB
нування об’єкта будівництва та його місцеB
знаходження, основні параметри (потужність,
площа, об’єм тощо), склад та обсяги робіт, які
передбачені проектною документацією, інші
показники. Таким чином, перелік характерисB
тик залишається відкритим, що не сприяє наB
лежному розумінню предмета договору підряB
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ду на капітальне будівництво. Порівняння пунB
ктів 14 та 15 Загальних умов дозволяє дійти
висновку – хоча прямо предметом договору
названі лише роботи, але ним є й об’єкт будівB
ництва, тобто зазначеними нормативноBпраB
вовими актами до предмета договору підряB
ду на капітальне будівництво віднесені: буB
дівельні роботи; об’єкт будівництва. У закоB
нодавчих актах є різні визначення останньоB
го терміна, але в загальному вигляді до них
віднесені будинки, будівлі, споруди будьB
якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкB
ти, інженерноBтранспортна інфраструктура.
З цього випливає, що господарським законоB
давством опосередковано предметом договоB
ру підряду на капітальне будівництво визнаB
ється результат будівельних робіт у вигляді
новобудови, хоча за таким підходом за його
межами залишаються результати інших буB
дівельних робіт. 

Серед науковців поширеною є точка зоB
ру, згідно з якою предмет договору будівельB
ного підряду – це результат будівельних та
інших суміжних робіт [1, с. 677; 2, с. 575]. ТаB
кож були висловлені позиції, що ним є будіB
вельні роботи [3, с. 541], виконання будівельB
них робіт або об’єкт будівництва [4, с. 674].
Інший погляд полягає в тому, що предметом
договору підряду є як будівельні роботи, так
і їх результат [5, с. 7]. О. Іоффе зазначав, що
договір підряду на капітальне будівництво
має два предмети: матеріальний – споруда,
створення якої передбачено планом, і юридичB
ний – діяльність підрядника [6, с. 190–191].
Близькою до вказаної є точка зору, запропоB
нована С. Сеник, яка також поділяє ці катеB
горії, але результат виконаних робіт відноB
сить до предмета договору, а здійснення роB
біт у капітальному будівництві до об’єкта зоB
бов’язання [7, с. 86].  

Більш правильною, хоч і не зовсім повB
ною, здається позиція, за якою у предметі доB
говору будівельного підряду поєднуються
відповідні роботи й їх результат. 

Надання пріоритету саме результату будіB
вельних робіт як предмету договору будівельB
ного підряду не зовсім правильне. 

По�перше, безумовно, передусім замовниB
ка інтересує результат робіт, але специфіка
договору будівельного підряду полягає у тоB
му, що і сам процес його досягнення може буB
ти важливим для нього (замовник має право
контролювати хід, якість будівельних робіт,
строки виконання, а також дотримання їх 
обсягу). Цивільний кодекс (далі – ЦК) УкраB
їни передбачає обов’язок замовника сприяти
контрагенту у виконанні будівельних робіт і
встановлює види такого сприяння, що також

свідчить про важливість процесу роботи у
предметі цього договору. 

По�друге, за загальним правилом власниB
ком об’єкта будівництва або результату інB
ших будівельних робіт є замовник (ст. 876
ЦК України). Очевидно, цей результат на
момент укладення договору ще не існує; до
його виникнення призводить саме процес
будівельних і пов’язаних із ними робіт. С. ЮшB
кевич слушно зазначає, що специфіка предB
мета підрядних договорів у будівництві поB
лягає в єдності його статичних і динамічних
складових. До останніх відносяться характеB
ристики часу та самого процесу робіт, який
має пряме і безпосереднє відношення до стаB
тичних складових [8, с. 41]. Якщо будівельні
роботи не враховувати як важливу складову
та залишити поза предметом договору будіB
вельного підряду, тоді не зовсім зрозуміло з
яких підстав відбувається передання грошоB
вих коштів від замовника підряднику. ЗаB
мовник не може платити тільки за результат
будівельних робіт, адже він і так є його власB
ником. Включення до предмета зазначеного
договору процесу виконання робіт усуває таB
ку невизначеність. Крім того, це дозволяє враB
ховувати статичні та динамічні складові буB
дівельного процесу. 

По�третє, в ціну договору підряду на
капітальне будівництво включається відшкоB
дування витрат підрядника та плата за викоB
нану ним роботу, а тому одностороннє зменB
шення їх обсягу є підставою для повернення
замовнику зайво сплачених ним коштів. ОтB
же, для замовника важливим є не просто реB
зультат, а отриманий із виконанням обумовB
леного сторонами обсягу робіт. 

По�четверте, капітальне будівництво є
тривалим і складним процесом, не завжди
сторони мають можливість досягти результаB
ту, обумовленого ними у договорі. Тому, за
певних умов, підрядник може отримати плату
і без досягнення обумовленого сторонами реB
зультату. Відповідно до ч. 6 ст. 879 ЦК УкраB
їни у разі необхідності консервації будівB
ництва з незалежних від сторін обставин заB
мовник оплачує виконані до консервації роB
боти, хоч обумовлений результат і не був доB
сягнутий. Також у разі відмови замовника до
закінчення роботи від договору підряду він
оплачує підряднику виконану роботу (ч. 4 
ст. 849 ЦК України). У зазначених випадках
замовник оплачує не досягнутий результат,
обумовлений у договорі підряду на капітальB
не будівництво, а саме – обсяг виконаної підB
рядником будівельної роботи. 

По�п’яте, як зазначають М. Брагінський 
і В. Вітрянський, якщо договір не регулює веB



Г О С П О Д А Р С Ь К Е П РА В О

58

7/2013

5858 5858 5858

дення роботи із створення результату, то наB
явний договір купівліBпродажу [9, с. 31]. ДійсB
но, у випадку коли результат будівельних роB
біт – це новий будинок і за договором купівB
ліBпродажу також передається будинок, то
між ними нівелюється різниця. Врахування у
предметі договору підряду на капітальне буB
дівництво робіт дозволяє відокремити зазнаB
чені договори між собою. Отже, роботи налеB
жать до ознак договору будівельного підряду,
які є необхідними для визначення його як саB
мостійного виду, а тому мають включатися до
предмета договору будівельного підряду.

Точка зору, згідно з якою тільки відповідB
ні роботи є предметом договору будівельного
підряду, не зовсім правильна з таких міркуB
вань. Для трудового договору характерним є
те, що оплата відбувається за сам процес, а у
договорі підряду, як правило, за досягнутий
результат. Роботи самі собою не є предметом
договору підряду, оскільки в такому разі ніB
велюється різниця між договором будівельB
ного підряду та трудовим договором. Також
роботи є визначальними для предмета догоB
вору на виконання науковоBдослідних робіт,
оскільки його характерною ознакою є неможB
ливість гарантувати досягнення очікуваного
результату робіт. Якщо у предметі договору
підряду на проведення капітального будівB
ництва надавати пріоритет тільки роботам,
будуть відсутні критерії для розмежування
договірних типів, що опосередковують викоB
нання підрядних і науковоBдослідних робіт.
Хоч у нормах ЦК України більше йдеться про
роботу за договором підряду, ніж про їх реB
зультат, будьBяка цілеспрямована діяльність
людини не може не позначатись і результаB
том. Відповідно до ст. 318 ГК України замовB
ник приймає закінчені будівництвом об’єкти,
тобто результат робіт. Відсутність результаB
ту, визначеного у проектній документації,
впливає на динаміку договірного зобов’язанB
ня підряду на капітальне будівництво та свідB
чить про невиконання (неналежне виконанB
ня) обов’язків. 

Позиція О. Іоффе щодо двох предметів
договору підряду на капітальне будівництво
піддавалася критиці. Зокрема, зазначалося,
що він штучно відриває волю від поводження
учасників правовідносин, оскільки їх намір поB
в’язаний з їх поводженням, а поводження він
відриває від матеріального об’єкта, що й є
юридичним об’єктом [10, с. 60]. Наявність двох
предметів є характерною для змішаних догоB
ворів. Договір підряду на капітальне будівницB
тво є самостійним видом договору, передбачеB
ним у кодифікованому нормативноBправовому
акті, який, навіть коли містить елементи догоB

ворів із надання послуг, залишається самостійB
ним договором, отже, має один предмет. 

Т. Боднар вважає, що предметом договоB
ру є зобов’язання як правовідношення, в якоB
му боржник зобов’язаний вчинити на коB
ристь кредитора певну дію або утриматися
від певної дії, а кредитор має право вимагати
від боржника виконання його обов’язку [11,
с. 86]. Погоджуючись з нею, додамо, що предB
мет договору має відображати і каузу договоB
ру, тобто ту безпосередню правову мету, заB
для досягнення якої сторони вступають у зоB
бов’язальні відносини. 

Серед ученихBправознавців усталеною є
думка про те, що об’єкт договору відповідає
об’єкту цивільних прав, перелік яких встановB
лений ст. 177 ЦК України. Результат підрядB
них робіт також віднесено до таких об’єктів, а
тому здається спірною позиція, за якою здійсB
нення робіт у договорі підряду на капітальне буB
дівництво є об’єктом цього договору. Об’єкт –
це те, з приводу чого сторони вступають у доB
говірні відносини, і з огляду на викладене має
включатися до предмета договору нарівні з
основними діями, які сторони здійснюють
щодо об’єкта. Також, на нашу думку, необB
хідно враховувати при визначенні предмета
договору підряду на капітальне будівництво і дії
іншої сторони договору. Так, підрядник, здійсB
нюючи будівництво, виконує свою госпоB
дарську діяльність, а тому його безпосередня
правова мета – це набуття права власності на
грошові кошти замовника, а для останнього –
отримання права на відповідний результат
будівельного виробництва, що створюється
підрядником. Тому у предметі договору будіB
вельного підряду відображаються дії й їх реB
зультат не тільки із боку підрядника, а й з боB
ку замовника.

Отже, предмет договору підряду на капіB
тальне будівництво – це цілеспрямована діB
яльність підрядника з виконання будівельних
і пов’язаних з ними робіт із досягнення обуB
мовленого договором результату та передачі йоB
го замовнику та зустрічні дії замовника з
прийняття результату робіт і сплати підрядB
нику обумовленої ціни. 

Висновки 

Господарське законодавство у визначенні
предмета договору підряду на капітальне
будівництво потребує узгодження правових
норм. Так, п. 14 Загальних умов укладення та
виконання договорів підряду в капітальному
будівництві, затверджених постановою КабіB
нету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668,
визнає предметом договору підряду роботи,
пов’язані з будівництвом об’єкта, а п. 15 –
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об’єкт будівництва та роботи, які передбачеB
ні проектною документацією. ГК України до
предмета договору підряду на капітальне буB
дівництво відносить об’єкт і роботу. 

Пункт 15 Загальних умов, залишає ознаB
ки, щодо характеристики предмета договору
підряду на капітальне будівництво відкриB
тим, що не сприяє належному сприйняттю заB
значеної правової категорії. 

Предмет договору підряду на капітальне
будівництво – це цілеспрямована діяльність
підрядника з виконання будівельних і пов’яB
заних із ними робіт, із досягнення обумовлеB
ного договором результату та передачі його
замовнику та зустрічні дії замовника з прийB
няття результату робіт і сплати підряднику
обумовленої ціни. Зазначене визначення можB
на використати у чинному господарському
законодавстві. 
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Повне й якісне господарськоBправове
забезпечення всіх юридичних дій, що
відбуваються у сфері господарюванB

ня, є важливим засобом підвищення рівня та
ефективності державної економічної політиB
ки України. Створення такого забезпечення
вимагає вдосконалення правового регулюB
вання господарських відносин. 

Теоретичною базою дослідження є наB
укові роботи як українських, так і зарубіжних
учених Н. Абової, А. Бобкової, М. БрагінсьB
кого, В. Вітрянського, О. Дзери, В. Луця, 
Р. Майданика, В. Малеіної, В. Мамутова, 
Н. Саніахметової, В. СпасибоBФатєєвої, В. ТаB
ція, С. Фурси, Є. Харитонова, В. Щербини, 
Г. Шершеневича та ін. 

Стаття 3 Господарського кодексу (далі –
ГК) України окреслює коло відносин, що за
своєю природою можуть вважатися госпоB
дарськими. До них належать господарськоB
виробничі, організаційноBгосподарські та
внутрішньогосподарські відносини. 

Господарсько�виробничими є майнові й інB
ші відносини, що виникають між суб’єктами
господарювання при безпосередньому здійсB
ненні господарської діяльності. До них, зокB
рема, належать договірні відносини між суB
б’єктами підприємницької діяльності та, відB
повідно, відносини, що виникають між ними
у разі порушення таких зобов’язань. 

Під організаційно�господарськими відно�
синами розуміються відносини, що складаB
ються між суб’єктами господарювання та
суб’єктами організаційноBгосподарських повB
новажень у процесі управління господарсьB
кою діяльністю. 

Внутрішньогосподарськими є відносини,
що складаються між структурними підрозB
ділами суб’єкта господарювання, та відносиB
ни суб’єкта господарювання з його структурB
ними підрозділами. 

Метою відносин між суб’єктами господаB
рювання є отримання прибутку, але, крім опB
латних договорів, у цій системі мають місце і
безоплатні договори (наприклад договори даB
рування та позички). Укладення цих договорів
не дуже поширено між суб’єктами господаB
рювання, оскільки вони не надають прибутку.

Метою цієї статті є визначення місця беB
зоплатних договорів у системі господарсьB
ких правовідносин, а саме – господарськоB
виробничих правовідносин, і доцільність
їх укладення суб’єктами господарювання. 

Цивільний кодекс (далі – ЦК) України,
закріплюючи договір позички, визначає його
як договір, спрямований на передання майна
в безоплатне користування. Цей договір хаB
рактеризується такими ознаками [1]: 

•• договір позички спрямований на переB
дання в тимчасове користування об’єктів циB
вільних прав; ця ознака поєднує позичку з
усіма договорами, спрямованими на переданB
ня в тимчасове користування об’єктів цивільB
них прав (наймом (орендою) житлового приB
міщення, комерційною концесією) та відмеB
жовує її від договорів іншої спрямованості; 

•• договір позички спрямований на переB
дання в тимчасове користування не будьB
яких об’єктів цивільних прав, а тільки такого
різновиду, як індивідуально визначена річ; у
цьому виявляється спорідненість розглянуB
того договору з наймом (орендою) і наймом
(орендою) житлового приміщення та його
відмінність від комерційної концесії; 

•• договір позички спрямований на безопB
латне передання речей у тимчасове користуB
вання; ця ознака відмежовує договір позички
від найму (оренди) житлового приміщення.
І. СпасибоBФатєєва зазначає, що договір поB
зички близький до договору найму (оренди),
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але має відмінність у тому, що договір найму
оплатний [2, с. 33]. Саме ознака оплатності
(безоплатності) набуває, врештіBрешт, виріB
шального значення для формування відпоB
відного договірного типу. Так само, як оплатB
ність є неодмінною ознакою договору купівB
ліBпродажу, підряду або міни тощо, безоплатB
ність необхідна для виділення таких типів
договорів, як дарування й безоплатне корисB
тування. Безоплатність – неодмінна ознака
для договору безоплатного користування і
для договору дарування; 

•• договір позички укладається на певний
строк, після закінчення якого річ має бути
повернута; 

•• договір позички укладається відповідB
но до мети, визначеної в договорі. 

Аналіз характерних ознак договору поB
зички засвідчив, що обрана конструкція цьоB
го договору у ЦК України не є досконалою.
Ефективне правове регулювання відносин із
безоплатної передачі речей у користування
за договором позички вимагає вдосконаленB
ня. Особливо важливо чітко врегулювати відB
повідні відносини, що виникають між суб’єкB
тами господарювання. Адже саме у господарB
ській сфері договір позички на практиці поB
части є лише уявним правочином. Пряма меB
та сторін у цих випадках може зводитися до
того, аби використовувати для звичайних
платних відносин пільговий режим, встановB
лений для відносин безоплатних. Як правило,
таким чином порушуються фіскальні інтереB
си держави. Тому викладемо наше бачення
особливостей господарськоBправового врегуB
лювання безоплатної передачі майна з урахуB
ванням державних і суспільних інтересів. 

Стаття 75 ГК, встановлюючи особливості
господарської діяльності державних комерційB
них підприємств, передбачає заборону безопB
латно передавати майно, яке їм належить. ЗоB
крема, у ньому зазначається, що державне
комерційне підприємство не має права безоB
платно передавати належне йому майно іншим
юридичним особам чи громадянам, крім виB
падків, передбачених законом. Відчужувати,
віддавати в заставу майнові об’єкти, що налеB
жать до основних фондів, здавати в оренду
цілісні майнові комплекси структурних одиB
ниць і підрозділів державне комерційне підB
приємство має право лише за попередньою
згодою органу, до сфери управління якого
воно входить, і, як правило, на конкурентних
засадах. 

Щодо інших обмежень із безоплатного
надання майна, які стосуються всіх суб’єктів
господарювання, слід зазначити, що у циB
вільному законодавстві, як засвідчив його анаB
ліз, є положення, згідно з якими законом моB
жуть бути встановлені види майна, що не поB
винні бути предметом договору найму. За відB
сутності в таких законах особливої вказівки
стосовно договорів безоплатного користуванB

ня вони застосовуватися не повинні. У зв’язB
ку з цим не виключені ситуації, коли речі, які
заборонено здавати в оренду, можуть бути
предметом передачі в безоплатне користуB
вання. Більше того, предметом позички моB
жуть за певних умов стати речі, взагалі вилуB
чені з обороту (твори мистецтва – картини,
скульптури), що належать державі та не поB
винні відчужуватися у власність інших осіб,
але можуть надаватися в безоплатне корисB
тування на певний строк для організації висB
тавок у межах як держави, так і за кордоном. 

У ГК слід закріпити положення, згідно
яким держава може надавати в безоплатне
користування об’єкти культурної спадщини,
що є пам’ятками, в користування суб’єктам госB
подарювання, які здійснюють наукову, кульB
турноBосвітню, туристичну й іншу діяльність.
Надання об’єктів культурної спадщини у беB
зоплатне користування надалі має здійснюB
ватися з дотриманням вимог, встановлених ГК
і спеціальним законом. Юридичні та фізичні
особи, у користуванні яких перебувають паB
м’ятки, відповідають за їх збереження та зоB
бов’язані дотримуватися вимог органів охоB
рони культурної спадщини. Юридичні та фіB
зичні особи зобов’язані забезпечувати збереB
ження пам’яток на землях, якими вони корисB
туються, й укладати з органами охорони кульB
турної спадщини охоронні договори. 

Слід передбачити в ГК особливі правила
надання в безоплатне користування землі та
земельних ділянок, а також відносно нерухоB
мого майна. Зокрема, у регламентації наданB
ня в безоплатне користування нерухомого
майна доцільно застосовувати загальні полоB
ження про форму договору, правила про пеB
редачу будинку, споруди тощо. Об’єктом доB
говору безоплатного користування можуть буB
ти житлові приміщення, тобто квартира, кімB
ната або житловий будинок. 

За договором безоплатного користування
житлове приміщення може бути надане власB
ником тільки фізичній особі. Суб’єкти госпоB
дарювання не повинні користуватися житлоB
вим приміщенням на основі договору безопB
латного користування (за винятком випадків,
коли житлове приміщення (будинок, квартиB
ра) буде використане суб’єктом господарюB
вання для проживання свого працівника за
договором найму або за договором безоплатB
ного користування). Суб’єкт господарюванB
ня не може передати квартиру або будинок у
безоплатне користування своїм засновниB
кам, учасникам, керівникам, членам органів
управління або контролю. Ці особи можуть
проживати в орендованих приміщеннях тільB
ки за договором найму. Безоплатне прожиB
вання можливе лише для рядових працівB
ників. Якщо працівник одержав підвищення,
став керівником або засновником, членом
органів управління або контролю, він має укB
ласти договір оренди на займане житлове
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приміщення. Це обмеження не стосується неB
комерційних суб’єктів господарювання. 

У випадку реорганізації юридичної особи –
користувача, його права й обов’язки за догоB
вором переходять до юридичної особи, яка є
його правонаступником, якщо інше не передB
бачено договором позички. Договір безоплатB
ного користування (позички) припиняється у
випадку ліквідації юридичної особи – корисB
тувача, якщо інше не передбачено договором. 

Користувач також не має права передаваB
ти річ без згоди власника будьBяким третім
особам і на будьBяких підставах. Користувач
за наявності згоди позичкодавця все ж може
здавати отриману в безоплатне користування
річ в оренду або в безоплатне користування
(субпозичку), передавати свої права й обоB
в’язки за договором позички іншій особі, а
також віддавати свої права в заставу, вносити
їх як внесок у статутний капітал господарсьB
ких товариств, як пайовий внесок у виробниB
чий кооператив. 

Заслуговує на увагу ризик випадкової
втрати або випадкового ушкодження речі.
На відміну від положень ЦК України, ЦК
РФ (ст. 696), покладає ризик на позикоодерB
жувача у випадку, якщо річ втрачена або була
зіпсована у зв’язку з тим, що він використав
її не відповідно до договору безоплатного коB
ристування або призначення речі, передав її
третій особі без згоди позикодавця. В УкраB
їні це питання не визначене. 

Користувач несе також ризик випадкової
втрати або випадкового ушкодження речі, якB
що з урахуванням фактичних обставин міг 
запобігти її втраті або псуванню, пожертвуB
вавши своєю річчю, але прагнув зберегти свою
річ. Перелічені випадки визначені з урахуB
ванням обов’язку позикоодержувача піклуB
ватися про схоронність отриманого в корисB
тування майна та дотримуватися добропоB
рядності у взаєминах сторін. 

Перелік підстав покладення ризику на
позикоодержувача, передбачений у ст. 696
ЦК РФ, є вичерпним. В інших випадках риB
зик випадкової втрати несе власник, тобто
позикодавець. 

Слід зазначити, що по закінченні строку
договору безоплатного користування, а якщо
він укладений без вказівки строку, то на виB
могу однієї із сторін, договір припиняється і
позикоодержувач зобов’язаний повернути
річ позичкодавцеві. Повернення речі ніякиB
ми заходами господарськоBправового харакB
теру не забезпечується. Слід закріпити у госB
подарському законодавстві положення, згідно
з яким безоплатно передане майно по закінB
ченні строку договору безоплатного корисB
тування, не тільки має бути повернуте, а й
повернуте у стані, в якому воно було отримаB
не позикоодержувачем із урахуванням норB
мального зношування або у стані, обумовлеB
ному договором. Якщо ця вимога не забезпеB

чена, користувач речі зобов’язаний відшкоB
дувати іншій стороні збитки. 

Необхідно також встановити господарB
ськоBправову норму, яка б передбачала обоB
в’язок повернути майно, отримане в безопB
латне користування, й після закінчення строB
ку договору. Незалежно від тривалості коB
ристування користувач власником майна не
стає. Набувна давнина не поширюється на
випадки, коли володіння майном здійснюB
ється на підставі договору безоплатного коB
ристування. Позикоодержувач відповідає за
втрату або пошкодження майна, що настало з
його вини. 

У ГК України слід передбачити настання
відповідальності за шкоду, заподіяну третій
особі в результаті використання речі. Така відB
повідальність покладається на позичкодавB
ця як власника речі, однак, якщо шкода заB
подіяна в результаті наміру або грубої необеB
режності позичкоодержувача, відповідальність
перед третіми особами несе позичкоодерB
жувач. Тягар доведення провини позичкоB
одержувача покладається на позичкодавця. ВідB
повідальність позичкодавця настає незалежB
но від вини. 

Доцільно також встановити, що позичкоB
давець відповідає за недоліки речі, переданої
в безоплатне користування. При виявленні неB
доліків, про які позичкодавець не повідомив
навмисне або з грубої необережності, позичB
коодержувач (користувач) вправі за своїм
вибором зажадати від іншої сторони безопB
латного усунення недоліків, може усунути
недоліки сам і зажадати відшкодування поB
несених видатків на усунення недоліків або
вимагати дострокового розірвання договору
та відшкодування понесеного ним реального
збитку. 

Позичкодавець, якому повідомлено про
вимоги позичкоодержувача або про його наB
мір усунути недоліки за свій рахунок, може
без зволікання зробити заміну несправної реB
чі іншою аналогічною річчю, що перебуває в
належному стані. 

Позичкодавець не відповідає за недоліки
речі, про які іншій стороні було повідомлено
в момент укладання договору. Позичкодавець
не відповідає за недоліки, що були заздалеB
гідь відомі позикоодержувачеві. ВідповідальB
ність не настає за явні недоліки, які мали буB
ти виявлені при огляді речі або при перевірці
її справності в момент укладення договору. 

Договір безоплатного користування майB
ном може бути припинений у зв’язку із заB
кінченням строку користування майном, але
може бути й достроково розірваний. ДостроB
кове розірвання може мати місце на вимогу
як позичкодавця, так і користувача (позичкоB
одержувача). 

Позичкодавець має право зажадати достB
рокового розірвання договору у випадках, коB
ли користувач використовує річ не відповідB
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но до призначення речі та не відповідно до
договору. 

Підставою для дострокового розірвання
договору позичкодавцем є невиконання коB
ристувачем обов’язків щодо утримання речі
в справному стані. Обов’язок користувача по
утриманню речі передбачає несення всіх звиB
чайних витрат на утримання речі та підтримку
її в справному стані. Користувач не повинен
допускати істотного погіршення стану речі; у
протилежному випадку з’являється підстава
для дострокового розірвання договору.

Договір безоплатного користування моB
же бути укладений на певний строк або без
вказівки строку. Якщо строк користування
річчю не визначений, кожна із сторін вправі
у будьBякий час відмовитися від договору,
попередивши про це іншу сторону. Строк для
попередження встановлюється в 1 місяць, одB
нак сторони мають право своєю угодою зменB
шити або збільшити цей строк. 

Якщо користувач продовжує користуваB
тися майном після закінчення строку договоB
ру, а друга сторона не заперечує проти такоB
го користування, договір вважається відновB
леним на тих самих умовах на невизначений
строк. Користувач може в будьBякий час відB
мовитися від договору, укладеного на невизB
начений строк. Однак необхідно попередити
про це позичкодавця. 

Договір безоплатного користування приB
пиняється у випадку ліквідації суб’єкта госпоB
дарювання, якому майно було передане у коB
ристування. 

Договір безоплатного користування регуB
люється главою 60 ЦК України. Укладення доB
говору безоплатного користування «виводить
з тіні» використання майна, отже, за умови
економічної обґрунтованості та документальB
ного підтвердження дозволяє користувачеві
враховувати витрати на утримання, ремонт і
обслуговування майна. При цьому ніяких
виплат позичкодавцеві не робиться, тобто неB
має необхідності виступати в ролі податковоB
го агента та сплачувати податок. Це, безумовB
но, плюс для будьBякого платника податків.

Вважають за краще оформляти позичку і
фірми, які на певний час безкоштовно віддаB

ють покупцям своєї продукції відповідне усB
таткування. Так, виробники напоїв вважаB
ють, що продукція буде продаватися краще,
якщо забезпечити магазини та кафе холоB
дильниками. На перший погляд, позичка в
усіх подібних ситуаціях дуже зручна: і коB
ристування майном оформлене, і право власB
ності на нього передавати не потрібно, і ніхто
нікому нічого не платить. Користувач зобоB
в’язаний утримувати майно та підтримувати
його в справному стані, у тому числі проводиB
ти поточний ремонт (ст. 833 ЦК). Пов’язані з
виконанням цього обов’язку витрати сміливо
можна вважати економічно виправданими.

Разом із тим слід зазначити, що будьBяка
безоплатність у сфері господарювання заслуB
говує на увагу контролюючих органів. До поB
зички у них теж знайдуться претензії. У поB
датковій службі переконані, що позикодаB
вець безоплатно надає одержувачу майна поB
слугу. Це переконання може зумовити неB
приємності для обох сторін договору безопB
латного користування. Якщо укладений доB
говір безоплатного користування, то у власB
ника майна не виникає ні доходу, ні, відповідB
но, податкової бази. Але він може отримуваB
ти й отримує неврахований ніким «чорний»
дохід. Таким чином можуть відмиватися неB
легально отримані гроші. Чиновники переB
конані, що компанія, користуючись майном
безоплатно, таки отримує матеріальну вигоB
ду. Законодавством таких країн, як Канада,
Латвія передбачене особливе регулювання
правовідносин щодо безоплатної передачі
майна суб’єктам господарювання. 

Викладене дозволяє зробити висновок,
що нерозвинутість практики щодо викорисB
тання безоплатних договорів у господарській
діяльності, а також зважаючи на те, що ГК не
врегульовані відносини з безоплатної переB
дачі майна суб’єктам господарювання, пропоB
нуємо внести відповідні зміни до статей ГК.
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На стадії розбудови демократичної УкB
раїни з соціально орієнтованою ринB
ковою економікою особливого значенB

ня набуває проблема реалізації закріплених
у Конституції та Земельному кодексі (далі –
ЗК) України прав на землю. Виникнення ноB
вих об’єктивних обставин зумовлює появу
раніше невідомих теоретичних проблем, що
потребують негайного вирішення. ЗакріплеB
ні Основним Законом України положення щоB
до ролі та статусу земельної власності носять
загальний характер і потребують конкретиB
зації у законодавчих актах. Це стосується і пиB
тання щодо правового забезпечення прозоB
рого та чіткого механізму обігу земельних діB
лянок. Основні ознаки обігу земельних діляB
нок в Україні в сучасний період визначаютьB
ся за допомогою ряду спеціальних правових
інструментів, що базуються на нормах як циB
вільного, так і земельного законодавства. 

Вивчення наукової літератури з теми доB
слідження, зокрема праць В. Гуревського, 
І. Каракаша, П. Кулинича, В. Носіка, В. СемB
чика, С. Хом’яченко, М. Шульги та інших,
свідчить про те, що в нормативних правових 
актах і правовій науці вживаються як понятB
тя «обіг земельних ділянок», так і «обіг зеB
мель», «земельний обіг», «цивільний обіг зеB
мельних ділянок», «майновий oбіг». Це зуB
мовлює необхідність проведення додатковоB
го дослідження з обраної теми. 

Метою цієї статті є дослідження існуючих
у науці земельного права теоретичних підB
ходів до визначення поняття «обіг земельB
них ділянок» і обґрунтування авторського
бачення юридичного змісту цієї правової
категорії. 

Слід зазначити, що у радянський період
розвитку нашої держави земля була вилучеB

на з цивільного обігу й оголошена виключB
ною власністю держави. Земельні ділянки не
могли бути предметом приватного обігу. ВоB
лодіння землею здійснювалося тільки на праB
ві користування, в результаті чого земельні
відносини втратили товарноBгрошовий харакB
тер, і до 1990 р. фактично зводилися до адміB
ністративних процедур надання та вилученB
ня земельних ділянок. Існування земельноB
го обігу у вигляді розподілу та перерозподілу
земельних ділянок між землекористувачами
в радянський період історії нашої країни цілB
ком відповідало економічним відносинам тоB
го часу, коли були відсутні активний обіг неB
розвивно пов’язаних із землею будівель і споB
руд, широкомасштабна внутрішня міграція наB
селення. У 1990–2000 рр. під впливом провеB
дених у нашій країні економічних, політичB
них і правових реформ обіг будівель і споруд
і, відповідно, земельних ділянок, на яких воB
ни розташовані, істотно активізувався. Вже
на початковому етапі земельної реформи доB
мінуючою стала тенденція відчуження макB
симально великої кількості державного майB
на та земель у приватну власність. Створення
сприятливих з точки зору світової практики
інвестиційних умов для розвитку виробницB
тва вимагало надання приватним особам виB
сокого рівня гарантій прав власності на зеB
мельні ділянки, на яких розташовані придбаB
ні ними об’єкти нерухомого майна. 

Із прийняттям Конституції України, в 
ч. 2 ст. 14 якої закріплено, що право власності
на землю гарантується, це право набувається
та реалізується громадянами, юридичними осоB
бами, державою відповідно до закону, були
створені необхідні передумови для розвитку
в Україні обігу земельних ділянок. Слід поB
годитися з думкою О. Погрібного, що багатоB
манітність форм власності на землю передB
бачає існування значної кількості власників
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землі. Вони потребують обміну об’єктами приB
роди. Тому потрібен земельний обіг. ПропоB
зиція землі обмежена, і жодне західне законоB
давство не змогло винайти механізм успішної
нейтралізації цієї монопольної влади, що доB
зволяє власникам землі диктувати свої умоB
ви, спекулювати земельними ділянками у коB
рисних цілях [1, с. 172]. 

Раніше традиційно речові та зобов’язальB
ні права громадян і юридичних осіб у земельB
них відносинах виникали тільки на підставі
адміністративних актів компетентних державB
них органів і органів місцевого самоврядуванB
ня. Закон обмежував земельну правоздатB
ність громадян та юридичних осіб як суб’єкB
тів права землекористування. Вони не могли
бути в умовах виключної державної власносB
ті учасниками ринкового земельного обігу. 
З появою різних форм власності на землю,
відновленням поділу речей на рухоме і неруB
хоме майно, запровадженням державної реєстB
рації прав на нерухоме майно та правочинів
із ним розширюється можливість виникненB
ня речових і зобов’язальних прав на землю
громадян та юридичних осіб на підставі не
тільки адміністративних актів органів державB
ної влади й органів місцевого самоврядуванB
ня, а й на цивільних правочинів із земельниB
ми ділянками. Серед важливих підсумків зеB
мельної реформи в науці земельного права
виділяють такі: відмова від адміністрування
при регулюванні земельних відносин, ствоB
рення різноманіття форм власності, визнанB
ня земельних відносин майновими відносинаB
ми та можливість застосування норм цивільB
ного законодавства при здійсненні операцій із
землею, введення економічно обґрунтованої
плати за землю і нових форм господарювання
на землі, інші позитивні результати земельB
них відносин у країні [2, с. 53]. 

Однією з важливих ознак сучасного зеB
мельного законодавства можна назвати відB
сутність єдиного підходу в регулюванні обігу
земельних ділянок. Сформоване в науці зеB
мельного права розуміння обігу земельних
ділянок також не є однозначним. Однак за
будьBяких його трактувань обіг пов’язується
з переходом прав на ділянки від одних осіб до
інших; різниця полягає лише в підставах таB
кого переходу, а точніше в тому, чи є такі підB
стави виключно приватноправовими, чи вони
можуть бути і публічноBправовими. Обіг зеB
мельних ділянок як предмет правового регуB
лювання являє собою сукупність суспільних
відносин, які регулюються нормами, завданB
ням яких є створення юридичних передумов
для набуття земельних ділянок у власність
чи користування та передачі прав на них, заB
безпечення правових засад для переходу від
однієї особи до іншої земельних ділянок і
прав на них, суспільна оцінка яких формуєтьB

ся як баланс попиту та пропозиції, а також виB
знання державою набутих прав на землю, наB
дання гарантій їх непорушності в межах праB
вового поля. 

В. Носік ототожнює поняття «обіг земельB
них ділянок» і «перехід прав на земельні діB
лянки», визначаючи їх як врегульовані норB
мами чинного законодавства суспільні відноB
сини, що виникають між відповідними суб’єкB
тами у процесі переходу прав на земельні діB
лянки з підстав і в порядку, передбачених заB
коном, договором, рішенням суду [3, с. 53]. 

П. Кулинич вважає, що поняття «обіг зеB
мель» охоплює поняття «ринковий обіг зеB
мель» та «адміністративний обіг земель», який
здійснюється виключно на підставі рішень
уповноважених законом органів державної
влади та місцевого самоврядування. НезважаB
ючи на те, що ринковий обіг земель здійснюB
ється на підставі цивільних правочинів, його
не слід вважати синонімом поняття «цивільB
ний обіг земель», оскільки останній може
здійснюватися на підставі цивільних правочиB
нів в умовах заборони на укладення правоB
чинів, які є формою прояву пропозиції та поB
питу на земельні ділянки [4, с. 154]. Під обіB
гом земельних ділянок він розуміє перехід
від однієї особи до іншої правомірності розпоB
рядження (у складі права власності) або праB
ва володіння земельною ділянкою [5, с. 328].  

В. Гуревський виділяє ринковий і позаB
ринковий (адміністративний) земельний обіг.
На його думку, за позаринкового обігу здійсB
нюється розподіл і перерозподіл земель шляB
хом адміністративної процедури, а ринковий
обіг характеризується вільним розпорядженB
ням землею без заподіяння шкоди довкіллю
та без порушення прав і законних інтересів
інших осіб [6, с. 229]. 

С. Хом’яченко вважає, що поняття «зеB
мельний обіг» як здійснюваний на основі норм
чинного законодавства перехід прав на зеB
мельні ділянки від одних осіб, у тому числі приB
ватних, до інших є методологічною основою
для усвідомлення поняття та суті ринку земель.
У рамках земельного обігу вона виділяє адB
міністративний обіг земельних ділянок, циB
вільноBправовий обіг земельних ділянок, а таB
кож ринковий обіг земельних ділянок, який
передбачає перехід прав на землю від однієї
особи до іншої на основі системи цивільних
правочинів, обов’язковою складовою яких є
договір купівліBпродажу [7, с. 227]. 

Специфіка правового регулювання обігу
земельних ділянок зумовлена тим, що, будуB
чи нерухомим майном, земля принципово відB
різняється від інших об’єктів нерухомості, у
тому числі від інших природних ресурсів. ПоB
дібна суспільна значущість є основною приB
чиною закріплення в правових нормах особB
ливої поведінки таких суб’єктів, як держава,
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територіальні громади, юридичні та фізичні
особи, а також виділення земельного права в
окрему галузь. 

Із точки зору механізмів державного реB
гулювання відносин обігу земельних ділянок
у них можна побачити прагнення влади розB
межувати способи та засоби впливу на обіг
земельних ділянок, що перебувають у дерB
жавній, комунальній і приватній власності.
При дослідженні відносин набуття та припиB
нення прав на землю громадянами й юридичB
ними особами можна помітити одну з найB
більш істотних тенденцій і проблем розвитку
регулювання земельних відносин. ПроцедуB
ри набуття та припинення прав на землю є
правовими складами, встановлення яких базуB
ється на значній кількості нюансів, пов’язаB
них із використанням землі. Що стосується
державного регулювання обігу земельних діB
лянок, то Україна перебуває в унікальній сиB
туації, оскільки доводиться одночасно освоB
ювати класичні прийоми регулювання обігу зеB
мель приватноBправовими методами та складB
ні механізми державного регулювання ринку
землі, нерухомості, природних ресурсів. При
цьому регулювання земельного ринку, як віB
домо, є складною сукупністю механізмів, що
охоплює як приватноправові, так і публічноB
правові елементи. До методів регулювання, що
найбільше поширені в земельному законоB
давстві, можна віднести: вилучення або обмеB
ження в обігу певних категорій земель або
земельних ділянок, встановлення умов викоB
ристання земель із визначенням їх правового
режиму на підставі встановленої категорії,
визначення механізмів територіального плаB
нування та зонування. 

Правові умови використання земельних
ділянок (що є суттю їх правового режиму)
об’єктивно впливають на положення про їх
обіг. Так, законодавець передбачає більш вільB
ний обіг земельних ділянок у рамках одного
цільового призначення. Обіг земельних діляB
нок із зміною їх категорії здійснюється з ураB
хуванням законодавчо встановлених адміністB
ративних процедур. Основні ознаки обігу зеB
мельних ділянок в Україні на сучасному етаB
пі враховуються за допомогою ряду спеціB
альних правових механізмів, що базуються на
нормах як цивільного, так і земельного закоB
нодавства. У той самий час у тому, що стосуB
ється врахування особливостей ринку землі,
доводиться визнати, що норми чинного закоB
нодавства сприяють послідовному регулюB
ванню ринкових відносин лише частково. Так,
слід зазначити, що законодавець на даний час
зорієнтований на пріоритетне врахування та
задоволення окремих інтересів (попиту) у
використанні землі. 

Регулювання збалансованого перерозпоB
ділу земельних ресурсів у нових умовах обіB

гу ще не є першочерговим завданням закоB
нодавця. Наскільки обґрунтованим є такий
підхід у регулюванні, можна відповісти лише
в рамках з’ясування загальної концепції дерB
жавного регулювання соціальних і економічB
них відносин. Для розвитку правового регуB
лювання земельних відносин важливим є поB
долання наявних негативних явищ обігу зеB
мель, що підривають правову, економічну та
соціальну стабільність. Найбільш важливим
заходом слід вважати ліквідацію корупції в
органах державної влади та місцевого самоB
врядування, відповідальних за ухвалення ріB
шень про набуття і реєстрацію прав на землю
[8, с. 17]. 

Розвиток ринкових відносин потребує поB
дальшого зближення правового регулюванB
ня ринку землі і нерухомості, розташованої на
ній. При цьому передбачається послідовне заB
безпечення встановленого законодавством
принципу єдності долі земельної ділянки і неB
рухомості. 

Участь держави в регулюванні соціальB
ноBекономічних процесів суспільства та заB
безпечення конкурентних переваг України таB
кож потребують правових заходів забезпеB
чення підприємств промисловості, транспорB
ту, сільського господарства тощо правами на
землю. Вирішення вказаних завдань вимагає
формування та розвитку ряду правових і орB
ганізаційних заходів, спрямованих у тому чисB
лі на планування розподілу та використання
земель в Україні. Ці заходи мають бути співB
віднесені з умовами розвитку ринку землі,
принципами різноманіття форм власності на
землю, вимогами щодо забезпечення права
власності й інших прав на земельні ділянки та
нерухомість. Одним із істотних принципів у
даному випадку має стати принцип забезпеB
чення балансу публічних і приватних інтереB
сів у використанні земельних ресурсів. У сфеB
рі регулювання використання земель сільсьB
когосподарського призначення найбільш важB
ливими слід вважати такі заходи: встановленB
ня правових заходів стимулювання раціональB
ного використання земель сільськогосподарB
ського призначення з метою скорочення площ
необроблених і неефективно використовуваB
них сільськогосподарських угідь; створення
правових передумов обігу земель сільськогосB
подарського призначення. Для вирішення заB
значених завдань регулювання й управління
земельними ресурсами необхідно враховуваB
ти правові методи, що діють на сучасному етаB
пі. Отже, потрібно узгоджувати та вдосконаB
лювати законодавство про територіальне плаB
нування, землеустрій, державний кадастр зеB
мельних ділянок, земельний податок, а також
про державну реєстрацію прав на нерухоме
майно і правочинів із ним. У результаті має
бути створена єдина несуперечлива правова
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база для прийняття та реалізації рішень про
використання земельних ресурсів. 

Питання, що накопичилися, і завдання розB
витку земельного законодавства з об’єктивB
них і суб’єктивних причин не знайшли свого
вичерпного вирішення. Їх актуальність не лиB
ше зберігається, а й посилюється. У зв’язку з
цим особливого значення набуває необхідB
ність теоретичного осмислення проблем форB
мування земельного законодавства в нових
умовах. Однією з основних закономірностей
розвитку земельного законодавства є істотне
розширення сфери приватноправового регуB
лювання. Можна виділити наявні в земельB
ному законодавстві приватноправові інституB
ти та норми: право власності на землю, різні
види землекористування, земельні сервітути
й інші речові права; зобов’язальні відносини
(оренда та інші правочини із земельними діB
лянками); цивільноBправові способи захисту
земельних прав. Існує необхідність удоскоB
налення механізму врахування публічних інB
тересів у приватноправових нормах, що регуB
люють земельні відносини, і проблеми так зваB
ного зворотного проникнення публічноBпраB
вових засад у сучасне приватне право. ВзаB
ємопроникнення публічноBправових і приватB
ноправових засад зумовлює необхідність розB
витку сучасної теорії земельного права у наB
прямі пошуку шляхів їх оптимального співвідB
ношення і взаємодії. 

Висновки 

Обіг земельних ділянок являє собою пеB
рехід прав на земельні ділянки (частини зеB
мельних ділянок) у результаті вчинення циB
вільних правочинів, спрямованих на встановB
лення, зміну та припинення земельних прав і
обов’язків, інших цивільноBправових мехаB
нізмів, а також у порядку адміністативної проB
цедури, що здійснюється в певних рамках,
встановлених законом, і при дотриманні певB
них правил, які випливають із чинного закоB
нодавства. Вважаємо, що для розвитку праB
вового регулювання земельних відносин важB
ливим є подолання наявних негативних явищ

обігу земельних ділянок, що підривають праB
вову, економічну та соціальну стабільність. Для
подолання цих явищ необхідно підвищувати
результативність державного контролю за виB
користанням та охороною земель, спрощуваB
ти процедури оформлення прав на земельні
ділянки, формувати правову культуру земB
левласників і землекористувачів. 

Законодавче регулювання відносин зеB
мельного обігу має виходити з усвідомлення
того, що земля як матеріальний об’єкт відноB
син поєднує в собі сутнісні екологічні якості,
які виражаються у визнанні землі об’єктом
навколишнього природного середовища, а таB
кож економічні якості, що відображаються у
визнанні землі природним ресурсом і неруB
хомістю. У зв’язку з цим необхідно забезпеB
чити рівноправний, санкціонований доступ до
землі з метою забезпечення всіх суспільних
потреб і приватних інтересів суб’єктів земельB
них відносин. 
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The publication is devoted to investigation of current land law doctrine of theoretical approaches to
the definition of «turnover of land» and the author’s vision of the legal justification for the contents of
this legal category. 

В статье исследуются существующие в науке земельного права теоретические подходы к
определению понятия «оборот земельных участков», обосновывается авторское видение юри�
дического содержания этой правовой категории. 
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СТРУКТУРА  ЗЕМЕЛЬ 
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У статті досліджуються різновиди земель водного фонду, основним призначенням яких є за�
безпечення охорони та раціонального використання водних ресурсів нашої країни. 
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водоохоронні зони, прибережні захисні смуги. 

Земля є найважливішою складовою часB
тиною навколишнього природного сеB
редовища, що характеризується просB

тором, рельєфом, ґрунтовим шаром, рослинB
ністю, надрами та водами. В національному
законодавстві позначення землі зводиться до
її поверхні, що охоплює ґрунтовий шар і теB
риторіальний простір. Це пояснюється тим,
що саме верхній шар землі виконує поселенB
ські, економічні, екологічні, соціальноBкульB
турні, лікувальноBоздоровчі, комунальноBпоB
бутові й інші функції життєзабезпечення люB
дини та суспільства. Землі як одному з найB
важливіших природних ресурсів належить
центральне місце в політиці та стратегії розB
витку держави. Життя громадян не може
істотно поліпшитися без раціональної зеB
мельної політики. Це визначає виняткову
важливість земельного питання для успішноB
го сталого розвитку. Одним із найважливіB
ших прав людини, проголошених КонстиB
туцією України, є передбачене ч. 1 ст. 50 праB
во на безпечне для життя та здоров’я довкілB
ля, на відшкодування завданої порушенням
цього права шкоди. Проте реалізувати зазнаB
чене право стає все складніше, а глобальна
проблема забруднення та виснаження земель,
вод, інших природних ресурсів загострюється
в нашій країні з кожним роком. 

У науці земельного права дослідженню
правових питань структури земельного фонB
ду присвячені праці таких учених в галузі зеB
мельного, аграрного й екологічного права, як
В. Андрейцев, Г. Балюк, О. Бондар, Ю. Вовк,
А. Гетьман, Т. Коваленко, П. Кулинич, В. МунB
тян, В. Носік, О. Погрібний, В. Семчик, В. СиB
дор, Н. Титова, В. Федорович, Ю. ШемшуB
ченко, М. Шульга та інші. Проте проблеми
правового регулювання структури земель
водного фонду України досі не були предмеB
том спеціального дослідження, а тому провеB
дення наукового аналізу різновидів земель,

що охоплюються цією категорією, не втраB
чає своєї актуальності. 

Метою цієї статті є встановлення різноB
видів земель водного фонду, основним приB
значенням яких є забезпечення охорони та
раціонального використання водних реB
сурсів нашої країни. 

Землі водного фонду, виконуючи свою
спеціальну функцію, служать захисним баB
р’єром водних об’єктів від негативного вплиB
ву зовнішнього середовища як природного,
так і антропогенного характеру. Землі водноB
го фонду можуть використовуватися різниB
ми способами, але основним залишається неB
обхідність забезпечення максимальної охоB
рони водотоків і водойм від різних зовнішніх
негараздів природного та штучного характеB
ру [1, c. 7]. 

Землі водного фонду, призначені для збеB
реження та раціонального використання водB
них ресурсів, виправдовують своє становище
в екосистемі. Природа цих земель особлива,
оскільки вони є місцезнаходженням для воB
дотоків і водойм, а також зоною їх водозабоB
ру. Саме в результаті цих особливостей землі
водного фонду утворюють захисний природB
ний ландшафтний бар’єр для водних об’єкB
тів. Вони можуть виступати ландшафтною
межею екосистем. Необхідно лише виділити
їх із загальної маси земель і надати їм певноB
го правового режиму. Це є завданням землеB
устрою та державного земельного кадастру. 

Землі водного фонду є зоною взаємного
переходу суші та водного середовища існуB
вання. Про проміжний характер цієї зони свідB
чать повені, підтоплення, приливноBвідливні
явища тощо. Тут містяться цінні заливні, наB
носні та болотні ґрунти. Крім того, водні маси
містять лікувальні грязі, солі, вапняк, торф,
озерні відкладення тощо [2, c. 174]. 

© С. Міненко,  2013
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У складі земель водного фонду (відпоB
відно до наказу Держкомзему України «Про
затвердження Класифікації видів цільового
призначення земель» вiд 23.07.2010 р. № 548)
виділяють такі земельні ділянки: для експлуB
атації та догляду за водними об’єктами, для
облаштування та догляду за прибережними
захисними смугами, для експлуатації та доB
гляду за смугами відведення, для експлуB
атації та догляду за гідротехнічними, іншими
водогосподарськими спорудами і каналами,
для догляду за береговими смугами водних
шляхів, для сінокосіння, для рибогосподарсьB
ких потреб, для культурноBоздоровчих поB
треб, рекреаційних, спортивних і туристичних
цілей, для проведення науковоBдослідних
робіт, для будівництва й експлуатації гідроB
технічних, гідрометричних і лінійних споруд,
для будівництва й експлуатації санаторіїв,
інших лікувальноBоздоровчих закладів у меB
жах прибережних захисних смуг морів, морсьB
ких заток і лиманів. 

При визначенні складу земель водного
фонду земельне законодавство України керуB
ється тим, що межа цих земель не збігається
з зовнішньою межею поверхневого водного
об’єкта (урізом води). До земель водного фонB
ду належить не тільки площина донної чаші
(дно водойми), а й земна поверхня навколо
водойми, що безпосередньо до неї прилягає й
є надводним продовженням донної чаші. 

У науці земельного права України землі
водного фонду прийнято поділяти на декільB
ка видів: водопокриті землі; землі, зайняті
болотами та островами; землі, зайняті прибеB
режними захисними смугами уздовж морів,
річок і навколо водойм, береговими смугами
водних шляхів, виділені під смуги відведенB
ня для гідротехнічних та інших водогоспоB
дарських споруд та каналів [3, с. 330–331].  

Водний кодекс (далі – ВК) України виB
значає поверхневі води як води різних водних
об’єктів, що знаходяться на земній поверхні
(ст. 1). У ВК згадується, але не визначається,
такий водний об’єкт, як ріка. 

Ріка – це природний поверхневий водоB
ток із своїм витоком і гирлом, русло якого
виражено та зайнято водами протягом року
або більшої його частини. Ріка має свій воB
дозбірний басейн. 

Рух води відбувається у найбільш глибоB
кій частині річної долини – руслі ріки. До русB
ла примикає схил із своєю підошвою (біля
урізу води); у ВК України уріз води визнаB
чається як межа води на березі водного об’єкB
та (берегова лінія). Заплавами утворюється
прибережна територія, що може бути затопB
лена чи підтоплена під час повені (паводка).
Ще вище знаходяться береги ріки. Русло моB
же розділятися на рукава; старі русла можуть
знаходитись у заплавах річкової долини. ЗаB

плавні землі є місцезнаходженням вторинB
них водних об’єктів (проток, болот) і відіграB
ють роль природних захисних фільтрів для ріки
[4, c. 180]. Саме тому річні акваторії та заплавB
ні землі повинні становити єдиний об’єкт водB
них відносин, у тому числі відносин власносB
ті. Такий правовий підхід дозволить об’єднати
акваторії та заплавні землі в руках одного госпоB
даря, потенційно заінтересованого в збереженB
ні механізмів природного очищення водойм. 

Струмок належить до поверхневих приB
родних водотоків і являє собою постійні або
тимчасові водні потоки, що є стоком талих,
дощових або підземних вод. Довжина струмB
ка, як правило, не перевищує 3–5 км, русло є
звивистим, водозабірний бассейн слабо виB
ражений. Багато струмків узимку замерзаB
ють і цим відрізняються від рік. Струмки моB
жуть бути початком рік, а русла струмків моB
жуть складати руслову систему рік. ОсоблиB
во виділяються джерельні струмки, що утвоB
рюються на місці виходу на поверхню підB
земних вод. У національному законодавстві
ми не знайшли легального визначення поB
няття «струмок» і це значно ускладнює їх віB
дображення у водному кадастрі, а також зуB
мовлює проблеми у відносинах щодо їх викоB
ристання й охорони. 

Озеро відповідно до ст. 1 ВК України – це
природна западина суші, заповнена прісниB
ми або солоними водами. Як і інші водойми,
вони перебувають у стані сповільненого водоB
обміну. Єдине ціле з озером складає так зваB
на озерна улоговина (чаша), що має досить
складні форми. Як у річкової долини, у неї
може бути найбільш глибока частина, вкрита
водною товщею, схил і берег. Крім того, з озерB
них відкладень можуть складатись озерні теB
раси – вузькі та слабо нахилені поверхні, що
мають велике господарське і містобудівне знаB
чення. Озера біля урізу води мають тростинB
ний пояс, що зберігає поживні речовини й є
місцем існування зникаючої та рідкісної флоB
ри і фауни. Цей тростинний пояс перешкоB
джає ерозії берега, але може свідчити про 
заростання озера. За таких умов землеB та воB
докористувачі мають утримуватися від випаB
лювання тростинної рослинності. Озерна чаB
ша є важливим містоутворюючим фактором;
вона підходить для ландшафтноBархітектурB
ної справи, відпочинку, спорту [5, c. 92]. Там
можуть бути родючі та вологі сільськогоспоB
дарські угіддя. Тому землевпорядна практиB
ка не відносить озерні впадини виключно до
земель водного фонду; вони можуть бути у
складі земель природноBзаповідного фонду,
земель сільськогосподарського та лісогоспоB
дарського призначення, земель житлової та гроB
мадської забудови. 

Болото – це різновид поверхневих воB
дойм, що у ст. 1 ВК України визначається як
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надмірно зволожена земельна ділянка із засB
тояним водним режимом і специфічним росB
линним покривом. Болото є цінною екосисB
темою із своїм мікрокліматом; важливу роль віB
діграє торф, що як губка вбирає вологу та
віддає її. Серед видів реліктової флори трапB
ляються рідкісні лікарські рослини, наприB
клад, журавлина. Цінні види птиці живуть і
розмножуються виключно у болотах. 

Важливою умовою болотного утворення
є наявність непроникного ґрунту, як правиB
ло, глини. Болота виникають у зонах виходу
підземних вод, на лісових вирубках і згариB
щах, на місцях заростання акваторій рік та
озер. Таким чином, болота можуть бути на
землях водного фонду або лісогосподарськоB
го призначення, а також землях природноB
заповідного фонду й іншого природоохоронB
ного призначення. Оскільки болота, як праB
вило, виникають у водозбірних бассейнах рік
та озер, вони не завжди вписуються у правоB
ву конструкцію водоохоронних зон рік і озер.
Болота регулюють кислотноBлужний і водB
ний баланси; вони є природним фільтром,
накопичуючи не лише торф, а й болотний газ
(метан), продукують фосфоровмісні добриB
ва. Світова практика свідчить, що осушення
болот обертається для людини надзвичайно
негативними наслідками. Тому ці водні об’єкB
ти підпадають під охорону міжнародних норм,
зокрема Конвенції про водноBболотні угіддя,
що мають міжнародне значення. 

Водосховище в ст. 1 ВК України визнаB
чається як штучна водойма ємністю понад 
1 млн куб. м, збудована для створення запасу
води та регулювання її стоку. Як правило, воB
досховища пов’язані з великими водотоками,
а тому не відносяться до відособлених водB
них об’єктів; їх «чаші» повинні охоплювати
великі ділянки земель водного фонду. При
цьому не має значення вид водосховища, а
показник ефективності його експлуатації,
тобто кількість води. Частина води водосхоB
вища втрачається під впливом природних та
антропогенних факторів – випаровування,
заростання, водопроникність грунтів, втрата
води у вигляді фільтрації через берег і греблю. 

Ставок визначається в ст. 1 ВК України
як штучно створена водойма ємністю не більB
ше 1 млн куб. м. Для ставка характерний слабB
кий нахил дна, достатньо круті береги, стійке
до розмиву ложе, яскраво виражена різниця
між максимальним і мінімальним рівнем воB
ди. На відміну від водосховищ, ставки відіB
грають пасивну роль у регулюванні стоку.
Ложе ставків часто не відноситься до земель
водного фонду. Ставки, як правило, викорисB
товуються для рибальства та риборозведенB
ня, відпочинку і рекреації, спорту та провеB
дення культурних заходів [6, с. 74]. Важливе
значення мають протипожежні ставки в зеB

лених зонах і лісових масивах. Тому існує веB
лика вірогідність віднесення ставків до зеB
мель сільськогосподарського чи лісогосподарB
ського призначення, земель житлової та гроB
мадської забудови, земель рекреаційного приB
значення. Ставки є досить вразливими та неB
довговічними водогосподарськими об’єктаB
ми. Вони мають високе аквакультурне знаB
чення у зв’язку з можливістю розведення різB
номанітних водних організмів у контрольоB
ваних умовах. Іншими словами, ставки є перB
спективним напрямом у справі забезпечення
населення продовольством. 

Практично кожен ставок можна викорисB
товувати для розведення риби, але для веB
дення повноцінного промислового рибного
господарства потрібна система ставків: маB
точні, зимувальні, нерестові, карантинні тощо.
В цьому випадку практично завжди йдеться
про каскад ставків по річці чи біля озера, що
наводить нас на думку про зарахування зеB
мель ставкових комплексів до земель водноB
го фонду. 

Відповідно до ст. 3 ВК України, до водного
фонду України належать підземні води та дже�
рела. Але виходи підземних вод на поверхB
ню слід розглядати як сферу взаємодії водB
ного та земельного законодавства. В місцях,
де водоносний горизонт, який визначається
в ст. 1 ВК України як однорідна пластова
товща гірських порід, де постійно знаходятьB
ся води, пересікається з негативними формаB
ми рельєфу (річкові долини, озерні ванни,
яроBбалочні мережі) відбувається розвантаB
ження підземних вод у вигляді джерел і пласB
тових виходів. Нерідко такі ділянки тягнутьB
ся схилом у вигляді заболоченої смуги, в заB
глибинах якої накопичується вода. Всі ці 
різноманітні джерела утворюють сток із підB
земних горизонтів, обертаючись на струмки,
ставки, болота та ріки. Маючи підземне водB
не живлення, всі зазначені ділянки повинB
ні бути віднесені до земель водного фонду. 

До водного фонду України належать внут�
рішні морські води та територіальне море
(ст. 3 ВК України). Ґрунтовий шар узбережB
жя може бути надзвичайно продуктивним,
але під водою ґрунтового шару немає. Разом
із тим це не означає, що під морем немає
землі, оскільки землі та ґрунти є окремими
поняттями і відповідно до ч. 1 ст. 168 ЗемельB
ного кодексу (далі – ЗК) України ґрунти є
об’єктом особливої охорони. Земля може буB
ти як з ґрунтовим шаром, так і без нього. 

Тимчасове затоплення земельних площ
під час морських припливів не є підставою
для віднесення цих ділянок до земель водноB
го фонду, оскільки приморські землі можуть
належати до інших категорій земель. Але не
можна вважати площі припливу такими, що
не входять до складу моря як водного об’єкB
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та. Крім того, слід пам’ятати про санітарні, воB
доохоронні й інші смуги, що оточують морсьB
ку акваторію. 

Висновки 

Всі різновиди земель водного фонду, їх
складові підлягають правовій охороні. Ця
важлива проблема вирішується у процесі виB
користання зазначених земель із урахуванB
ням особливостей їх призначення. АктуальB
ними на сучасному етапі розвитку стали пиB
тання охорони земель водного фонду від руйB
нування внаслідок повеней. Загрожуюча сиB
туація зумовлюється масовою самовільною
забудовою прибережних земель через їх приB
вабливість для дачного будівництва. Існують
також інші прогалини правової охорони зеB
мель водного фонду. 

Землі водного фонду забезпечують збереB
ження та раціональне використання водних
ресурсів, а також потрібні для утворення і реB
гулювання штучних водних об’єктів. ОскільB
ки не всі землі водних об’єктів (дно і береги)

повинні та можуть зараховуватися до складу
земель водного фонду, існує необхідність
більш точного та правильного визначення
меж водних об’єктів, а також мотивованого
визначення площ водоохоронних зон і прибеB
режних захисних смуг. 
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Серед актуальних завдань сучасної агB
рарної правової науки важливого знаB
чення набуває звернення до аграрноB

правових відносин у сфері державного регуB
лювання сільського господарства, що вимагає,
як зазначають фахівці з аграрного права, «пеB
реосмислення концепції державного регулюB
вання сільським господарством» [1, с. 218] та
більш активного дослідження проблем праB
вового забезпечення оптимальної діяльності
держави в галузі сільського господарства [2,
с. 231]. Від ефективності вирішення зазначеB
них питань залежить стан аграрного сектора
економіки та подальший соціальноBеконоB
мічний розвиток держави. 

Державне регулювання сільського госпоB
дарства за своєю природою є комплексним
економікоBправовим інститутом, що передB
бачає множинність міжгалузевих зв’язків і
доцільність міждисциплінарного підходу до
його аналізу. Сутність і значення державного
регулювання аграрних відносин у сучасних
умовах, його завдання, форми та методи є поB
пулярним напрямом досліджень ученихBекоB
номістів, фахівців наук з державного управB
ління, здобутки яких справляють значний
вплив на дослідження специфіки державноB
го регулювання сільського господарства, що
знайшли відображення у працях аграрноB
правового спрямування Г. Бистрова, С. БогоB
любова, О. Гафурової, О. Галиновської, В. ЄліB
сєєва, Л. Єркінбаєвої, В. Жушмана, М. КозиB
ра, І. Кузьмич, Є. Мініна, М. Паладіної, О. ПоB
грібного, Ф. Раянова, А. Статівки, В. УркевиB
ча, Г. Файзуліна та ін. Слід констатувати, що,
з одного боку, спостерігається активізація
наукових аграрноBправових досліджень із заB
значеної тематики, а з іншого – невирішеB

ність численних теоретичних і практичних
питань правового забезпечення аграрних
відносин у сфері державного регулювання
сільського господарства. 

Метою цієї статті є визначення змісту й
особливостей аграрних правовідносин у
сфері державного регулювання сільського
господарства, посилення аграрноBправової
наукової аргументації щодо ролі та значенB
ня останнього, оцінка його ефективності
на сучасному етапі. 

Основною детермінантою необхідності
державного регулювання сільського госпоB
дарства є його значущість для продовольчої
безпеки країни, а особливості правового заB
безпечення механізму державного регулюB
вання у зазначеній сфері зумовлені низкою
соціальноBекономічних факторів. Слід погоB
дитись із М. Козирем, що однією з причин ісB
нуючих негативних явищ в економіці аграрB
ного сектора є переоцінка ролі ринкового реB
гулятора та недооцінка можливостей державB
ного регулювання сільського господарства. 

Світовий досвід розвитку аграрного госB
подарства свідчить, що державне регулюванB
ня розвитку сільського господарства – це не
лише необхідність, а й закономірність розB
витку для більшості зарубіжних країн [3, 
с. 120–121]. Вже до середини ХХ ст. у західній
аграрноBправовій думці сформувалася теорія
державного регулювання сільського госпоB
дарства (як частина публічноBправової теорії
аграрного права), яка складалася з трьох осB
новних груп: теорії економічних методів реB
гулювання сільського господарства; теорії
адміністративних методів регулювання сільB
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ського господарства; теорії планування сільB
ського господарства [4, с. 124]. 

Узагальнюючи погляди вченихBекономісB
тів на користь участі держави в регулюванні
аграрного сектора, Л. Єркінбаєва наводить
чотири групи аргументів: зовнішньоторгоB
вельні аргументи; аргументи, пов’язані з доB
ходами у сільському господарстві; аргуменB
ти, пов’язані з розвитком сільських теритоB
рій; природоохоронні аргументи [5, с. 134–
135]. Відповідно, серед основних завдань дерB
жавного регулювання аграрної сфери фаB
хівці з державного управління називають такі: 

•• забезпечення економічного зростання
галузі, яке визначає прогрес національної
економіки держави або регіону та передбаB
чає збільшення виробництва сільськогоспоB
дарської продукції, підвищення продуктивB
ності праці в галузі, а також формування раB
ціональної структури попиту й асортименB
ту продукції; 

•• забезпечення сталості розвитку аграрB
ного виробництва за рахунок стабільності
ринкових цін, запобігання та стримування гіB
перінфляції, підтримки на певному рівні зайB
нятості сільського населення, забезпечення
збалансованості доходів і витрат в аграрноB
му бюджеті та зовнішній торгівлі, попереB
дження появи великого бюджетного дефіBциB
ту, зовнішнього боргу або негативного сальдо
в зовнішній торгівлі сільськогосподарською
продукцією; 

•• забезпечення економічної справедливоB
сті у розвитку сільського господарства. 

У звичайному розумінні це означає спраB
ведливий розподіл суспільного аграрного баB
гатства, але, як одна з економічних функцій
держави, економічна справедливість передB
бачає справедливий розподіл доходів галузі
серед членів суспільства, надання рівних шанB
сів на аграрному ринку, справедливість ринB
кової конкуренції тощо. Таким чином, на думB
ку О. Романець, державне регулювання агB
рарної сфери економіки полягає у тому, що
держава шляхом застосування правових, адB
міністративних та економічних важелів регуB
лює поведінку сільськогосподарського товаB
ровиробника, визначає перспективи розвитB
ку аграрної сфери економіки, виконує спряB
мовуючу роль щодо реалізації довготриваB
лих програм розвитку [6]. 

У сфері юридичної науки, зазначає І. КузьB
мич, державне регулювання сільського госB
подарства є одним із основних інститутів 
аграрного права, оскільки має визначальне
значення для всіх учасників аграрних правоB
відносин, не тільки зачіпає їх правовий стаB
тус, а й встановлює єдині принципи та праB
вила ведення сільськогосподарського виробB
ництва. Систематизуючи наукові погляди на
визначення такої правової категорії, як дерB

жавне регулювання сільського господарства
вчений наводить такі варіанти: економічний
вплив держави, система форм і методів дерB
жавного впливу, функція держави, цілеспряB
мований вплив держави, система організаційB
ноBправових заходів, організаційноBеконоB
мічна діяльність відповідних державних орB
ганів управління. В подальшому І. Кузьмич
доходить висновку, що термін «державне реB
гулювання» може використовуватись як саB
мостійне поняття, нарівні з державним управB
лінням, та як структурний елемент державB
ного управління, як один із засобів реалізації
вказаної функції. Розмежування між державB
ним управлінням сільським господарством і
регулюванням здійснюється за об’єктом, предB
метом і методами [7, с. 134–135]. 

У навчальній літературі з аграрного праB
ва державне регулювання сільського госпоB
дарства визначається як «основана на закоB
нодавстві одна з форм державного впливу на
агропромисловий комплекс України шляхом
встановлення та застосування державними
органами правил, спрямованих на коригуB
вання економічної діяльності суб’єктів агB
рарного господарювання з метою досягнення
сільським господарством максимальної ефекB
тивності для задоволення потреби населення
у продуктах харчування, а промисловості – 
у сировині» [8, с. 41]. Вживається також поB
няття «державноBправове регулювання агB
рарного сектора економіки», яке розуміють
як сукупність заходів щодо визначення сисB
теми органів державного управління, які відаB
ють цією складовою народного господарства,
прийняття та належне виконання аграрних
законів і нормативноBправових актів про сільB
ське господарство, закріплення кола повноB
важень (компетенції цих органів) [9, с. 159;
10, с. 27]. 

Державне регулювання як інститут пубB
лічного права в аграрному праві, на думку 
М. Паладіної, здійснюється шляхом: управлінB
ня; державної та фінансової підтримки у різB
них напрямах; державного регулювання проB
довольчих ринків; особливого режиму опоB
даткування [11, с. 39–40]. В. Єлісєєв визначає
державне регулювання сільського господарB
ства як сукупність організаційних, економічB
них або інших впливів держави на аграрні
відносини шляхом методів державного регуB
лювання з метою реалізації державної аграрB
ноBекономічної політики. Він вважає, що меB
тод державного регулювання сільським госB
подарством – категорія економічна, як і саме
державне регулювання, яке передбачає маніB
пулювання відповідними методами, а місце
аграрного права полягає у правовому забезB
печенні та захисті економічних явищ. В. ЄліB
сєєв розробив його трьохрівневу систему, де
перший рівень відповідає за формування метоB
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дологічної бази шляхом правового закріпленB
ня методів державного регулювання (передB
бачає безстроковий період дії); другий рівень
спрямований на закріплення політики дерB
жавного регулювання сільського господарB
ства у середньостроковому часовому періоді,
зокрема визначення цілей і завдань державB
ного регулювання сільського господарства;
третій (програмно�практичний) рівень відB
повідає за правове закріплення державних
аграрноBекономічних програм, за допомогою
яких відбувається державне регулювання агB
рарних відносин у короткостроковому часоB
вому періоді [12, с. 15, 112]. 

Аналіз наукових напрацювань фахівців у
сфері державного регулювання сільського
господарства дозволяє дійти висновку, що
«державний регуляторний вплив на розвиB
ток сільського господарства в Україні залиB
шається, з одного боку, доволі значним, а з
іншого – недостатньо ефективним» [13]. Як
зазначає А. Статівка, це зумовлюється тим,
що нормативноBправова база, яка забезпечує
регулювання відносин в агропромисловому
комплексі в умовах становлення ринкової екоB
номіки, частково вичерпала себе. Виник веB
ликий розрив між правовим регулюванням і
правозастосовчою діяльністю відповідних орB
ганів держави. Тому гостро стоїть питання
про скорочення розриву. Досягти цього можB
на шляхом посилення ролі держави у правоB
вому регулюванні відносин в агропромислоB
вому комплексі, стверджує А. Статівка. ВиB
ходячи з наукового підходу державного регуB
лювання відносин в агропромисловому компB
лексі, необхідно враховувати ряд обставин,
зокрема: методи здійснення регулювання агB
рарних відносин; напрям посилення державB
ного втручання в аграрне виробництво; фіB
нансові та матеріальні можливості. Без цього
посилення державного регулювання еконоB
міки в агропромисловому комплексі може
бути простим продовженням колишнього адB
міністрування (з такими ж негативними наB
слідками) [14]. Розроблення механізму дерB
жавного регулювання розвитку аграрного
сектора ускладнюється вимогами «дозуванB
ня» методів державного регулювання галузі,
вважає М. Латинін. Питання про те, де ефекB
тивними є державні механізми, а де ринкові,
не має однозначної відповіді. Міра участі дерB
жави в регулюванні аграрного сектора є одB
нією з невирішених проблем [15, с. 3]. 

На думку І. Застрожнікової, в сучасних
наукових дослідженнях практичне завдання
державного регулювання сільського госпоB
дарства виводиться не з тих або інших екоB
номічних доктрин, а з об’єктивних положень
розвитку й орієнтування на критерії екоB
номічної та соціальної ефективності, які за
пріоритетністю дослідниця систематизує таB

ким чином: критерії самозабезпеченості проB
дуктами харчування (рівень забезпеченості
населення країни, що визначає продовольчу
безпеку); критерії, пов’язані з сільськогоспоB
дарськими доходами (цінове регулювання,
стимулювання експорту); критерії, пов’язані
з розвитком соціальної сфери (підтримка
розвитку українського села, передусім деB
пресивних територій); екологічні критерії
(регулювання впливу негативних зовнішніх
і внутрішніх ефектів) [16, с. 161–162]. 

Сучасне правове забезпечення державноB
го регулювання сільського господарства має
відповідати основним напрямам державної
політики, спрямованої на реформування агB
рарного сектора, серед яких пріоритетними,
на думку експертів, є [17, с. 26–29]:  

•• удосконалення державної системи управB
ління земельними відносинами та сільськоB
господарським землекористуванням; 

•• активізація державної підтримки сільB
ськогосподарського виробництва; 

•• підтримка сталого розвитку сільських
територій, створення сприятливих умов для
життєдіяльності та підвищення добробуту
населення; 

•• відродження кооперативного руху на селі;
•• розвиток аграрних кластерів. 
На сьогодні аграрне право, формуючись

із урахуванням нових принципів, повинно не
тільки відображати реальний стан, що склавB
ся в аграрному секторі економіки внаслідок
здійснення аграрної реформи, а й сприяти
формуванню ціннісноBнормативної орієнтаB
ції у сфері права та законності [1, с. 218]. 

Висновки 

Державному регулюванню у сфері сільB
ського господарства притаманні як загальні
ознаки та тенденції державного регулювання
економічними процесами, так і особливості,
зумовлені специфікою об’єкта регулювання,
його значенням. Державне регулювання сільB
ського господарства є об’єктивно необхідB
ним, а вплив держави на аграрні відносини
останнім часом лише посилюється та вимаB
гає підвищення ефективності його правового
забезпечення. Відповідно завдання, що посB
тають перед аграрноBправовою наукою, усB
кладнюються. На порядку денному тепер не
лише обґрунтування необхідності державноB
го регулювання сільського господарства, а й
вироблення правового забезпечення ефекB
тивності такого регулювання, яке відчуває
досить потужний тиск як внутрішніх, так і
зовнішніх факторів. Саме тому одним із акB
туальних напрямів розвитку аграрноBправоB
вої науки є узагальнення та формування проB
позицій і проектів відповідних законодавчих
ініціатив. 
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The analysis of significance, content and peculiarities of agrarian law relations in the sphere of
state management is given in this article. Special attention is paid to the question of effectiveness of 
legal guaranteeing of influence on the agrarian sector on the modern stage of development. 

В статье анализируются значение, содержание и особенности аграрных правоотношений в
сфере государственного регулирования сельского хозяйства, эффективность правового обеспе�
чения государственного воздействия на аграрный сектор на современном этапе. 
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ЦивільноBправова відповідальність як
правова категорія характеризується різB
номанітністю видів. Договірна та не

договірна відповідальність залежно від виB
ду зобов’язання, яке порушується, – це одна
із класифікацій цивільноBправової відповіB
дальності. 

Мета цієї статті – визначення порушення
зобов’язання, аналіз істотного порушення
договору, виокремлення підстав цивільноB
правової відповідальності за порушення
зобов’язання. 

У цивілістичній науці висловлюються
різні погляди на правову природу способів заB
хисту цивільних прав і інтересів, мір цивільB
ноBправової відповідальності у разі порушенB
ня зобов’язання та на їх класифікаційний поB
діл, які можна узагальнити таким чином: 

•• способи захисту поділяються на міри
захисту та міри цивільноBправової відповіB
дальності [1, с. 175]; 

•• способи захисту є мірами цивільноBпраB
вової відповідальності й іншими мірами заB
хисту [2, с. 194]; 

•• усі правові наслідки порушення зобоB
в’язань є одночасно і санкціями (теорія санкB
ції) [3, с. 13]; 

•• усі способи захисту є санкціями, які поB
діляються на санкції цивільноBправової відB
повідальності (відшкодування збитків, сплаB
та неустойки, втрата стороною завдатку або
повернення завдатку у подвійному розмірі
тощо) й оперативні санкції (відмова від догоB
вору, утримання передачі проданого товару,
утримання оплати товару та ін.) [4, с. 38]. 

У господарськоBправовій науці поширеB
ною є точка зору про те, що всі санкції можB
на поділити на міри відповідальності та госB
подарськоBоперативні санкції [5, с. 160]. 

На нашу думку, всі способи захисту циB
вільних прав, передбачені законом або догоB
вором, доцільно вважати у випадку їх застоB
сування санкціями, які, у свою чергу, можуть
бути мірами цивільноBправової відповідальB
ності або оперативними санкціями, що застоB
совуються до порушника судом, та оперативB
ними санкціями, що застосовуються до поB
рушника одноособово управненою стороною
(кредитором). 

Особливе значення має правильне визнаB
чення способів захисту прав та інтересів суB
б’єктів цивільних правовідносин, мір цивільB
ноBправової відповідальності, оскільки для їх
застосування суду необхідно встановити, за
загальним правилом, так званий склад циB
вільного правопорушення, до якого входять:
протиправна поведінка чи бездіяльність осоB
би; шкідливі наслідки такої поведінки чи безB
діяльності (шкода, збитки); причинний зв’яB
зок між протиправною поведінкою та шкоB
дою; вина особи порушника. Перелічені умоB
ви (підстави) цивільної відповідальності пряB
мо або опосередковано закріплені, зокрема, у
статтях 610–625 Цивільного кодексу (далі –
ЦК) України, в інших актах законодавства. 
З цього правила є і винятки, оскільки відпоB
відальність у передбачених законом випадB
ках може наставати за «усіченим» (неповB
ним) складом цивільного правопорушення.
Так, ч. 1 ст. 614 ЦК України передбачається
можливість відповідальності без вини у виB
падках, встановлених договором або законом.
У цивілістичній науці домінує підтримка заB
конодавчої концепції вини [6, с. 407], до якої
ми приєднуємося. 

Що стосується визначення поняття «поB
рушення зобов’язання» (ст. 610 ЦК УкраB
їни), то порушенням зобов’язання є його неB
виконання або виконання з порушенням умов,
визначених змістом зобов’язання (неналежB

© О. Міхно,  2013

УДК  347.4

Ольга Міхно,
канд., юрид. наук, 
доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності 
Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова 

ПІДСТАВИ  ЦИВІЛЬНО9ПРАВОВОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  У  РАЗІ  ПОРУШЕННЯ 
ДОГОВІРНОГО  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

У статті досліджуються підстави цивільно�правової відповідальності у разі порушення
(невиконання чи неналежного виконання) боржником договірного зобов’язання.

Ключові слова: підстави цивільноBправової відповідальності, договірне зобов’язання,
підписання договору.



Ц И В І Л Ь Н Е П РА В О

77

7/2013

не виконання). Таким чином, законодавець у
наведеній статті виділяє два види узагальнеB
них порушень: невиконання зобов’язання і
неналежне виконання зобов’язання. ФормальB
но ст. 611 ЦК України дозволяє застосовуваB
ти передбачені в ній правові наслідки за обиB
два зазначені порушення. 

Невиконання договірного зобов’язання
характеризується бездіяльністю, пасивною
поведінкою особи, зобов’язаної виконувати
умови договору; неналежне виконання – її
діяльністю, активною поведінкою особи всуB
переч умовам договору чи іншим вимогам.
Міри цивільноBправової відповідальності заB
стосовуються до особи – порушника зобоB
в’язань за наявності бездіяльності чи дії стоB
рони за договором, які повинні зумовлюваB
тись існуванням вини зобов’язаної особи у
формі умислу чи необережності та за відсутB
ності чи наявності негативних наслідків – заB
подіянням збитків іншій стороні за договоB
ром. Обов’язковим має бути невиконане доB
говірне зобов’язання взагалі або частково. 

Неналежне виконання чи невиконання
договірного зобов’язання однією чи обома
сторонами договору, на нашу думку, може
призвести до застосування мір цивільноBпраB
вової відповідальності, наприклад, у випадB
ках, якщо: 

•• всупереч положенням договору про те,
що його повинна виконати сторона (стороB
ни) особисто, договір виконала інша особа
(неналежний суб’єкт) або він не був виконаB
ний ні боржником, ні іншою особою чи виB
конання не прийнято ні кредитором, ні інB
шою особою; 

•• однією чи обома сторонами порушені
строки виконання умов договору. До таких
порушень слід відносити дострокове викоB
нання зобов’язання всупереч умовам договоB
ру, актам цивільного законодавства, сутності
зобов’язання чи звичаїв ділового обороту та
прострочення виконання зобов’язання. ОсB
таннє слід поділяти на прострочення боржB
ника та прострочення кредитора. Перше – це
прострочення, коли боржник не приступив
до виконання зобов’язання чи не виконав йоB
го у строк, визначений договором, чи в інший
визначений строк. Якщо при простроченні
виконання договору настали обставини, чеB
рез які неможливо виконати його умови, вваB
жається, що боржник прострочив виконання
зобов’язання. Друге – це прострочення, коли
кредитор відмовився прийняти належне виB
конання (видати борговий документ чи розB
писку) або не здійснив дій, передбачених доB
говором, актами цивільного законодавства,
чи інших необхідних дій, до здійснення яких
боржник не міг виконати свої зобов’язання; 

•• зобов’язана сторона виконала умови 
договору у неналежному місці, тобто не в 
тому, яке було передбачено договором чи 
ст. 532 ЦК України, і кредитор відмовляєтьB
ся визнавати факт виконання умов договору;

боржник взагалі не виконав зобов’язання у
належному місці; 

•• зобов’язаною стороною порушений споB
сіб чи предмет виконання договору (за догоB
вором купівліBпродажу продавець передав
покупцеві неякісний товар, порушив умови
договору щодо комплектності, комплекту,
асортименту товару тощо; за договором підB
ряду підрядник неякісно виконав роботу; за
договором зберігання зберігач не вжив неB
обхідних заходів щодо збереження речі тоB
що); зобов’язаною стороною порушена умова
щодо валюти платежу (не здійснено оплату,
оплата здійснена частково в українській гроB
шовій одиниці (гривнях); здійснена оплата в
іноземній валюті у випадках, не встановлеB
них законом, тощо). 

Якщо матиме місце одна, декілька чи всі
наведені умови відразу, кредитор може напоB
лягати на застосуванні мір цивільноBправової
відповідальності за наявності такої підстаB
ви, як невиконання чи неналежне виконання
умов договору зобов’язаною стороною. 

Слід зазначити, що до невиконання зобоB
в’язання, зокрема договірного, відносять поB
няття «передбачуване невиконання зобов’яB
зання, для встановлення якого належить кеB
руватись об’єктивними критеріями, що ґрунB
туються на фактах у їх взаємодії» [7, с. 12]. Таке
визначення, на нашу думку, є близьким до поB
няття «неможливість виконання договору» й є
об’єктивною підставою припинення договору. 

Істотне порушення договору може приB
звести до застосування такого негативноB
го наслідку до порушника зобов’язання, як
судове розірвання договору. Відповідно до 
ст. 651 ЦК України договір може бути роB
зірваний за рішенням суду на вимогу однієї
із сторін у випадку істотного порушення доB
говору другою стороною та в інших випадB
ках, встановлених договором або законом.
При цьому істотним є таке порушення догоB
вору стороною, коли внаслідок заподіяної
шкоди друга сторона значною мірою позбавB
ляється того, на що вона могла розраховуваB
ти під час його укладення. Поняття «істотне
порушення» є узагальненим, відносним і доB
зволяє сторонам і суду в одному й тому ж виB
падку поBрізному його тлумачити. З метою
уникнення непорозумінь при виконанні чи
припиненні договору вважаємо за доцільне,
щоб сторони під час укладення договору враB
ховували його специфіку та норми ЦК, які
регулюють даний вид договору, конкретизуB
вали права й обов’язки сторін, яких останнім
належить дотримуватися, та які істотні поруB
шення можуть призвести до припинення доB
говірних зобов’язань. 

Не слід сподіватися, що договірні стороB
ни дотримуватимуться таких рекомендацій,
а тому завжди буде поставати проблема тлуB
мачення істотності порушення зобов’язання.
Однак норма ст. 651 ЦК України, яка передB
бачає можливість судового розірвання догоB
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вору залежно від істотності порушення, стаB
вить таке припущення, певною мірою, під
сумнів. Натомість можна завжди вважати
істотним порушенням зобов’язання його неB
виконання. А. Карапетов запропонував при
визначенні істотності порушення зобов’язанB
ня враховувати такі фактори: поBперше, принB
ципове значення суворого слідування догоB
вору, що випливає із тексту контракту; поB
друге, питання про те, чи позбавляє поруB
шення істотним чином кредитора того, на що
він мав право розраховувати, крім випадків,
коли боржник не передбачав і не міг розумно
передбачити такий результат; поBтретє, пиB
тання про те, чи носить порушення умисний
характер і чи дає воно кредитору підстави не
вірити в подальше виконання боржником
договору [8, с. 321].  

Безумовно, в загальних положеннях зобоB
в’язального права надзвичайно важко відB
найти загальноприйняту формулу розуміння
істотного порушення договору. Але вихід із
цієї ситуації необхідно шукати, насамперед,
правознавцям. На практиці це можна робити
загальновідомим способом, яким є введення
до загальної норми відповідного орієнтовноB
го переліку деталізуючих цю норму обставин.
Наприклад, до категорії істотних порушень
договору можна віднести порушення, які
призводять чи можуть призвести до значних
збитків у кредитора, до унеможливлення виB
користання предмета чи результату договору
за призначенням тощо. Подібне вирішення
проблеми інколи пропонується у ЦК УкраB
їни. Так, відповідно до ч. 3 ст. 858 ЦК УкраB
їни, якщо відступи у роботі від умов договоB
ру підряду або інші недоліки у роботі є істотB
ними та такими, що не можуть бути усунені у
встановлений замовником розумний строк,
замовник має право відмовитися від договоB
ру та вимагати відшкодування збитків. ПроB
те наявність подібних застережень у нормах,
що регулюють окремі види договорів, не усуB
ває потреби у введенні до загальних полоB
жень про припинення зобов’язання орієнB
товного переліку істотних порушень договоB
ру, які є підставою для судового розірвання
договору. Як приклад законодавчого врегуB
лювання визначення істотного порушення
окремих видів цивільноBправових договорів
можна навести ч. 2 ст. 678 ЦК України, 
за якою істотним порушенням вимог щодо
якості товару вважаються недоліки, усуненB
ня яких пов’язане з непропорційними витраB
тами або затратами часу, недоліки, які виB
явилися неодноразово чи з’явилися знову
після їх усунення. 

На думку М. Сібільова, істотне порушенB
ня може мати місце, зокрема, при порушенні
боржником умови щодо строку виконання
зобов’язання з постачання комплектуючих,
адже це унеможливлює своєчасне виконання
зобов’язання кредитором перед контрагентаB
ми інших зобов’язань за його участю і значB

ною мірою позбавляє його можливості одерB
жання сум виторгу, на яку він розраховував
при укладенні договору на поставку компB
лектуючих [9, с. 106]. Можна погодитися з
таким прикладом істотного порушення догоB
вору, але, поBперше, важко довести вірогідB
ність втрати суми виторгу; поBдруге, це надто
приватний випадок, який не дає підстав для
узагальненого висновку. На нашу думку, із
п’яти умов належного виконання зобов’язанB
ня, до істотного порушення зобов’язання моB
жуть призвести невиконання однієї з двох
умов – неналежний предмет і неналежний
спосіб виконання договірного зобов’язання. 

Абсолютними новелами для цивільного
законодавства є положення ст. 652 ЦК УкраB
їни про зміну або розірвання договору у зв’язB
ку з істотною зміною обставин. Так, зміна 
обставин є істотною, якщо вони змінилися
настільки, що, якби сторони могли це передB
бачити, вони не уклали б договір або уклали
б його на інших умовах. За вказаною статB
тею договір може бути розірваний чи змінеB
ний за рішенням суду на вимогу заінтересоваB
ної сторони за наявності одночасно таких умов: 

•• у момент укладення договору сторони
виходили з того, що така зміна обставин не
настане; 

•• зміна обставин зумовлена причинами,
які заінтересована сторона не могла усунути
після їх виникнення при всій турботливосB
ті й обачності, які від неї вимагалися; 

•• виконання договору порушило б співB
відношення майнових інтересів сторін і поB
збавило б заінтересовану сторону того, на що
вона розраховувала при укладенні договору; 

•• із суті договору або звичаїв ділового
обороту не випливає, що ризик зміни обстаB
вин несе заінтересована сторона. 

Зміст ст. 652 ЦК України потребує спеB
ціального ретельного дослідження. З огляду
на ці обставини звернемо увагу на найважB
ливіші принципові положення, пов’язані з
введенням до ЦК України вказаної статті.
ПоBперше, ч. 1 цієї статті позбавлена взагалі
будьBякої практичної значимості, адже стоB
рони за взаємною згодою можуть розірвати
кожний договір (за певними винятками) неB
залежно від істотної зміни обставин, якими
сторони керувалися при укладенні договору.
ПоBдруге, для судового розірвання договору
встановлено надто широке коло обставин,
які істотно змінилися, що не сприятиме стаB
більності договірних зв’язків. ПоBтретє, зміст
ст. 652 ЦК України виявився не досить вдаB
лим очевидно тому, що він став результатом
механістичного запозичення аналогічної за
змістом ст. 451 ЦК РФ. Проте основною ваB
дою ст. 652 ЦК України стало те, що в ній не
передбачено застереження про те, що зміна
обставин, якими керувалися сторони при укB
ладенні договору, настала поза їх волею. 

Слід погодитися з А. Дудко, який вважає,
що важливою особливістю істотної зміни
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обставин від непереборної сили є те, що осB
тання припускає абсолютну неможливість
виконання, а істотна зміна обставин виклиB
кає труднощі у виконанні зобов’язань, але не
утворює повної неможливості виконання доB
говору. Якщо непереборна сила привела до
істотної зміни обставин, боржник має право
робити вибір: бажає він звільнитися від відB
повідальності чи переглянути або розірвати
договір [10, с. 103]. Якщо є обставини, що пеB
решкоджають виконанню договірного зобоB
в’язання і за настання яких жодна із сторін не
відповідає, останній слід припинити у зв’язB
ку з неможливістю його виконання. Але чеB
рез істотну їх зміну одна із сторін може вимаB
гати зміни договору, що не передбачено норB
мами, які регламентують неможливість його
виконання. Якщо обставини суттєво ускладB
нюють для зобов’язаної сторони виконання
договору, дія останнього може бути припиB
нена за наявності такої підстави, як істотна
зміна обставин. 

Міри цивільноBправової відповідальносB
ті, які слід застосовувати до порушника зобоB
в’язань, передбачені ст. 611 ЦК України, зоB
крема: припинення зобов’язання внаслідок
односторонньої відмови від зобов’язання, якB
що це встановлено договором або законом,
або розірвання договору; зміна умов зобов’яB
зання; сплата неустойки; відшкодування збитB
ків і моральної шкоди. 

Таким чином, якщо сторона вважає свої
права, обумовлені договором, порушеними,
вона може звернутися до суду з вимогами
про застосування перелічених правових наB
слідків, наведений перелік яких, до речі, не є
вичерпним. Наведені правові наслідки є лише
частиною способів захисту цивільних прав
та інтересів, передбачених ст. 16 ЦК України,
та іншими актами законодавства України. 

Висновки 

До підстав цивільноBправової відповіB
дальності у разі порушення договірного зобоB
в’язання слід відносити склад цивільного праB
вопорушення, до якого входять: протиправна
поведінка чи бездіяльність особи, яка має виB
конати договірне зобов’язання (порушення
договірного зобов’язання, а саме – невикоB
нання чи неналежне його виконання); шкідB
ливі наслідки такої поведінки чи бездіяльносB

ті (шкода, збитки); причинний зв’язок між
протиправною поведінкою (порушенням доB
говірного зобов’язання) і шкодою; вина осоB
би порушника – особи, яка не виконала чи
неналежним чином виконала договірне зоB
бов’язання. 

Договірне зобов’язання вважається поруB
шеним, якщо відсутня одна з умов належноB
го виконання зобов’язання, а саме – один із
належних суб’єктів зобов’язального правоB
відношення, строки виконання зобов’язання,
місце виконання, предмет чи спосіб виконанB
ня зобов’язання. Щодо істотного порушення
зобов’язання, то за загальним правилом воно
має бути наявним, якщо відсутня одна з двох
ознак належного виконання зобов’язання –
предмет чи спосіб виконання договірного зоB
бов’язання. Вказані напрацювання допомоB
жуть у майбутньому визначити підстави циB
вільноBправової відповідальності за поруB
шення окремих видів зобов’язань. 

Список  використаних  джерел 

1. Шевченко Я. М. ГосподарськоBправова відпоB
відальність та господарські санкції // УніверситетB
ські наукові записки. – 2005. – № 3. – С. 175–179. 

2. Бервено С. М. Проблеми договірного права
України. – К., 2006. – 392 с. 

3. Красавчиков О. А. Санкции и ответственB
ность в советском праве // Проблемы гражданскоB
правовой ответственности и защита гражданских
прав. – Свердловск, 1973. – С. 13–15. 

4. Грибанов В. П. Ответственность за нарушеB
ние гражданских прав и обязанностей. – М., 1973. –
411 c. 

5. Щербина В. С. Господарське право. – К.,
2009. – 640 с. 

6. Агарков М. М. Обязательство по советскому
гражданскому праву // Избранные труды по гражB
данскому праву: В 2 т. – М., 2002. – Т. 1. – С. 163– 460. 

7. Ківалова Т. С. Відповідальність боржника за
передбачуване невиконання зобов’язання: автоB
реф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2001. – 12 c. 

8. Карапетов А. Г. Расторжение нарушенного
договора в российском и зарубежном праве. – М.,
2007. – 876 с. 

9. Цивільне право України: У 2 т. / За ред. В. І. БоB
рисової, І. В. СпасибоBФатєєвої, В. Л. Яроцького. –
К., 2004. – Т. 2. – 552 с. 

10. Дудко А. Г. Существенное изменение обстоB
ятельств как основание изменения или расторжеB
ния договора // Вестн. Москов. гос. унBта: Серия ІІ:
Право. – 2000. – № 1. – С. 103–105. 

Стаття надійшла до редакції 01.06.2013 р.

The article investigates the foundation of civil liability in the event of a breach (non�performance
or improper performance of) the debtor contractual obligation. 

В статье исследуются основания гражданско�правовой ответственности в случае наруше�
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Важливу роль у поширенні інновацій сьоB
годні відіграє трансфер новітніх технолоB
гій. Його невід’ємною складовою є переB

дача ноуBхау та захист комерційної таємниці.
Протиріччя, що виникають у сфері зазначених
суспільних відносин, мають специфічні форми,
а тому потребують своєрідних умов правового
регулювання. Так, проблема комерціалізації
об’єктів права інтелектуальної власності є однією
з найважливіших у процесі формування інноваB
ційної моделі розвитку економіки України. 

Формування цивілізованого суспільства,
розбудова України як правової, демократичної,
соціальної держави пов’язані з активним впроB
вадженням інститутів ринкової економіки, сеB
ред яких важливе місце посідає інститут комерB
ційної таємниці. На сучасному етапі розвитку
суспільства й активізації міжнародної торгівлі
питання, пов’язані із комерціалізацією та викоB
ристанням результатів інтелектуальної творчої
праці людини, стають все більш актуальними. 

Слід зазначити, що одним із найбільш спірB
них у літературі питань є відокремлення коB
мерційної таємниці від ноуBхау. 

Чинне законодавство України не передбаB
чає спеціальних заходів захисту від конкурентB
ної розвідки, не визначає конкретного мехаB
нізму реалізації прав володарів комерційної
таємниці. Зазначені недоліки чинного законоB
давства створюють певні проблеми для суб’єкB
тів господарювання, що володіють комерційB
ною таємницею, обмежують можливості реB
алізації та захисту їх права на таку інформацію.
Відсутність правових механізмів захисту ноуB
хау та комерційної таємниці в Україні ставить
вітчизняних учасників міжнародних товарних
ринків у нерівні умови з іноземними партнераB
ми, в країнах яких ці питання врегульовані на
рівні законодавчих актів. У зв’язку з цим на
особливу увагу заслуговують механізми оцінки

та використання ноуBхау і комерційної таємниці
не тільки в процесі діяльності підприємств, а й
на етапах розроблення установчих документів,
формування статутного капіталу тощо. 

Метою цієї статті є дослідження формування
законодавства України в сфері охорони та заB
хисту комерційної таємниці та її складових. 

Об’єктом дослідження є сукупність наB
укових поглядів, ідей, уявлень, понять та існуB
ючих сьогодні конфліктів із приводу визначенB
ня ноуBхау та комерційної таємниці, їх відокB
ремлення, правової охорони, а також конфB
лікти, що виникають між господарюючими суB
б’єктами з приводу недосконалості існуючої сиB
стеми правових норм, що регулюють зазначені
відносини. Предметом дослідження – особлиB
вості правового режиму використання ноуBхау
та комерційної таємниці в інноваційній екоB
номіці України. 

Більшість дослідників проблем, пов’язаних
із ідентифікацією комерційної таємниці, досі
остаточно не визначилася в питанні співвідноB
шення комерційної таємниці з такими поняттяB
ми, як конфіденційна інформація та ноуBхау.
Так, проблемі правової охорони комерційної
таємниці у сучасному законодавстві приділялаB
ся належна увага у наукових працях вітчизняB
них юристів та економістів (Г. Богородченко, 
С. Князєв, О. Сліпачук, А. Юрченко, І. Сляднєва,
О. Шпак та ін.). У свою чергу, питання щодо
використання об’єктів права інтелектуальної
власності й їх комерціалізації в процесі розвитку
та вдосконалення національного законодавстB
ва України досліджували Г. Андрощук, І. Дахно,
В. Кунцевич, О. Ноговіцин, Є. Онисько, О. ПіB
допригора, О. Святоцький, Т. Шевелева та ін.
Однак низка питань, пов’язаних із вказаною
проблемою, потребує подальшого дослідження. 
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Світова практика використання терміна
«ноуBхау», як правило, пов’язується з технічниB
ми рішеннями, методами та способами виробB
ництва і використання технологічних процесів,
приладів, що не можуть бути забезпечені паB
тентним захистом згідно з чинним законодавB
ством країни або за рішенням власника ноуB
хау. На жаль, доводиться констатувати, що
вітчизняне правове поле не визначає особлиB
вості поводження з ноуBхау. Ще у 2002 р. МіB
ністерство освіти і науки України офіційно виB
знало: «відносини, що виникають у зв’язку з наB
буттям і здійсненням права на ноуBхау не регуB
люються законодавством України» (лист МіB
ністерства освіти і науки «Щодо «ноуBхау» у
статутному фонді товариства від 30.10.2002 р. 
№ 16B07/3483), але ситуація на краще не зміB
нилася. 

У процесі комерційної реалізації ноуBхау її
власники, як правило, рекламують ефект від
застосування ноуBхау. Зрозуміло, демонстрація
з залученням сторонніх експертів створює риB
зик втрати його конфіденційності.

Особливості правового використання ноуB
хау зумовлюються різними поглядами на його
зміст. Зокрема, використання ноуBхау стало
альтернативою патентній охороні результатів
інтелектуальної діяльності. 

Визначення ноуBхау міститься у законоB
давстві Європейського Союзу. Регламентом КоB
місії ЄС № 772/2004 від 27.04.2004 р. щодо заB
стосування ч. 3 ст. 81 Договору про заснування
ЄС до категорій угод про передачу технологій
ноуBхау визначається як сукупність незапатенB
тованої практичної інформації, що є результаB
том досвіду або випробувань і секретною (не заB
гальновідомою або легко доступною, значиB
мою), тобто важливою та корисною для виробB
ництва товарів за угодою, описаною у достатньо
повний спосіб. 

Міжнародна асоціація з охорони промислоB
вої власності запропонувала своє визначення
ноуBхау: це знання і практичний досвід технічB
ного, комерційного, управлінського й іншого хаB
рактеру, які мають практичне застосування у виB
робництві та професійній практиці [1, с. 71–72]. 

Спеціалісти у галузі приватного права заB
значали, що ноуBхау належить свій специфічний
режим, зміст якого полягає в захисті прав її
власника. НоуBхау є інформаційним об’єктом,
який не охороняється, на який немає виключB
ного права його творця, а існує лише фактична
монополія [2, с. 111]. 

Уперше термін «ноуBхау» з’явився у США
(1916 р.) у рішенні по судовій справі «Дізенд
проти Брауна». З того часу він почав широко
застосовуватись у світовій практиці. У 1997 р.
Державна податкова адміністрація офіційно заB
значала, що «законодавчо поняття «ноуBхау»
(«knowBhow») чітко не визначено, але практичB
но під ним розуміють сукупність технічних, коB
мерційних та інших знань, що оформлені у виB
гляді технічної документації, навичок та виробB
ничого досвіду, необхідних для організації того

або іншого виду виробництва, але не запатентоB
ваних» (лист Державної податкової адміністB
рації України «Про іноземні інвестиції» від
10.04.1997 р. № 22B0417/10B2799). Таке «практичB
не розуміння» використовувалось і використоB
вується в різних законах України. Закон УкраB
їни «Про зовнішньоекономічну діяльність» ще у
редакції 1991 р. до видів зовнішньоекономічної
діяльності, які здійснюють в Україні суб’єкти
цієї діяльності, відносить підприємницьку діB
яльність на території України, пов’язану з наB
данням ліцензій, патентів, ноуBхау, торговельB
них марок. Закон України «Про інвестиційну
діяльність» (в редакції 1991 р.) до видів майноB
вих та інтелектуальних цінностей, що вкладаB
ються в об’єкти підприємницької й інших видів
діяльності, в результаті якої створюється прибуB
ток (доход) або досягається соціальний ефект,
відносить: «сукупність технічних, технологічB
них, комерційних та інших знань, оформлених
у вигляді технічної документації, навиків та виB
робничого досвіду, необхідних для організації
того чи іншого виду виробництва, але не запаB
тентованих («ноуBхау»)». Відповідно до наказу
Мінпаливенерго України від 15.08.2006 р. 
№ 288 до Переліку конфіденційної інформації,
що є власністю держави, перебуває у володінні,
користуванні та розпорядженні МінпаливенерB
го України й якій надається гриф обмеженого
доступу (для службового користування) віднеB
сено: технічні завдання на використання наукоB
воBдослідних і дослідноBконструкторських роB
біт (далі – ТЗ НДДКР), технічні завдання на
продукцію (виріб), результати НДДКР (звіти
про НДДКР, уся напрацьована під час виконанB
ня науковоBтехнічна, конструкторська, технолоB
гічна, проектна та нормативна документація)
до опублікування їх у відкритому друці у разі
наявності в них інформації, яка може бути
предметом патентування чи містить ознаки ноуB
хау. Фонд Державного майна України відноB
сить ноуBхау до комерційної таємниці. Згідно з
наказом цього відомства від 19.05.2004 р. № 969
до тематичних планів і програм курсів базової
підготовки оцінювачів за напрямами та спеціаліB
заціями оцінки майна введена Тема № 5 «ОсоблиB
вості оцінки окремих видів прав на об’єкти інтеB
лектуальної власності», яка включає: особлиB
вості оцінки прав на нетрадиційні об’єкти інтеB
лектуальної власності (права на сорти рослин,
породи тварин, топографії інтегральних мікроB
схем, комерційні таємниці (ноуBхау), наукові
відкриття, раціоналізаторські пропозиції).

Залежно від призначення ноуBхау поділяють
на декілька видів: науково�технічні, комерційні,
управлінські, фінансові тощо, які знаходять своє
практичне використання у виробництві та проB
фесійній праці. 

Об’єктами майнових прав на ноуBхау моB
жуть бути матеріальні носії інформації про ноуB
хау, у тому числі оригінальні (виготовлені автоB
рами) носії, що можуть мати вигляд документів
і (або) натуральних зразків виробів, що буває
рідко і вважається досить небажаним, і копій
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(тиражу) оригінальних носіїв інформації; маB
теріальні продукти, виготовлені відповідно до
конкретного ноуBхау [3, с. 34]. Об’єкти майнових
прав на ноуBхау можуть бути подібні як з об’єкB
тами авторського права, так і патентного права. 

До ноуBхау не можуть бути віднесені торгоB
вельні секрети, що стосуються собівартості доB
вільних товарів, платоB або кредитоспроможносB
ті підприємств, даних поточного бухгалтерськоB
го обліку, умов конкретних торговельних угод,
змісту реклами до її оприлюднення тощо.

Угода щодо передачі ноуBхау визначається
зазвичай як надання безоплатної ліцензії та хаB
рактеризується деякими особливостями, пов’яB
заними із специфікою ноуBхау. 

На відміну від винаходів, ноуBхау в більB
шості країн не має прямого правового захисту,
не реєструється та не публікується. Однак для
його охорони можуть бути використані загальB
ні закони, що застосовуються до угод про заB
хист репутації та чесного імені виготовлювача,
санкції проти нечесної конкуренції тощо. 

За формами передачі й умовами використанB
ня прав ноуBхау ліцензії можуть бути чисті,
змішані, опціонні, субліцензійні тощо [4, с. 31].
Що стосується спеціального захисту, то для інB
формації на зразок ноуBхау його не існує. Для
цього використовуються загальні норми зобоB
в’язального права [5, с. 195]. 

Слабкість правового захисту інформації на
зразок ноуBхау зумовлена її характером, тому
передана за договором інформація стає необоB
ротною, оскільки одержувач може користуваB
тися нею на власний розсуд, а передавач ноуB
хау позбавлений можливості застосувати будьB
які санкції до одержувача. Так, в Україні давно
виникла потреба у розробленні спеціального
закону, яким би здійснювалося нормативне заB
кріплення основних положень і регулювання
правовідносин, пов’язаних із ноуBхау та його
комерціалізацією. 

Заслуговує на увагу і той факт, що в літераB
турі нерідко поняття «комерційна таємниця» і
«ноуBхау» вважають ідентичними. Зокрема, вкаB
зується, що відомості, які складають комерційB
ну таємницю, в усьому світі іменуються ноуBхау
[6, с. 574] або розглядаються з позицій сиB
нонімічности поняття «комерційна таємниця» і
«ноуBхау» [7, с. 20]. Але існує і протилежна точB
ка зору. Комерційна й інші види таємниць, що
охороняються спеціальними законодавчими акB
тами, а також авторським або патентним праB
вом, секретом виробництва (ноуBхау) не визнаB
ються [8, с. 432]. 

Досить часто ноуBхау вважають аналогом
службової або комерційної таємниці, однак у заB
конодавстві різних країн «trade secret» і «knowB
how» можуть мати і різне наповнення. Так, заB
значається, що ноуBхау може включати і несекB
ретну інформацію, яка зазвичай є своєрідним
передавачем інформації, а не її зберігачем, тощо.
Але єдиного підходу не вироблено [9, с. 177].  

Ю. Капіца вважає, що відомості, які становB
лять комерційну таємницю та ноуBхау, є тотожB

ними. До них не застосовується вимога абсоB
лютної секретності інформації. Особливість коB
мерційної таємниці полягає в обов’язку її воB
лодільця вживати заходів щодо її захисту, до
неї не може бути доступу на законних підстаB
вах, а умови збереження конфіденційності щоB
до ноуBхау встановлюються в договорі між цеB
дентом і набувачем за угодою сторін. Крім того,
досить відомі відомості можуть передаватися як
ноуBхау. Особливість ноуBхау, з урахуванням
визначення Комісії ЄС, полягає в тому, що воно
має бути корисним, а також зафіксоване відB
повідним чином [9, с. 177]. Таким чином, слід поB
годитися з точкою зору Ю. Капіци щодо неможB
ливості ототожнення комерційної таємниці та
ноуBхау. 

Зазначимо, що одним із важливих аспектів
аналізу комерційної таємниці є її вивчення як
об’єкта інтелектуальної власності. 

Незважаючи на те, що інформація розгляB
дається як об’єкт інтелектуальної власності, заB
гальноприйнятим є віднесення до об’єктів інтеB
лектуальної власності, зокрема комерційної
таємниці, ноуBхау, що охороняються законодавB
ством без будьBякої реєстрації [10, с. 51].

Як об’єкт інтелектуальної власності комерB
ційна таємниця має низку специфічних особB
ливостей, однією з яких є її універсальність.
Комерційною таємницею може бути будьBяка
інформація, що має відношення до особливосB
тей виробництва, технології, управління, фіB
нансів, інноваційної й іншої діяльності підB
приємства та дозволяє підприємству мати пеB
реваги перед конкурентами. При цьому комерB
ційною таємницею можуть бути й охороноB
здатні рішення, одержання патентних прав на
які, з тих або інших підстав, визнано недоцільB
ним [11, с. 41]. 

Однак бачення інтелектуальної та промисB
лової власності як підґрунтя конфіденційної
інформації й інформації, що містить комерB
ційну таємницю підприємства, є недостатньо
об’єктивним з огляду на те, що значна частина
інформації, яка є предметом охорони, не підпадає
під юридичне визначення як інтелектуальної, так
і промислової власності за встановленими ознаB
ками та критеріями [12, с. 212]. 

Таким чином, поняття комерційної таємB
ниці як об’єкта інтелектуальної власності є лиB
ше одним із її аспектів. Іншим аспектом аналізу
комерційної таємниці є її оцінка в системі інB
формаційної або економічної безпеки суб’єкта
господарювання. 

Інформаційну безпеку підприємства визнаB
чають як стан захищеності його інтересів в інB
формаційному середовищі від внутрішніх і
зовнішніх загроз, наслідками яких може бути
завдання підприємству матеріальних збитків
[13, с. 25]. Економічна безпека підприємства – це
стан захищеності життєво важливих його інтеB
ресів від внутрішніх і зовнішніх загроз (джерел
небезпеки), що формується адміністрацією та
колективом підприємства шляхом реалізації
системи заходів правового, економічного, оргаB
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нізаційного, інженерноBтехнічного і соціальноB
психологічного характеру [14, с. 91]. 

На думку Б. Кормича, питання захисту коB
мерційної таємниці не є питанням захисту
інформаційної безпеки, оскільки сам собою інB
ститут комерційної таємниці ґрунтується не на
прямих вказівках закону, а на праві власності
на ті чи інші відомості. Доступ до цієї інформаB
ції означає набуття певних матеріальних благ.
Таким чином, ідеться про захист права власB
ності і пов’язаних із ним прав [15, с. 315–316].  

Висновки 

Юридично значимими ознаками, необхідB
ними та достатніми для визнання інформації
комерційною таємницею суб’єкта господарюB
вання, є: 

дійсна або потенційна комерційна цінність
для певної особи внаслідок її невідомості інB
шим особам; 

відсутність (на законних підставах) вільноB
го доступу до інформації; 

наявність запобіжних заходів суб’єктом госB
подарювання щодо охорони її таємності. 

Комерційну таємницю слід відмежовувати
від службової та банківської таємниці. КомерB
ційна таємниця як предмет правового регулюB
вання може розглядатися як багатофункціоB
нальна правова конструкція. 

Слід зазначити, що недоліком національноB
го законодавства є відсутність спеціальних заB
конів щодо комплексного підходу до питань 
регулювання правовідносин, які виникають у
зв’язку із створенням, використанням і комерB
ціалізацією ноуBхау та комерційної таємниці.
Першим кроком на шляху вирішенням цього
питання може стати встановлення певних меж,
що повинні надати змогу визначати ноуBхау як
інформаційний об’єкт. При цьому до характерB
них ознак ноуBхау доцільно віднести: науковоB
технічну й економічну цінність; можливість
практичного застосування; відсутність прямого
захисту у вигляді промислового захисту; повну
або часткову конфіденційність. 

Залежно від виду роботи, що виконується і
в результаті якої отримана інформація ноуBхау,
її можна поділяти на підвиди: науковоBдослідB
ну; дослідноBконструкторську; розрахункову,
що отримана внаслідок створення системи розB
рахунків; технологічну та виробничу; проектну;
будівельну; монтажну; експлуатаційну; тощо. 

Світовий досвід свідчить, що основними
принципами захисту ноуBхау в Україні мають
стати такі: 

ноуBхау має економічну цінність і належить
тому, хто його створив або придбав законним
шляхом; 

передача ноуBхау здійснюється на договірB
ній основі або іншим способом відповідно до
національного законодавства; 

ноуBхау захищається від незаконного приB
своєння і розголошення. При цьому власник
ноуBхау повинен вжити всіх заходів для збереB
ження таємниці ноуBхау. 

Список  використаних  джерел 

1. Ломакина О. Б. Общие нормы и междунаB
родная практика охраны объектов промышленной
собственности. – М., 2000. 

2. Покровская В. В. Международные коммерB
ческие операции и их регламентация. – М., 2000. –
205 с. 

3. Кунцевич В. Про «ноуBхау» // Інтелектуальна
власність. – 2005. – № 4. – С. 32–38. 

4. Андрощук Г. Правове регулювання ноуBхау //
Інтелектуальна власність. – 2004. – № 10. – 
С. 29–35. 

5. Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право
інтелектуальної власності України. – К., 1998. 

6. Гражданское право: В 2 т. – М., 2000. – Т. 2,
полутом 1. – 704 с. 

7. Назарова Ю. Вопросы правового регулироB
вания внесения прав на коммерческую тайну (ноуB
хау) в уставный фонд хозяйственного общества //
Підприємництво, господарство і право. – 2002. –
№ 10. – С. 19–23. 

8. Калятин В. Интеллектуальная собственB
ность (исключительные права). – М., 2000. – 480 с. 

9. Капіца Ю. М. Проблеми правової охорони
комерційної таємниці, ноуBхау та конфіденційної
інформації в праві України // Реферативний огляд
діючого законодавства України та практики його
застосування. – К., 2000. 

10. Ридченко Н. Неосязаемый капитал: ВнесеB
ние объектов интеллектуальной собственности в
уставный фонд // Деньги и технологии. – 2002. –
№ 10. – С. 50–51. 

11. Интеллектуальная собственность в Украине:
правовые основы и практика. – К., 1999. – Т. 3. – 672 с.

12. Основы договорных отношений в экономиB
ческом пространстве СНГ / Под ред. М. Б. БиржаB
кова. – М.; СПб., 1997. – 768 с. 

13. Северин В. А. Правовые проблемы инфорB
мационной безопасности предприятия // Юрист. –
2001. – № 6. – С. 25–31.  

14. Андрощук Г. А., Крайнев П. П. ЭкономичесB
кая безопасность предприятия: защита коммерчесB
кой тайны. – К., 2000. – 400 с. 

15. Кормич Б. А. Інформаційна безпека: оргаB
нізаційноBправові основи. – К., 2004. – 384 с. 

Стаття надійшла до редакції 07.06.2013 р.

The article is devoted to theoretical�legal analysis and basically directions of improvement Ukrainian 
legislation in the sphere of use know�how and commercial secret as unlicensed object of intellectual property
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объектов интеллектуальной собственности в условиях развития инновационной экономики Украины. 
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Одним із способів захисту цивільних
прав та інтересів учасників цивільних
правовідносин є визнання правочину

недійсним (п. 2 ч. 2 ст. 16 Цивільного кодекB
су (далі – ЦК) України). Слід зазначити, що
юридична природа такого способу захисту
цивільних прав та інтересів учасників цивільB
них правовідносин неодноразово досліджуB
валася в юридичній літературі. Однак, як
свідчить аналіз доктринальних досліджень,
питання, пов’язані з визнанням правочинів неB
дійсними та правовими наслідками їх недійсB
ності, автори здебільшого розглядали в конB
тексті традиційних договорів, тобто договорів,
виконання яких здійснювалося на користь
самих контрагентів. 

Крім договорів, виконання яких здійснюB
ється на користь самих контрагентів, у теорії
цивільного права, як і в цивільному законоB
давстві України, виділяють також договори
на користь третіх осіб. Однак особливості, поB
в’язані з недійсністю договорів на користь
третіх осіб, на сьогодні є недостатньо вивчеB
ними в цивілістичній науці, що, безумовно,
не може сприяти широкому використанню
суб’єктами цивільних прав цієї договірної
конструкції в договірній практиці. 

Метою цієї статті є дослідження особлиB
востей правового регулювання визнання
недійсними договорів на користь третіх осіб
і правових наслідків їх недійсності. 

Договір на користь третьої особи розуB
міють як договір, у якому боржник зобов’язаB
ний виконати свій обов’язок на користь треB
тьої особи, яка встановлена або не встановлеB
на в договорі (ч. 1 ст. 636 ЦК України). І. НоB
вицький вважав, що договір на користь треB
тьої особи має певну особливість: він пороB
джує правовий ефект для такої особи, яка ні осоB
бисто, ні через представника не брала участі

в укладенні договору. Правові наслідки для
третьої особи можуть виражатися тільки в
установленні прав, але не обов’язків [1, с. 46].  

Правочин із моменту його вчинення є
юридичним фактом – дією, що є підставою
виникнення, зміни чи припинення цивільB
них прав і обов’язків, у зв’язку з чим правоB
чин може визнаватися недійсним (нікчемB
ним), якщо він впливає на виникнення, зміну
або припинення цивільного правовідношенB
ня та тим самим порушує права інших осіб і
вимоги, визначені законодавством [2, с. 6].

На думку І. СпасибоBФатєєвої, укладенB
ня правочинів із тими чи іншими вадами не є
нормальним правовим явищем, на яке право
має певним чином реагувати. Для цього було
введено поняття недійсних правочинів, що
саме собою завжди викликало суперечки з
приводу прийнятності такої термінології, адB
же правочини з певними вадами волі, суB
б’єктного складу, форми, змісту тощо, тобто
ті, які не відповідають вимогам, визначеним
у ст. 203 ЦК України, порушують право. РаB
зом із тим правочин має бути правомірною
дією й якщо недійсні правочини є непраB
вомірною дією, то постає питання, чи є вони
правочинами? Тому термін «недійсні правоB
чини», очевидно, є умовним і має свідчити про
те, що дія, яка мала вигляд правомірності, буB
ла квазіправочином. Причому такий факт
виявляється як шляхом порівняння правоB
чину та вимог закону без звернення до суду
(у випадку нікчемності правочинів), так і суB
дом – шляхом з’ясування і доведення обстаB
вин, що потягли недійсність правочину (для
оспорюваних правочинів) [3, с. 80]. 

Як випливає з аналізу положень цивільB
ного законодавства України, питання, пов’яB
зані з визнанням правочинів недійсними та
правовими наслідками їх недійсності, регуB
люються статтями 215, 216 ЦК України. Так,
відповідно до ч. 1 ст. 215 ЦК України підстаB
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вою недійсності правочину є недодержання в
момент вчинення правочину стороною (стоB
ронами) вимог, які встановлені частинами
1–3, 5, 6 ст. 203 ЦК України. Згідно із ч. 2 
цієї статті недійсним є правочин, якщо його
недійсність встановлена законом (нікчемний
правочин). У цьому випадку визнання такоB
го правочину недійсним судом не вимагаєтьB
ся. У випадках, встановлених ЦК України,
нікчемний правочин може бути визнаний суB
дом недійсним. Крім того, як передбачено ч. 3
цієї статті, якщо недійсність правочину пряB
мо не встановлена законом, але одна із сторін
або інша заінтересована особа заперечує його
дійсність на підставах, визначених законом,
такий правочин може бути визнаний судом
недійсним (оспорюваний правочин). 

Аналіз цивільного законодавства УкраB
їни свідчить, що на сьогодні законодавець безB
посередньо не передбачає окремих правових
норм, які б стосувалися правового регулюB
вання недійсності саме договорів на користь
третіх осіб, у зв’язку з чим при визначенні підB
став недійсності таких договорів як суб’єктаB
ми цивільних прав, так і юрисдикційними
органами слід керуватися, насамперед, заB
гальними положеннями ст. 215 ЦК України. 

У контексті аналізованих питань заслугоB
вують на увагу відповідні положення госпоB
дарського законодавства України, що стосуB
ються особливостей правового регулювання 
недійсності господарських зобов’язань (ст. 207
Господарського кодексу (далі – ГК) УкраB
їни), оскільки, як свідчить аналіз відповідB
них норм ГК України, на сьогодні господарB
ське законодавство України не перешкоджає
суб’єктам господарювання здійснювати укB
ладення господарських договорів на користь
третіх осіб. Зокрема, як передбачено ч. 1 ст. 207
ГК України, господарське зобов’язання, що
не відповідає вимогам закону або вчинене з
метою, яка завідомо суперечить інтересам
держави та суспільства, або укладене учасB
никами господарських відносин з порушенB
ням хоча б одним із них господарської комB
петенції (спеціальної правосуб’єктності), моB
же бути на вимогу однієї із сторін або відB
повідного органу державної влади визнано
судом недійсним повністю чи частково. Таким
чином, при визнанні недійсними господарсьB
ких договорів, укладених на користь третіх
осіб, слід також керуватися вказаним полоB
женням ч. 1 ст. 207 ГК України. 

Що стосується правових наслідків недійB
сності правочинів, то такі наслідки врегульоB
вуються в загальних положеннях ст. 216 ЦК
України. Як зазначив В. Луць, у питанні про
правові наслідки недійсності правочину ЦК
України виходить із загального правила про
те, що недійсний правочин не створює юриB
дичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його

недійсністю. Незалежно від того, як кваліфіB
кувати недійсний правочин (нікчемний чи
оспорюваний) – як «протиправний чи непраB
вомірний правочин» або «правопорушення»,
він є юридичним фактом, із яким пов’язані
певні юридичні наслідки, передбачені частиB
нами 1 і 2 ст. 216 ЦК України [4, с. 14]. 

Заслуговує на увагу те, що положення 
ст. 216 ЦК України врегульовують правові наB
слідки недійсності правочинів «за загальним
правилом». Зокрема, як передбачено ч. 1 ст. 216
ЦК України, недійсний правочин не створює
юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані
з його недійсністю. Крім того, згідно із абзаB
цом 2 ч. 1 вказаної статті у разі недійсності
правочину кожна із сторін зобов’язана поB
вернути другій стороні у натурі все, що вона
одержала на виконання цього правочину, а в
разі неможливості такого повернення, зокреB
ма, тоді, коли одержане полягає у користуB
ванні майном, виконаній роботі, наданій поB
слузі, – відшкодувати вартість того, що одерB
жано, за цінами, які існують на момент відшкоB
дування. 

Застосування правових наслідків, передB
бачених ст. 216 ЦК України засвідчує факт
повернення сторін у первісний стан, який мав
місце до вчинення недійсного правочину.
Такі наслідки в цивілістичній науці та судоB
вій практиці називають двосторонньою ресB
титуцією [5, с. 28]. 

Реституція, як зазначається в юридичній
літературі, є одним із загальних наслідків, зуB
мовлених недійсністю правочинів [2, с. 11].
Саме собою визначення нечинними цивільB
них прав та обов’язків, що були наслідком вчиB
нення правочину, не завжди відновить поруB
шені права й охоронювані законом інтереси
учасника правочину. Реституція, яка безпоB
середньо перебуває в причинноBнаслідковоB
му зв’язку з недійсністю правочину, має на
меті завершити процедуру захисту порушеB
них прав [2, с. 11]. Отже, при визначенні як
підстав недійсності договорів на користь
третіх осіб, так і правових наслідків їх недійсB
ності суб’єктам цивільних прав і юрисдикB
ційним органам слід керуватися загальними
положеннями статей 215, 216 ЦК України. 

Разом із тим законодавець дещо поBіншоB
му підходить до визначення правових наслідB
ків недійсності господарських зобов’язань,
на що неодноразово зверталася увага в юриB
дичній літературі [3; 6]. Зокрема, як передбаB
чено ч. 3 ст. 207 ГК України, виконання госB
подарського зобов’язання, визнаного судом
недійсним повністю або частково, припиняB
ється повністю або частково з дня набрання
рішенням суду законної сили як таке, що вваB
жається недійсним з моменту його виникB
нення. Якщо ж за змістом зобов’язання може
бути припинене лише на майбутнє, таке зобоB



Ц И В І Л Ь Н Е П РА В О

86

7/20137/2013

в’язання визнається недійсним і припиB
няється на майбутнє. 

Вказуючи на принципову невідповідB
ність ст. 207 ГК України, яка передбачає виB
знання недійсним договору (господарського
зобов’язання) на майбутнє (як правило, заB
стосовується у випадках, коли одержане поB
лягає у користуванні майном, виконаній роB
боті, наданій послузі) та абзацу 2 ч. 1 ст. 216
ЦК України, що передбачає в зазначених виB
падках відшкодування вартості одержаного в
розрізі застосування реституційних наслідB
ків недійсного правочину, С. Потопальський,
зокрема, пропонує привести положення ст. 207
ГК України у відповідність із положенням
абзацу 2 ч. 1 ст. 216 ЦК України. Крім того,
оскільки за недійсним договором взагалі ануB
люється його юридичне існування, не моB
жуть мати юридичної сили передбачені догоB
вором правові наслідки ні в минулому, ні в
майбутньому. У разі неможливості поверненB
ня виконаного за недійсним договором автор
пропонує відшкодувати вартість одержаного
в розрізі застосування реституційних наслідB
ків недійсного договору, а не визнавати доB
говір недійсним на майбутнє [6, с. 16].  

Слід зазначити, що пропозиція щодо неB
обхідності приведення у відповідність норми
ГК України про недійсність господарських
зобов’язань із відповідними нормами ЦК УкB
раїни є прийнятною, насамперед, із концептуB
альної позиції розуміння поняття «недійсність
договору», оскільки положення недійсного
договору не можуть врегульовувати відповідB
ні відносини як на майбутнє, так і ті, які існуB
вали до укладення такого договору. Таким
чином, при вирішенні питань, пов’язаних із
недійсністю договірних господарських зоB
бов’язань, суб’єктам господарювання слід таB
кож керуватися відповідними положеннями
ГК України, а не лише загальними положенB
нями статей 215, 216 ЦК України. 

Оскільки виконання договорів на користь
третіх осіб здійснюється не на користь сторін,
а на користь осіб, які не брали участі при укB
ладенні договорів ні безпосередньо, ні опосеB
редковано, виникає питання щодо змісту праB
вових наслідків недійсності таких договорів. 

Правочин, будучи недійсним (незалежно
від того, як його кваліфікувати), є таким, який
не може породжувати жодних правових наB
слідків (крім наслідків його недійсності) ні
для його сторін, ні для третіх осіб, у зв’язку з
чим правові наслідки недійсності договорів
на користь третіх осіб повинні стосуватися
не тільки їх контрагентів, а й третіх осіб. 

В юридичній літературі зазначається, що
реституція – це самостійний спосіб захисту
прав, що може застосовуватися судом у сукупB
ності з визнанням правочину недійсним і як
окрема вимога заінтересованої особи [7, с. 199].

Крім того, для реституції як окремого спосоB
бу захисту прав характерним є те, що вона в
силу своєї специфіки може бути адресована
винятково особі, яка є стороною правочину,
а це відмежовує її від такого способу захисту
цивільних прав та інтересів, як віндикація [7,
с. 202]. Отже, змістом реституції як правовоB
го наслідку недійсності правочину є винятB
ково права й обов’язки сторін правочину, у
зв’язку з чим вона не може передбачати виB
никнення жодних обов’язків для осіб, які не
є сторонами таких правочинів, тобто і для
третіх осіб, на користь яких вони вчинені. ІнB
шими словами, вимоги про визнання аналізоB
ваного договору недійсним, як і про застосуB
вання наслідків двосторонньої реституції є
такими, що сторонами таких договорів й інB
шими заінтересованими особами не можуть
бути адресовані третім особам. У зв’язку з цим
аналіз правових наслідків недійсності догоB
ворів, про які йдеться, слід здійснювати з ураB
хуванням специфіки того чи іншого виду доB
говору, укладеного на користь третьої особи. 

У разі визнання недійсними договорів,
якими опосередковується надання третім
особам послуг чи виконання робіт, вартість
одержаного третіми особами, що полягає у 
виконаній роботі чи наданій послузі, має відB
шкодовуватися саме особою, яка уклала доB
говір, а не третьою особою. Такий висновок
випливає, насамперед, із специфіки договоB
рів на користь третіх осіб, адже внаслідок 
укладення таких договорів вигоду та користь
отримують саме треті особи, що є наслідком
вчинення дій або утримання від учинення
таких дій особами, які укладають такі догоB
вори. Отже, у випадку визнання недійсними
договорів, якими опосередковується викоB
нання робіт чи надання послуг третім особам,
застосування наслідків двосторонньої рестиB
туції за такими договорами (незалежно від
вираження наміру останніми скористатися
наданим їм правом) дасть можливість поверB
нути сторони у попередній стан і, відповідно,
права й інтереси кожної з них будуть захиB
щені належним чином. 

Слід зазначити, що на користь третіх
осіб, крім договорів, про які йшлося, можуть
бути укладені й інші види договорів: договоB
ри про відчуження майна та договори, якими
опосередковується передання майна у тимчаB
сове користування. У зв’язку з цим виникає
питання: чи дозволить застосування правоB
вих наслідків недійсності таких договорів,
укладених на користь третіх осіб, повернути
сторони у попередній стан? Право й інтерес
однієї із сторін договорів, про які йдеться,
зокрема сторін, які зобов’язалися виконати
свій обов’язок на користь третіх осіб, вважаB
тиметься захищеним належним чином тільки
у випадку, якщо їм буде повернуте майно, пеB
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редане третім особам унаслідок виконання
таких договорів. Однак двостороння рестиB
туція як правовий наслідок недійсності догоB
ворів не може передбачати виникнення жодB
них обов’язків для осіб, які не є сторонами
таких договорів, отже, і для третіх осіб, на коB
ристь яких укладені договори. Тому застосуB
вання двосторонньої реституції за договораB
ми, про які йдеться, є таким, що не дозволить
одну із сторін повернути у попередній стан, а
саме – боржника, тобто сторону договору,
яка вчинила відповідні дії на користь третьої
особи (зокрема, передала третій особі у власB
ність чи у тимчасове користування певне
майно тощо). 

Викладене дозволяє зробити такі вис9
новки: при визначенні підстав недійсності
договорів на користь третіх осіб і правових
наслідків їх недійсності суб’єктам цивільних
прав та юрисдикційним органам слід керуваB
тися загальними положеннями статей 215,
216 ЦК України. Застосування двосторонB
ньої реституції як правового наслідку недійсB
ності договорів на користь третіх осіб дозвоB
лить безпосередньо повернути сторони в поB
передній стан або за окремими видами догоB
ворів, укладених на користь третіх осіб (наB
приклад, за договорами, якими опосередкоB
вується виконання робіт чи надання послуг
третім особам), або у випадку, якщо третя
особа ще не виразила наміру скористатися
наданим їй правом (наприклад, за договораB

ми про відчуження майна чи передання майB
на у тимчасове користування). 
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ТорговоBпромислові палати (далі – ТПП)
створюються за принципом добровільB
ного об’єднання їх засновників на теB

риторії Автономної Республіки Крим, обласB
тей, міст Києва та Севастополя (регіональні
торговоBпромислові палати). У межах кожB
ної з цих адміністративноBтериторіальних
одиниць може бути створена лише одна торB
говоBпромислова палата. Членами ТорговоB
промислової палати України є торговоBпроB
мислові палати, створені відповідно до ЗакоB
ну «Про торговоBпромислові палати в УкраB
їні», юридичні особи, які створені та діють відB
повідно до законодавства України, громадяB
ни України, зареєстровані як підприємці, й їх
об’єднання. Члени регіональних торговоBпроB
мислових палат одночасно є членами ТоргоB
воBпромислової палати України. Отже, основB
ним завданням торговоBпромислової палати
є захист і представництво суб’єктів підприB
ємницької діяльності, а їх члени не мають ніB
яких майнових прав, не несуть відповідальB
ності за зобов’язаннями палати. Таке правоB
ве положення має спільні ознаки з об’єднанB
нями громадян. 

Згідно із статутом ТорговоBпромислової
палати України органами управління палати
є загальні збори членів палати, Рада палати
та Президія. 

Закон «Про торговоBпромислові палати в
Україні» не визначає, які органи управління
повинні бути, а вимагає лише обов’язкової 
наявності в його Статуті відомостей про склад
і компетенцію органів управління та порядку
прийняття ними рішень, у тому числі з пиB
тань, в яких вони приймаються одностайно
або кваліфікованою більшістю голосів. Цим
Законом окреслена  компетенція ТПП: прийB
няття Статуту; внесення змін і доповнень до
нього; визначення розмірів вступного та
пайового внесків; вступ у ТПП юридичних
осіб і вихід із них; припинення діяльності;
інші питання, віднесені до компетенції заB

гальних зборів. Так, у ст. 101 Цивільного коB
дексу (далі – ЦК) є декілька обов’язкових
вимог законодавця до структури органів, наB
приклад установи. У статуті повинні містиB
тися відомості про наглядову раду, про поряB
док її формування та діяльності. Крім того, в
ньому має бути визначений порядок признаB
чення посадових осіб (тобто вказівка на те,
хто відноситься до посадових осіб установи,
ким та з кого вони обираються), порядок 
їх звільнення (за чиїм рішенням, на яких
підставах здійснюється звільнення посадоB
вої особи). 

Разом із тим вважаємо можливим викоB
ристати стосовно установи і ту систему орB
ганів, яка встановлена ст. 101 ЦК України, в
частині наявності наглядової ради та посадоB
вих осіб; більше того, ця система органів упB
равління (крім наглядової ради та посадових
осіб) застосовується і до іншої організації.
На нашу думку, у Законі «Про торговоBпроB
мислові палати в Україні» має бути встановB
лена єдина система органів для всіх торговоB
промислових палат, а саме: 

•• вищий орган управління (загальні збори,
з’їзд, конференція), що здійснює свої повноB
важення відповідно до статуту та положень
Закону України «Про торговоBпромислові
палати в Україні»; 

•• виконавчий орган (рада палати), повноB
важення якого зафіксовані у статуті; 

•• адміністративноBвиконавчий орган (преB
зидія палати) на чолі з президентом, повноваB
ження якого також визначаються статутом; 

•• наглядовий ревізійний орган палати (реB
візійна комісія), склад якого визначається
засновниками. 

Порядок створення та діяльності органів
управління торговоBпромислових палат, їх
компетенція встановлюється у статуті. Отже,
компетенція органів торговоBпромислової
палати визначається більшою мірою полоB
женнями локальних, а не законодавчих акB
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тів. Порядок призначення та діяльності орB
ганів торговоBпромислової палати є об’єктом
виключно локального регулювання. 

Вищим органом управління торговоBпроB
мислової палати є колегіальний орган – заB
гальні збори (конференція), особливість якоB
го полягає в тому, що він ніким не обираєтьB
ся; до його складу входять безпосередньо
засновники (члени): особи, пов’язані з оргаB
нізацією відносинами членства. Сутність доB
сліджуваного органу полягає у формуванні
волі торговоBпромислової палати, вирішенB
ні найважливіших питань її діяльності. ОсB
новною функцією вищого органу управлінB
ня є забезпечення дотримання цілей, для
здійснення яких створена ТПП. 

Законом «Про торговоBпромислові палаB
ти в Україні» передбачено створення постійB
но діючого колегіального органу управління,
до повноважень якого може бути віднесено
вирішення деяких питань, передбачених ЗаB
коном для вищих органів управління. У зв’язB
ку з цим заслуговує на увагу та застосуванB
ня в юридичній практиці пропозиція про те,
що для реалізації такої можливості необB
хідно передбачити в статуті створення оргаB
ну та надання йому відповідних повноважень.
Назву такого органу засновники обирають
самостійно. 

До виключної компетенції загальних збоB
рів ТПП слід віднести такі питання: затверB
дження статуту; внесення змін до нього; обранB
ня виконавчого та контролюючого органів;
визначення основних напрямів діяльності орB
ганізації; прийняття рішень про її реоргаB
нізацію чи ліквідацію. Ці питання є виключB
ною прерогативою вищого органу торговоB
промислової палати і не можуть бути делегоB
вані іншим органам управління. За бажанB
ням засновників до компетенції загальних
зборів можуть бути віднесені й інші повноваB
ження, за умови їх фіксації у статуті ТПП.
Наприклад, засновницькими документами
до компетенції вищого органу може бути відB
несено: право вирішувати питання про виB
ключення члена ТПП; затвердження її внутB
рішніх документів тощо. 

Виконавчим органом торговоBпромислоB
вої палати має бути правління (Рада палати).
Закон не встановлює колегіальну форму
функціонування цього органу, але повноваB
ження правління мають визначатися стаB
тутом ТПП. Для забезпечення поточної діB
яльності торговоBпромислової палати має
призначатись адміністративноBвиконавчий 
орган – президія на чолі з президентом, повноB
важення якого також визначаються статутом.

Президія є виконавчим органом ТПП й
обирається вищим органом управління (заB
гальними зборами, конференцією). Саме чеB
рез свій виконавчий орган ТПП набуває праB

ва й несе обов’язки по правочинах. На розB
гляд президії виносяться актуальні питання
розвитку системи торговоBпромислових паB
лат, співпраці з державними та регіональB
ними органами влади. Зокрема, більшістю
облдержадміністрацій затверджено «ПоряB
док взаємодії місцевих органів влади з регіоB
нальними торговоBпромисловими палатами».
У Запоріжжі, наприклад, облдержадміністB
рація створила при ТорговоBпромисловій 
палаті Обласний центр міжнародного співB
робітництва, що, безумовно, не лише підвиB
щило роль Палати, а й позитивно позначиB
лося на вирішенні економічних проблем регіB
ону. Іншими словами, виконавчий орган безB
посередньо повинен здійснювати юридичB
ні дії від імені ТПП, тим самим виконуючи й
виражаючи волю її вищого органу. 

Правління підзвітне загальним зборам 
і ревізійній комісії. Правління несе відпоB
відальність за виконання рішень загальних
зборів і ревізійної комісії. За загальним праB
вилом, правління складається з голови, заB
ступника, членів правління, секретаря. Члени
правління виконують покладені на них обоB
в’язки в окремих галузях керівництва діяльB
ністю організації та зобов’язані брати участь
у засіданнях правління. Рішення приймаютьB
ся тільки на засіданнях і оформлюються проB
токолом. Кількісний склад правління, квоB
рум, необхідний для визнання засідання правB
ління таким, що відбулося, порядок скликанB
ня таких зборів, голосування й інші процеB
дурні питання не врегульовані чинним закоB
нодавством, тому визначаються статутом ТПП. 

Виконавчий орган вирішує всі питання
діяльності організації, за винятком тих, що
належать до компетенції загальних зборів і
наглядової ради. Таким чином, правління
благодійної організації має залишкову комB
петенцію, у зв’язку з чим в установчих докуB
ментах необхідно визначити, що належить до
відання виконавчого органа; коло питань має
бути таким, щоб повною мірою були виріB
шені завдання, заради яких організація була
створена. 

Як правило, до компетенції правління заB
гальні збори відносять: формування зовнішB
ньоекономічної політики, сприяння встановB
ленню ділового співробітництва, правове заB
безпечення зовнішньоекономічної діяльносB
ті; експертизу, сертифікацію та патентноBліB
цензійну діяльність; міжнародний арбітраж;
рекламу та просування вітчизняної продукB
ції за кордоном та іноземних товарів на внутB
рішньому ринку, видавничу та перекладацьB
ку діяльність; організацію навчання та підгоB
товки кадрів і фахівців; виконання інших
функцій, що віднесені до їх компетенції МіжB
народним правом і торговельними традиціB
ями; експертизу документів на предмет наB
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стання форсBмажорних обставин, видачу доB
кументів про це або відмову щодо їх видачі;
засвідчення документів українських юриB
дичних осіб й інофірм; консультування з праB
вових питань господарської діяльності в УкB
раїні та зовнішньоекономічної діяльності;
правову експертизу документів, консультуванB
ня й оформлення претензій; розроблення
юридичних документів, необхідних для госB
подарської діяльності; правову експертизу
контрактів і консультування за контрактами;
консультації з питань господарської діяльносB
ті з наданням копії нормативного акта; забезB
печення іноземних замовників нормативниB
ми документами, що регулюють господарсьB
ку діяльність в Україні й її зовнішньоBекоB
номічну діяльність. Слід зазначити, що цей
перелік є вичерпним. Таким чином, вирішенB
ня всіх інших питань, які можуть виникнути
у процесі діяльності, відноситься до компеB
тенції виконавчих органів. 

Усі дії, здійснені правлінням у межах йоB
го компетенції, розглядаються як дії торговоB
промислової палати та породжують для неї
відповідні права й обов’язки. Президент торB
говоBпромислової палати наділяється таB
кими повноваженнями: організовує роботу
президії; представляє торговоBпромислову паB
лату у відносинах з фізичними й юридичниB
ми особами, у тому числі з органами державB
ної влади й управління; укладає та підписує
від імені торговоBпромислової палати догоB
вори, контракти, інші документи, що стосуB
ються діяльності організації; видає накази 
та розпорядження в рамках своєї компетенції. 

Наглядова рада є органом, який здійснює
нагляд за діяльністю організації, прийнятB
тям іншими органами рішень і забезпеченB
ням їх виконання, використанням коштів,
дотриманням законодавства. Отже, «нагляB
дова рада» має бути колегіальним органом. 
У цьому випадку статутом визначається квоB
рум, порядок прийняття рішень наглядовою
радою. 

Слід зазначити, що участь у діяльності
наглядової ради не є роботою за наймом.

Наглядова рада фонду здійснює свою діяльB
ність на громадських засадах. Таким чином,
члени наглядової ради не відносяться до поB
садових осіб фонду. Порядок формування та
діяльності наглядової ради визначається йоB
го статутом. 

Разом із тим законодавець залишив неB
вирішеним питання про повноваження наB
глядової ради: чи обов’язкові його рішення
для виконання іншими органами та самою
установою, чи вони носять рекомендаційний
характер. 

Контрольні та розпорядницькі функції в
торговоBпромисловій палаті має виконувати
ревізійна комісія палати, персональний склад
якої визначається засновниками. Порядок її
створення та діяльності регулюється статуB
том торговоBпромислової палати. ЗасновB
никам торговоBпромислової палати необхідB
но ретельно ставитися до розроблення статуB
ту, в якому слід чітко визначити склад, поряB
док формування, компетенцію й організацію
роботи Ревізійної комісії палати. Її завданB
ням, насамперед, є контроль за діяльністю
правління. 

У Російській Федерації Закон «Про неB
комерційні організації» для всіх некомерційB
них організацій, за винятком фонду, не вимаB
гає створення контрольноBнаглядового оргаB
ну (ревізійну комісію, яка існує в російських
некомерційних організаціях і виконує контB
рольні функції). 

Слід зазначити, що виконавчий апарат
торговоBпромислової палати (виконавча диB
рекція, штатний персонал) утворюється для
забезпечення поточної діяльності організаB
ції. Порядок формування виконавчого апараB
ту та його підпорядкованість визначається
установчими документами організації або
окремим рішенням уповноваженого на те 
органу управління організацією. Правовий
статус працівників виконавчого апарату реB
гулюється законодавством про працю. Для
здійснення мети та статутних завдань будьB
яка організація може залучати до роботи за
трудовим договором осіб, які не є її членами. 

Стаття надійшла до редакції 17.06.2013 р.

The structure of organs of commercial and industrial chambers of Ukraine opens up in the article.
Positions of current national legislation are analysed in relation to the structure of organs of the Com�
mercial and industrial chamber of Ukraine. Suggestions are given in relation to perfection of Law of
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В статье анализируются положения действующего национального законодательства отно�
сительно структуры органов Торгово�промышленной палаты Украины, формулируются предло�
жения по совершенствованию Закона Украины «О торгово�промышленных палатах в Украине».
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За життя людина має майнові права й
обов’язки, які не зникають у зв’язку з її
смертю, а переходять до інших осіб. ТаB

кий перехід майнових прав та обов’язків поB
мерлого (спадкодавця) до третіх осіб (спадB
коємців) називається спадкуванням, а відноB
сини, що регулюють ці питання, іменуються
спадковими правовідносинами. 

На етапі прийняття спадщини може виB
никнути ситуація, коли спадкоємець не може
отримати від нотаріуса свідоцтво про право
на спадщину через певні об’єктивні причини
(наприклад, спадкодавець за життя не офорB
мив належним чином своїх прав на майно).
Для вирішення такої проблеми заінтересоваB
на сторона змушена звертатися до суду із поB
зовом про визнання права власності на спаB
док. Подібна ситуація на практиці зустрічаB
ється досить часто, а тому науковці приділяB
ють увагу вирішенню проблемних питань,
що виникають при застосуванні позову про
визнання права власності в порядку спадкуB
вання. Це питання висвітлюється в роботах
таких науковців, як Л. Козловська, М. Пшонка,
І. СпасибоBФатєєва та інші, проте значна кільB
кість проблем залишається невирішеними. 

Метою цієї статті є аналіз такого способу
захисту цивільних прав та інтересів, як
визнання права власності в порядку спадB
кування. 

Позивачем за позовом про визнання праB
ва власності у порядку спадкування можуть
виступати спадкоємці померлого, які прийB
няли спадщину. Відповідачем може бути
будьBяка особа, яка не визнає або оспорює
право власності позивача на спадкове майно.
Таким чином відповідачем можуть виступати: 

•• інші спадкоємці, які прийняли спадщину; 
•• територіальна громада в особі відповідB

них органів місцевого самоврядування за місB
цем відкриття спадщини (за умови відсутB
ності інших спадкоємців за заповітом і за заB
коном, усунення їх від права на спадкування,
неприйняття ними спадщини, відмови від її
прийняття, а також у разі, якщо територіальB
на громада успадковує майно відповідно до
заповіту). 

Підставою для звернення особи до суду із
позовом про визнання права власності в поB
рядку спадкування є невизнання або оспоB
рювання права власності особи, або неможB
ливість оформлення спадкоємцем спадкових
прав у нотаріуса. Умовою для звернення з таB
ким позовом є: 

•• відмова нотаріуса у видачі свідоцтва про
право на спадщину; 

•• наявність спору про право. 
Визначившись із підставами й умовами

звернення особи до суду із позовом про виB
знання права власності у порядку спадкуванB
ня слід проаналізувати положення абзацу 2
п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про судову практику у справах
про спадкування» від 30.05.2008 р. № 7, в
якій зазначено, що за наявності умов для
одержання в нотаріальній конторі свідоцтва
про право на спадщину вимоги про визнання
права на спадщину судовому розгляду не
підлягають. 

На практиці склалося два підходи при
вирішенні справ, за обставин коли особа одB
разу звертається до суду за визнанням права
власності у порядку спадкування, не звернувB
шись попередньо до нотаріальної контори за
одержанням свідоцтва про право власності
на спадщину. У першому випадку суд відB
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мовляє у відкритті провадження у справі (п. 1
ч. 2 ст. 122 Цивільного процесуального кодекB
су (далі – ЦПК) України); у другому – заB
криває провадження у справі (п. 1 ч. 1 ст. 205
ЦПК України). На нашу думку, за наявності
у особи всіх необхідних умов для отримання
свідоцтва про право на спадщину у нотаріB
уса, суд має, розглянувши справу по суті заB
явлених вимог, прийняти рішення про відB
мову у позові. Цей висновок ґрунтується на
підставі застосування ст. 15 Цивільного коB
дексу (далі – ЦК) України, відповідно до якої
кожна особа має право на захист свого циB
вільного права у разі його порушення, невиB
знання або оспорювання. Таким чином, суди
не можуть обмежувати особу в праві на зверB
нення до суду за захистом. 

Слід зазначити, що звернення до нотаB
ріальної контори для одержання свідоцтва про
право на спадщину завжди має передувати
зверненню до суду з позовом про визнання
права власності на спадкове майно. 

Розглянемо кілька найбільш поширених
проблемних ситуацій при вирішенні спорів
про визнання права власності на майно в поB
рядку спадкування. Так, є випадки, коли спадB
коємці подають позов про визнання права
власності за померлою особою з метою усB
падкувати після неї майно, право на яке за житB
тя спадкодавця не було належним чином заB
реєстроване. Наведемо приклад із практики. 

У липні 2011 р. до Красноградського районB
ного суду Харківської області звернулась
ОСОБА 1 з позовом до Піщанської сільської
ради Красноградського району Харківської
області про визнання права власності в поB
рядку спадкування. Суд встановив, що батьB
ко позивача ОСОБА 2 помер 19.04.1990 р.
Після його смерті відкрилася спадщина на
домоволодіння з надвірними будівлями, розB
ташоване по вулиці Енгельса будинок № 149,
с. Піщанка Красноградського району ХарківB
ської області, яке належало батькові позиваB
ча на праві приватної власності. Спадщину
прийняла мати позивача ОСОБА 3, але після
фактичного прийняття спадщини до нотаріB
альної контори не звернулась і належних паB
перів на право власності на спадкове майно
не оформила. Мати позивача ОСОБА 3 поB
мерла 12.11.2010 р. Позивач не може оформиB
ти спадкові права, оскільки спадкодавець – 
його мати ОСОБА 3 не оформила належним
чином факт прийняття спадщини після свого
чоловіка ОСОБА 2. У письмовій заяві предB
ставник відповідача Піщанської сільської ради
позов визнав у повному обсязі, не заперечував
проти задоволення позовних вимог про виB
знання права власності в порядку спадкування.

На підставі викладеного суд вирішив заB
довольнити позовну заяву ОСОБА 1 у повB
ному обсязі. 

Парадоксальність подібного рішення поB
лягає в тому, що фактично право визнається
за померлою особою, яка за життя не набула
статусу власника, проте суд надає їй такого
статусу вже після смерті. Слід зазначити, що
подібна судова практика суперечить полоB
женню п. 11 ч. 1 ст. 346 ЦК України, яка пеB
редбачає однією з підстав припинення права
власності – припинення юридичної особи або
смерть власника. Відповідно, право не може
визнаватися за померлою особою, оскільки
немає особи – відсутнє й право, ніхто крім
власника, не може звертатися до суду з позоB
вом про визнання права власності [1, с. 520].
Таким чином, на нашу думку, прийняте судом
рішення є неправильним. Оскільки відповідB
но до обставин справи право власності на доB
моволодіння з надвірними будівлями за житB
тя спадкодавця не були оформлені належB
ним чином, то і входити таке майно до спадB
кової маси не може на підставі ч. 2 ст. 1299
ЦК України. Спадкодавець не може передати
у спадок те, чого de jure за життя не мав сам. 

У наведеному прикладі невірно встановлеB
ний і відповідач, оскільки так чи інакше особа
має не визнавати або оспорювати права поB
зивача, а інакше відсутній спір про право, що
і має місце у судовій справі, що розглядається.

Слід зазначити, що у наведеній справі
має місце завуальована вимога про визнання
права власності за померлою особою. Проте є
судова практика, коли у позовній заяві позиB
вач напряму просить визнати право власB
ності саме за померлою особою і подібні виB
моги задовольняються. 

Так, 01.06.2011 р. Колегія суддів судової
палати у цивільних справах Вищого спеціаліB
зованого суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ розглянула цивільну
справу за позовом ОСОБА 3 до ОСОБА 4
про визнання права власності на будинок за
померлим, визнання права власності на часB
тину будинку в порядку спадкування. 

У позовній заяві ОСОБА 3 просив визнаB
ти спірний будинок приватною власністю
покійного ОСОБА 8. Районний та апеляційB
ний суд цю вимогу задовольнив у повному обB
сязі. Рішення було скасоване касаційною інB
станцією й ухвалене нове рішення про відмоB
ву в задоволенні позову [2]. 

Місцевий та апеляційний суди порушили
вимоги п. 11 ч. 1 ст. 346 ЦК України, а тому
рішення Колегії суддів судової палати у циB
вільних справах Вищого спеціалізованого суB
ду України з розгляду цивільних і криміB
нальних справ про відмову в задоволенні поB
зовних вимог є, на нашу думку, цілком виB
правданим. 

Слід також проаналізувати випадки виB
знання права власності у порядку спадкуванB
ня на об’єкти незавершеного будівництва.
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Відповідно до ч. 2 ст. 331 ЦК України право
власності на новостворене нерухоме майно
(житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виB
никає з моменту завершення будівництва
(створення майна). Якщо договором або заB
коном передбачено прийняття нерухомого
майна до експлуатації, то право власності виB
никає з моменту його прийняття до експлуB
атації. Якщо право власності на нерухоме
майно відповідно до закону підлягає державB
ній реєстрації, право власності виникає з моB
менту державної реєстрації. 

Відповідно до ч. 3 ст. 331 ЦК України до
завершення будівництва (створення майна)
особа вважається власником матеріалів, обB
ладнання тощо, які були використані в проB
цесі будівництва (створення майна). 

Проте законодавець зазначає, що право
власності на об’єкт незавершеного будівницB
тва все ж може бути зареєстроване, якщо у 
цьому виникла необхідність. Такою необхідB
ністю, наприклад, може бути потреба в уклаB
денні договору купівліBпродажу відносно даB
ної споруди органом, що здійснює державну
реєстрацію прав на нерухоме майно на підB
ставі дозвільних документів на будівництво.
Таким чином, таке незавершене будівництво
стає самостійним об’єктом цивільного обоB
роту. В абзаці 3 п. 2 листа Вищого спеціалізоB
ваного суду України з розгляду цивільних i
кримінальних справ «Про практику застосуB
вання судами законодавства під час розгляду
цивільних справ про захист права власносB
ті та інших речових прав» від 28.01.2013 р.
вказано, що з моменту державної реєстрації
об’єкта незавершеного будівництва в особи
виникає право власності на перероблену річ,
створену з використанням іншої речі (маB
теріалу). Отже, якщо будівництво ведеться на
законних підставах, то навіть до його заверB
шення такий об’єкт може бути зареєстрований
відповідними компетентними органами, що в
майбутньому надасть змогу особі зареєструваB
ти добудований об’єкт як нерухомість. 

Але як бути, коли особа не встигла за 
життя визнати за собою право власності на
об’єкт незавершеного будівництва, яке звоB
дилося відповідно до вимог чинного законоB
давства? Відповідь на поставлене питання дає
п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду УкB
раїни «Про судову практику у справах про
спадкування» від 30.05.2008 р., в якому заB
значено, що у випадку якщо будівництво здійсB
нювалося згідно із законом, то у разі смерті заB
будовника до завершення будівництва його
права та обов’язки як забудовника входять до
складу спадщини. Таким чином, спадкоємець
набуває комплекс прав та обов’язків, а саме: 

•• право власності на будівельні матеріB
али та обладнання, які були використані
спадкодавцем у процесі будівництва; 

•• право завершити об’єкт незавершеноB
го будівництва, оскільки спадкоємець вистуB
пає правонаступником спадкодавця, тобто
відбувається заміна забудовника в порядку
спадкування; 

•• право передати від свого імені для прийB
няття в експлуатацію завершений будівницB
твом об’єкт; 

•• право одержати на своє ім’я свідоцтво
про право власності та зареєструвати право
власності на нерухомість. 

Таким чином, спадкоємець у майбутньоB
му зможе надати успадкованому об’єкту стаB
тус нерухомості та зареєструвати його на
своє ім’я. 

Проте, незважаючи на наявність роз’ясB
нення, судами зазначена категорія справ 
вирішується поBрізному. Частина суддів кеB
рується даним приписом і присуджує спадB
коємцю права й обов’язки забудовника, що 
у наступному дозволить особі надати об’єкB
ту будівництва статусу нерухомості. Але є таB
кож практика судів, які визнають за спадB
коємцем право власності лише на будівельні
матеріали. 

27 квітня 2011 р. Колегія суддів судової палати
у цивільних справах Вищого спеціалізованого суB
ду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ розглядала справу за позовом ОСОБА 3 до
Фонду комунального майна Севастопольської
міської ради про визнання права власності на жиB
лий будинок в порядку спадкування. 

Місцевим та апеляційним судом позивачу було
відмовлено у задоволенні позову. Приймаючи таке
рішення, районний суд виходив із того, що спадкоB
давець ОСОБА 5 не був власником будинку, осB
кільки не ввів його в експлуатацію, а тому його син –
батько позивачки не міг стати власником цього буB
динку. Спадкодавець, на думку суду, був тільки
власником будматеріалів і обладнання, тому відB
повідно до ст. 1216 ЦК України ці права й обов’язB
ки перейшли до спадкоємців. 

Суд встановив, що будинок був зведений на
спеціально відведеній для цього земельній ділянці,
проте об’єкт нерухомості не був зареєстрований
належним чином. 

Попри наявність у матеріалах справи зведеноB
го акта вартості будівель і споруд, складений за
станом на 25.09.1984 р. БТІ, і технічного паспорта
за станом на 23.03.2007 р. суд вирішив, що такий
акт не замінює свідоцтво про право власності на
спірний будинок у порядку спадкування. 

З наведеними доводами погодився й апеляB
ційний суд, зазначивши, що спадкодавцем було
здійснено самочинне будівництво, отже, до спадB
коємців перейшло лише право власності на буB
дівельні матеріали, обладнання тощо, які були виB
користані. 

Проте такі висновки суд касаційної інстанції
вважає помилковими, оскільки до спірних праB
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вовідносин суди попередніх інстанцій застосовуB
вали положення ЦК України, що набув чинності з
01.01.2004 р. Суди не звернули уваги на те, що буB
динок, з приводу якого заявлено позов, побудоваB
ний у 1948 р. на відведеній у цьому ж році земельB
ній ділянці. Також не враховано дію п. 3 постаноB
ви Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. 
№ 1035, якою затверджено Тимчасовий порядок
прийняття в експлуатацію закінчених будівницB
твом приватних житлових будинків садибного тиB
пу, дачних та садових будинків з господарськими
спорудами і будівлями, споруджених без дозволу
на виконання будівельних робіт; підставою для
оформлення права власності на приватні житлові
будинки садибного типу, дачні та садові будинки з
господарськими спорудами і будівлями, споруB
джені до 05.08.1992 р., є висновок про технічний
стан будинку (будівлі), складений БТІ, а також доB
кумент, що засвідчує право власності або кориB
стування земельною ділянкою, на якій розташоB
вані зазначені об’єкти будівництва. 

На підставі наведених сторонами доводів суд
касаційної інстанції дійшов висновку, що оскільки
апеляційний суд на порушення судом першої
інстанції норм матеріального права належної уваB
ги не звернув, достатньою мірою не перевірив доB
води апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді
першої інстанції, ухвала апеляційного суду про заB
лишення без змін рішення суду першої інстанції
підлягає скасуванню з передачею справи на новий
розгляд до суду апеляційної інстанції [3].

Аналіз наведеної справи свідчить, що осB
новною умовою переходу до спадкоємця не
сукупності будівельних матеріалів, а прав заB
будовника на об’єкт незавершеного будівB
ництва є додержання забудовником норм
чинного законодавства під час зведення даB
ної споруди. Проте на прикладі даної справи
ми бачимо, що не всі суди керуються полоB
женням п. 8 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про судову практику у спраB
вах про спадкування» від 30.05.2008 р. Так,
перехід до спадкоємців лише прав на будіB
вельні матеріали є класичною ситуацією при
самочинному будівництві. У постанові ПлеB
нуму Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ
«Про практику застосування судами статті
376 Цивільного кодексу України (про правоB
вий режим самочинного будівництва)» від
30.03.2012 р. № 6 вказано, що право власB
ності на самочинно збудовані житлові буB
динки, будівлі, споруди, інше нерухоме майB
но не набувають як особи, які здійснили це
будівництво, так і їх спадкоємці. Права спадB
коємців щодо самочинно збудованого майна
визначаються судом відповідно до положень
ст. 1218 ЦК та з урахуванням роз’яснень, наB
даних у п. 7 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про судову практику у спраB

вах про спадкування» від 30.05.2008 р. № 7. 
У даному роз’ясненні зазначено: якщо спадB
кодавцем було здійснене самочинне будівB
ництво (ч. 1 ст. 376 ЦК), до спадкоємців пеB
реходить право власності на будівельні маB
теріали, обладнання тощо, які були викорисB
тані в процесі цього будівництва. 

Слід зазначити, що наведені постанови не
суперечать одна одній, оскільки роз’яснення,
що міститься в постанові № 6 носить загальB
ний характер, а роз’яснення, наведене у поB
станові № 7, – спеціальний. Невизнання праB
ва власності за спадкоємцями на самочинно
зведену споруду є своєрідною мірою відпоB
відальності за порушення норм чинного 
законодавства, проте за спадкоємцями, поB
при наявність даного роз’яснення, все ж виB
знається право власності на самочинне буB
дівництво. 

Теоретики пояснюють подібні рішення
можливістю розширеного трактування деB
яких статей ЦК України. Так, частини 3 та 5
ст. 376 ЦК України дозволяють особі, за пеB
релічених у статті обставин, визнати за собою
право власності на самочинне будівництво.
У статтях 1216, 1218 та 1219 ЦК України
йдеться про перехід усіх прав та обов’язків від
спадкодавця до спадкоємця, окрім тих, що
припинились із смертю особи, а також прав,
перелічених законодавцем. Таким чином, якB
що особа (спадкодавець) мала право визнати
за собою право власності на самочинне будівB
ництво, то, відповідно, таке саме право переB
ходить і до її спадкоємців. Так, на думку Л. КозB
ловської, існує низка прав, які відповідно до
вимог законодавства не належали спадкодавB
цеві, але за певних умов можуть виникати у
спадкоємця саме у зв’язку з універсальним 
характером спадкового правонаступництва.
Вона також зазначає, що складність правоB
відносин, накопичувальний характер юридичB
них складів виникнення права власності на
нерухоме майно зумовлюють ситуації, коли
спадкоємець володіє майновими правами, які
ще не набули характеру права власності [4, 
с. 54]. На нашу думку, подібне широке тракB
тування положень статей 1216, 1218 та 1219
ЦК України є неприпустимим. Так, в абзаці 5
п. 2 листа Вищого спеціалізованого суду УкB
раїни з розгляду цивільних i кримінальних
справ «Про практику застосування судами
законодавства під час розгляду цивільних
справ про захист права власності та інших
речових прав» від 28.01.2013 р. зазначено, 
що визнання права власності на самочинне
будівництво в судовому порядку має залиB
шатися винятковим способом захисту права
власності. Якщо ж приєднатися до позиції 
Л. Козловської, то абсолютно всі права, наB
віть нереалізовані, які мав спадкодавець, отB
римує його спадкоємець. 
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The article addresses some problem questions regarding recogniton of ownership undеr procedure of
inheritance as a remedy for protection of civil rights and interests. Such a problem situations as re�
cognition of decedent’s ownership, recognition of title to building in progress and unauthorized building
under procedure of inheritance are analyzed. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с таким способом защиты гражданских
прав и интересов, как признание права собственности в порядке наследования, анализируются
проблемы признания права собственности за умершим лицом, признания права собственности
в порядке наследования на объекты незавершенного и самовольного строительства. 

Самочинне зведення нерухомого об’єкта
є правопорушенням, а тому вести мову про
можливість переходу до спадкоємців прав,
які суперечать нормам чинного законодавB
ства, неправильно. Винятком може бути виB
падок, коли спадкодавець не знав про проB
типравний характер своїх дій (наприклад,
особа вийшла за межі свого земельного наB
ділу та звела будинок на сусідній земельній
ділянці через помилку в межі між ділянкаB
ми). Проте, якщо мають місце обставини, які
свідчать, що особа (спадкодавець) свідомо
вчинив правопорушення, то правильним буB
де застосовувати роз’яснення, що міститься в
п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про судову практику у справах про
спадкування» від 30.05.2008 р., щодо можлиB
вості переходу до спадкоємців лише будіB
вельних матеріалів із яких було зведено саB
мочинний об’єкт. 

Таким чином, за умови добросовісності
забудовника, який звів самочинну споруду
його спадкоємцям слід надати можливість
визнати право власності на такий об’єкт, якB
що це не порушує прав інших осіб. За умови неB
добросовісності особи, яка знала про протиB
правний характер своїх дій, її спадкоємці маB
ють успадковувати лише будівельні матеріB
али, з яких зведено самочинну нерухомість. 

Висновки 

Аналіз справи, коли особа звертається до
суду із вимогою про визнання права власB
ності на спадкове майно за відсутності підB
твердженого факту її попереднього зверненB
ня до нотаріальної контори для отримання
свідоцтва про право на спадщину, свідчить
про необхідність відмовляти у задоволенні

позову за таких обставин, оскільки особа не
виконала прямого припису законодавця щоB
до обов’язкового звернення до нотаріальної
контори для одержання свідоцтва про право
на спадщину. 

У випадку, коли спадкоємці звертаються
до суду із позовом про визнання права власB
ності за померлою особою з метою успадкуB
вати після неї майно, право на яке за життя
спадкодавця не було належним чином зареB
єстроване, у задоволенні позову має бути відB
мовлено. 

Поняття «спадкове правонаступництво»
не може трактуватися занадто широко. 

Аналіз спорів щодо визнання права власB
ності на незавершене будівництво та самоB
чинне будівництво свідчить, що у випадку,
коли особа, зводячи споруду, не порушувала
норм чинного законодавства, то, на нашу думB
ку, логічно та правильно передати її спадB
коємцям права забудовника на даний об’єкт.
У випадку ж самочинного будівництва, коли
норми чинного законодавства були порушеB
ні, доцільно передавати спадкоємцям лише
будівельні матеріали, що були використані
спадкодавцем при зведенні об’єкта. 
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Солідарні зобов’язання (насамперед,
солідарна відповідальність) передбаB
чені у нормах українського законодавB

ства та є досить поширеними в сучасній укB
раїнській практиці. Незважаючи на те, що, як
правило, у сторін не виникає проблем при
розрахунках після виконання солідарного
зобов’язання одним боржником або отриB
мання виконання одним кредитором, правоB
ва природа вимог цих осіб потребує додаткоB
вого аналізу, оскільки більшість досліджень
із цього питання проводилося задовго до
прийняття сучасного цивільного законодавB
ства України (І. Новицький, В. Голевінський
[1; 2]) та в рамках інших досліджень (О. Кот,
Р. Майданик, І. Тімуш, О. Михальнюк [3–
5] та ін.). 

Відповідно до ч. 1 ст. 544 Цивільного коB
дексу (далі – ЦК) України встановлено праB
во регресної вимоги солідарного боржника,
який повністю виконав своє зобов’язання, до
інших боржників у рівній частці, якщо інше
не встановлено договором або законом, за
вирахуванням частки, яка припадає на нього.
У частині 4 ст. 542 ЦК України прямо не вкаB
зується на право регресу солідарних кредиB
торів до кредитора, який одержав від боржB
ника повне виконання, проте встановлюєтьB
ся аналогічний порядок розрахунку: солідарB
ний кредитор зобов’язаний передати належB
не кожному з решти солідарних кредиторів 
у рівній частці, якщо інше не встановлено 
договором між ними. 

Оскільки в законі закріплена саме регресB
на вимога, її і будемо порівнювати з іншими
видами вимог. Почнемо з позову з безпідстав�
ного збагачення. Найбільш вдале їх порівнянB
ня зробив І. Новицький: підхід у цих двох каB

тегоріях позовів різний: коли подається поB
зов про безпідставне збагачення, то справа
вирішується відповідно до того, чи дійсно
«збагатився» відповідач за рахунок позивача
та в якому розмірі; у регресному позові вихоB
дять із того, якою мірою збиток, понесений
позивачем, має бути за характером взаємовідB
носин перекладений на відповідача. Вимоги
солідарних кредиторів до того кредитора,
який отримав повне виконання, не можуть
вважатися вимогою із безпідставного збагаB
чення, бо вони визначаються не тим, чи збаB
гатився відповідач, а характером відносин,
що існують між сторонами [1, с. 65]. Те саме
стосується і солідарних боржників, які не виB
конали зобов’язання. 

Регресну вимогу також не слід ототожB
нювати із звичайним позовом про відшкоду�
вання збитків, але неправильно було б і проB
тиставляти ці дві категорії. По�перше, регресB
ний позов, на відміну від позову про відшкоB
дування збитків, завжди пов’язаний із факB
том платежу або отриманням певної суми чи
інших цінностей однією особою за рахунок
іншої за рахунок третьої. По�друге, за харакB
тером відносин обов’язок сплатити або право
отримати певну суму насправді належить
регресату. По�третє, до складу регресної виB
моги, за її природою, не може входити відшкоB
дування упущеної вигоди. Позов про відшкоB
дування збитків, навпаки, може включати не
тільки прямі збитки, а й упущену вигоду. Крім
того, регресний позов і позов про відшкодуB
вання збитків можуть співіснувати [1, с. 68,
69]. Наприклад, солідарний боржник, який
виконав зобов’язання, може заявити регресB
ну вимогу до інших боржників (за вирахуB
ванням своєї частки) та вимогу про відшкоB
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дування збитків, завданих через простроченB
ня одного із солідарних боржників. 

На порівнянні регресу та суброгації слід
зупинитися детальніше, оскільки в законоB
давстві деяких країн унаслідок виконання
солідарного зобов’язання виникає суброгаB
ція, а не регрес. При цьому активна та пасивB
на солідарність мають свої відмінності. 

Найбільш поширеними видами пасивної
солідарності є солідарна відповідальність і відB
повідальність поручителя. У багатьох вітчизB
няних джерелах їх виконання вважається
підставою виникнення регресних зобов’язань.
У німецьких джерелах також йдеться про реB
грес (Ф. Бернгефт, Й. Колер). У французькій
літературі сплата одним солідарним боржB
ником боргу за інших боржників – це випаB
док законної суброгації (Є. Годеме, М. ПняB
ніоль, Р. Саватьє), в інших джерелах – регреB
су (Ж. Морандьер). У багатьох країнах право
вимоги до боржника, який виконав солідарB
не зобов’язання, переходить не в порядку
регресу, а внаслідок суброгації (ст. 6:12 (1)
ЦК Нідерландів, ст. 1536 ЦК Квебеку, ст. 1249
ФЦК, § 426 Німецького цивільного уложенB
ня, ст. 281 ЦК КНР, ст. 149 Швейцарського
зобов’язального закону). 

Суброгація – це передбачений законом
перехід прав кредитора до третьої особи в реB
зультаті виконання зобов’язання боржника
третьою особою на користь кредитора в рамB
ках існуючих зобов’язальних правовідносин
[3, с. 121]. За регресним зобов’язанням одна
особа (кредитор) має право вимагати від друB
гої особи (боржника) передачі відповідної
грошової суми або майна, переданих (сплаB
чених) замість нього чи з його вини кредитоB
ру за основним зобов’язанням. Слід підтриB
мати О. Кота, що таке визначення є широким,
поглинає суброгаційні відносини [3, с. 127].
Із сфери регресних зобов’язань слід виклюB
чити виконання «замість» боржника, бо у цьоB
му випадку у третьої особи є можливість 
вибору: виконувати чи ні. Про це зазначає і
В. Бєлов: суброгація і регрес мають одне й те
саме призначення – покриття сум, сплачених
третьою особою за боржника. Проте сфери
застосування цих інститутів різні. Якщо підB
става виникнення зобов’язання платника буB
ла викликана діями боржника, платник унасB
лідок виконання свого обов’язку отримує саB
мостійне право вимоги (регресу) до боржниB
ка в частині сплаченої суми. У тих випадках,
коли зобов’язання платника виникло з його
волі, а перед необхідністю його виконання
платника поставили дії боржника, вести моB
ву про виникнення у платника нового самоB
стійного права вимоги було б несправедливо
щодо боржника. Адже платник сам погодивB
ся прийняти на себе зобов’язання. Тому лоB
гічно вручити йому це право (суброгація) з

усіма існуючими дефектами – запереченняB
ми боржника, у тому числі із строком позовB
ної давності, що минув [6, с. 98, 99].  

Отже, регрес і суброгація з економічної
точки зору призводять до одного й того ефекB
ту. А з юридичної точки зору регрес поясниB
ти легше, ніж суброгацію, бо виконання зобоB
в’язання (самим боржником чи третьою осоB
бою) повинно мати наслідком його припиB
нення. При регресі так і відбувається, платB
ник отримує право вимоги в новому зобов’яB
занні. При суброгації, навпаки, зобов’язання
не припиняється, а платник займає місце креB
дитора в існуючому правовідношенні, тобто
законодавець вдається до юридичної фікції. 

Аналіз літератури [1, с. 22–91; 3, с. 119–132;
4, с. 740–745; 5, с. 229–243; 6, с. 91–101; 7, 
с. 76, 77;] дозволяє охарактеризувати різниB
цю в практичних наслідках цих двох явищ.
Оскільки при суброгації нове зобов’язання не
утворюється, то, поBперше, новий кредитор
може скористатися всіма забезпеченнями,
що були в зобов’язанні, та всіма процентами
на суму боргу, які продовжують обчислюваB
тися; поBдруге, права переходять не тільки із
певними гарантіями, а й з вадами. НаприB
клад, продовжується сплив позовної давності,
боржник може заявляти кредитору всі запеB
речення, навіть ті, які були пов’язані з попеB
реднім кредитором; поBтретє, предмет зобоB
в’язання залишається тим самим і новий креB
дитор може вимагати лише те, що він сплатив,
якщо інше не випливає з відносин між стороB
нами; поBчетверте, порядок виконання зоB
бов’язання теж має залишатися. Наприклад,
солідарне зобов’язання не має змінюватися
на часткове, якщо інше не вказано у законі чи
випливає із домовленості сторін. 

Із того, що регресне зобов’язання є новим
зобов’язанням, поBперше, припиняються всі
забезпечення, що були в основному зобов’яB
занні, припиняється обчислення процентів
на суму боргу тощо; поBдруге, нове право не
має вад, які були в основному зобов’язанні.
Наприклад, строк позовної давності, який
минув у основному зобов’язанні, не враховуB
ється до позовної давності за регресним зоB
бов’язанням. Крім того, боржник втрачає праB
во заявляти до кредитора в регресному зоB
бов’язанні заперечення, що належали йому в
основному зобов’язанні; поBтретє, в новому
зобов’язанні предмет також новий. Як правиB
ло, це гроші; поBчетверте, порядок виконання
зобов’язання відрізняється від того, який був
в основному зобов’язанні. Тому, наприклад,
не потрібно додатково обґрунтовувати, чому
колишній солідарний боржник може вимагаB
ти від решти боржників розрахунку не соліB
дарно, а у відповідних частках. 

Навряд чи відповідають чинному законоB
давству вислови: «в разі виконання зобов’яB
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зання одним із солідарних боржників, нового
зобов’язання не виникає, змінюється лише
особа кредитора, отже, наприклад, забезпеB
чення виконання, які були надані іншими
боржниками, залишаються та можуть забезB
печувати виконання такими боржниками вже
обов’язку перед тим боржником, який здійсB
нив виконання кредитору» (А. Ярема, В. КараB
бань). Але слід визнати, що така позиція відB
повідає сучасним тенденціям розвитку євро�
пейського законодавства. У статті 10:106 (2)
Принципів європейського договірного права,
яка називається «Право регресу солідарних
боржників», вказується, що солідарний боржB
ник, який передав кредитору більше своєї
частки, може за умови дотримання переважB
них прав та інтересів кредитора здійснювати
права кредитора та діяти як кредитор, вклюB
чаючи додаткові способи забезпечення викоB
нання зобов’язань, щоб стягнути надміру виB
конане з будьBякого з інших боржників у розB
мірі невиконаної частки кожного боржника.
Таким чином, незважаючи на назву «регрес»,
солідарний боржник фактично отримує праB
ва кредитора в цьому ж зобов’язанні, а нове
зобов’язання не утворюється. Оскільки зобоB
в’язання не припиняється, залишаються чинB
ними всі права, що забезпечували його викоB
нання. За своєю суттю такий перехід прав є
суброгацією, хоча й має свої особливості.
Зокрема, при звичайній суброгації право виB
моги переходить не тільки з усіма забезпеB
ченнями, а й з усіма вадами (наприклад, із
тією давністю, яка сплила на момент його 
переходу). Проте відповідно до ст. 10:110 (b)
Принципів європейського договірного права
давність права вимоги не поширюється на
право регресу за статтею 10:106. 

Чи слід українському законодавцю заB
провадити аналогічні норми? Для відповіді
потрібно проаналізувати, чому в українськоB
му законодавстві закріплена модель регресу.
Наразі регресний підхід можна вважати особ�
ливістю цивільного законодавства країн СНД:
ст. 542 ЦК України, ст. 325 ЦК РФ, ст. 306
ЦК Республіки Білорусь, ст. 509 ЦК АзерB
байджану. В Нідерландах, Франції, канадB
ській провінції Квебек, Китаї, Швейцарії та
Німеччині – суброгація. Німецькі автори
іноді ведуть мову про регрес, але тут же вкаB
зують, що у французькому праві про це «урівB
няння відносин» говориться під іменем суброB
гації (Ф. Бернгефт, Й. Колер). Іншими слоB
вами, вони не вважають, що ці поняття сутB
тєво різняться, а керуються практичною меB
тою – забезпечити сприятливі умови для заB
хисту прав боржника, який передав кредиB
тору більше своєї частки. 

На нашу думку, аналогічні міркування маB
ють бути й у вітчизняного законодавця. Але
це не значить, що суброгація – єдиний і найB

кращий засіб досягнення вказаної мети. РеB
грес теж має певні переваги: 

•• у новому зобов’язанні новий предмет –
колишній солідарний боржник отримує від
решти боржників саме гроші [6, с. 69]; 

•• обчислення позовної давності починаB
ється з моменту виконання солідарного зобоB
в’язання. 

Законодавства, в яких закріплена суброB
гація, намагаються надати їй ті ж ознаки.
Так, у ст. 6:12 (2) ЦК Нідерландів вказуєтьB
ся, що при суброгації не грошове зобов’язанB
ня перетворюється на грошове. А завдяки вже
згаданій ст. 10:110 (b) Принципів європейB
ського договірного права давність права виB
моги не поширюється на права боржника за
ст. 10:106. Тобто розробники Принципів євB
ропейського договірного права зробили все,
щоб суброгація набула «сильних» сторін реB
гресу. Вважаємо, що українському законодавB
цю не обов’язково проходити той же шлях
(встановлювати суброгацію та надавати їй
ознак регресу). Можна використати всі існуB
ючі переваги регресу, закріплені в ЦК УкB
раїни і зробити «крок назустріч» європейсьB
кому законодавству: наділити регрес однією
важливою перевагою суброгації. А саме – доB
статньо доповнити ч. 1 ст. 544 ЦК України
таким реченням: «При здійсненні права ре�
гресу боржник користується правами креди�
тора, які забезпечували виконання солідарно�
го зобов’язання». Цим реченням можна не доB
повнювати норми про поруку, яка є ще одним
поширеним на практиці випадком солідарB
ного зобов’язання. Бо перехід до поручителя
прав забезпечення вже закріплено у чинній
ч. 2 ст. 556 ЦК України. На відміну від заB
гального правила про регрес (ч. 1 ст. 544 ЦК
України), до поручителя, який виконав зоB
бов’язання боржника, переходять усі права
кредитора в цьому зобов’язанні, у тому числі
ті, що забезпечували його виконання. Свого
часу радянські вчені зазначали, що в поруці –
один із наочних прикладів регресу [1, с. 153].
Деякі сучасні автори вважають так само [4, 
с. 744, 745]; є проміжна позиція – у поручиB
теля вимога зворотна, але не називається реB
гресною (А. Ярема, В. Карабань), проте більB
шість учених змінила свою точку зору на 
користь суброгаційного підходу [5, с. 235–
243; 6, с. 98].  

На нашу думку, це найбільш близький
опис дійсних відносин сторін, хоча й не в
усьому їм відповідає, бо поручитель виконує
своє зобов’язання і не має права вибору – виB
конувати чи ні [3, с. 123]. Але він може виB
конувати і зобов’язання боржника в натурі.
У цьому випадку є всі підстави вести мову
про суброгацію [3, с. 130]. На перший погляд,
є й інші суперечності. Проте вони легко поB
яснюються. ПоBперше, якщо поручитель зайB
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має місце боржника, то він може вимагати
лише виконання зобов’язання в натурі, а це
не відповідає ні інтересам поручителя, ні відB
носинам на практиці – поручителі вимагаB
ють повернення сплачених кредитору сум.
Але поручитель, зайнявши місце кредитора,
внаслідок прострочення боржника може втраB
тити інтерес у виконанні зобов’язання відпоB
відно до його змісту і тому отримує право виB
магати відшкодування збитків замість викоB
нання [5, с. 239]. Щоб у подальшому не виB
никало непорозумінь, слід доповнити ч. 2 
ст. 556 ЦК України таким реченням: «Негро�
шові права кредитора, що переходять до пору�
чителя, переводяться в грошові на еквівалент�
ну суму». ПоBдруге, в процесуальних відноB
синах поручитель мав би ставати процесуB
альним правонаступником, чого на практиці
немає. Щоб уникнути цього, російські суB
ди вказують, що має місце регрес. Утім, слід
погодитись із К. Перепьолкіною, що необB
хідно шукати інші підстави, наприклад, наB
давати поручителю право на окремий, ноB
вий позов, але не підміняти матеріальноBпраB
вові відносини. 

Правову природу вимог солідарних креB
диторів до кредитора, який отримав повне
виконання (активна солідарність), визначаB
ють дуже рідко. В основному цитуються поB
ложення ч. 4 ст. 542 ЦК України: солідарний
кредитор, який одержав виконання від боржB
ника, зобов’язаний передати належне кожноB
му з решти солідарних кредиторів у рівній
частці, якщо інше не встановлено договором
між ними. Зрозуміло, що цьому обов’язку
відповідає право решти солідарних кредитоB
рів вимагати належного їм від кредитора,
який отримав виконання. В літературі є поB
одинокі висловлювання, що це право є реB
гресним (І. Новицький, Ю. Журавльова). На
нашу думку, більш обґрунтована позиція, що
це право не коректно називати регресним. Як
вказує І. Тімуш, таку вимогу не можна назваB
ти зворотною [4, с. 742, 743, 745], адже «реB

гресна вимога ґрунтується на вині і пред’явB
ляється до осіб, які не виконали свій обов’яB
зок». Тому цілком закономірно, що в ЦК УкB
раїни це право не отримало назви «регрес».
Утім, воно має реалізуватися в рамках новоB
го зобов’язання, що виникає вже між колишB
німи співкредиторами. Колишні солідарні креB
дитори, на відміну від боржників, не повинні
користуватися забезпеченнями, які існували
щодо солідарного зобов’язання, бо останні
вже виконали своє призначення (солідарна
вимога вже задоволена). 

Таким чином, при пасивній солідарності
право боржника, який виконав більше своєї
частки, за природою є регресним. У деяких
«нетипових» солідарних зобов’язаннях (поB
рука) закон закріплює перехід до солідарноB
го боржника (поручителя) у порядку суброB
гації. При активній солідарності більш обB
ґрунтована позиція, що право вимоги до креB
дитора, який отримав повне виконання зобоB
в’язання, не коректно називати регресним. ВоB
но повинно реалізуватися в рамках нового
зобов’язання, яке виникає вже між колишніB
ми співкредиторами. 
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This paper defines legal nature of a claim of a solidary creditor who has received full execution of
an obligation, and a claim of a solidary debtor who has fully performed obligation. The author analyzes
the views of various scholars, compares the provisions of Ukrainian and foreign legislation, makes a
conclusion separately for active and passive solidary obligations. 

В статье определяется правовая природа требования к кредитору, который получил пол�
ное исполнение по солидарному обязательству, и требования должника, полностью выполнив�
шего солидарное обязательство, анализируются точки зрения разных ученых, сравниваются
положения украинского и зарубежных законодательств относительно активного и пассивного
солидарного обязательства. 
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На рівні презумпції визначено, що циB
вільні права й обов’язки виникають із
дій осіб, які передбачені актами циB

вільного законодавства, а також із дій осіб,
що не передбачені цими актами, але за аналоB
гією породжують цивільні права й обов’язB
ки (ч. 1 ст. 11 Цивільного кодексу (далі – ЦК)
України). Такий підхід наразі є виправдаB
ним, оскільки запобігає нав’язуванню циB
вільних прав і, передусім, обов’язків, зокрема,
шляхом учинення односторонніх правочинів.
Разом із тим цивільне законодавство, визнавB
ши такі правочини як волевиявлення однієї
із сторін, залишило «шпаринки» для зобов’яB
зувань, чим користуються недобросовісні фіB
гуранти, які зловживають своїм правом. 

Проблематика односторонніх правочинів
досліджувалась О. Дзерою, І. Жилінковою,
Н. Кузнєцовою, Р. Майдаником, О. ГлотоB
вою, І. Калаур, В. Кучер, Н. Хатнюк, В. ФроB
ловим, Л. Єсиповою й ін. 

Мета цієї статті полягає в розкритті мехаB
нізму регулювання односторонніх правоB
чинів у цивільному законодавстві України. 

У частині 2 ст. 11 ЦК України законодаB
вець серед підстав виникнення цивільних
прав та юридичних обов’язків на перше місце
вивів договори й інші правочини. Слід зазнаB
чити, що договори є двохсторонніми правоB
чинами, отже, іншими правочинами є ті, що
не підпадають під ознаки договору. О. Дзера
вважає, що правочин «як юридичний факт є
лише однією з підстав виникнення зміни та
припинення цивільних правовідносин» [1, 
с. 170]. Специфіка односторонніх правочинів
у тому, що вони не пов’язані з волевиявленB
ням інших їх учасників і тут проявляється
свобода їх учинення як волевиявлення лише
однієї сторони. Зважаючи на логіку розвитку

правовідносин першим актом у гносеологічB
ному та практичному плані є правочини з наB
буття прав. 

Заслуговує на увагу та обставина, що при
виникненні прав за правочином у однієї осоB
би, вони припиняються для іншої. Це є певB
ною проблемою, оскільки можна зобов’язати
одностороннім правочином. Зокрема, заповіB
том із заповідальним відказом (статті 1237–
1238 ЦК) можна зобов’язати спадкоємця
вчинити певні дії навіть із своїм майном на 
користь вигодонабувача. Для забезпечення
юридичної рівноваги інтересів передбачено,
що інший односторонній правочин спадкоB
ємця – прийняття спадщини. 

Основна проблема вибору правонабувB
них односторонніх правочинів полягає в поB
шуку критеріїв вирізнення односторонніх
правочинів і вчинків. Для цього ми дотримуB
ватимемося категорії інтересу як незабороB
неного домагання [2, с. 3]. Інтерес – явище, як
правило, суб’єктивне й об’єктивно обумовB
лене – пов’язане з буттям предмета і не звоB
диться до свідомості та волі. Вважається, що
будьBяка потреба є потребою чогоBнебудь,
унаслідок його нестатку для нормального
існування людської особистості, соціальної
групи, суспільства в цілому. Разом із тим
учасник алеаторних правочинів [3, с. 92] моB
же не зважати на можливі ризики. Те, чим
може бути задоволена потреба, є предметом
її задоволення. Об’єктивно існуюча орієнтаB
ція на створення та засвоєння предмета поB
треби й є охоронюваний інтерес. 

Об’єктивний характер інтересів при здійсB
ненні правочинів проявляється у тому, що:
інтерес – категорія постійна; інтереси зумовB
лені потребами; зміст інтересів визначається
особливостями предмета потреби; реалізація
інтересів поєднана з подоланням існуючих
перешкод, а матеріальних – як правило, з наB
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явністю певних коштів. У об’єктивних інтеB
ресах виражена необхідність і об’єктивна
доцільність вчинення суб’єктом певних дій.
Зазвичай інтереси переходять у заінтересоB
ваність і визначають користь від правочину
чи іншого вчинку. 

Ми виходимо з того що: різниця між праB
вочинами та вчинками як правомірними діB
ями учасників цивільних правовідносин, з
якими закон пов’язує певні юридичні наслідB
ки незалежно від того, чи переслідували осоB
би, які їх вчинили, певні юридичні наслідки
чи ні, – досить незначна [1, с. 166]; ЦК УкB
раїни у ст. 11 вчинки як підставу виникнення
цивільних прав та обов’язків не передбачені
(вони винесені за рамки юридичноBзначимих
фактів для цивільного законодавства); вигоB
товлення речі для власних потреб і виробниB
цтво продукції – підстави для виникнення
права власності; за такої конструкції зазнаB
чені вчинки виявляють усі ознаки правочиB
нів, у тому числі односторонніх правочинів –
спричиняють правові наслідки для особи, яка
їх вчинила; у праві використовується правиB
ло про узагальнення й юридичну абстракцію;
аналіз наукових досліджень, зокрема криміB
нальноBправового спрямування, надає достатB
ні підстави дистанціюватися від учинків, перш
за все протиправних, і залишити їх на розB
гляд інших галузей права. 

Залежно від того як реалізуються в конB
кретних учинках суб’єктів норми права й їх
правові наслідки, вони поділяються на правоB
мірні та правопорушення. Правомірні вчинки
є суспільно корисними, відповідають правоB
вим нормам і гарантуються державою. Особа,
яка їх вчиняє належним чином виконує праB
вові приписи за двох умов: об’єктивна та суB
б’єктивна. Перша зводиться до існування
правових норм, що встановлюють правила
поведінки, адже виконати можна лише існуB
ючі правила, а друга – до усвідомлення своїх
дій та юридичних наслідків, які мають стати
результатами правомірної поведінки. Таким
діям надається правове значення, якщо вони
вчинені в установленій законом формі. Так чи
інакше односторонній правочин є укладеним
з моменту його вчинення у належній формі,
якщо інше не передбачено законом або не
випливає із суті одностороннього правочину. 

Постатейний аналіз ЦК України дозвоB
лив виявити низку положень, в основу яких
покладено односторонній правочин як підB
ставу виникнення правовідносин: ч. 2 ст. 28 –
набуття права на псевдонім; частини 2, 6 
ст. 29 – вибір місця проживання фізичної
особи; ч. 2 ст. 31 – набуття немайнових прав
інтелектуальної власності; ч. 3 ст. 35 – набуття
повної дієздатності через емансипацію зверB
нення до батьків і до суду; ст. 58 та ч. 1 ст. 81 –
заснування юридичної особи; ч. 1 ст. 78 – обB

рання помічника дієздатній особі, яка за стаB
ном здоров’я не може самостійно здійснюваB
ти свої права, виконувати обов’язки та поB
дання заяви про його реєстрацію (п. 3 ч. 1 
ст. 78); ст. 86 – здійснення підприємницької
діяльності непідприємницькими товаристваB
ми нарівні з основною діяльністю, якщо інше
не передбачено законом і якщо така діяльB
ність відповідає меті, для якої вони були
створені; ст. 87 – створення юридичної осоB
би, для чого засновники вчиняють необхідні
для цього правочини: отримання в установB
леному порядку дозволів на її створення, наB
ділення її майном тощо; ч. 3 ст. 91 – здійсненB
ня окремих видів діяльності та набуття відпоB
відних прав; ст. 93 – обирання місцезнахоB
дження юридичної особи чи місцезнаходженB
ня керівного органу юридичної особи; ст. 95 –
створення підрозділів юридичної особи, зокB
рема філій і представництв, видача доручень
їх керівникам; ч. 1 ст. 98 – передача частини
компетенції органу управління; ч. 4 ст. 124 –
набуття права регресу; ст. 147 – внесення повB
ністю частки у статутний фонд товариства з
обмеженою відповідальністю; ст. 153 – ствоB
рення акціонерного товариства державною
юридичною особою; ст. 158 – встановлення
привілейованих акцій; ст. 160 – створення
наглядової ради господарського товариства;
ст. 170 – набуття прав державою через свої орB
гани; ст. 172 – набуття прав органами місцеB
вого самоврядування; ст. 189 – вироблення
продукції, здобуття плодів та одержання доB
ходів, набуття на них права власності. 

О. Дзера виходить з того, що не можуть
розглядатися правочинами у розумінні ст. 202
ЦК виготовлення для власних потреб речі,
споживання продуктів харчування, сама соB
бою виробнича діяльність підприємства, осB
кільки вона, як правило, спрямована на доB
сягнення конкретного економічного, а не юриB
дичного результату і визнає, що фактичні дії
(вчинки) інколи можуть породжувати певні
цивільні права й обов’язки, наприклад право
власності на новостворену річ [1, с. 170–171].
Якщо можна погодитися із правоприпиняB
ючими вчинками, наприклад споживання проB
дуктів харчування, як юридично байдужиB
ми, то цього не можна стверджувати про інші.
Зокрема, такі ознаки має ст. 309 ЦК України –
зайняття літературною, художньою, наукоB
вою та науковоBтехнічною діяльністю і ствоB
рення результатів творчої, інтелектуальної й
іншої діяльності, набуття на них прав інтеB
лектуальної власності. Хоча будівництво буB
динку, написання картини художником [4, 
с. 167] розглядаються у контексті вчинку як і
в попередньому випадку, їх створення виявB
ляє властивості одностороннього правочину.
В іншому разі ми повинні б обґрунтувати ввеB
дення у ч. 2 ст. 11 ЦК України вчинків як
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підстав виникнення цивільних прав та обоB
в’язків і усунути прогалину щодо них. 

Проте законодавець слушно не надав вчинB
кам статусу підстави для виникнення циB
вільних прав та обов’язків: ст. 310 ЦК УкраB
їни – вибір місця проживання фізичної осоB
би та набуття всіх прав, які пов’язані з таким
правочином; ст. 319 ЦК України – право
вчиняти щодо свого майна будьBякі дії, що 
не суперечать закону; ст. 329 ЦК України –
набуття права власності добросовісним наB
бувачем у разі відчуження майна особою, яка
не мала на це права; ст. 331 ЦК України – наB
буття права власності на новостворене майB
но; ст. 332 ЦК України – набуття права власB
ності на перероблену річ; ст. 333 ЦК України –
привласнення загальнодоступних дарів приB
роди. Ці односторонні дії є односторонніми
правочинами або є такими, що містять осB
новні їх властивості й ознаки чи є «квазі»
правочинами. До них можна віднести: рішенB
ня учасника юридичної особи про її припиB
нення; заява учасника товариства з обмежеB
ною відповідальністю про вихід із товаристB
ва; видача та скасування довіреності; одноB
особове набуття права власності відповідно
до закону (наприклад, заволодіння дарами
природи) або відмова від права власності;
відмова від переважного права купівлі частB
ки у спільній частковій власності; створення
літературного, художнього й іншого твору;
згода автора на використання твору; дії з виB
конання договірних зобов’язань, у тому чисB
лі шляхом внесення боргу в депозит нотаB
ріуса; дії щодо притримання речі; одностоB
роння відмова від договору; гарантія, вчинеB
на особою односторонньо у формі гарантійB
ного листа; публічна обіцянка винагороди
або нагороди за результатами конкурсу; вчиB
нення дії в майнових інтересах іншої особи
без її доручення; заповіт; заява про прийнятB
тя спадщини або відмову від неї. 

Сімейний кодекс (далі – СК) України таB
кож передбачає дії з ознаками односторонньоB
го правочину, зокрема надання одним із подB
ружжя згоди другому на укладення договоB
ру, який потребує нотаріального посвідченB
ня і (або) державної реєстрації (ст. 65), яка
до того потребує нотаріального посвідчення,
відмова подружжя від шлюбного договору
(ст. 101). 

Закон встановив припис виникнення зоB
бов’язань із зберігання спадкового майна, що
реалізуються у двох основних формах: 

•• заходи охорони можуть вживатися з 
метою збереження спадкового майна до прийB
няття спадщини спадкоємцями нотаріусом
за місцем відкриття спадщини, а у населених
пунктах, де немає нотаріуса, – відповідними
органами місцевого самоврядування за власB
ною ініціативою або за заявою спадкоємців

(ст. 1283 ЦК). Якщо у складі спадщини є
майно, яке потребує утримання, догляду,
вчинення інших фактичних чи юридичних
дій для підтримання його в належному стаB
ні, нотаріус (відповідний орган місцевого 
самоврядування) за відсутності спадкоємB
ців або виконавця заповіту укладає договір
на управління спадщиною з іншою особою
(ст. 1285 ЦК); 

•• охоронні заходи можуть вживатися виB
конавцем заповіту, визначеним заповідачем,
а якщо такий не визначений заповідачем –
виконавцем, призначеним за ініціативою спадB
коємців, або виконавцем, призначеним нотаB
ріусом за місцем відкриття спадщини, якщо
заповідач не призначив виконавця заповіту
або виконавець відмовився від виконання 
заповіту чи був усунутий від його виконанB
ня і цього вимагають інтереси спадкоємців
(статті 1286, 1287, 1288 ЦК). 

Статтею 1290 ЦК визначаються повноваB
ження виконавця заповіту, серед яких, зокB
рема, передбачається його обов’язок вжити
заходів щодо охорони спадкового майна, упB
равляти спадщиною. Очевидно, що серед заB
ходів охорони й управління спадщиною моB
жуть бути також обов’язки щодо збереження
майна. Повноваження виконавця заповіту
посвідчуються документом, що видається ноB
таріусом за місцем відкриття спадщини. МожB
на припустити, що виконавець заповіту може
безпосередньо здійснювати зазначені повноB
важення або укладати окремі договори з інB
шими особами на охорону. 

В актах цивільного законодавства встаB
новлені інші випадки обов’язкового зберіганB
ня. Встановлення правової природи зберіB
гання товарів у митному режимі та підстави
його виникнення мають практичне значення
для правових наслідків незбереження чи неB
належного збереження товарів. Митні органи,
на складах яких зберігаються товари та трансB
портні засоби, несуть відповідальність за їх
втрату або пошкодження в порядку, встановB
леному законом. 

Поділ зберігання, іменованого в Законі
України «Про державний матеріальний реB
зерв» від 24.01.1997 р., відповідальним, на
обов’язкове та добровільне зумовлює правоB
ву підставу зберігального зобов’язання. Так, у
першому випадку юридичною підставою їх
виникнення слугуватиме державне замовB
лення (плановоBадміністративний акт) і доB
говір, у другому – лише договір. Однак в обох
випадках зберігачі вважатимуться відповіB
дальними, а тому вони мають нести підвищеB
ну відповідальність, передбачену ст. 14 ЗакоB
ну України «Про державний матеріальний
резерв». Такі договори, як правило, укладаB
ються між Державним комітетом з державB
ного матеріального резерву (далі – ДержB
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комрезерв) і зазначеними зберігачами, після
чого вони набувають спеціального статусу
відповідальних зберігачів. 

Правове становище відповідальних збеB
рігачів набувається також у разі примусовоB
го виселення особи з житлового приміщення
та передачі її речей на зберігання в камери
зберігання чи на інше зберігання. Навіть якB
що таке виселення провадиться з санкції суB
ду, ми виходимо з того, що воно здійснюється
на підставі одностороннього рішення власB
ника житла чи уповноваженої ним особи. 

Односторонні правочини характерні для
спадкового права: складення заповіту – 
ст. 1233 ЦК; прийняття спадщини – ст. 1268
ЦК; відмова від прийняття спадщини – 
ст. 1273 ЦК тощо. Одностороннім правочиB
ном є і відмова від здійснення певних прав,
наприклад права на спадкування. 

Висновки 

Односторонній правочин, спрямований
на набуття, зміну або припинення цивільних
прав та обов’язків щодо інших осіб, спричиB
няє відповідні правові наслідки лише у разі
його письмового оформлення та наступного
схвалення цими особами, якщо інше не пеB
редбачено законом. Відповідно визнається
юридично нелогічним положення ч. 3 ст. 202
ЦК України про можливість створення одB
ностороннім правочином обов’язків для інB

ших осіб за умови домовленості між ними 
й особою, яка вчинила такий правочин, адB
же тут матимуть місце договірні відносини. 
У такому випадку є загроза покладення на
цих сторін таких зобов’язань, які будуть для
них обтяжливі та навіть загрожуватимуть поB
рушенню їх суб’єктивних прав та охоронюваB
них законом інтересів. 

Для виникнення правових наслідків за
одними з таких правочинів не потрібні інші
юридичні факти, а для інших це є обов’язкоB
вою умовою. Зокрема, заповіт як правочин
спричиняє правові наслідки з набуття спадB
кових прав заповідальним спадкоємцем лиB
ше за умови прийняття ним спадщини, тобто
вчинення ще одного одностороннього правоB
чину, але вже спадкоємцем. Таким чином,
односторонні правочини мають свої особлиB
вості, що потребують деталізації в актах чинB
ного законодавства. 
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Договір – один із найунікальніших праB
вових засобів, у межах якого інтерес
кожної сторони може бути задоволеB

ний лише шляхом задоволення інтересу інB
шої сторони, а це, у свою чергу, породжує заB
гальний інтерес сторін до укладення договоB
ру і, що не менш важливо, його належного
виконання. 

Поняття «договір про передання майна у
тимчасове користування» є родовим понятB
тям щодо окремих видів найму (оренди) та
найму (оренди) окремих видів майна, суть
яких полягає у тому, що одна сторона (найB
модавець) передає або зобов’язується переB
дати іншій стороні (наймачеві) майно у коB
ристування на певний строк за плату або 
безоплатно, якщо йдеться про договір поB
зички. Так, відповідно до ч. 1 ст. 759 ЦивільB
ного кодексу (далі – ЦК) України за договоB
ром найму (оренди) наймодавець передає або
зобов’язується передати наймачеві майно у
користування за плату на певний строк. 

До договорів, що визнаються окремими
видами найму (оренди) й орендою окремих
видів майна, відносяться договори: прокату,
найму (оренди) земельної ділянки, найму буB
дівлі або іншої капітальної споруди, найму
(оренди) транспортного засобу, лізингу, оренB
ди державного та комунального майна. 

Зобов’язання сторін, що сформульовані в
тому чи іншому договорі найму (оренди), пеB
редбачають належне та реальне їх виконання
в установлений строк. Проте практика довоB
дить, що будьBяке зобов’язання саме собою
ще не гарантує виконання боржником необB
хідних дій на користь кредитора. Навіть при
використанні кредитором заходів відповіB
дальності щодо боржника в останнього може
не знайтися необхідного для задоволення виB
мог майна. Для попереднього забезпечення
майнових інтересів кредитора, отримання ним
гарантії належного виконання зобов’язання,

а також із метою запобігання або зменшення
розміру негативних наслідків, що можуть
настати у випадку його порушення, викорисB
товуються спеціальні заходи забезпечувальB
ного характеру, передбачені законом або доB
говором. 

Серед правових засобів впливу на суB
б’єктів цивільноBправових відносин особлиB
ве місце посідають види забезпечення викоB
нання зобов’язання. Згідно із ст. 546 ЦК УкB
раїни виконання зобов’язання може забезпеB
чуватися неустойкою, порукою, гарантією, заB
ставою, притриманням, завдатком. До відноB
син щодо забезпечення виконання зобов’яB
зань учасників господарських відносин, як
випливає з ч. 1 ст. 199 Господарського кодекB
су (далі – ГК) України, застосовуються відB
повідні положення ЦК України. 

Метою цієї статті є встановлення особлиB
востей застави як одного із речевоBправоB
вих способів забезпечення виконання доB
говірних зобов’язань із передання майна у
тимчасове користування. 

Починаючи з римського права, застава
законодавчо закріплена у правових нормах
усіх держав. Історія розвитку заставних відB
носин свідчить про значущість застави як заB
побіжного, стимулюючого стабільність і стійB
кість ринкових відносин способу забезпеченB
ня виконання зобов’язань. Так, відповідно до
ст. 572 ЦК України в силу застави кредитор
(заставодержатель) має право у разі невикоB
нання боржником (заставодавцем) зобов’яB
зання, забезпеченого заставою, одержати заB
доволення за рахунок заставленого майна пеB
реважно перед іншими кредиторами цього
боржника, якщо інше не встановлено закоB
ном. Особливістю застави є виділення з меB
тою забезпечення виконання зобов’язання
реально існуючого майна та встановлення 
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на нього того чи іншого права кредитора,
тобто речовий характер забезпечення. 

Загалом речевоBправові способи забезпеB
чення виконання зобов’язань, до яких відноB
ситься і застава, при належному законодавчоB
му регулюванні мають найбільшу приваблиB
вість для учасників обороту, хоч і не володіB
ють такою універсальністю, як гарантії третіх
осіб. Для їх застосування необхідний факт
передання за договором майна, на яке може
бути встановлене право власності, або наявB
ність у боржника майна, на яке може бути наB
кладено забезпечувальне обмеження. З позиB
ції боржника такі способи вигідні їх відносB
ною дешевизною і за умови збереження воB
лодіння та користування предметом забезпеB
чення дають йому помітну вигоду. Основна
незручність боржника полягає в помітному
обмеженні можливості розпорядження предB
метом забезпечення. Для кредитора привабB
ливість речевоBправового забезпечення поB
лягає в самому факті існування забезпечуB
вального майна від моменту укладення догоB
вору до його повного виконання. І чим стаB
більніше це майно з економічної точки зору,
тим упевненіше почуває себе кредитор. Тому
найбільшою перевагою користуються земельB
ні ділянки, як менш піддані різким змінам
цін або істотним пошкодженням, що впливаB
ють на їх вартість. Кредитор серйозно ризиB
кує тільки в разі загибелі предмета забезпеченB
ня, в інших випадках він відносно впевнений
в мінімізації втрат від невиконання боржниB
ком свого зобов’язання [1, с. 8]. 

Серед практичних переваг застави як споB
собу забезпечення виконання зобов’язань можB
на виділити: можливість кредитора оцінити
вартість забезпечення ще на стадії виникненB
ня зобов’язання для того, щоб згодом задоB
вольнити вимоги, які виникають, у повному
обсязі; відносна оперативність задоволення
вимог кредитора за рахунок вартості заставB
леного майна; можливість утримання кредиB
тором предмета застави, на відміну від його реB
алізації й отримання кредитором грошового
відшкодування [2, с. 4]. 

Стаття 575 ЦК України передбачає окB
ремі види застав, серед яких: іпотека – застаB
ва нерухомого майна, що залишається у воB
лодінні заставодавця або третьої особи; заB
клад – застава рухомого майна, що передаєтьB
ся у володіння заставодержателя або за його
наказом у володіння третій особі. 

Предметом застави, згідно із ст. 576 ЦК
України, може бути будьBяке майно (зокрема
річ, цінні папери, майнові права), що може
відчужуватися заставодавцем і на яке може
звертатися стягнення, а також майно, яке заB
ставодавець набуде після виникнення застаB
ви (майбутній урожай, приплід худоби тощо).
Права заставодержателя (право застави) на

річ, яка є предметом застави, поширюються
на її приналежності, якщо інше не встановлеB
но договором, а також на плоди, продукцію
та доходи, одержані від використання заставB
леного майна, у випадках, встановлених доB
говором. 

Предметом застави не можуть бути наB
ціональні, культурні й історичні цінності, що
є об’єктами права державної власності та заB
несені або підлягають занесенню до ДержавB
ного реєстру національної культурної спадB
щини, а також вимоги, які мають особистий
характер, інші вимоги, застава яких заборонеB
на законом (частини 4, 5 ст. 576 ЦК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 760 ЦК України
предметом договору найму (оренди), нарівні
з іншим, можуть бути майнові права. Застава
майнових прав стала можливою в Україні із
прийняттям Закону України «Про заставу»
від 02.10.1992 р., відповідно до ст. 4 якого майB
нові права можуть, як і речі, використовуваB
тися для заставного забезпечення належного
виконання зобов’язань між сторонами. 

Майнові права, що можуть бути предмеB
том застави, класифікують на: права грошоB
вої вимоги; права користування; окремі види
корпоративних прав (зокрема, право на частB
ку в статутному капіталі товариства з обмеB
женою відповідальністю); окремі речові праB
ва на чужі речі (зокрема, право забудови зеB
мельної ділянки (суперфіцій) [3, с. 5]. 

Кожне конкретне майнове право для можB
ливості передання його у заставу має відповіB
дати певним критеріям: належність майновоB
го права заставодавцю на законних підставах,
майнова цінність («товарність») такого майB
нового права, можливість його відчуження
та звернення стягнення на нього (оборотоB
здатність). Вважаємо за доцільне нормативB
но закріпити у Законі України «Про заставу»
вказівку на можливість застави майнових
прав, що виникають із договору найму (оренB
ди), зокрема прав наймача (орендаря) щодо
користування орендованим майном. 

Як правило, підставою виникнення забезB
печувальних правовідносин є договір. У випадB
ку з заставою має місце консенсуальний доB
говір між кредитором і забезпечуючою стороB
ною. Такий договір укладається на користь
не тільки кредитора, а й третьої особи – боржB
ника за основним зобов’язанням. ЗабезпечуB
вальний договір укладається в письмовій форB
мі, недотримання якої тягне її недійсність.
Так, ч. 1 ст. 13 Закону України «Про заставу»
вказує на обов’язковість укладення договору
застави в письмовій формі. При цьому письB
мова форма може бути як простою, так і з
обов’язковим нотаріальним посвідченням.
Нотаріальне посвідчення договору застави
на підставі відповідних правоустановчих доB
кументів вимагається законодавством у виB
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падках, коли предметом застави є нерухоме
майно, транспортні засоби, космічні об’єкти. 

Практика свідчить, що існують договори,
які, маючи ознаки застави, як правило, уклаB
даються в усній формі. Йдеться про договоB
ри, що укладаються одночасно з укладенням
договорів майнового найму (зокрема, прокаB
ту). Такі договори є забезпечувальними щоB
до договорів прокату та містять усі ознаки
договорів застави. Так, специфіка договору
прокату як одного з видів договорів про переB
дання майна у тимчасове користування поB
лягає в тому, що такий договір укладається в
усній формі, крім випадків, коли типові догоB
вори вимагають укладення його у письмовій
формі. Організація прокату видає письмовий
документ, наприклад квитанцію. 

Надання предметів прокату, зокрема, на
пляжах, катках, лижних станціях, у парках і
зонах відпочинку може здійснюватися під
грошову заставу, розмір якої визначає наймоB
давець. Застава стягується у вигляді грошоB
вої суми у розмірі, як правило, не менше варB
тості предмета прокату. У випадку, коли майB
но, взяте на прокат, не повернуте, організація
прокату має право звернути стягнення на гроB
шову суму, внесену наймачем у вигляді засB
тави. Стягнення застави при одержанні предB
мета прокату фактично звільняє наймача від
обов’язку повернути цей предмет наймодавB
цю, а наймодавець у цьому випадку позбавB
ляється права вилучення виданого на прокат
майна у примусовому порядку. 

Разом із тим вилучення застави не позB
бавляє наймача права повернути наймодавB
цеві в установлений строк одержане від ньоB
го майно. При своєчасному поверненні майB
на наймодавець зобов’язаний повернути найB
мачеві грошову заставу з утриманням із ньоB
го вартості прокату. Іншими словами, переB
дання наймодавцеві з боку наймача певної
суми грошей має всі ознаки застави – вона
укладається на забезпечення виконання зоB
бов’язання за основним договором – договоB
ром майнового найму. 

На нашу думку, вимога українського заB
конодавства про обов’язкову письмову форB
му всіх без винятку договорів застави не
відповідає суті правовідносин, що склалися,
зокрема, при укладенні договорів прокату.
Тому доцільно було б внести зміни до закоB
нодавства, якими передбачити, що договори
застави повинні укладатися в письмовій форB
мі в разі, якщо вартість предмета застави пеB
ревищує певну суму. Така норма спростить
укладення договорів застави, якими забезпеB
чується виконання зобов’язань із поверненB
ня предметів договорів прокату (відеокасет,
компактBдисків тощо), усуне порушення заB
конодавства, що має місце на сьогодні у догоB
вірній практиці. 

Якщо майно, що є предметом застави, виB
лучається у заставодавця на тій підставі, що
насправді власником цього майна є інша осоB
ба, застава такого майна припиняється, а заB
ставодержатель має право вимагати достроB
кового виконання забезпеченого заставою
зобов’язання. 

Так, постановою Вищого господарського суду
України від 07.10.2009 р. у справі за позовом ВАТ
«Кредитпромбанк» до ВАТ «Агромаш» та ТОВ
«ДревекспортB2007» про визнання недійсним доB
говору оренди від 04.01.2008 р. встановлено, що ріB
шенням господарського суду Житомирської обласB
ті від 31.07.2008 р. у позові ВАТ «Кредитпромбанк»
до ВАТ «Агромаш» та ТОВ «ДревекспортB2007»
про визнання недійсним договору оренди від
04.01.2008 р. відмовлено. 

Постановою Житомирського апеляційного госB
подарського суду від 09.04.2009 р. скасовано ріB
шення господарського суду Житомирської області
від 31.07.2008 р. та прийнято нове рішення, яким
визнано недійсним договір оренди від 04.01.2008 р. 

Житомирський апеляційний господарський суд
установив, що: 

між ВАТ «Агромаш» (заставодавцем) та ВАТ
«Кредитпромбанк» (заставодержателем) укладені
договори застави, згідно з п. 1.1 яких, заставодаB
вець передає у забезпечення власних зобов’язань 
за кредитним договором, а заставодержатель прийB
має у заставу майно; 

перелік заставного майна погоджено сторонаB
ми в додатках до договорів застави та, зокрема, в
договорі застави; 

відповідно до пунктів 3.1.3 та 3.1.4 договорів
застави заставодавець зобов’язався не вчиняти дій,
пов’язаних як із зміною права власності на майно,
так і з передачею майна третім особам без письмоB
вої згоди заставодержателя; 

04.01.2008 р. між ВАТ «Агромаш» та ТОВ
«ДревекспортB2007» укладено договір оренди, згідB
но з п. 3.1 якого орендодавець передає, а орендар
приймає в строкове платне володіння та користуB
вання цілісний майновий комплекс; 

перелік обладнання та нерухомого майна, що
передається в оренду, вказано в додатку № 1, що є
невід’ємною частиною договору; факт передачі
майна за договором оренди підтверджується актом
приймання – передачі від 19.03.2008 р., згідно з
яким отримане в користування майно було поверB
нуто; при цьому, в пункті 1.1 договору оренди стоB
рони вказали, що вони є повністю повноважними
та не мають відповідних обмежень і застережень
щодо своїх повноважень по укладанню даного доB
говору, а згідно з п. 2.1 договору орендодавець гаB
рантував, що підписання та виконання цього догоB
вору, а також додатків до нього не призведе до 
порушення і не буде означати невиконання зоB
бов’язань по будьBякому договору чи зобов’язанB
ню, по якому орендодавець є стороною, чи будьB
яким чином накладає на нього зобов’язання. 
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Приймаючи рішення про відмову в позові госB
подарський суд Житомирської області виходив із
того, що належного доказу укладення відповідачаB
ми договору оренди від 04.01.2008 р. у матеріалах
справи не надано. Крім того, виходячи з положень
договорів застави та норм чинного законодавства,
позивач має право звернути стягнення на предмет
застави, що і було вчинено позивачем. Натомість,
чинним законодавством не передбачено визнання
недійсним договору із зазначених позивачем підB
став, оскільки за ст. 215 ЦК України підставою неB
дійсності правочину є недодержання в момент вчиB
нення правочину стороною (сторонами) вимог, які
встановлені частинами 1–3, 5, 6 ст. 203 ЦК. ІншиB
ми словами, навіть за умови доведення належниB
ми доказами тверджень позивача щодо факту уклаB
дення договору відповідачами, такий договір є нікB
чемним із дня його укладення. 

Вищий господарський суд України дійшов висB
новку, що прийнята у справі постанова ЖитомирB
ського апеляційного господарського суду є такою, що
відповідає даним вимогам (постанова від 07.10.2009 р.
№ 12/56BД). Так, Житомирський апеляційний госB
подарський суд, проаналізував перелік майна, виB
значений в іпотечному договорі від 18.08.2006 р.,
договорах застави, специфікації до договору оренB
ди від 04.01.2008 р. і в акті прийманняBпередачі від
19.03.2008 р., та встановив, що в оренду передаваB
лося майно, яке вже було передано ВАТ «Агромаш»
в іпотеку та заставу ВАТ «Кредитпромбанк». При
цьому, договір оренди від 04.01.2008 р. укладено між
ВАТ «Агромаш» та ТОВ «ДревекспортB2007» без
згоди ВАТ «Кредитпромбанк» як іпотекодержатеB
ля та заставодержателя. З огляду на це, Вищий госB
подарський суд України підтримав висновок апеляB
ційного господарського суду про наявність підстав
для визнання договору оренди недійсним. 

Висновки 

Інститут застави помітно вирізняється
серед можливих способів забезпечення викоB
нання договірних зобов’язань із передання
майна у тимчасове користування, передбачеB
них гл. 49 ЦК України і вважається одним із
найнадійніших способів запобігання негаB
тивним наслідкам, викликаним невиконанB
ням або неналежним виконанням боржниB
ком прийнятих на себе зобов’язань. На нашу
думку, це пов’язано, насамперед, із тим, що
застава майна боржника забезпечує наявB
ність і збереження цього майна на той момент,
коли боржнику доведеться розраховуватися
з кредитором; при цьому вартість майна зроB
статиме пропорційно рівню інфляції. Крім
того, застава майна боржника забезпечує креB
диторуBзаставодержателю можливість задоB
вольнити свої вимоги на предмет застави пеB
ред іншими кредиторами. І, нарешті, реальна
небезпека втрати майна в натурі (а предмеB
том застави є, як правило, особливо цінне,
швидколіквідне майно) є непоганим стимуB
лом для боржника виконати свої зобов’язанB
ня належним чином. 
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The paper analyzes the characteristics of the pledge as a proprietary�legal means to enforce con�
tractual obligations on the transfer of property for temporary use.

В статье анализируются особенности залога как одного из вещно�правовых способов обеспе�
чения исполнения договорных обязательств по передаче имущества во временное пользование. 
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ЗАХИСТ  ОСОБИСТИХ  НЕМАЙНОВИХ  ПРАВ  БАТЬКІВ
ПРИ  ВИРІШЕННІ  ПИТАНЬ  ЩОДО  ВИХОВАННЯ,
СПІЛКУВАННЯ  ТА  ВИЗНАЧЕННЯ  
МІСЦЯ  ПРОЖИВАННЯ  ДИТИНИ

У статті досліджуються проблемні питання захисту особистих немайнових прав батьків
при вирішенні питань щодо виховання, спілкування та визначення місця проживання дитини,
розглядаються способи захисту сімейних прав та інтересів, що закріплені СК України, які мож�
на застосувати у випадках порушення або обмеження особистих немайнових прав батьків на
виховання, спілкування та визначення місця проживання дитини. 

Ключові слова: захист особистих немайнових прав батьків, право на виховання, спілкуB
вання та визначення місця проживання дитини, інтереси дитини. 

Актуальність теми статті визначається
тим, що при роздільному проживанні
батьків виникають спірні питання щоB

до виховання, визначення місця проживання
та спілкування з дитиною, що, у свою чергу,
може обмежувати чи порушувати особисті
немайнові права батьків. У такому випадку виB
никає право на захист, що може бути реалізоB
ване через передбачені законом способи заB
хисту, які батьки (один із них) можуть обраB
ти, звернувшись до уповноважених органів.

У юридичній літературі відсутні компB
лексні монографічні дослідження, присвяB
чені проблемам захисту особистих немайноB
вих прав батьків. УченимиBфахівцями з сіB
мейного права (З. Ромовською, І. ЖилінкоB
вою, О. Левицьким, М. Старосельцевою) проB
водилися лише поодинокі наукові розвідки
особистих немайнових прав батьків, а також
захисту відповідних прав дітей. 

Метою цієї статті є аналіз і дослідження
правової природи захисту особистих неB
майнових прав батьків щодо виховання,
спілкування та визначення місця прожиB
вання дитини. 

Сімейним кодексом (далі – СК) України
закріплено низку особистих немайнових
прав батьків, серед яких визначальне місце
посідають права щодо виховання, спілкуванB
ня та визначення місця проживання дитини
(статті 151, 153, 160). Однак ці права нерідко
порушуються одним із батьків у випадках 
їх окремого проживання, наприклад, у разі
виїзду за кордон, позбавлення волі, тяжкої

хвороби, розірвання шлюбу тощо. Окреме
проживання батьків неминуче веде до факB
тичного обмеження особистих немайнових
прав того з батьків, хто живе окремо від дитиB
ни. Особисті немайнові права можуть поруB
шуватися також і іншими особами. В усіх цих
випадках у батьків виникає право на юрисB
дикційний (позасудовий або судовий) заB
хист їх особистих немайнових прав. 

Законодавство України передбачає, що
батьки володіють рівними правами щодо диB
тини. Розірвання шлюбу між батьками, проB
живання їх окремо від дитини не впливає на
обсяг їх прав і не звільняє від обов’язків щоB
до дитини (ст. 141 СК України). Тому при
виникненні спірних ситуацій та при здійсненB
ні захисту особистих немайнових прав батьB
ків щодо визначення місця проживання диB
тини, виховання та спілкування з нею уповB
новаженим органам необхідно враховувати
інтереси дитини та інші фактори. 

Відповідно до ч. 2 ст. 157 СК України той
із батьків, хто проживає окремо від дитини,
зобов’язаний брати участь у її вихованні та
має право на особисте спілкування з нею. Ця
правова норма закріплює обов’язок, а не праB
во, щодо виховання дитини. Однак, враховуB
ючи ч. 2 ст. 141 СК України, це не впливає на
обсяг прав батька (матері), який (яка) проB
живає окремо. Так, ч. 3 ст. 157 СК України
передбачено, той із батьків, з ким проживає
дитина, не має права перешкоджати тому з
батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з
дитиною та брати участь у її вихованні, якщо
таке спілкування не перешкоджає нормальB
ному розвитку дитини. 

© Т. Кійко,  2013
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Як зазначає О. Левицький, праву того з
батьків, хто проживає окремо від дитини, коB
респондує обов’язок того, з ким проживає
дитина, не чинити йому перешкод у здійсB
ненні свого права [1, с. 63]. 

На жаль, відомо чимало випадків, коли
після розлучення один із батьків перешкоB
джає іншому, що проживає окремо від дитиB
ни, бачитися з нею, спілкуватися тільки для
того, щоб звести рахунки, помститися як коB
лишньому подружжю. Закон не передбачає
переваг прав того з батьків, що проживає
спільно з дитиною, як і переваг прав іншого з
батьків, що проживає окремо від дитини, у
відносинах із здійснення батьківських прав.
У виняткових випадках, коли спілкування
дитини з окремо проживаючим батьком
(матір’ю) може завдати шкоди дитині, суд
вправі відмовити батькові (матері) в задовоB
ленні позову про визначення його участі у
вихованні дитини, виклавши мотиви прийB
нятого рішення [2, с. 147–148]. Т. Євдокимова
вважає, що це рішення не перешкоджає батьB
кові (матері) пред’явити новий аналогічний
позов, якщо після винесення рішення зміниB
лися обставини, наприклад, налагоджений
контакт із дитиною, змінилася в кращу стоB
рону поведінка самого батька (матері), що
проживає окремо від дитини [3, с. 154]. 

Новий позов пред’являється та розгляB
дається судом без скасування попереднього
рішення, але суд повинен перевірити, чи дійсB
но так змінилися обставини, що спілкування
з дитиною відповідає її інтересам і не може
завдати їй шкоди. Відмову суду у визначенні
порядку спілкування з дитиною батька (маB
тері), що проживає окремо від неї, слід розB
глядати як відмову у захисті батьківських
прав певним способом, що, у свою чергу, за
характером правових наслідків аналогічно
обмеженню батьківських прав [2, с. 149]. 

Якщо у того з батьків, кому відмовлено у
задоволенні позову щодо участі у вихованні
дитини, змінилися певні обставини, з яких
йому (їй) було відмовлено, він (вона) може
повторно звернутися до суду з позовом про
зміну попереднього рішення, обравши такий
спосіб захисту, як зміна правовідношення (п. 7
ч. 2 ст. 18 СК України). Якщо ж певні обстаB
вини, що можуть зашкодити дитині, не зміниB
лися, і той із батьків, кому було відмовлено у
позові, ухиляється від виконання рішення
суду, інший із батьків, звернувшись до суду з
позовом про усунення таких перешкод, обиB
рає такий спосіб захисту, як припинення дій,
які порушують сімейні права (п. 4 ч. 2 ст. 18
СК України). Таким чином, будьBяке переB
шкоджання брати участь у вихованні дитини
буде порушувати права того з батьків, хто
проживає окремо, крім випадків, коли така
участь може зашкодити дитині та даватиме

останньому право звернутися за захистом до
органу опіки та піклування з проханням виB
значити способи участі у вихованні дитини
або до суду з позовом про усунення таких пеB
решкод чи визначення способів участі у виB
хованні дитини. 

У силу ст. 158 СК України за заявою маB
тері, батька дитини орган опіки та піклуванB
ня визначає способи участі у вихованні дитиB
ни та спілкуванні з нею того з батьків, хто проB
живає окремо. Рішення про це орган опіки та
піклування постановляє на підставі вивченB
ня умов життя батьків, їх ставлення до дитиB
ни, інших обставин, що мають істотне знаB
чення. Рішення органу опіки та піклування є
обов’язковим до виконання. Особа, яка ухиB
ляється від виконання рішення органу опіки
та піклування, зобов’язана відшкодувати маB
теріальну та моральну шкоду, завдану тому 
з батьків, хто проживає окремо від дитини. 
У даному випадку застосовується спосіб заB
хисту сімейних прав, що передбачений п. 6 
ч. 2 ст. 18 СК України (відшкодування матеB
ріальної та моральної шкоди). 

Той із батьків, хто проживає окремо, має
право звернутися до суду (без попереднього
звернення до органів опіки та піклування)
для усунення перешкод у спілкуванні з дитиB
ною та визначення способів участі у її вихоB
ванні. Так, відповідно до ст. 159 СК України
якщо той із батьків, з ким проживає дитина,
чинить перешкоди тому з батьків, хто прожиB
ває окремо, у спілкуванні з дитиною та її виB
хованні, зокрема якщо він ухиляється від виB
конання рішення органу опіки та піклуванB
ня, другий із батьків має право звернутися до
суду з позовом про усунення цих перешкод.
Суд визначає способи участі одного з батьків
у вихованні дитини (періодичні чи системаB
тичні побачення, можливість спільного відпоB
чинку, відвідування дитиною місця його проB
живання тощо), місце та час їх спілкування.
В окремих випадках, якщо це викликано інB
тересами дитини, суд може обумовити побаB
чення з дитиною присутністю іншої особи. 

Частина 2 ст. 159 СК України доповнена
абзацом 3 згідно із Законом від 21.05.2009 р.
№ 1397BVI, а саме: під час вирішення споB
ру щодо участі одного з батьків у вихованні
дитини береться до уваги ставлення батьB
ків до виконання своїх обов’язків, особиста
прихильність дитини до кожного з них, вік
дитини, стан її здоров’я й інші обставини, 
що мають істотне значення, у тому числі стан
психічного здоров’я одного з батьків, злоB
вживання ним алкогольними напоями або
наркотичними засобами. За заявою заінтеB
ресованої сторони суд може зупинити виB
конання рішення органу опіки та піклуванB
ня до вирішення спору (ч. 3 ст. 159 СК УкB
раїни). 
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У разі ухилення від виконання рішення
суду особою, з якою проживає дитина, суд за
заявою того з батьків, хто проживає окремо,
може передати дитину для проживання з
ним (ч. 4 ст. 159 СК України). Отже, той із
батьків, хто проживає окремо, у випадках,
коли інший з батьків чинить перешкоди щоB
до участі у вихованні дитини, може обрати таB
кі способи захисту, як відновлення правоB
відношення, що існувало до порушення права
та/або припинення дій, які порушують сіB
мейні права (підпункти 4, 5 ч. 2 ст. 18 СК УкB
раїни), звернувшись до уповноважених орB
ганів із проханням визначити способи участі
у вихованні дитини та спілкуванні з нею або
усунути такі перешкоди (статті 158–159 СК
України). 

Особа, яка ухиляється від виконання
рішення суду, зобов’язана відшкодувати маB
теріальну та моральну шкоду, завдану тому 
з батьків, хто проживає окремо від дитини 
(ч. 5 ст. 159 СК України). В такому випадку
застосовується спосіб захисту сімейних прав,
передбачений п. 6 ч. 2 ст. 18 СК України. 

Непоодинокими є випадки, коли батьки
не можуть дійти згоди не тільки щодо участі
у вихованні дитини та спілкуванні з нею, а й
з приводу того, з ким із них проживатиме маB
лолітня дитина. Адже місце проживання диB
тини, яка не досягла 10 років, визначається
за згодою батьків; місце проживання дитини,
яка досягла 10 років, – за спільною згодою
батьків і самої дитини; місце проживання 
дитини, яка досягла 14 років, – нею самою
(ст. 160 СК України). 

Відповідно до частин 1, 2 ст. 161 СК УкB
раїни, якщо мати та батько, які проживають
окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із
них проживатиме малолітня дитина, спір між
ними може вирішуватися органом опіки та
піклування або судом. Під час вирішення споB
ру щодо місця проживання малолітньої диB
тини беруться до уваги ставлення батьків до
виконання своїх батьківських обов’язків, осоB
биста прихильність дитини до кожного з них,
вік дитини, стан її здоров’я та інші обставиB
ни, що мають істотне значення. Орган опіки
та піклування або суд не можуть передати
дитину для проживання з тим із батьків, хто
не має самостійного доходу, зловживає спиртB
ними напоями або наркотичними засобами,
своєю аморальною поведінкою може зашкоB
дити розвитку дитини. 

Деякі вчені вважають, що судовий розB
гляд такого спору можливий за таких умов:
батьки проживають окремо (якщо місце проB
живання батьків збігається, звернення до суB
ду є передчасним); спір ведеться щодо маB
лолітньої дитини (місце проживання неповB
нолітньої дитини не є предметом судового
розгляду не лише тому, що вона сама має

право визначитися щодо цього, а й тому, що
рішення суду виконати примусово неможB
ливо); дотримання особливої досудової проB
цедури розгляду такого спору, яка має на
меті досягнення домовленості [4, с. 367]. 

У судовій практиці трапляються випадB
ки, коли місце проживання малолітньої диB
тини визначається за місцем проживання маB
тері. Це відповідає принципу 6 Декларації
про права дитини від 20.11.1959 р.: малолітня
дитина не повинна, крім випадків, коли є виB
ключні обставини, бути розлучена з матір’ю.
Хоча судовій практиці відомі випадки залиB
шення дитини з батьком, якщо її мати своєю
поведінкою створює загрозу для нормальноB
го психічного розвитку дитини (враховуєтьB
ся ставлення батьків до виконання своїх батьB
ківських обов’язків, особиста прихильність
дитини до кожного з них, вік дитини, стан її
здоров’я). Іноді відповідач – мати неповноB
літньої особи навіть не заперечує проти задоB
волення такого позову. 

Предметом спору може бути місце проB
живання кількох дітей, і тоді суду доводитьB
ся вирішувати проблему можливого їх «поB
ділу» між батьками. Наскільки це можливо і
чи потрібно – складні питання, відповідь на
які мала б бути одержана з урахуванням веB
ликого значення для формування психічного
здоров’я дитини, наявності поруч брата чи
сестри як товариша, як помічника, як захисB
ника [4, с. 367]. 

Одним із способів вирішення питання
визначення місця проживання дитини при
розірванні шлюбу або окремому проживанні
батьків, є укладення договору із зазначенням
усіх батьківських прав і виконання обов’язB
ків тим із них, хто проживає окремо від диB
тини [5]. 

У разі розірвання шлюбу за взаємною
згодою подружжя, яке має дітей, в порядку
окремого провадження, укладення такого доB
говору є обов’язковим (ст. 109 СК України).
Так, ч. 4 ст. 157 СК України закріплено, що
батьки мають право укласти договір щодо
здійснення батьківських прав і виконання
обов’язків тим із них, хто проживає окремо
від дитини. Договір укладається у письмовій
формі та підлягає нотаріальному посвідченB
ню. Той із батьків, хто проживає з дитиною, у
разі його ухилення від виконання договору
зобов’язаний відшкодувати матеріальну та
моральну шкоду, завдану другому з батьків.
Тут також застосовується спосіб захисту
сімейних прав, що передбачений п. 6 ч. 2 
ст. 18 СК України (відшкодування матеріB
альної та моральної шкоди). 

Відповідно до ст. 162 СК України, якщо
один із батьків або інша особа самочинно, без
згоди другого з батьків чи інших осіб, з якиB
ми на підставі закону або рішення суду проB
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живала малолітня дитина, або дитячого заB
кладу (установи), в якому за рішенням органу
опіки та піклування або суду проживала диB
тина, змінить її місце проживання, у тому
числі способом її викрадення, суд за позовом
заінтересованої особи має право негайно
постановити рішення про відібрання дитини
та повернення її за попереднім місцем проB
живання. Дитина не може бути повернута
лише тоді, коли залишення її за попереднім
місцем проживання створюватиме реальну
небезпеку для її життя та здоров’я або обстаB
вини змінилися так, що повернення супереB
чить її інтересам. Особа, яка самочинно зміB
нила місце проживання малолітньої дитини,
зобов’язана відшкодувати матеріальну та моB
ральну шкоду, завдану тому з батьків, з ким
вона проживала. У даному випадку застосоB
вуються способи захисту сімейних прав, що
передбачені пунктами 5, 6 ч. 2 ст. 18 СК УкраB
їни (відновлення правовідношення, яке існуB
вало до порушення права та відшкодування
моральної та матеріальної шкоди). 

Відповідно до ст. 163 СК України батьки
мають переважне право перед іншими особаB
ми на те, щоб малолітня дитина проживала з
ними. Батьки мають право вимагати відібранB
ня малолітньої дитини від будьBякої особи,
яка тримає її у себе не на підставі закону або
рішення суду. Суд може відмовити у відіB
бранні малолітньої дитини та переданні її батьB
кам або одному з них, якщо буде встановлеB
но, що це суперечить її інтересам. 

Слід також зазначити, що КК України 
карає за викрадення не своєї малолітньої диB
тини, а лише чужої (ст. 146 КК). У зв’язку з
цим суб’єктом злочину можуть бути лише
інші родичі, а не батько чи мати малолітнього.
Суб’єктами сімейного правопорушення моB
жуть бути як батько чи мати дитини, так і інB
ша особа. За вчинене порушення винна особа
нестиме відповідальність перед особою, з
якою проживала дитина, у вигляді відшкодуB
вання моральної та матеріальної шкоди. 

Висновки 

У випадках окремого проживання батьB
ків питання про те, з ким із них проживатиме
дитина, визначення способів участі у вихоB
ванні, спілкування з дитиною можуть бути
визначені договором між батьками (усно або
письмово шляхом укладення договору щодо
здійснення батьківських прав). У разі недоB
сягнення згоди між батьками, питання може
бути вирішене органом опіки та піклування
або судом. За умови істотної зміни обставин,
той із батьків, хто проживає окремо, може
звернутися до суду з проханням змінити ріB
шення суду, яким було визначено місце проB
живання дитини, способи участі у вихованні
та спілкуванні з дитиною на його користь.
Якщо той із батьків, хто проживає з дитиB
ною, ухиляється від виконання договору або
рішення органу опіки та піклування, або ріB
шення суду, він зобов’язаний відшкодувати
тому з батьків, хто проживає окремо, матеріB
альну та моральну шкоду. 

У випадках порушення або обмеження
особистих немайнових прав батьків щодо виB
ховання, спілкування, визначення місця проB
живання дитини застосовуються способи заB
хисту, передбачені ст. 18 СК України. 
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The article deals with problems of protection of moral rights of parents in matters of education,
communication and definition of residence of the child. Methods of protection of family rights and in�
terests secured UK Ukraine that may apply in cases of violation or limitation moral rights of parents in
education, communication, and the place of residence of the child. 

В статье исследуются проблемные вопросы защиты личных неимущественных прав роди�
телей при решении вопросов воспитания, общения и определении места жительства ребенка,
рассматриваются способы защиты семейных прав и интересов, закрепленных СК Украины, ко�
торые можно применить в случаях нарушения или ограничения личных неимущественных прав
родителей на воспитание, общение и определение места жительства ребенка. 
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Серед некомерційних (неприбуткових)
видів міжнародного економічного співB
робітництва особливе місце посідає

міжнародна технічна допомога – один із виB
дів зовнішньої економічної допомоги, що 
надходить в Україну. Активність зарубіжних
донорських організацій, обсяги міжнародної
технічної допомоги у номінальному ВВП УкB
раїни (близько 2 %), важливість напрямів її
використання, політичний і соціальноBеконоB
мічний ефект від її надання свідчать про акB
туальність досліджень проблем залучення та
використання такої допомоги. 

Метою цієї статті є дослідження правового
механізму планування, залучення, викоB
ристання, моніторингу міжнародної техB
нічної допомоги та розроблення пропозиB
цій щодо вдосконалення законодавства УкB
раїни з цих питань. 

Відносини, що виникають у сфері залуB
чення, використання та надання міжнародB
ної технічної допомоги, регулюються КонстиB
туцією України, Податковим кодексом, МитB
ним кодексом, Бюджетним кодексом, ЗакоB
ном «Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики», іншими нормативноBправовими
актами, міжнародними договорами. НаціоB
нальним планом дій на 2013 р. щодо впроваB
дження Програми економічних реформ на
2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкуB
рентоспроможна економіка, ефективна держаB
ва», затвердженим Указом Президента УкB
раїни від 12.03.2013 р. № 128/2013 передбаB
чені розроблення та затвердження КабінеB
том Міністрів України Стратегії залучення,
використання та моніторингу міжнародної
технічної допомоги і співробітництва з міжнаB
родними фінансовими організаціями (п. 120). 

Галузевими нормативноBправовими акB
тами України у зазначеній сфері є Порядок
залучення, використання та моніторингу міжB
народної технічної допомоги, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від
15.02.2002 р. № 153 (далі – Порядок) та ПаB
ризька декларація щодо підвищення ефекB
тивності зовнішньої допомоги (далі – ДеклаB
рація), до якої Україна приєдналася згідно з
Указом Президента України від 19.04.2007 р.
№ 325/2007.  

Слід зазначити, що Постановою ВерховB
ної Ради України від 03.04.2007 р. № 848BV
прийнято за основу проект закону України
«Про міжнародну технічну допомогу» (реB
єстр. № 2040), поданий народними депутатаB
ми України О. Плотніковим та Ю. Каракаєм,
однак у цілому він так і не був прийнятий,
що свідчить про недостатню увагу держави
до законодавчого врегулювання такого важB
ливого напряму міжнародного економічного
співробітництва України, як отримання та
надання міжнародної технічної допомоги. 

Згаданий Порядок визначає процедуру заB
лучення, використання та моніторингу міжB
народної технічної допомоги, у тому числі дерB
жавної реєстрації, моніторингу проектів (проB
грам), акредитації виконавців (юридичних
осіб – нерезидентів). За нормативним визнаB
ченням міжнародна технічна допомога – це
ресурси та послуги, що відповідно до міжнаB
родних договорів України надаються доноB
рами на безоплатній і безповоротній основі з
метою підтримки України (абзац 7 п. 2 ПоB
рядку). 

Учасниками відносин залучення, викоB
ристання та моніторингу міжнародної техB
нічної допомоги в Україні є такі суб’єкти: 

•• бенефіціар – центральний орган викоB
навчої влади, Рада міністрів Автономної РесB
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публіки Крим, обласна, Київська, СевастоB
польська міська держадміністрація, до комB
петенції яких належить реалізація державної
політики у відповідній галузі чи регіоні, де
передбачається впровадження проекту (проB
грами), що заінтересована в результатах виB
конання проекту (програми); 

•• виконавець – будьBяка особа (резидент
або нерезидент), що має письмову угоду з доB
нором або уповноваженою донором особою
та забезпечує реалізацію проекту (програми); 

•• відповідальна особа – фізична особа,
призначена реципієнтом (бенефіціаром) для
організації робіт, пов’язаних із реалізацією
проекту (програми), яка безпосередньо готує
звіти для подання Міністерству економічноB
го розвитку і торгівлі України (далі – МінB
економрозвитку); 

•• донор – іноземна держава, уряд та уповB
новажені урядом іноземної держави органи,
іноземний муніципальний орган або міжнаB
родна організація, що надають міжнародну
технічну допомогу відповідно до міжнародB
них договорів України; 

•• координатор проекту (програми) – заB
ступник керівника бенефіціара, уповноважеB
ний керівником забезпечувати нагляд за реB
алізацією проекту (програми), підготовку
результатів поточного та/або заключного
моніторингу та подання їх МінекономрозB
витку; 

•• реципієнт – резидент (фізична або юриB
дична особа), який безпосередньо одержує
міжнародну технічну допомогу згідно з проB
ектом (програмою). 

Міжнародна технічна допомога може заB
лучатись у вигляді: будьBякого майна, неB
обхідного для забезпечення виконання завB
дань проектів (програм), яке ввозиться або
набувається в Україні; робіт і послуг; прав
інтелектуальної власності; фінансових реB
сурсів (грантів) у національній чи іноземній
валюті; інших ресурсів, не заборонених закоB
нодавством, у тому числі стипендій. 

Міністерства, інші центральні та місцеві
органи виконавчої влади, Рада міністрів АвB
тономної Республіки Крим щороку до 01.02
поточного року подають до МінекономрозB
витку пропозиції щодо визначення регіоB
нальних і галузевих пріоритетів для залученB
ня міжнародної технічної допомоги. МінекоB
номрозвитку аналізує подані пропозиції на
відповідність пріоритетним напрямам, виB
значеним у Державній програмі економічноB
го та соціального розвитку України на поB
точний рік, програмах розвитку відповідних
галузей і сфер діяльності, затверджених у
встановленому порядку, та узгоджує з доB
норами стратегічні програми на основі цих 
пропозицій. Виходячи з узгоджених із доноB
рами стратегічних програм МінекономрозB

витку формує щорічні програми з урахуванB
ням діючих проектів (програм) і на підставі
запитів, які подаються до міністерства беB
нефіціарами або потенційними реципієнтами. 

Проекти (програми), включені до щорічB
них програм, підлягають обов’язковій дерB
жавній реєстрації в Мінекономрозвитку. ДерB
жавна реєстрація проектів (програм) є підB
ставою для акредитації їх виконавців, а також
реалізації права на одержання відповідних
пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених заB
конодавством і міжнародними договорами
України. 

Для державної реєстрації проектів (проB
грам) реципієнт (реципієнти) та донор або
уповноважена ними особа подає до МінекоB
номрозвитку: клопотання про державну реB
єстрацію проекту (програми); засвідчену доB
нором копію контракту, укладеного між доноB
ром і виконавцем; засвідчений донором або
виконавцем і погоджений бенефіціаром план
закупівлі товарів, робіт, послуг, що придбаB
ваються за кошти міжнародної технічної доB
помоги (для проектів (програм), які передбаB
чають виконання робіт з підготовки до знятB
тя і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС
з експлуатації та перетворення об’єкта «УкB
риття» на екологічно безпечну систему план
закупівлі не подається); документ (меморанB
дум, заява про наміри, план діяльності, техB
нічне завдання, партнерська угода тощо),
який підтверджує узгодження цілей, завB
дань, діяльності за проектом (програмою)
між донором або виконавцем і реципієнтом
(бенефіціаром); листBпогодження НаціональB
ного агентства України з питань державної
служби у разі, коли проектом (програмою)
передбачено підготовку, перепідготовку, підB
вищення кваліфікації державних службовB
ців України. 

Державна реєстрація проекту (програми)
підтверджується реєстраційною карткою проB
екту (програми). Одночасно з видачею реєсB
траційної картки проекту (програми) роB
биться відповідний запис у єдиному реєстрі
проектів, що реалізуються в Україні з викоB
ристанням ресурсів міжнародних фінансових
організацій і міжнародної технічної допомоги,
та розміщується план закупівлі на офіційноB
му сайті Мінекономрозвитку (крім інфорB
мації, що становить комерційну таємницю). 

Моніторинг проектів (програм) міжнаB
родної технічної допомоги проводиться МінB
економрозвитку разом із бенефіціаром та
уповноваженими представниками донора (за
згодою) під час реалізації проекту (програB
ми) (поточний моніторинг) і на заключному
етапі реалізації (заключний моніторинг). 

Реципієнт у ході реалізації проектів (проB
грам) повинен забезпечувати цільове викоB
ристання міжнародної технічної допомоги;
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забезпечувати зарахування на баланс маB
теріальних цінностей, що надійшли в рамB
ках проектів (програм), протягом 10 каленB
дарних днів; вести облік використаних кошB
тів, які надаються в рамках міжнародної техB
нічної допомоги у вигляді фінансових реB
сурсів (грантів), а бенефіціар за результатаB
ми моніторингу здійснювати нагляд за ціB
льовим використанням міжнародної технічB
ної допомоги. 

У разі виявлення порушень законодавB
ства та міжнародних договорів України, неB
цільового використання міжнародної технічB
ної допомоги під час реалізації проектів (проB
грам), подання бенефіціаром висновків про
незадовільні результати впровадження проB
екту (програми) Мінекономрозвитку зобоB
в’язане порушити перед донорами питання
щодо зупинення реалізації проекту (програB
ми) до усунення реципієнтами виявлених
порушень або повного його припинення. 

Наступним важливим нормативноBпраB
вовим документом у сфері регулювання міжB
народної технічної допомоги є декларація. 
В рамках декларації сторони (як країниBдоB
нори та міжнародні організації, так і країниB
реципієнти) взяли на себе зобов’язання щоB
до спрямування взаємних зусиль у таких осB
новних напрямах: 

•• підвищення ефективності зовнішньої
допомоги за рахунок гармонізації та узгоB
дження результатів, взаємної звітності; 

•• планування бюджету, уникнення дубB
лювання заходів; 

•• визначення критеріїв, стандартів викоB
нання та підзвітності; 

•• боротьба з корупцією та відсутністю
прозорості в реалізації проектів зовнішньої
допомоги; 

•• уточнення показників ефективності, граB
фіків і цілей надання зовнішньої допомоги. 

Аналіз законодавства України, практики
залучення, використання та моніторингу міжB
народної технічної допомоги в Україні свідB
чить про необхідність прийняття закону УкраB
їни «Про міжнародну технічну допомогу».
Необхідність прийняття такого закону зуB
мовлена тим, що: 

•• відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 92 Конституції
України засади зовнішніх зносин, зовнішньоB
економічної діяльності, митної справи виB
значаються виключно законами України. 
В Україні вже прийняті закони «Про зовB
нішньоекономічну діяльність», «Про режим
іноземного інвестування», «Про гуманітарB
ну допомогу». Однак базовий закон про міжB
народну технічну допомогу не прийнято, хоB
ча це, по суті, є прямою вимогою ст. 92 КонB
ституції України; 

•• відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 92 Конституції
України система оподаткування, податки та

збори, засади створення і функціонування
фінансового, грошового, кредитного й інвесB
тиційного ринків встановлюються виключB
но законами України. Особливості оподаткуB
вання міжнародної технічної допомоги (а таB
кож гуманітарної допомоги), а саме – звільB
нення її від окремих видів податків і зборів,
передбачені Податковим кодексом (статB
ті 136, 153, 154, 157, 197, 208, 211, 213) та
Митним кодексом (ст. 282); 

•• про необхідність прийняття закону
«Про міжнародну технічну допомогу» свідB
чать також такі статистичні показники1: 

•• у рамках надання Україні міжнародної
технічної допомоги співробітництво здійсB
нюється з 15 країнами, Європейським СоюB
зом і понад 20 міжнародними організаціями.
Найбільшими донорами для України були та
залишаються Сполучені Штати Америки та
Європейський Союз. Іншими донорами є КаB
нада, ФРН, Нідерланди, Швеція, ШвейцаB
рія, Японія, Данія, а також організації систеB
ми ООН, Світовий банк, ЄБРР, ОЕСР; 

•• основні організаційноBправові засади
технічного співробітництва з країнамиBдоноB
рами та міжнародними організаціями на сьоB
годні регулюються 18 рамковими міжнародB
ними договорами України та міжнародними
договорами щодо впровадження програм
співробітництва в різних сферах економіки.
Цілі та завдання допомоги узгоджуються як
на міжурядовому, так і на міжвідомчому рівB
ні. Щорічно договірноBправова база співB
робітництва розвивається. У 2012 р. підписаB
но 16 програмних і проектних документів із
питань технічного співробітництва з ЄС,
США, ФРН, КНР, Швецією, МБРР; 

•• з 1992 р. донорами виділено понад 8 млрд
дол. США. З 1996 р. здійснено державну
реєстрацію 2795 проектів технічної допомоги.
У 2012 р. розпочато 145 нових проектів. За
даними посольств і представництв донорів,
за підсумками 2012 р. фактично виділено
485,21 млн дол. США. На 01.03.2013 р. впроB
ваджується 238 проектів загальною контB
рактною вартістю понад 3 млрд дол. США
(що становить 1,7 % номінального ВВП УкB
раїни за 2012 р.). 

Дія пропонованого закону має поширюB
ватися на правовідносини, що виникають у
сфері планування, залучення, використання,
моніторингу та надання міжнародної технічB
ної допомоги. 

Аналіз економічного та правового змісB
ту такого виду міжнародного економічного
співробітництва, як міжнародна технічна доB
помога дає можливість запропонувати її авB

1Електронний ресурс: http://www.me.gov.ua/
control/publish/article/main?art_id=198831&cat_id=
178137. 
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торське визначення: «міжнародна технічна
допомога – це вид зовнішньої економічної
допомоги, що відповідно до міжнародних 
договорів України надається у вигляді фінанB
сових та інших ресурсів, робіт і послуг доноB
рами з метою підтримки соціальноBеконоB
мічного розвитку України та Україною, її доB
норами іншим державам». 

До проекту зазначеного закону доцільно
додати положення про гарантії для донорів,
виконавців, бенефіціарів і реципієнтів у разі
зміни законодавства України (аналогічні за
правовим змістом тим, що містяться у ст. 8
Закону України «Про режим іноземного інB
вестування» від 19.03.1996 р. № 93/96BВР) у
такій редакції: «Якщо в подальшому спеціB
альним законодавством України про міжнаB
родну технічну допомогу будуть змінюватиB
ся умови залучення та використання міжнаB
родної технічної допомоги, передбачені закоB

нодавством України, то протягом виконання
проекту (програми) міжнародної технічної
допомоги на вимогу донора застосовуються
умови залучення та використання міжнародB
ної технічної допомоги, що існували на поB
чаток реалізації такого проекту (програми)
міжнародної технічної допомоги». 

Ми навели лише окремі пропозиції до
пропонованого проекту закону «Про міжнаB
родну технічну допомогу», оскільки її обсяг
не дозволяє зробити це повною мірою. 

Викладене дозволяє зробити висновок
про те, що вдосконалення правового мехаB
нізму планування, залучення, використання,
моніторингу міжнародної технічної допомоги
в Україні та надання міжнародної технічної
допомоги Україною, її донорами є важливим
фактором підвищення ефективності провеB
дення економічних реформ в Україні, її міжB
народної економічної інтеграції. 

Стаття надійшла до редакції 05.06.2013 р.

This article examines the legal mechanism for planning, involvement, using, monitoring of interna�
tional technical assistance in Ukraine. 

В статье исследуется правовой механизм планирования, привлечения, использования, мони�
торинга международной технической помощи в Украине. 
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Юридичний зміст конституційного
права на працю виражає право заB
робляти собі на життя працею, яку

людина вільно обирає або на яку вільно поB
годжується. Відповідно і система законодавB
ства України має побудоватися таким чином,
щоб в основу здійснення цієї можливості буB
ли покладені гарантії забезпечення права на
працю. 

Правове регулювання зайнятості населенB
ня було предметом дослідження багатьох наB
уковців у галузі трудового права, зокрема 
Т. Маркіної, С. Попова, Н. Сіряченко [1–3]. ОдB
нак із новим наповненням змісту юридичних
норм, що регулюють питання зайнятості гроB
мадян, набувають актуальності нові підходи
до трактування цього явища в аспекті реаліB
зації особою права на працю. 

Статтею 3 нової редакції Закону УкраB
їни «Про зайнятість населення» передбачено
право кожного на вільно обрану зайнятість.
Юридичний зміст цього права розкривається
у положеннях, згідно з якими примушування
до праці у будьBякій формі забороняється, а
добровільна незайнятість особи не може буB
ти підставою для притягнення її до відповіB
дальності. Складається враження, що право
на зайнятість слід розуміти як право особи
на вільно обрану зайнятість, в основі якого є
лише вільний вибір особою праці. Адже відB
повідно до ст. 43 Конституції України кожен
має право заробляти собі на життя працею,
яку людина вільно обирає або на яку вільно
погоджується. Тому право на зайнятість, на
нашу думку, можна розглядати як результат
реалізації людиною конституційного права
на працю. Проте ми вважаємо, що такий висB
новок є поспішним. Зокрема, відповідно до
ст. 1 Закону України «Про зайнятість населенB
ня» під зайнятістю потрібно розуміти не заB
боронену законодавством діяльність осіб, поB

в’язану із задоволенням їх особистих і сусB
пільних потреб із метою одержання доходу
(заробітної плати) у грошовій або іншій форB
мі, а також діяльність членів однієї сім’ї, які
здійснюють господарську діяльність або праB
цюють у суб’єктів господарювання, засноваB
них на їх власності, у тому числі безоплатно.
На відміну від попередньої редакції у такому
формулюванні поняття «зайнятість» враховаB
на важлива ознака цієї правової категорії. Її
суть полягає у тому, що зазначена діяльність
здійснюється тільки в рамках законодавства. 

На нашу думку, ознаками зайнятості є: 
•• діяльність осіб, не заборонена законом; 
•• діяльність, що здійснюється з метою заB

доволення власних і суспільних потреб, тобB
то є суспільноBкорисною; 

•• те, що особа має на меті отримати від
цієї діяльності дохід (заробітну плату) у гроB
шовій або іншій формі; 

•• така зайнятість охоплює діяльність члеB
нів однієї сім’ї, які здійснюють господарську
діяльність або працюють у суб’єктів господаB
рювання, заснованих на їх власності, у тому
числі безоплатно. 

Таким чином, людина може займатися
будьBяким видом діяльності, який на її думB
ку, є джерелом доходу та не заборонений заB
коном. У такий спосіб вона прагне задовольB
нити як суспільні потреби, так і особисті, які
також пов’язані з її матеріальним забезпеченB
ням. При цьому оскільки особа дбає про власB
ні інтереси та займається суспільноBкорисною
діяльністю, вона вправі її вільно обирати. 

Слід зазначити, що у дефініції поняття «зайB
нятість», наведеній у Законі України «Про
зайнятість», відсутня вказівка на те, що така
діяльність є результатом вільного вибору осоB
би застосовувати свою здатність до праці у тій
чи іншій сфері суспільного життя. Адже у цьоB
му суть конституційного природного права
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на працю, яке надає можливість людині вільB
но обирати працю або погодитися на працю,
що їй пропонується. 

Про те, що зайнятість завжди є вільно обB
раною діяльністю ставить під сумнів також
ст. 4 Закону України «Про зайнятість насеB
лення», в якій перелічені види суспільноBкоB
рисної діяльності, що здійснюються в рамках
законодавства. Зокрема, передбачено, що до
зайнятого населення належать особи, які праB
цюють за наймом на умовах трудового догоB
вору (контракту) або на інших умовах, пеB
редбачених законодавством, особи, які забезB
печують себе роботою самостійно (у тому чисB
лі члени особистих селянських господарств),
проходять військову чи альтернативну (неB
військову) службу, на законних підставах праB
цюють за кордоном та які мають доходи від
такої зайнятості, а також особи, які навчаB
ються за денною формою у загальноосвітніх,
професійноBтехнічних і вищих навчальних заB
кладах і поєднують навчання з роботою. ТаB
кож сюди належать непрацюючі працездатні
особи, які фактично здійснюють догляд за диB
тиноюBінвалідом, інвалідом I групи або за осоB
бою похилого віку, яка за висновком медичB
ного закладу потребує постійного сторонB
нього догляду або досягла 80Bрічного віку, та
отримують допомогу, компенсацію та/або надB
бавку відповідно до законодавства; батьки –
вихователі дитячих будинків сімейного типу,
прийомні батьки, якщо вони отримують гроB
шове забезпечення відповідно до законодавB
ства, особи, які проживають з інвалідом I чи
II групи внаслідок психічного розладу, який
за висновком лікарської комісії медичного
закладу потребує постійного стороннього доB
гляду, та одержують грошову допомогу на доB
гляд за ним відповідно до законодавства. 

Отже, зайнятість це діяльність, спрямоваB
на на отримання прибутку. Формою такого
доходу можуть бути і соціальні виплати, які
виплачуються відповідно до закону. 

Разом із тим зайнятість не завжди ґрунB
тується на вільному виборі людиною праці.
Так, зайнятими вважаються особи, які проB
ходять військову чи альтернативну (невійсьB
кову) службу. Що стосується цієї обставини,
то слід зазначити: відповідно до ст. 2 «Про
військовий обов’язок і військову службу» від
25.03.1992 р. № 2232BXII на виконання ст. 65
Конституції України проходження військоB
вої служби відбувається у двох формах: 

•• проходження військової служби громаB
дянами України за призовом; 

•• проходження військової служби громаB
дянами України, які добровільно вступили
на військову службу. 

Свій конституційний обов’язок виконуB
ють також громадяни на альтернативній неB
військовій службі. Відповідно до ст. 2 Закону

України «Про альтернативну (невійськову
службу)» від 12.12.1991 р. № 1975BXII вона є
службою, що запроваджується замість проB
ходження строкової військової служби та має
на меті виконання обов’язку перед суспільB
ством. Отже, до зайнятого населення налеB
жать особи, які добровільно вступили на війB
ськову службу, а також особи, які проходять
військову службу за призовом чи альтернаB
тивну (невійськову службу). Відповідно до
чинного законодавства ними є тільки громаB
дяни України, які виконують конституційB
ний обов’язок задля задоволення суспільних
потреб. Проте діяльність такої категорії осіб
відповідно до ст. 1 Закону України «Про зайB
нятість населення» не належить до зайнятосB
ті. Аргументом може бути той факт, що відB
повідно до ст. 1 цього акта зайнятість передB
бачає задоволення як особистих, так і сусB
пільних потреб. При цьому позначення і (або)
в Законі відсутнє. Разом із тим у ст. 3 цього
Закону, право на зайнятість розглядається
тільки в аспекті вільного вибору особою зайB
нятості, а саме – як діяльності у розумінні 
ст. 1 цього акта. Беручи до уваги ст. 4 Закону
України «Про зайнятість населення» під озB
наки зайнятості підпадає лише діяльність гроB
мадян України, які добровільно вступили на
військову службу. 

Викладене свідчить, що зайнятість не завB
жди є результатом вільного вибору особою
праці. Слід також зазначити, що у цьому 
Законі, крім понять «право на зайнятість»,
«право на вільно обрану зайнятість» і «зайB
нятість», законодавець уперше використовує
термін «вільно обрана зайнятість». ФорB
мулювання цього поняття та його співвідноB
шення з зайнятістю дають підстави вважати
вільно обраною зайнятістю тільки ті, не заB
боронені законом види діяльності, які здійB
снюються на основі їх вільного вибору особою.
Тим самим створюються правові умови, що
забезпечують реалізацію природного права
людини заробляти собі на життя. 

Однак ст. 1 Закону України «Про зайняB
тість населення» передбачено, що вільно обB
рана зайнятість є реалізацією права громадяB
нина вільно обирати вид діяльності, не забоB
ронений законом (зокрема такий, що не поB
в’язаний з виконанням оплачуваної роботи),
а також професію та місце роботи відповідно
до своїх здібностей і потреб. Разом із тим у
ст. 3 цього акта йдеться лише про право кожB
ного на вільно обрану зайнятість. Отже, вільB
но обрана зайнятість трактується законодавB
ством у двох аспектах: 

•• відповідно до ст. 3 – це право кожної
людини. Відомо, що формулювання «кожен
має право» вказує на гарантовану (забезпечуB
вану) державою можливість, яку особи впраB
ві реалізувати; 
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•• вільно обрана зайнятість є одночасно реB
алізацією іншого права. Йдеться про реалізаB
цію права громадянина вільно обирати вид
діяльності, не заборонений законом (зокрема
такий, що не пов’язаний з виконанням оплачуB
ваної роботи), а також професію та місце роB
боти відповідно до своїх здібностей і потреб. 

Разом із тим ст. 6 Закону України «Про
зайнятість населення» передбачає право осоB
би на вибір місця, виду діяльності та роду заB
нять. Як бачимо, це право дещо відрізняєтьB
ся від «права громадянина вільно обирати вид
діяльності, не заборонений законом (зокрема
такий, що не пов’язаний з виконанням оплаB
чуваної роботи), а також професію та місце роB
боти відповідно до своїх здібностей і потреб». 

Потрібно погодитися з О. Ярошенком [4],
що вид діяльності та заняття є значно ширB
шими за змістом поняттями ніж професія.
Людина спочатку обирає вид діяльності та рід
заняття, а вже потім професію. Тому і закріпB
лення цього права не можна трактувати як
конституційноBправову гарантію, що створює
правові умови для застосування своїх здібB
ностей до праці з метою заробітку. На нашу
думку, йдеться про те, що, реалізуючи своє
природне та соціальне право на працю, передB
бачене Конституцією України, всім гарантуB
ються рівні можливості у виборі виду та місB
ця діяльності, роду занять. При цьому обранB
ня такої діяльності може і не бути пов’язане з
потребою матеріального забезпечення. Отже,
реалізація права на вибір місця, виду діяльB
ності та роду занять характеризує зайнятість
особи у певній, не забороненій законом, сфеB
рі суспільноBкорисної діяльності задля задоB
волення особистих і суспільних потреб. Така
зайнятість особи має бути вільно обрана і, як
правило, забезпечувати її матеріальне існуB
вання. Безумовно, особа тоді реалізує своє праB
во на працю. 

Разом із тим викликає застереження ст. 6
цього Закону, в якій передбачено, що реаліB
зація права на вибір місця, виду діяльності та
роду занять здійснюється шляхом самостійB
ного забезпечення особою своєї зайнятості чи
звернення з метою працевлаштування до роB
ботодавця або за сприяння центрального орB
гану виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері зайнятості населення та труB
дової міграції, чи суб’єкта господарювання,
який надає послуги з посередництва у праB
цевлаштуванні (способи працевлаштування).
Такий підхід законодавця ставить під сумнів
доцільність закріплення на законодавчому рівB
ні права на вільний вибір діяльності, профеB
сії та місця роботи. Адже тільки його реаліB
зація, відповідно до ст. 1 Закону зумовлює наB
стання вільно обраної зайнятості. 

Слід також зазначити, що зміст ст. 6 ЗаB
кону України «Про зайнятість населення» дає

підстави вважати, що реалізація особою права
на вибір виду та місця діяльності, роду занять
відбувається двома можливими способами
працевлаштування: самостійне забезпечення
себе роботою та звернення з метою працеB
влаштування до роботодавця або за сприяння
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері зайнятосB
ті населення та трудової міграції, чи суб’єкта
господарювання, який надає послуги з посеB
редництва у працевлаштуванні. Вочевидь і
право вільно обирати вид діяльності, не заB
боронений законом (зокрема такий, що не
пов’язаний з виконанням оплачуваної робоB
ти), а також професію та місце роботи відпоB
відно до своїх здібностей і потреб також реB
алізується в такий спосіб. 

На нашу думку, законодавець позначив
зміст одного поняття двома правовими можB
ливостями: 

•• право на вільний вибір виду та місця діB
яльності, роду заняття є ширшим за змістом.
Ідеться про можливість особи займатися
будь якою працею, у тому числі задля забезB
печення власного дозвілля і не завжди поB
в’язаного з заробітком. Тим самим особа реB
алізує конституційне право на працю; 

•• право на вільний вибір виду діяльності,
професії та місця роботи, яке, як видається,
виражає юридичний зміст правової можлиB
вості, що забезпечує саме працевлаштування
з метою заробітку. 

Відповідно до ст. 5 цього акта право на
вільний вибір місця, виду діяльності та роду
занять забезпечується державою шляхом
створення правових, організаційних та еконоB
мічних умов для такого вибору (працевлашB
тування). Отже, як випливає із змісту закоB
нодавчого положення, реалізація цього права
відбувається саме шляхом працевлаштуванB
ня, яке у законі розглядається по суті як проB
цес, а не завершений результат. 

Щоб забезпечити своє дозвілля чи обраB
ти майбутню професію та тим самим реалізуB
вати своє право на працю, людині не обов’язB
ково працевлаштовуватися. Вона має право
не використовувати зазначені способи праB
цевлаштування, проте може вільно обрати соB
бі вид і місце діяльності, рід занять, не забоB
ронений законом. При цьому їй не потрібно
звертатися до органів зайнятості чи роботодавB
ця, самостійно забезпечувати себе роботою.
То чи доречно прив’язувати право на вільний
вибір місця, виду діяльності та роду занять
до процесу працевлаштування? 

На нашу думку, способи працевлаштуванB
ня використовуються особою тоді, коли вона
реалізує право на вільний вибір діяльності,
професії та місця роботи. При цьому створюB
ються умови для реалізації юридичного змісB
ту права на працю, а саме – конституційної
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можливості особи заробляти собі на життя
працею, яку людина вільно обирає або на яку
вільно погоджується. Вважаємо, що такий
підхід законодавця потребує певних коригуB
вань у відповідному законі, а саме належного
розмежування різних правових можливостей. 

Право на вільний вибір виду та місця діB
яльності, роду заняття по суті розкриває зміст
конституційного права людини на працю як
природного та невід’ємного. Вона не повинна
вважатися зайнятою у тому випадку, коли зайB
мається не забороненим законом видом діB
яльності з метою задовольнити тільки власні
потреби і при цьому не вбачає у своїй праці
джерело заробітку. 

Що стосується права на вільний вибір діB
яльності, професії та місця роботи, то, на наB
шу думку, результатом його реалізації є вільB
но обрана зайнятість. Остання полягає у тоB
му, що особа вправі вільно обрати не забороB
нену законом професію, вид діяльності та місB
це роботи з метою заробляти собі на життя.
При цьому метою здійснення такої діяльносB
ті є особисті й обов’язково суспільні інтереB
си. Таким чином, особа реалізує право на вільB
ний вибір діяльності, професії та місця робоB
ти шляхом працевлаштування. Отже, і вільно
обрана зайнятість настає лише в такий спосіб. 

З огляду на викладене пропонуємо таку
редакцію до ст. 6 Закону України «Про зайB
нятість»: 

«Реалізація права на вибір виду діяльносB
ті, професії та місця роботи здійснюється шляB
хом самостійного забезпечення особою своB
єї зайнятості чи звернення з метою працеB
влаштування до роботодавця або за сприянB
ня центрального органу виконавчої влади». 

Вільно обрана зайнятість є результатом
реалізації права на працю, що виражене у праB
ві на вільний вид діяльності, професії та місB
ця роботи. Це одночасно є юридичним суб’єкB

тивним правом особи у сфері зайнятості, що
забезпечене заходами державного впливу. ЗоB
крема, підтвердженням зазначеного є ст. 13,
яка передбачає право кожного на оскарженB
ня рішень, дій або бездіяльності органів дерB
жавної влади, органів місцевого самоврядуB
вання, підприємств, установ та організацій неB
залежно від форми власності, виду діяльносB
ті та господарювання, фізичних осіб, які заB
стосовують найману працю, а також дій або
бездіяльності посадових осіб, що призвели до
порушення права особи на зайнятість, відпоB
відно до законодавства. Відповідно кожне праB
во, що знайшло своє відображення у цьому
Законі, є по суті юридично захищеним. 

Викладене дозволяє зробити висновок
про позитивний і новаторський підхід закоB
нодавця до врегулювання відносин у сфері
зайнятості. Проте Закон України «Про зайB
нятість» потребує подальшого вдосконаленB
ня з метою впорядкування юридичної терміB
нології, що використовується для позначення
прав у сфері зайнятості. 
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The article examines some aspects of the new labor law for the science of «freely chosen employment»,
its relationship with the concept of the right to work, employment and other rights in employment
according to the Law of Ukraine «On Employment». 

В статье исследуются отдельные аспекты нового для науки трудового права понятия «сво�
бодно избранная занятость», его соотношение с понятиями «право на труд», «занятость» и
другими правами в сфере занятости в соответствии с Законом Украины «О занятости». 
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Частина 1 ст. 14 Конституції України
проголосила землю основним націоB
нальним багатством, що перебуває під

особливою охороною держави. Ми поділяB
ємо думку М. Шульги, який вважає, що це
конституційне положення перш за все і найB
більш повно стосується земель сільськогосB
подарського призначення. Це, передусім, поB
яснюється тим, що Україна є великою аграрB
ною державою, яка має найцінніші у світі
еталонні ґрунти [1, с. 247]. На особливу знаB
чущість саме ґрунтового покриву землі зверB
тають увагу й Я. ГаєцькаBКолотило та Н. ІльB
ків, які зазначають, що землі можуть бути заB
собом вирощування сільськогосподарської
продукції виключно завдяки наявності ґрунB
тового покриву з унікальною властивістю роB
дючості [2, с. 45]. Таким чином, реалізація відB
повідного конституційного положення про
особливу охорону державою землі як основB
ного національного багатства залежить наB
самперед від здатності держави забезпечити
належну охорону, у тому числі специфічними
кримінальноBправовими засобами, ґрунтів як
найбільш цінного складового елемента землі. 

Нового забарвлення стан кримінальноBпраB
вової охорони земельних відносин у сфері
охорони ґрунтів набув із набранням чинності
Законом України «Про внесення змін до деB
яких законодавчих актів України щодо відB
повідальності за правопорушення у сфері доB
вкілля» від 15.11.2009 р. (далі – Закон), яким
передбачено доповнення Кодексу України
про адміністративні правопорушення (далі –
КУпАП) ст. 534 «Незаконне заволодіння ґрунB
товим покривом (поверхневим шаром) зеB
мель)», а Кримінального кодексу (далі – КК
України ст. 2391 «Незаконне заволодіння

ґрунтовим покривом (поверхневим шаром)
земель» та ст. 2392 «Незаконне заволодіння
землями водного фонду в особливо великих
розмірах». 

Проте парламентарії, ухвалюючи зазнаB
чений Закон, допустили деякі змістовні та
технікоBюридичні недоліки, що можуть приB
звести до труднощів в опануванні приписів
прийнятих правових норм та, відповідно,
численних проблем у процесі їх практичного
застосування правоохоронними органами.
На наявність таких проблем звертали увагу
П. Берзін, О. Дудоров, Д. Каменський, В. КоB
марницький, А. Мірошниченко, О. Олійник
та інші. Зокрема, вживання у ст. 2391 ОсобB
ливої частини КК України термінологічного
звороту «незаконне заволодіння», не притаB
манного для опису ознак об’єктивної сторони
злочинів проти довкілля, значно ускладнює
вирішення питання про правильність місцеB
знаходження відповідної заборони у систеB
мі Особливої частини КК України. 

Метою цієї статті є критичний аналіз
рішення законодавця про розміщення норB
ми, якою передбачена кримінальна відB
повідальність за незаконне заволодіння
ґрунтовим покривом (поверхневим шаB
ром) земель (далі – ґрунтовим покривом
земель), у розділі VІІІ Особливої частини
КК України, для вирішення питання про
правильність місцезнаходження відповідB
ної заборони у системі Особливої частини
КК України. 

Дати відповідь на поставлене питання
можна лише шляхом з’ясування перед цим
основного безпосереднього об’єкта злочину,
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передбаченого ст. 2391 КК України1 та встаB
новлення після цього його відповідності роB
довому об’єкту злочинів, зосереджених у розB
ділі VІІІ Особливої частини КК України
«Злочини проти довкілля». Вважаємо, що
вирішити це завдання, спираючись лише на
дослідження норм КК України, абстрагуB
ючись при цьому від норм інших галузей праB
ва, неможливо. Тому необхідно провести
комплексне дослідження, предметом якого
мають стати норми й інших галузей права, в
яких передбачена відповідальність за поруB
шення земельного законодавства у сфері охоB
рони ґрунтів, зокрема норми КУпАП. 

Зазначимо, що в КУпАП, на відміну від
КК України, законодавець розмежував поB
няття «зняття та перенесення ґрунтового поB
криву земельних ділянок без спеціального
дозволу» (ст. 533 КУпАП) та «незаконне заB
володіння ґрунтовим покривом земель» (ст. 534

КУпАП). І це при тому, що в юридичній літеB
ратурі, за умови невизначеності відповідного
поняття на законодавчому рівні, під незаконB
ним заволодінням ґрунтовим покривом зеB
мель розуміють зняття та перенесення родюB
чого шару ґрунту земельної ділянки, вчинене
всупереч встановленому порядку [3, с. 715];
або зняття та перенесення без дозволу спеціB
ально уповноважених органів, що здійснюB
ють державний контроль за використанням
та охороною земель, або за наявності такого
дозволу, але з порушенням існуючого порядB
ку (правил) зняття і перенесення ґрунту зеB
мельної ділянки [4, с. 10]. Як бачимо, обидва
визначення незаконного заволодіння ґрунтоB
вим покривом земель, щоправда, запропоноB
вані для характеристики «незаконного завоB
лодіння» як ознаки об’єктивної сторони відB
повідного складу злочину, а не адміністраB
тивного проступку пов’язують із зняттям і
перенесенням родючого шару ґрунту з поруB
шенням встановлених законом правил, тобто
дій, за які встановлена адміністративна відB
повідальність у ст. 533 КУпАП. 

За такої ситуації (наявність двох норм, в
яких окремо передбачено відповідальність за
незаконне зняття та перенесення ґрунтового
покриву земельних ділянок і незаконне завоB
лодіння ґрунтовим покривом земель) та за
такого розуміння поняття «незаконне завоB
лодіння ґрунтовим покривом земель» (факB
тичного ототожнення цих дій із зняттям і пеB
ренесенням ґрунтового покриву земельної
ділянки без спеціального дозволу) виникає

цілком логічне питання, яке свого часу задаB
вали при аналізі відповідного проекту закону
і фахівці Головного юридичного управління
Верховної Ради України, – навіщо законодаB
вець у різних статтях КУпАП передбачив
відповідальність за одне і те саме діяння? 

Аналіз рішення Верховної Ради України
про доповнення КУпАП ст. 534 свідчить, що
чи не єдиним мотивом такого кроку вітчизB
няних парламентаріїв могло стати бажання
законодавця встановити посилену відповіB
дальність за незаконне заволодіння ґрунтоB
вим покривом земель для осіб, які не є власB
никами (землекористувачами) земельної
ділянки. Тобто фактично йдеться не про неB
законне зняття та перенесення ґрунтового поB
криву земель, а про розкрадання ґрунтів2,
яке може вчинити лише особа, яка не є власниB
ком земельної ділянки (землекористувачем). 

Отже, на відміну від діяння, передбаченоB
го ст. 533 КУпАП, єдиним об’єктом якого є
встановлений порядок раціонального викоB
ристання, захисту та відтворення земель, діB
яння, передбачене ст. 534 КУпАП (як і злоB
чин, передбачений ст. 2391 КК України), одB
ночасно порушує два об’єкти охорони – встаB
новлений порядок раціонального викорисB
тання, захисту та відтворення земель і відноB
сини власності3. 

Вирішення питання про те, який із двох
об’єктів, порушених незаконним заволодінB
ням ґрунтовим покривом земель, є основним,

1Тут і далі вестиметься мова лише про ст. 2391 КК
України, хоча у ст. 2392 КК України також вживаєтьB
ся термінологічний зворот «незаконне заволодіння»,
що вказує на наявність аналогічних проблем. 

2Термінологічний зворот «розкрадання ґрунB
тів» вживається народним депутатом В. КоновалюB
ком у підготовленому ним проекті закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за розкрадання ґрунB
тів» (реєстраційний № 9607 від 19.12.2011 р.).  

3Прямим підтвердженням тези про те, що діB
яння, передбачене ст. 534 КУпАП, на відміну від
діяння, передбаченого ст. 533 КУпАП, порушує не
один, а два об’єкти охорони, є й передбачений відB
повідними нормами розмір санкцій: якщо за вчиB
нення діяння, передбаченого ст. 533 КУпАП, для
громадян передбачено штраф у розмірі від десяти
до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, то за вчинення діяння, передбаченого 
ст. 534 КУпАП, – санкція передбачає штраф у розB
мірі від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Вважати ж, що ст. 534

КУпАП покликана попередити випадки привласB
нення ґрунтового покриву земельних ділянок
власниками (землекористувачами), які перед цим
незаконно зняли та перенесли ґрунтовий покрив
земельних ділянок, немає підстав, оскільки саме
собою зняття та перенесення ґрунтового покриву
земельної ділянки на іншу земельну ділянку, тобB
то діяння, передбачене ст. 533 КУпАП, вже є реаліB
зацією правомочності розпорядження ґрунтовим
покривом земельної ділянки, тобто його привласB
ненням. 
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а який – додатковим, має допомогти дати
відповідь на питання про правильність (неB
правильність) місцезнаходження заборони,
передбаченої ст. 2391 КК України, у системі
Особливої частини КК України. Якщо вваB
жати, що основним об’єктом незаконного заB
володіння ґрунтовим покривом земель, вчиB
неного особою, яка не є власником земельної
ділянки (землекористувачем), є встановлеB
ний порядок раціонального використання,
захисту та відтворення земель, то рішення
законодавця про розміщення відповідної заB
борони саме в розділі VІІІ Особливої частиB
ни КК України слід вважати виправданим.
Якщо ж основним об’єктом аналізованого
діяння визнати відносини власності, то ріB
шення парламентаріїв слід вважати помилB
ковим, оскільки в такому разі відповідне діянB
ня мало б бути розміщене у розділі VІ ОсобB
ливої частини КК України. Вирішити це
складне питання можна лише шляхом реB
тельного вивчення ознак об’єктивної сторони
відповідного правопорушення, які допомагаB
ють правильно визначити спрямованість діB
яння та, відповідно, об’єкт аналізованого праB
вопорушення. Адміністративний проступок,
передбачений ст. 534 КУпАП, і злочин, пеB
редбачений ст. 2391 КК України, регламенB
тують відповідальність за незаконне «завоB
лодіння» ґрунтовим покривом земель. 

Згідно з тлумаченням словників термін
«заволодіти» означає брати у своє володіння,
привласнювати; опановувати, охоплювати
когоBнебудь, щоBнебудь [5, с. 381], тобто етиB
мологія терміна «заволодіння» засвідчує той
факт, що вживання термінологічного звороB
ту «незаконне заволодіння» спрямоване на
характеристику процесу незаконного привлас�
нення чогоBнебудь. Виходячи з такої логіки,
злочин, ознаки об’єктивної сторони якого
описані в диспозиції правової норми за допоB
могою вживання термінологічного звороту
«незаконне заволодіння», має знаходитися
серед злочинів, що посягають на власність1. Це

несвідомо підтверджує і законодавець, який
до прийняття Закону, яким КК України було
доповнено ст. 2391, жодного разу не вживав
термінологічний зворот «незаконне заволоB
діння» для характеристики злочинів проти
довкілля, постійно його використовуючи для
характеристики об’єктивної сторони злоB
чинів проти власності (статті 187, 190, 191
КК України). Натомість у розділі VIII ОсобB
ливої частини КК України при описі об’єкB
тивної сторони злочинів проти довкілля виB
користовуються такі поняття, як: «порушенB
ня порядку», «невжиття заходів», «забрудB
нення або псування», «знищення або пошкоB
дження» тощо, тобто у розділі застосовуютьB
ся специфічні поняття, що не притаманні
опису об’єктивної сторони злочинів проти
власності [6]. 

Разом із тим у кримінальноBправовій наB
уці наводяться переконливі аргументи на коB
ристь того, що, на відміну від злочинів проти
довкілля, предметом яких є об’єкти живої та
неживої природи, які знаходяться у природB
ному стані та не вилучені з цього стану праB
цею людини, предметом злочинів проти власB
ності може бути тільки річ, створена за допоB
могою вкладеної в неї людської праці, або
річ, що вилучається із природного стану шляB
хом цілеспрямованої праці та привласнюB
ється власником [3, с. 353, 695; 7, с. 393; 8, 
с. 168–172]. 

Допомогти у вирішенні проблеми, що розB
глядається, могла б пояснювальна записка до
Закону. Але слід нагадати, що Закон у перB
винній своїй редакції мав назву проект закоB
ну України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо відповіB
дальності за правопорушення стосовно земель
водного фонду)» (далі – проект закону). Цим
проектом закону пропонувалося, зокрема,
встановити адміністративну відповідальB
ність за незаконне заволодіння землями водB
ного фонду (нова ст. 534 КУпАП), а також
доповнити КК України новими складами злоB
чинів – «Порушення правил користування
землями водного фонду» та «Незаконне заB
володіння землями водного фонду в особлиB
во великих розмірах» (статті 2391, 2392 КК
України відповідно). 

Отже, у первинній редакції Закону йшлоB
ся про встановлення відповідальності за поB
рушення правил користування (ст. 2391 КК
України), незаконне заволодіння землями
водного фонду у великому (ст. 534 КУпАП)
та особливо великих розмірах (ст. 2392 КК
України). Відповідно, і в обґрунтуванні неB
обхідності прийняття розглядуваного ЗакоB
ну вказувалося, що розроблення проекту заB

1Аналогічну за змістом думку у своїх висновB
ках на проект закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України (щодо
підвищення відповідальності за незаконне завоB
лодіння землями водного фонду)» (реєстраційний
№ 11110 від 28.08.2012 р.), запропонований народB
ним депутатом України С. Міщенко, та на проект
закону України «Про внесення змін до деяких закоB
нодавчих актів України (щодо відповідальності за
правопорушення стосовно земель водного фонду)»
(реєстраційний № 3417 від 27.11.2008 р.), запропоB
нований народними депутатами України В. ШвеB
цем, В. Сівковичем та Д. Шенцевим, свого часу виB
словили і фахівці Головного науковоBекспертного
управління Верховної Ради України. 
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кону зумовлене необхідністю встановлення
на законодавчому рівні заборони стосовно
штучного утворення земельної ділянки, а не
незаконного заволодіння ґрунтовим покриB
вом земель. Таким чином, ні ознаки елеменB
тів складу злочину, передбаченого ст. 2391

КК України, ні пояснювальна записка до
відповідного проекту закону не дозволяють
сформувати чітке уявлення про основний
безпосередній об’єкт незаконного заволодінB
ня ґрунтовим покривом земель. На нашу думB
ку, за таких умов визначити основний безB
посередній об’єкт злочину, передбаченого 
ст. 2391 КК України, можна, лише спираB
ючись на вже існуюче місцезнаходження відB
повідної заборони в системі Особливої часB
тини КК України. Іншими словами, якщо кеB
руватися «презумпцією» того, що у відпоB
відному розділі Особливої частини КК УкраB
їни знаходяться злочини, безпосередні об’єкB
ти яких є частинами родових об’єктів або
збігаються з ними, а також місцезнаходженB
ням аналізованої кримінальноBправової заB
борони у системі Особливої частини КК УкB
раїни, то, доповнюючи КК України ст. 2391,
законодавець перш за все хотів захистити
певний різновид відносин у сфері довкілля, а
не власності. 

Висновки 

Описавши у диспозиції ст. 2391 КК УкраB
їни ознаки об’єктивної сторони відповідного
злочину за допомогою вказівки на таке діянB
ня, як «незаконне заволодіння», притаманне
для характеристики об’єктивної сторони злоB
чинів проти власності, та визнавши предмеB
том відповідного злочину «ґрунтовий поB
крив земель», тобто предмет, який може бути
предметом злочинів проти власності лише за
умови вилучення його із природного стану
шляхом цілеспрямованої праці людини, заB
конодавець фактично передбачив цією норB
мою відповідальність за спеціальний вид
розкрадання – розкрадання знятого людиB
ною ґрунтового покриву земельної ділянки
(діяння, об’єктом якого є відносини власносB
ті й яке може вчинити лише особа, яка не є
власником земельної ділянки, з якої знімаB
ється ґрунтовий покрив). 

Місцезнаходження відповідної заборони
у розділі VІІІ Особливої частини КК УкраB
їни «Злочини проти довкілля» дає підстаB
ви вважати, що, доповнюючи КК України 
ст. 2391, законодавець перш за все хотів ствоB
рити дієвий механізм правового захисту укB
раїнських ґрунтів для збереження їх родюB
чості, а вже потім – захистити права власB

ників земельних ділянок, із яких знімається
ґрунтовий покрив. 

Таким чином, прийняття Закону, що розB
глядається, є яскравим прикладом того, як
через недбале ставлення вітчизняних парлаB
ментаріїв до виконання свого основного обоB
в’язку – прийняття законів, яке виявилось у
нехтуванні технікоBюридичними правилами
нормотворення, під охорону були поставлені
інші суспільні відносини (власність на ґрунB
товий покрив земельних ділянок), а не ті, що
планував законодавець (земельні відносини
у сфері охорони ґрунтів). У зв’язку з цим
значно ускладнюється вирішення питання
про правильність місцезнаходження відпоB
відної заборони у системі Особливої частини
КК України, а також (що більш важливо) –
процес кваліфікації суспільно небезпечного
діяння, що розглядається. Щоб вирішити цю
проблему пропонуємо передбачити у ст. 2391

КК України кримінальну відповідальність за
порушення земельного законодавства у сфеB
рі охорони ґрунтів, описавши ознаки об’єкB
тивної сторони зазначеного злочину за допоB
могою не термінологічного звороту «незаB
конне заволодіння», притаманного для опиB
су об’єктивної сторони злочинів проти власB
ності, а вказівки на незаконне зняття ґрунB
тового покриву земельних ділянок, як це проB
понує О. Олійник [6]1. Справді, шкоду дов>
кіллю завдає саме незаконне «зняття» ґрунB
тового покриву земельних ділянок, а не йоB
го перенесення2. І тому саме за вчинення цих
дій має бути встановлена кримінальна відB
повідальність у ст. 2391, що свідчитиме про
те, що місце відповідної заборони саме у
розділі VІІІ Особливої частини КК України
«Злочини проти довкілля». 

Якщо ж законодавець все ж хоче передбаB
чити кримінальну відповідальність в окреB
мій статті КК України саме за «незаконне заB
володіння» ґрунтовим покривом земельної
ділянки (тобто розкрадання ґрунтів), вважаB
ючи існуючі в арсеналі кримінального права
засоби боротьби з цими суспільно небезпечB
ними проявами недостатніми, то така криміB
нальноBправова заборона має бути розташоB

1Вживання у ст. 2391 КК України терміна
«зняття» криміналістка пояснює тим, що реальна
шкода чи створення загрози спричинення реальної
шкоди довкіллю зумовлюється саме діями, спряB
мованими на незаконне зняття ґрунтового покриB
ву (поверхневого шару) землі. 

2До речі, законодавець у ст. 246 КК України
«Незаконна порубка лісу», яку можна вважати поB
дібною за змістом до ст. 2391 КК України, передбаB
чив кримінальну відповідальність за факт незаконB
ної порубки дерев і чагарників у лісах, не вказуB
ючи при цьому на необхідність ще й їх перенесення. 
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вана серед злочинів проти власності, наприB
клад, шляхом доповнення КК України ст. 1972

«Незаконне заволодіння ґрунтовим покриB
вом земель». Але відповідність криміналізаB
ції «розкрадання ґрунтів» розробленим у криB
мінальноBправовій доктрині принципам криB
міналізації діянь виглядає сумнівною й у
будьBякому випадку має стати предметом окB
ремого дослідження. 
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Проблема запобігання злочинності та
пов’язаних із нею інших асоціальних
явищ, постійне збільшення кількості

вчинених злочинів робить її злободенною й
актуальною в усьому світі. Особливо гостро
це стосується поширення в Україні явища
експлуатації дітей, яке з кожним роком стає
все більш розповсюдженим і буденним. ПроB
тидія даному явищу потребує скоординоваB
ного співробітництва всіх його учасників –
міжнародних, державних і недержавних оргаB
нізацій, окремих небайдужих громадян, діяльB
ність яких спрямована на викорінення найB
гірших форм дитячої праці. В юридичній наB
уці діяльність зазначених суб’єктів має назву
«спеціальне попередження злочинності». 

Проблемам, пов’язаним із забезпеченням
прав і свобод дітей, присвячені роботи О. БаB
лакірєвої, С. Вегери, Л. Волинця, І. ГородецьB
кої, В. Іващенко, Г. Лактіонової, О. Петращук,
Р. Риндзюнського, М. Трофімова, Н. Шость,
Н. Юзікової, О. Яременко та ін. Крім того, в
останні роки в Україні захищено низку кандиB
датських дисертацій (М. Баймуратова, В. ВітB
вицької, С. Киренка, Д. Калмикова, А. ЛанB
діної, Л. Левицької, О. Паньчук, Н. ПлахотB
нюка, О. Рябчинської, Н. Юзікової й ін.), у
яких також аналізуються зазначені проблемB
ні питання. 

Незважаючи на низку наукових праць та
інших досліджень, у яких розглядалися проB
блеми запобігання посяганням на права й інB
тереси неповнолітніх, їх моральний і фізичB
ний розвиток, торгівлі ними з метою сексуB
альної експлуатації, вчинення стосовно них
насильницьких злочинів, самостійного доB
слідження проблем попередження експлуB
атації дітей не проводилося. 

Метою цієї статті є дослідження такого наB
пряму запобігання експлуатації дітей, як

спеціальне, його суб’єктів, а також розробB
лення на його основі заходів попередженB
ня даного явища. 

В юридичній літературі відсутній єдиний
підхід до визначення змісту спеціальних заB
ходів попередження злочинності. О. ЖалінB
ський вказував, що спеціальні заходи попеB
редження злочинів є способами кримінальB
ноBправової дії та вживаються для усуненB
ня криміногенних чинників або активізації
чинників, що перешкоджають злочинам [1, 
с. 157–158]. Проте він не конкретизував ознаB
ки, функції та межі компетенції органів, поB
кликаних здійснювати протидію злочинносB
ті. Інші автори приділяли увагу саме суб’єкB
там попереджувальної дії, від напряму діяльB
ності яких залежить характер заходів спеціB
ального попередження [2, с. 178–179]. З чаB
сом спеціальне попередження злочинів стали
асоціювати з діяльністю суб’єктів попереджуB
вальної діяльності [3, с. 64–73].  

Л. Крижна розглядає під цим видом проB
тидії злочинності «цілеспрямований вплив
спеціальних (у тому значенні, що вони спеціB
алізуються на боротьбі зі злочинністю) дерB
жавних органів, громадських формувань і т. ін.
на криміногенні фактори, що обумовлюють
окремі види і групи злочинної поведінки» 
[4, с. 45]. При цьому усунення чи нейтралізаB
ція таких комплексів специфічних причин 
і умов злочинної поведінки здійснюється в
процесі діяльності відповідних суб’єктів, для
яких профілактична функція є виконанням
їх професійних завдань. 

Інші вчені наділяють суб’єктів попереджуB
вальної діяльності більшим спектром повB
новажень. На їх думку, суб’єкти спеціальноB
го попередження мають певні повноваження,
що дозволяють їм самостійно проводити заB
ходи попереджувального характеру, аналізуB
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вати та планувати дану роботу [5, с. 20–21];
на них законом покладені завдання та функB
ції з виявлення, усунення, послаблення, нейB
тралізації причин і умов, які сприяють існуB
ванню та поширенню злочинності загалом,
певних видів і конкретних злочинів, а також
утримання від переходу на злочинний шлях,
забезпечення ресоціалізації осіб, схильних 
до вчинення злочинів (рецидиву) [6, с. 175]. 

Суб’єктам спеціального попередження
притаманні інформаційні, організаційні та інB
ші форми взаємодії з суб’єктами. Форми взаB
ємодії такі: спільний аналіз обстановки у сфеB
рі боротьби із злочинністю, проведення проB
філактичних заходів; узгоджене або спільне
планування окремих найбільш важливих наB
прямів попереджувальної діяльності служб і
підрозділів органів внутрішніх справ, а також
взаємодія з іншими державними органами та
громадськими організаціями; здійснення поB
переджувальних заходів спільними зусилляB
ми (проведення різноманітних рейдів, опеB
рацій, перевірок тощо); спільна підготовка та
проведення нарад, лекцій, семінарів, інших
організаційних заходів; спільне внесення проB
позицій і рекомендацій до органів влади й упB
равління, відомств, адміністрацій підприємств,
організацій, установ; надання допомоги один
одному відповідними силами і засобами. 

Ми вважаємо, що спеціальним запобіган�
ням експлуатації дітей є конкретна систем�
на протидія цьому злочину, зміст якої є різно�
манітна робота держави й її інституцій, по�
в’язана з нейтралізацією причин і умов, що без�
посередньо зумовлюють окремі прояви експлу�
атації дітей, а також попередження цього
явища на різних стадіях поведінки людей у 
суспільстві. 

У кримінологічній літературі [5, с. 175]
наведена така класифікація суб’єктів профіB
лактики злочинів: за місцем у державній і суB
спільній системі; за завданнями, компетенціB
єю та змістом запобіжної діяльності. 

Відповідно до наведеної класифікації та
враховуючи специфіку дослідження, пропоB
нуємо розглянути систему органів та устаB
нов, покликаних протидіяти залученню діB
тей до експлуатації: 

залежно від місця в державній і сус>
пільній системі виділимо такі суб’єкти проB
тидії експлуатації дітей: державні органи; неB
урядові організації; окремі громадяни; 

залежно від завдань, компетенції та
змісту запобіжної діяльності, наведені суB
б’єкти класифікуються таким чином: держав�
ні органи можна класифікувати за трьома
критеріями: суб’єкти, основною функцією
яких є попередження злочинів взагалі, а таB
кож, зокрема, експлуатації дітей; суб’єкти,
які безпосередньо не здійснюють діяльності
у сфері попередження експлуатації дітей, 

але проводять таку організаційну, методичB
ну, консультативну роботу, яка сприяє вкаB
заній попереджувальній діяльності; суб’єкти,
діяльність яких регулює одну із сторін соціB
ального життя суспільства, що загалом сприB
яє протидії залученню дітей до експлуатації;
до неурядових організацій, на нашу думку, наB
лежать спеціалізовані дитячі та молодіжні неB
урядові об’єднання, а також об’єднання інB
шого профілю, що надають широкий спектр
соціальних послуг дітям, а саме: інформаційB
ноBконсультативні та матеріальні послуги, поB
слуги щодо організації дозвілля молоді. Крім
того, ці суб’єкти мають повноваження стоB
совно внесення пропозицій про захист прав
та інтересів дітей і розв’язання проблем диB
тячої праці; до окремих громадян як суб’єктів
попереджувальної діяльності даного злочину
можна віднести приватних осіб, яким не байB
дужа доля дитини, залученої до експлуатації,
які можуть надати дитині як фізичний, так і
правовий захист, вилучити її із шкідливого
середовища. Ними можуть бути як знайомі
дитині люди, так і абсолютно сторонні для
неї особи. 

Отже, профілактика запобігання експлуB
атації дітей в Україні покладена на таких суB
б’єктів: 

•• комісію з питань запобігання дитячій безB
доглядності та безпритульності; 

•• міжвідомчу комісію з питань охорони
дитинства; 

•• Всеукраїнську спостережну раду з пиB
тань забезпечення виконання Міжнародної
програми з викорінення найгірших форм
експлуатації дитячої праці; 

•• МВС України; 
•• МОН України; 
•• Міністерство праці та соціальної поліB

тики України; 
•• МОЗ України; 
•• Мінсім’ямолодь; 
•• Міністерство юстиції України; 
•• Комітет з питань охорони здоров’я, маB

теринства та дитинства при Верховній Раді
України; 

•• Уповноваженого Верховної Ради з прав
дитини; 

•• службу у справах неповнолітніх обласB
ної, міст Києва та Севастополя, районних дерB
жавних адміністрацій; 

•• центри соціальних служб для молоді; 
•• притулки для неповнолітніх і центри

соціальноBпедагогічної реабілітації неповноB
літніх; 

•• кримінальну міліцію у справах неповB
нолітніх; 

•• суди; 
•• органи та заклади освіти МОН України; 
•• Академію педагогічних наук НАН УкB

раїни; 
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•• громадські неурядові організації; 
•• організації робітників і роботодавців; 
•• окремих громадян. 
Наведений список може бути доповнений,

оскільки, як зазначено у ст. 1 Закону УкраB
їни «Про органи та служби у справах неповB
нолітніх» від 24.01.1995 р. № 20/95BВР, пеB
релік суб’єктів здійснення соціального захисB
ту неповнолітніх не обмежений; у ньому моB
жуть брати участь у межах своєї компетенції
й інші органи виконавчої влади, органи місB
цевого самоврядування, підприємства, устаB
нови й організації, незалежно від форми власB
ності, окремі громадяни. 

Як свідчить наведений перелік установ та
організацій, жодна з них не має на меті ліквіB
дувати експлуатацію дітей, але виконує свою
чітко окреслену роль у запобіганні цьому явиB
щу. Тому доречною є пропозиція дослідниB
ків дитячої праці в Україні [7, с. 56] стосовно
можливості відновлення діяльності КомітеB
ту у справах неповнолітніх при Кабінеті МіB
ністрів України з розширенням його повноB
важень щодо праці неповнолітніх або ствоB
рення в установленому порядку Комітету з
питань запобігання та ліквідації дитячої праB
ці при Кабінеті Міністрів України чи ПрезиB
денті України. 

Багаточисельність суб’єктів, які здійснюB
ють попереджувальну роботу в цьому напряB
мі, дозволяє охопити всі сфери соціального
життя, в яких можливі злочинні прояви відB
носно дітей. Конкретизація завдань, що стоB
ять перед кожним суб’єктом профілактики,
дозволить цілеспрямованіше вести роботу.
Запобігання залучення дітей до експлуатаB
ції має стати одним із пріоритетних напряB
мів діяльності всіх установ і організацій, що
опікуються правами та становищем дітей. 

Висновки 

Проведений аналіз свідчить про необхідB
ність: 

сприяти соціальному захисту дітей із найB
більш соціально незахищених сімей і вести
чіткий облік таких сімей із метою перешкоB
джання створенню умов, за яких діти можуть
бути залучені до праці; 

зміцнювати інститут інспекторів праці, наB
ділити їх спеціальними повноваженнями щоB
до виявлення випадків дитячої праці, передB
усім зайнятих на приватних (сімейних) підB
приємствах, у домашніх господарствах, зоB
крема у сільській місцевості; 

підвищувати кваліфікацію працівників
служб у справах неповнолітніх, працівників
кримінальної міліції у справах неповнолітніх,
соціальних працівників, державних інспектоB
рів праці з питань дотримання законодавства
стосовно праці дітей, а також розробляти меB
тодики виявлення випадків залучення дітей
до експлуатації, здійснювати їх облік, медичB
не обстеження та соціальний супровід; 

створювати та систематично оновлювати
органам і службам у справах неповнолітніх баB
зи даних стосовно дітей, які працюють; 

створювати при соціальних службах, проB
фесійних спілках або громадських організаB
ціях, які опікуються проблемами дітей, молоB
діжних бірж праці, які сприятимуть легальB
ному працевлаштуванню молоді та дітей, старB
ше 14 років, і здійснювати контроль за умоB
вами праці влаштованих дітей; 

створювати на базі державних закладів
освіти, соціальних служб або громадських орB
ганізацій, центри реабілітації та реінтеграції
дітей, які працюють, а також дітей, вилучених
із експлуатації, в яких вони матимуть змогу
отримувати соціальний захист, психологічну,
юридичну, медичну, педагогічну підтримку; 

забезпечувати державними закладами осB
віти здобуття загальної середньої освіти дітьми,
які працюють, за заочною, вечірньою, індивіB
дуальною формами навчання або екстерном; 

удосконалювати та розвивати мережі заB
гальноосвітніх навчальних закладів у сільсьB
кій місцевості, створювати у цій місцевості
реальні можливості для здобуття кожною диB
тиною повноцінної середньої освіти. 
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У статті висвітлюються основні напрями загальносоціального запобігання тероризму, ви�
значаються та конкретизуються заходи загальносоціального запобігання тероризму в межах
соціально�економічної політики держави. 
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Запобігання злочинності здійснюється різB
ними способами: правовими та не правоB
вими, процесуальними, організаційноBупB

равлінськими тощо. Теорія запобігання злоB
чинності визначає рівні, масштаби, різновиди
цієї діяльності, у тому числі залежно від її цільоB
вого призначення, теоретичні засади науковоB
методичного й організаційноBінформаційного
забезпечення. За цільовим призначенням заB
побіжні заходи в теорії поділяють на: цільові
або спеціальні (спеціальноBкримінологічні), що
мають спеціальну мету запобігання злочинB
ності; загальносоціальні, здійснення яких спряB
мовується на вирішення інших соціальних пробB
лем, але побічно має ефект і щодо запобігання
злочинності [1, с. 327].  

У кримінології поділ заходів запобігання на
загальноBсоціальні та спеціальноBкримінологічB
ні став майже аксіоматичним, хоча заслуговує
на увагу недостатня визначеність обсягу зазнаB
чених класифікаційних груп. Спроби їх уточниB
ти ускладнені ще й тим, що кримінологи часто
використовують терміни «заходи соціальної проB
філактики», «заходи безпеки», «заходи спеціB
альної профілактики», «інші профілактично знаB
чущі заходи». При цьому дослідники, які вжиB
вають однакові терміни, часто вкладають у них
різний зміст. 

Слід зазначити, що іноді межі загальносоB
ціальних заходів запобігання злочинності поB
милково розширюють, ототожнюючи їх з «ефекB
тивним функціонуванням» усіх позитивних інB
ститутів соціальної правової держави. Це зуB
мовлює змішування підстав (критеріїв), за якиB
ми запобігання класифікується на загальноB
соціальне та спеціальноBкримінологічне. Як підB
става для такої класифікації використовується
мета [2, с. 6–7; 3, с. 185–186; 4, с. 97–99] запоB
біжних заходів. Деякі дослідники для класифіB
кації вказують декілька підстав, одночасно підB
креслюючи, що заходи спеціальноBкримінолоB
гічного рівня відрізняються від загальносоціB
ального рівня своїм спеціальним призначенням
і цілеспрямованістю [5, с. 38]. 

На кримінологічних проблемах запобіганB
ня тероризму зосереджували свою увагу В. АнB
типенко, Ю. Антонян, В. Глушков, С. Дікаєв, 
В. Ємельянов, В. Єрмаков, А. Закалюк, М. КиB
рєєв, В. Крутов, В. Лунєєв, Б. Мартиненко, С. МоB
хончук, І. Рижов, М. Семикін та інші. Але, незваB
жаючи на велику кількість наукових праць,
проблема класифікації загальносоціальних заB
ходів, їх співвідношення із спеціальноBкриміноB
логічними заходами запобігання злочинності, у
тому числі тероризму, на жаль, далека від свого
вирішення. 

Метою цієї статті є висвітлення й уточнення
основних напрямів загальносоціального заB
побігання тероризму. 

Г. Міньковський вважає, що функція заB
гальносоціального запобігання послідовно здійсB
нюється прогресивним розвитком суспільства.
Вона пов’язана з найбільш значними та довгоB
тривалими видами соціальної діяльності, яка
здійснюється у процесі вирішення великомасB
штабних соціальних завдань [6, с. 184–185]. 

На думку В. Голіни, загальносоціальне заB
побігання створює соціальноBекономічні та кульB
турні підвалини для ефективного здійснення
спеціальноBкримінологічного й індивідуального
запобігання злочинам [7, с. 55]. 

Відомо, що загальносоціальному запобіганB
ню сприяє багато процедур і засобів, які здійB
снюються без адресування причин і умов злоB
чинності та конкретних злочинів. Запобіжний
вплив на них, хоч і не цілеспрямований, налеB
жить до загальносоціального. Це кримінолоB
гічні засоби з переважанням виховних, соціальB
ноBпсихологічних, педагогічних, індивідуальB
ноBпобутових, медичних тощо. 

Загальносоціальний рівень запобігання злоB
чинності є по суті антикриміногенним потенB
ціалом діяльності всього суспільства. ЗапоB
біжний потенціал цієї діяльності полягає в тоB
му, що вона протидіє негативним явищам і проB
цесам, які сприяють відтворенню або збільшенB
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ню рівня злочинів, стимулює законослухняну
поведінку людини [7, с. 54]. Тому обов’язковою
передумовою успіху в реалізації заходів, спряB
мованих на запобігання злочинності, у тому
числі терористичним проявам, є досягнення інB
шого, якісного стану нашого суспільства. ҐрунB
туючись на позиції еволюційності та наступB
ництва в діяльності запобігання злочинності,
проблема запобігання тероризму має вирішуB
ватись у руслі боротьби з організованою злоB
чинністю. 

Заходи, які в запобіганні злочинності мають
загальносоціальну спрямованість, стосовно неB
допущення тероризму набувають переважно
спеціальноBкримінологічного характеру, оскільB
ки: реалізуються, як правило, у межах спеціальB
них нормативних актів; спрямовані на достатB
ньо вузьке коло осіб; реалізується превентивна
функція кримінального права, а запобігання теB
роризму у кримінологічному аспекті виявляB
ється як результат забезпечення правомірної
поведінки. 

Результати запобігання злочинності, у тому
числі тероризму, залежать від реалізації комB
плексу соціальноBекономічних, політичних і орB
ганізаційноBуправлінських, виховних, технічB
них, правових та інших заходів. Слід зазначити,
що основними сферами суспільства, в яких пеB
редусім слід здійснювати запобіжну роботу на
цьому рівні, є: політична; організаційнаBуправB
лінська; технічна; інформаційна; соціальноBекоB
номічна; моральноBпсихологічна; культурноB
виховна; правова. 

У політичній площині виникає питання щоB
до адекватності цілей і засобів запобігання теB
роризму окресленій меті, чи не призведе їх заB
стосування до зворотного результату: поглибB
лення соціальної кризи, затягування або загостB
рення міжнаціонального, конфесійного, реліB
гійного чи іншого соціального конфлікту; поB
літизація проблематики міжнаціональних, етB
ноконфесійних відносин; поширення громадсьB
кої нетерпимості та протистояння, насамперед
у площині суспільноBполітичних відносин; неB
гативний вплив міжнародних терористичних
організацій. У зв’язку з цим актуалізується неB
обхідність вироблення рішень, що приймаються
особами, уповноваженими виконувати владні
функції. На нашу думку, в політичній сфері анB
тикриміногенний заряд несуть заходи, спрямоB
вані на: розвиток міжнародного співробітницB
тва у різних сферах життєдіяльності; забезпеB
чення соціального будівництва (по суті в усіх
сферах суспільного життя); прийняття найважB
ливіших державних програм економічного та
соціального розвитку з урахуванням думки наB
селення; реалізацію зваженої політики у виріB
шенні національних і міграційних питань; боB
ротьбу з корупцією й організованою злочинB
ністю тощо. 

Прогресивні соціальні програми мають буB
ти спрямовані на утвердження законності, поB
ваги до конституційних прав і свобод людини,
зміцнення громадського порядку, дисципліни,

на вирішення проблем поєднання громадських,
виробничих, сімейноBпобутових інтересів жіB
нок і сім’ї, соціальну адаптацію маргінальних
верств населення тощо [7, с. 54]. 

В організаційно�управлінському плані необB
хідно вирішити, чи можна практично здійснити
ті або інші заходи, чи вистачить для цього часу,
сил і засобів, які залучаються до боротьби з теB
роризмом, спланувати. Очевидно, що виробB
лення та реалізація ефективної концепції заB
побігання тероризму вимагає не тільки обґрунB
тованого прогнозу розвитку криміногенної сиB
туації, а й врахування реальної перспективи орB
ганізаційного і ресурсного забезпечення суб’єкB
тів боротьби з тероризмом. 

В інформаційній сфері основними напрямаB
ми запобігання є інформування громадян, виB
явлення та вираження суспільної думки насеB
лення, активізація роз’яснювальної роботи сеB
ред громадян шляхом залучення з цією метою
ЗМІ, плідна взаємодія останніх із суб’єктами
боротьби з тероризмом. 

У соціально�економічній сфері напрямами
запобігання є забезпечення соціальноBполітичB
ної стабільності в державі, проведення продуB
маної соціальної політики, уповільнення та зниB
ження темпів інфляції, справедливий перерозB
поділ власності, підвищення добробуту насеB
лення, обмеження негативних наслідків бідB
ності, безробіття, міграції. 

Проблеми соціальноBекономічного характеB
ру зумовлюються зниженням рівня життя та
соціальної захищеності окремих верств насеB
лення України, його розшаруванням за майноB
вими ознаками, наявністю великої кількості гроB
мадян працездатного віку, не зайнятих суспільB
но корисною діяльністю. Зазначене стимулює
протестний потенціал у суспільстві, негативно
впливає на криміногенну ситуацію у державі.
Значна відмінність у матеріальному становищі
людей сприяє виникненню напруженості, незаB
доволення, що призводить до конфліктних сиB
туацій, здатних викликати вчинення антисусB
пільних дій. Невдоволення значної частини наB
селення діяльністю органів державної влади
стає причиною виникнення конфліктних ситуB
ацій. Тому підґрунтям позитивних змін у сусB
пільстві є впровадження економічних заходів,
що створюють передумови для стабілізації маB
теріального становища громадян. 

У технічній сфері напрямами запобігання є
забезпечення дієвого контролю за використанB
ням і зберіганням вогнепальної зброї, боєприB
пасів вибухових речовин, інших небезпечних
матеріалів, що можуть потрапити до рук тероB
ристів. 

Запобіганню терористичним проявам сприB
ятиме також удосконалення морально�психо�
логічної сфери людських стосунків. Сьогодні у
суспільстві спостерігається прогресивне падінB
ня духовності, моральної культури. Цьому, зоB
крема, сприяють відеопродукція, художня літеB
ратура, які пропагують культ грубої сили, обмаB
ну, вульгарності, цинізму. Це свідчить про неB
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благополуччя людини. Заходи марального харакB
теру як важіль загальносоціального запобігання
злочинності – окрема тема дослідження, однак
слід зазначити, що усуненню морального неблаB
гополуччя сприятиме врахування емоційного розB
витку, індивідуальних особливостей підлітків у
процесі морального виховання як у школі, так і в
сім’ї. Вирішення проблеми вдосконалення дуB
ховної сфери вимагає комплексного підходу, виB
користання різних засобів – ідеологічних, кульB
турноBвиховних, організаційних, управлінських
тощо. Стратегічними напрямами у справі оздоB
ровлення молоді є освіта, виховання та пропаB
ганда одвічно високих цінностей і культурноB
го надбання сучасності [8, с. 455]. У цій справі
провідну роль покликані відігравати культурно�
виховні заходи, стратегічним напрямом яких є
руйнування кримінальної субкультури. В. ГоліB
на зазначає, що в масштабах країни треба оргаB
нізувати дискредитацію злочинного світу та злоB
чинної субкультури за спеціально розробленою
довготривалою програмою через ЗМІ, кіно, літеB
ратуру, мистецтво тощо [9, с. 171]. У зв’язку з
цим існує необхідність в організації протидії
різним формам негативного соціальноBпсихоB
логічного впливу на суспільство, який чиниться
прямо, а частіше опосередковано – через ЗМІ,
літературу, кінофільми [1, с. 413].

У сфері правових відносин слід виділити
кілька напрямів: 

•• перший – вдосконалення законодавства
України, яке хоч і не спрямоване безпосередньо
на запобігання тероризму, однак має своїм завB
данням правове регулювання інших суспільних
відносин – цивільних, сімейних, адміністративB
них тощо. Ці відносини, будучи неврегульоваB
ними, можуть мати криміногенний характер
[10, с. 27]; 

•• другий – загальносоціальне запобігання
злочинності у сфері правових відносин, предB
ставлене превентивним призначенням криміB
нальноBправових норм. Соціальна обґрунтоваB
ність і чітке формулювання кримінальноBпраB
вових норм, їх застосування на практиці сприB
яють запобіганню злочинів як на загальному,
так і на індивідуальному (спеціальному) рівB
нях [11, с. 228]; 

•• третій – запобіжна діяльність у сфері праB
вових відносин (організація роботи правоохоB
ронних органів, що полягає в ретельному доборі
та комплектуванні кадрів, належному матеріальB
ному і моральному стимулюванні їх праці); 

•• четвертий – наукові фундаментальні та
прикладні розробки у сфері боротьби із злочинB
ністю, невід’ємною умовою ефективності яких
є достатній обсяг фінансування. 

Висновки 

У межах загальносоціального запобігання
тероризму виділяються напрями, які складають
комплексну систему заходів політичного, оргаB
нізаційноBуправлінського, правового, технічноB
го, інформаційного, соціальноBекономічного, моB
ральноBпсихологічного та культурноBвиховноB
го характеру. 

Реалізація загальносоціальних заходів заB
побігання злочинності в цілому створює необB
хідні умови для застосування спеціальноBкриB
мінологічних заходів запобігання тероризму. Ці
заходи є складовими державної політики у сфеB
рі боротьби з тероризмом, характер і спрямоваB
ність яких визначає склад останньої. Конкретні
заходи запобігання тероризму мають відповідаB
ти правовим принципам і будуватися на глибоB
кому осмисленні явища тероризму, умов, що йоB
го зумовлюють.
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In the article are considered the main directions of general social countering terrorism. Defined and 
specified the main measures of general social combating terrorism within the framework of socio�economic policy.

В статье освещаются основные направления общесоциального противодействия тероризму, 
определяются и конкретизируются меры общесоциального противодействия терроризму в рамках
социально�экономической политики государства.
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У статті досліджуються питання щодо протидії фіктивному підприємництву в Україні,
висвітлюються проблеми існування фіктивного підприємництва як основного інструменту ле�
галізації грошей в Україні, а також пропонуються можливі шляхи їх вирішення. 
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шей, банківські установи. 

Перехід на нові форми господарюванB
ня, а також позитивні зміни в еконоB
міці, зумовили появу нових факторів,

що створюють умови для вчинення різномаB
нітних зловживань. Набули поширення злоB
чини, що скоюються з використанням фікB
тивних суб’єктів підприємницької діяльносB
ті, насамперед у високорентабельних галузях
промисловості. 

Боротьба з фіктивним підприємництвом,
запобігання та протидія легалізації доходів,
одержаних злочинним шляхом, є пріоритетB
ним завданням правоохоронних органів, яке
протягом останніх років набуває особливої
актуальності. 

Термін «протидія» злочинності доцільно
сформулювати як прогнозування, виявлення
та здійснення заходів щодо локалізації злоB
чинів через їх розкриття і забезпечення принB
ципу невідворотності покарання винних, а
також запобігання злочинності шляхом встаB
новлення, усунення та попередження приB
чин і умов її відтворення [1, c. 80]. 

Дослідженню проблем попередження госB
подарських правопорушень присвятили свої
роботи В. Вишневський, Г. Знаменський, 
О. Кібенко, Д. Липницький, В. Мамутов, І. ПоB
бірченко, Б. Розовський, В. Хахулін, О. ШаB
повалова, В. Щербина та ін. Фіктивне підB
приємництво розглядається ними здебільB
шого як механізм або спосіб вчинення проB
типравних діянь у сфері господарської діB
яльності. 

Фіктивне підприємництво як загальна
характеристика скоєння різноманітних праB
вопорушень у сфері підприємництва (зокреB
ма, не врегульованих законодавством), що
скоюються від імені суб’єктів господарюB
вання, розглядають у своїх наукових роботах 
П. Андрушко, В. Білецький, В. Вересов, А. ВоB
лобуєв, О. Дудоров, Н. Гуторова, В. Лисенко,

Н. Навроцький, Ю. Сталінський, Є. СтрельB
цов, М. Хавронюк та ін. 

Механізм створення та подальшого викоB
ристання фіктивних підприємств невпинно
вдосконалюється, що потребує застосування
адекватних засобів боротьби з фіктивним
підприємництвом, розроблення відповідних
рекомендацій. 

Метою цієї статті є дослідження питань,
що стосуються протидії фіктивному підB
приємництву в Україні, розкриття пробB
лем існування фіктивного підприємництва
як основного інструменту легалізації гроB
шей в Україні, а також формулювання проB
позицій щодо можливих шляхів і засобів їх
вирішення. 

Злочини, що вчиняються з використанB
ням фіктивних суб’єктів підприємницької діB
яльності, набули таких масштабів, що дедалі
більше становлять загрозу економічній безB
пеці України, оскільки частина капіталу дерB
жави (більш як 50 %) знаходиться у «тіньоB
вому» обороті [2, с. 39]. Згідно з інформацією
Головного управління статистики у столиці
налічується 250 тис. суб’єктів господарюванB
ня, отже, можна припустити, що в «тіні» знаB
ходиться близько 125 тис. підприємств. 

Особливістю української тіньової екоB
номіки (господарської діяльності, що внаB
слідок певних причин і умов прагне уникнуB
ти контролю з боку держави) є поширене виB
користання фіктивних суб’єктів господарюB
вання для оформлення безтоварних операцій
або тих, що не відповідають дійсності. Так,
при здійсненні імпортних операцій із викоB
ристанням реквізитів фіктивних підприємB
ств занижується кількість і митна вартість
товарів, що ввозяться, в результаті чого злоB
чинці отримують надприбутки, які в подальB
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шому відмиваються. Доказування такого відB
мивання потребує великих затрат часу та зуB
силь із боку правоохоронних органів. 

У зовнішньоекономічній діяльності існує
зворотний крок, коли при експорті товарів 
у господарський ланцюжок включаються
кілька фіктивних структур, які нібито брали
участь у закупці товарів, їх перевезенні. При
виході за кордон ця продукція чи товари
оформляються вже легальним платником
податків і він подає до ДПС заявку на відшкоB
дування нібито сплаченого податку на додаB
ну вартість. Таким чином, утворюється одне
з найпоширеніших джерел накопичення брудB
них грошей, коли на першому етапі за рахуB
нок фіктивних структур не сплачується поB
даток на додану вартість, а в подальшому леB
гальний платник податків незаконно зверB
тається за відшкодуванням із державного
бюджету несплаченого ПДВ. Таким чином,
відбувається розкрадання бюджетних кошB
тів, а офіційне отримання незаконного відB
шкодування грошей в органах ДПС фактичB
но завершує процес легалізації цих доходів. 

Використання фіктивних господарських
структур для незаконної конвертації безгоB
тівкових коштів у готівку є основним інструB
ментом легалізації грошей в Україні. Для цьоB
го використовуються реквізити фіктивних
фірм, через рахунки яких проходять злочинB
ні прибутки для того, щоб опинитися на певB
ному рахунку та в тій формі, яка дозволяє
безперешкодно зняти готівку. Зняття готівB
ки з банківських рахунків здійснюється за
допомогою підроблення або чужих докуменB
тів, які посвідчують особу. На певному етапі
на підставі злочинно здобутих безготівкових
коштів видаються ощадні сертифікати на
пред’явника або на підставних осіб, за якими,
на другому етапі, знімаються кошти з викоB
ристанням чужих або підроблених паспорB
тів. У результаті особа отримує кошти у сумі
мільйонів гривень (доларів США чи іншої
валюти). Такі операції не підпадають під виB
значення легалізації, але вони є одним із етаB
пів отримання злочинних доходів і містять у
собі ознаки інших злочинів – підробка докуB
ментів, використання підроблених докуменB
тів, ухилення від сплати податків тощо. ГроB
шові кошти, отримані в результаті таких опеB
рацій, у подальшому використовуються для
проведення тіньових операцій, підкупу дерB
жавних чиновників, створення умов для вчиB
нення інших злочинів, тобто вони підриваB
ють фінансову й економічну основу держави,
а якщо вони досягають великих розмірів, то,
безумовно, посягають і на національну безB
пеку. В цьому і полягає найбільша небезпека
фіктивного підприємництва як основного інB
струменту легалізації злочинних прибутків 
в Україні. 

У відповідь на зростання проблеми відB
мивання грошей у 1989 р. на зустрічі керівB
ників країн Великої Сімки у Парижі створеB
на Група з розроблення фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей (FATF) з
метою розроблення скоординованих заходів
протидії цьому злу. Одним із перших завдань
FATF було розроблення Рекомендацій (заB
гальною кількістю 40), які визначають захоB
ди, що їх мають вжити уряди країн для заB
провадження ефективних програм боротьби
з відмиванням грошей. Так, Рекомендації
5–12 забороняють відкриття у фінансових усB
тановах анонімних рахунків на очевидно фікB
тивні імена; вимагають від фінансових устаB
нов проводити ідентифікацію клієнтів, вжитB
тя додаткових заходів для підтримання ділоB
вих контактів із клієнтами, які є політичниB
ми діячами, та перевірки надійності міжнаB
родних фінансових операцій [3]. Отже, проB
тидія фіктивному підприємництву, відмиB
ванню грошей неможлива без співпраці з
банками та іншими фінансовими установаB
ми. Так, на сьогодні банківська система США
бере активну участь у боротьбі з цим видом
злочинності. Законодавство США вимагає
від фінансових установ виявляти підозрілі
операції та повідомляти про них правоохоB
ронним органам. У разі порушення цих вимог
фінансові установи можуть бути покарані як
в цивільному, так і кримінальному порядку.
Одним із видів покарання є штраф у розмірі,
який у 2 рази може перевищувати суму піB
дозрілої операції. До підозрілих операцій у
США відносяться будьBякі фінансові опеB
рації на суму понад 10 тис. дол. (за прогнозаB
ми фахівців, у майбутньому ця сума може
зменшитися); будьBяка операція з грошовиB
ми коштами, яка не має економічної мети;
будьBякі операції, що можуть із великою ймоB
вірністю бути корисними в протизаконній
діяльності, та ін. [4]. 

Заслуговує на увагу діяльність банківсьB
ких установ. «Нормальне» функціонування
фіктивного суб’єкта підприємницької діяльB
ності (далі – ФСПД) неможливе без контроB
лю в повному обсязі за банківськими рахунB
ками, які у вказаних суб’єктів повинні бути відB
криті в банках для здійснення безготівкових
операцій. Крім банківських співробітників, у
реєстрації ФСПД беруть участь особи, які
повинні надати юридичну допомогу при відB
критті підприємства (адвокати, юристи, ноB
таріуси). Як правило, діяльність банківських
установ, що спеціалізуються на обслуговуB
ванні рахунків фіктивних підприємств, супроB
воджується не окремими юристами, а асоціB
аціями, які надають правові послуги, а також
послуги із ведення бухгалтерського та податB
кового обліку для «своїх». Часто такі юридичB
ні компанії входять до злочинних угрупоB
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вань, обслуговуючи підприємства з моменту
їх відкриття і до ліквідації. 

Викладене свідчить про необхідність заB
конодавчого вирішення зазначених проблем,
оскільки вони негативно впливають на стан
розкриття злочинів, пов’язаних із фіктивним
підприємництвом. 

За офіційною статистикою, у 2009 р. орB
ганами міліції м. Києва виявлено 107 виB
падків фіктивного підприємництва (ст. 205
Кримінального кодексу (далі – КК) України);
у 2010 р. зареєстровано 358 заяв і повідомB
лень про злочини, пов’язані з фіктивним підB
приємництвом. За результатами їх розгляду
порушено 81 кримінальну справу, у яких на обB
лік поставлено 138 злочинів (динаміка 29 %).
У 2011 р. у столиці зареєстровано 176 виB
падків фіктивного підприємництва, у 2012 р. –
119 (динаміка —30 %)) [5]. 

Із наведених статистичних даних виплиB
ває, що за останній рік робота столичних
підрозділів у боротьбі з економічною злочинB
ністю у напрямі виявлення фіктивних підB
приємств малоефективна. Натомість ця служB
ба успішно займається не зовсім властивою
їй діяльністю з перевірки закладів громадсьB
кого харчування, торгівлі та сфери послуг. 

У переважній більшості районних управB
лінь міліції за зазначеною ділянкою роботи
відповідальних співробітників не закріплеB
но, відсутній системний підхід до викриття
цих злочинів, облік фіктивних фірм. 

Слід зазначити, що за період з 2008 р. по
листопад 2012 р. органами внутрішніх справ
України зареєстровано 2322 випадків фіктивB
ного підприємництва: 2008 р. – 453, 2009 р. –
460 (динаміка 1,5 %); 2009 р. – 460, 2010 р. –
521 (динаміка 13,3 %); 2010 р. – 521, 2011 р. –
565 (динаміка 8,4 %), 2011 р. – 565 (розсліB
дувано 345), 2012 р. – 323 (розслідувано 290),
динаміка відповідно – 41,3 %, – 15,9 %) [6]. 

Аналіз динаміки зміни кількості фактів
фіктивного підприємництва (ст. 205 КК УкB
раїни), що виявляються, свідчить про зросB
тання цього виду злочинів. У той самий час
кількість вироків за ст. 205 КК України (у
порівнянні з кількістю порушених криміB
нальних справ) дуже низька. 

Відомо, що кримінальна статистика не
характеризує повністю справжнього стану
злочинності, оскільки не всі злочини, що вчиB
нені, а також особи, які їх вчинили, реєструB
ються відповідними державними органами.
Незареєстрована частина злочинності ствоB
рює так звану латентну злочинність. У зв’язB
ку з високою латентністю фіктивного підB
приємництва опублікована статистика щодо
динаміки зареєстрованих злочинів і стану
осудності за фіктивне підприємництво далека
від реальності. Але навіть ті дані, які вклюB
чені в статистичну звітність, свідчать, що за осB

танні десять років (2003–2012 рр.) зареєстроB
вано більше 3,5 тис. злочинів, що кваліфікоB
вані за ст. 205 КК України. 

Робота підрозділів податкової міліції з
викриття злочинів, пов’язаних із фіктивним
підприємництвом, дещо краща, ніж в органах
внутрішніх справ. Так, київськими податківB
цями припинено діяльність «конвертаційноB
го» центру з оборотом 100 млн грн; загалом
протягом 2012 р. столичною податковою міB
ліцією припинено діяльність 14 подібних «конB
вертаційних» центрів [5]. 

Під час виявлення та розкриття злочиB
нів у сфері, що розглядається, поза уваB
гою залишається мета створення фіктивних
підприємств, правова оцінка дій службових
осіб суб’єктів господарювання реального
сектора економіки, які користуються послуB
гами фіктивних підприємств, практично не
надається. 

Податкова міліція не здійснює оперативB
не відпрацювання адрес масової реєстрації
суб’єктів підприємницької діяльності, які
мінімізують податкові зобов’язання, а оргаB
ни податкової служби не використовують своїх
повноважень щодо визнання правочинів нікB
чемними під час проведення податкових пеB
ревірок. Не вживаються всі необхідні заходи
щодо належної організації відпрацювання
таких суб’єктів [7]. 

Кримінальні справи за фактами фіктивB
ного підприємництва до суду направляються
здебільшого без надання оцінки діям органіB
заторів злочинів, посадових осіб підприємств
реального сектора економіки, які користуваB
лися послугами «конвертаційних» центрів,
без відшкодування збитків, завданих держаB
ві. Така ситуація потребує дієвого вирішення
вже сьогодні. 

Висновки 

Основним критерієм ефективності боB
ротьби з фіктивним підприємництвом мають
стати такі результати діяльності правоохоB
ронних органів, як: 

надання оцінки діям усіх користувачів
послуг «фіктивних» підприємств під час доB
судового слідства у кримінальних проваB
дженнях; 

перешкоджання організаторам схем із наB
дання послуг фіктивних підприємств знайти
шляхи для ліквідації таких суб’єктів і відB
шкодування державі завданих такими діями
збитків. 

Необхідно розробити механізми взаємоB
дії ДПА, МВС, інших центральних органів
виконавчої влади – власників спеціальних
інформаційних систем чи документальних
баз даних шляхом створення відомчих електB
ронних баз даних, їх взаємодії «online», широB
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кого використання інших високих інфорB
маційних технологій. 

Вважаємо за доцільне створення системи
вільного обміну інформацією та досвідом між
спеціальними підрозділами інших держав,
які ведуть боротьбу з легалізацією злочинB
них прибутків, шляхом укладання двостоB
ронніх угод на засадах взаємності. 

Функціонування міждержавних госпоB
дарських зв’язків (насамперед із державами
близького зарубіжжя) вимагає вирішення ще
однієї проблеми – створення правової бази
міждержавної господарської діяльності, узB
годженої з уже прийнятими актами націоB
нального законодавства, яке, у свою чергу,
має бути узгоджене з нормами міжнародного
права. 

Необхідно також передбачити фінансові
санкції щодо банківських установ, в яких
встановлені факти використання декількох
банківських рахунків фіктивного суб’єкта
підприємницької діяльності. На особливу уваB
гу заслуговують факти реєстрації підприB
ємств і їх подальший супровід юридичними
фірмами та приватними підприємцями на
основі нотаріально завірених доручень. Як
правило, такі фірми є ініціаторами створенB
ня нових фіктивних суб’єктів підприємницьB
кої діяльності. 

На жаль, напрацювання кримінологів не
використовуються фінансистами для розB
роблення ефективних моделей інвестиційної
діяльності, які б унеможливлювали утворенB
ня фіктивних «інвестиційних фондів», фінанB
сових пірамід, фіктивних підприємств, «конB
вертаційних» центрів. Не використовують
напрацювання кримінологів і фахівці криміB

Стаття надійшла до редакції 21.03.2013 р.

This article investigates the issue of combating fraudulent enterprise in Ukraine, highlights problems
of a fictitious business as the main tool legalization of money in Ukraine and possible solutions are 
offered. 

В статье исследуются вопросы о противодействии фиктивному предпринимательству в
Украине, освещаются проблемы существования фиктивного предпринимательства как главного
инструмента легализации денег в Украине, а также предлагаются возможные пути их решения.

нального права, які є авторами ст. 205 КК
України, за якою злочином є створення або
придбання суб’єктів підприємницької діяльB
ності з метою прикриття незаконної діяльB
ності, а сама незаконна і вкрай суспільно неB
безпечна діяльність, що лежить в основі майB
же всіх сучасних економічних злочинів (уклаB
дення фіктивних угод, конвертаційних схем
тощо), не є злочином [8, с. 105]. 
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Українське законодавство не виділяє розB
крадання культурних цінностей (предB
метів антикваріату) як окремий злочин

на відміну від законодавства Російської ФедеB
рації, у Кримінальному кодексі якої передбаB
чена відповідальність за розкрадання предмеB
тів або документів, що мають особливу історичB
ну, наукову, художню або культурну цінність
(ст. 164) [1, с. 185]. Разом із тим за останні 10 роB
ків в Україні вчинено понад 3 тис. злочинів, поB
в’язаних із протиправним заволодінням антиB
кваріатом, із них розкрито майже половину [2,
с. 100]. Викрадені культурні цінності потрапляB
ють на «чорні ринки», які функціонують пракB
тично у всіх обласних центрах України, і через
їх мережу дістаються до контрабандистів. ЗначB
на частина викрадених в Україні культурних цінB
ностей опиняється на великих «чорних ринках»
антикваріату, що діють у Москві, СанктBПетерB
бурзі. Таким чином, через діяльність злочинB
ців Україна значною мірою позбавляється своєї
культурної спадщини. А відповідно до ст. 5 «ОсB
нов законодавства України про культуру» одним
із прав громадян України у сфері культури є їх
доступ до культурних цінностей. Отже, збереB
ження культурних цінностей – важлива складоB
ва забезпечення права на доступ до них [3, с. 25]. 

Окремі питання запобігання розкраданню
культурних цінностей розглядали такі науковB
ці, як В. Бабакін, В. Гусак, В. Жадько, В. КоваB
льов, В. Первушин, В. Фурман, Ю. Юринець та
інші. Проте кримінологічного дослідження цієї
проблематики на відповідному науковому рівні
в Україні не проводилося. 

Метою цієї статті є визначення основних
напрямів запобігання розкраданню культурB
них цінностей в Україні й удосконалення дерB
жавного управління в цій сфері. 

Одним із найважливіших заходів поліпшенB
ня охорони музейних, бібліотечних, архівних
колекцій є запровадження багаторівневої сисB
теми безпеки, що складається з трьох рубежів.
Перший рубіж захищає будівельні конструкції

параметрів об’єктів (віконні та дверні отвори,
люки, вентиляційні канали й інші елементи
будівель, доступні для проникнення злочинців)
і полягає в установці на об’єктах спеціальних
загороджень. Другий рубіж захищає внутрішні
отвори та території приміщень від несанкціоноB
ваної появи осіб в зоні охорони. Третій рубіж
передбачається для захисту окремих найбільш
цінних експонатів, музейних вітрин, скульптур,
картин тощо. Особливо цінні експонати та діB
лянки установ, де вони знаходяться, необхідно
забезпечувати додатковими автоматичними заB
собами сигналізації та кнопками виклику охоB
рони. При цьому зазначена система має функціB
онувати цілодобово. Технічний прогрес та вдосB
коналення майстерності злочинців вимагає розB
роблення охоронних засобів нового типу. 

Слід також використовувати методи захисB
ту, які не потребують великих затрат: виведенB
ня сигналізації на телефони квартир співробітB
ників цих установ або дільничних інспекторів
міліції, монтаж автономної звукової та світлоB
вої сигналізації, що реагує на проникнення на
об’єкт сторонніх осіб (місцеві сирени, дзвониB
ки, прожектори, лампи тощо). В умовах ринкоB
вих відносин необхідно шукати нові способи
розрахунку за охорону закладів культури, в тоB
му числі за допомогою отримання кредитів на
встановлення охоронних систем або коштів блаB
годійних організацій. 

Практика свідчить, що сторожова охорона
музеїв, як правило, у зв’язку з низкою об’єктивB
них і суб’єктивних обставин (слабка матеріальB
на заінтересованість, похилий вік сторожів тоB
що) не завжди може забезпечити належний
рівень охорони. Тому як профілактичний захід
необхідно використовувати здачу об’єктів під
охорону міліції. Оскільки заклади культури
часто не мають потрібних коштів Уряд України
має переглянути в бік зменшення тарифи на обB
слуговування їх підрозділами Державної служB
би охорони МВС України. 

Подоланню умов, що сприяють викраденню
культурних цінностей із приватних колекцій
(90 % експонатів яких, за оцінками фахівців, не
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опубліковані та не каталогізовані), могло б поB
сприяти створення в Україні музею приватних
колекцій, аналоги якого функціонують в інших
країнах, наприклад у США. Існують також інші
приклади запобігання крадіжкам. Так, деякі роB
боти Пікасо, колекції ЛифаряBАлефельдт зберіB
гаються у швейцарському банку [4, с. 135]. НеB
обхідно посилити охорону музеїв й інших місць
збереження предметів антикваріату, оскільки
увага злочинців все більше зосереджується на
художніх творах, що перебувають у приватних
осіб, у музеях, на балансі відомчих установ і заB
пасників [5].  

Досвід російських музеїв і бібліотек свідB
чить, що слід розглянути питання створення у
великих українських музеях власних служб
безпеки. Такі служби створені в Державному
Ермітажі, Третьяковській галереї, Російській
національній бібліотеці. В Іркутському обласB
ному художньому музеї введена власна фізична
охорона, екіпіровану спецзасобами захисту та
радіозв’язком, уніформою [6, с. 415]. Доцільно
запровадити практику спільних занять і навB
чань співробітників музеїв, підрозділів позавіB
домчої та пожежної охорони на випадок виникB
нення надзвичайних ситуацій, а також підвиB
щити контроль за співробітниками й охоронцяB
ми закладів культури, оскільки у багатьох виB
падках викрасти предмети антикваріату неможB
ливо без сприяння (або прямої участі) з їх боку. 

Належну увагу слід приділити охороні тих
культурних цінностей, що зберігаються в кульB
тових спорудах. Зокрема, слід було б розробити
та ввести в дію документи, які б регламентуваB
ли порядок зберігання культурних цінностей,
що знаходяться у користуванні релігійних орB
ганізацій. Необхідно підписати угоду між МВС
України та найбільшими релігійними конфеB
сіями щодо поетапного маркірування предметів
релігійного культу, які мають культурну цінB
ність. Для виявлення таких предметів треба заB
лучати фахівців Міністерства культури. Крім
того, доцільно за прикладом світських установ
встановити в релігійних організаціях обов’язкоB
ву процедуру прийманняBздавання матеріальB
них (у тому числі культурних) цінностей. При
переміщенні старовинних предметів в інші дерB
жави релігійні організації мають інформувати
про це правоохоронні органи. 

Актуальність боротьби з розкраданнями
культурних цінностей вимагає постановки пиB
тання про створення в системі МВС України
спеціального, професійно орієнтованого підрозB
ділу, призначенням якого було б забезпечення
безпеки національного культурного надбання
та боротьба з корисливими посяганнями в цій
сфері. На сьогодні в МВС України розкрадання
культурних цінностей вважаються злочинами
загальнокримінальної спрямованості, тому ниB
ми займаються співробітники, які розкривають
звичайні крадіжки, грабежі, розбої. На необхідB
ність створення спеціалізованих підрозділів по
боротьбі з розкраданнями культурних цінносB
тей зверталася увага на нараді Інтерполу 1996 р.

[7, с. 170]. Слід застосовувати позитивний
міжнародний досвід, у тому числі досвід РосійB
ської Федерації, де з початку 90Bх років XX ст.
для протидії розкраданню культурного надбанB
ня прийняті спеціальні нормативні акти, спряB
мовані на посилення діяльності органів дізнанB
ня, слідчого апарату з розкриття та розслідуB
вання такого роду злочинів, створені спеціальні
підрозділи у складі обласних управлінь МВС,
введена в дію централізована система обліку
викрадених предметів антикваріату, системаB
тично проводяться наукові дослідження [8, с. 5].
Періодично в найбільш криміногенних регіB
онах України мають проводитися широкомасB
штабні оперативноBпрофілактичні заходи, коли
протягом певного часу ресурси МВС України й
інших правоохоронних органів концентруютьB
ся на боротьбі з посяганнями на культурні цінB
ності, при цьому має здійснюватися взаємодія з
прикордонними державами. 

Необхідно посилити контроль за обігом (реB
алізацією та переміщенням) предметів антиB
кваріату, оскільки серед основних причин поB
ширення корисливих зазіхань на культурні цінB
ності, ускладнення розшуку викрадених речей і
складнощів у запобіганні їх контрабандному
вивезенню залишаються недоліки в забезпеB
ченні обліку наявних предметів антикваріату, що
знаходяться в організаціях різних форм власB
ності, у приватних осіб. Оскільки на сьогодні в
Україні не існує державних і регіональних катаB
логів, фотоB та відеотек культурних цінностей,
то в разі їх викрадення важко орієнтувати праB
воохоронні органи при розслідуванні злочинів.
Було б корисним створення загальноукраїнсьB
кого переліку існуючих в Україні культурних
цінностей (або хоча б найбільш визначних з
них). За кордоном вилучається багато антиB
кварних речей, що були контрабандно вивезені
з нашої держави, проте документально довести
їх українське походження, на жаль, неможливо,
отже, неможливо і вимагати їх повернення в
Україну. 

Із метою попередження розкрадань і контB
рабанди культурних цінностей вважаємо за неB
обхідне провести повний облік усіх наявних в УкB
раїні особливо цінних предметів антикваріату
незалежно від місця їх зберігання (у музеях,
церквах, державних і приватних колекціях тоB
що), скласти їх каталоги (картотеки). Крім того,
слід нанести на такі предмети спеціальні невиB
димі неозброєним оком позначки (маркіруванB
ня), для чого необхідно розробити необхідні меB
тодики й технології. Це дозволило б швидко
ідентифікувати викрадену річ за допомогою
відповідних сканерів у разі її затримання. ЗаB
слуговує на увагу досвід Нижегородської обB
ласті РФ із створення єдиного електронного
каталога творів мистецтва та релігійного кульB
ту (система «Хранитель») із спеціальним маркіB
руванням, що наноситься на антикварні речі та
свідчить про їх оригінальність. Зокрема, в пракB
тику УВС Нижегородської області ввійшло заB
стосування технології «Ефтен» по фіксації й обB
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робці спеціальними засобами предметів реліB
гійного культу з метою спостереження за пеB
реміщенням цінностей та ідентифікації їх у виB
падках розкрадання [9, с. 101]. 

Фахівцями НауковоBдослідного інституту
Національної академії внутрішніх справ УкраB
їни в лабораторних умовах розроблені й апроB
бовані нові засоби захисту носіїв інформації та
предметів культурної спадщини із застосуванB
ням слаборадіоактивних препаратів (нуклідів).
Суть одного з розроблених способів маркіруB
вання об’єктів полягає в нанесенні препарату
(носія слаборадіоактивного ізотопу) на поверхB
ню об’єкта, що маркірується, одним із методів: фіB
зичним, хімічним, точечноBгальванічним, електB
роіскровим, іонноBплазменим, а також утворенB
ня слаборадіоактивного індикатора існуючих
фарб, люмінесцентних паст, чорнил, інфрачерB
воних абсорберів, металічних наповнювачів тоB
що [10, с. 97]. Впровадження цієї системи значB
но спростить контроль за обігом культурних цінB
ностей. Тому слід оснастити всі територіальні
ОВС і митні пости приладами для визначення
наявності нанесених раніше позначок. 

Доцільно було б розробити єдиний сертиB
фікаційний документ на предмети антикваріату
(з урахуванням міжнародного досвіду). Він міг
би бути одночасно свідоцтвом про право власB
ності на предмет, його вартість і засвідчував би
законність наміру власника на вивезення предB
мета за межі України. Ще одним заходом посиB
лення контролю за обігом антикваріату могло б
стати впровадження ліцензування діяльності з
продажу культурних цінностей або хоча б тих
предметів антикваріату, які є найбільш цінниB
ми та мають дуже високу вартість, оскільки ісB
нуючі Правила торгівлі антикварними речами
(затверджені наказом Міністерства економіки
та з питань європейської інтеграції України та
Міністерства культури і мистецтв України від
29.12.2001 р. № 322/795) не накладають обмеB
жень на проведення такої торговельної діяльB
ності. Крім того, немає належної відповідальB
ності за порушення цих правил. Також, за приB
кладом країн Європи, можна було б запровадиB
ти ліцензування діяльності колекціонерів. ДоB
цільно встановити порядок, за яким органи
внутрішніх справ разом із представниками оргаB
нів Міністерства культури провадили б діяльB
ність із виявлення колекціонерів і надавали б їм
допомогу у складанні опису колекцій, їх охоB
роні, роз’ясненні законодавства. 

Сприятиме попередженню розкрадань і конB
трабанди створення державного реєстру кульB
турних цінностей. Його прообразом є книги реB
єстрації надходжень одиниць збереження у муB
зеях, генеральні каталоги бібліотек, описи арB
хівних справ. Ці документи є елементами тієї інB
формаційної бази, на якій і повинен створюваB
тися державний реєстр. Ведення державного
реєстру досить просто при централізованому
збереженні цінностей (золотий запас, алмазний
фонд тощо) і досить ускладнене при децентB
ралізованому збереженні. Постановою КабінеB

ту Міністрів України від 12.08.1992 р. № 466
затверджено Положення про Державний реB
єстр національного культурного надбання. ПроB
те робота над реєстром досі перебуває в початB
ковій стадії. 

Основними цілями створення державноB
го реєстру є: підвищення ефективності обліку
культурних цінностей; збільшення ймовірності
своєчасного повернення цінностей їх законним
власникам при експонуванні їх на виставках;
збільшення ймовірності повернення цінностей
їх законним власникам при розкраданні; облік
затриманих (знайдених) культурних цінностей;
облік антикваріату, реалізованого через мережу
антикварних магазинів і аукціонів; проведення
мистецтвознавчих експертиз із метою забезпеB
чення повернення цінностей їх законним власB
никам і поповнення фондів об’єктів культури. 

Сучасні інформаційні технології, засоби обB
робки та передачі інформації вже зараз дозвоB
ляють автоматизувати ведення державного реB
єстру культурних цінностей і спростити роботу
з ним. Використання нових інформаційних техB
нологій із застосуванням запам’ятовуючих приB
строїв дозволяє організувати ретельний облік і
контроль. Критеріями добору одиниць збереB
ження до державного реєстру на першому етапі
його створення могла б бути добра воля власB
ників і їх заінтересованість в оголошенні наявB
ності культурних цінностей у їх фондах. На наB
ступних етапах формування державного реєстB
ру має бути прийняте спеціальне урядове ріB
шення про обов’язкову реєстрацію предметів
культурної спадщини. Крім того, в реєстр поB
винні заноситися відомості про предмети анB
тикваріату, які знаходяться на зберіганні у реB
лігійних організаціях. 

Висновки 

Проведений аналіз дозволяє виділити такі
напрями запобігання розкраданню культурних
цінностей: 

створення в Україні музею приватних коB
лекцій, де б під надійною охороною зберігалися
предмети антикваріату, що належать приватB
ним особам; 

впровадження багаторівневої системи безB
пеки музеїв, яка складається з декількох «руB
бежів» охорони; 

використання інноваційних методів охороB
ни та тих способів, які не потребують великих
фінансових затрат; 

здача об’єктів під охорону міліції; 
створення у великих музеях власних служб

безпеки; 
підвищення контролю за співробітниками 

й охоронцями закладів культури; 
поліпшення охорони культових споруд; 
створення спеціальних підрозділів по боB

ротьбі з посяганнями на культурні цінності в
системі МВС України; 

посилення контролю за обігом (реалізацією
та переміщенням) предметів антикваріату; 
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складання переліку існуючих в Україні
особливо цінних предметів антикваріату; 

нанесення на культурні цінності спеціальB
них маркірувань; 

розроблення єдиного сертифікаційного доB
кумента на предмети антикваріату; 

впровадження ліцензування торгівлі антикB
варіатом і колекційної діяльності; 

створення державного реєстру культурних
цінностей; 

допомога державних органів колекціонерам
у складанні опису колекцій, їх охороні тощо. 

У подальшому необхідним є більш докладB
не розроблення кожного з окреслених нами
напрямів. 
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In the article the basic directions of prevention of thefts of cultural values are researched. The 
author offers measures of improvement of state administration in this sphere. 

В статье исследуются основные направления предотвращения хищения культурных ценностей,
предлагаются меры совершенствования государственного управления в этой сфере. 
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Розслідування злочинів – це пізнавальB
на діяльність слідчого, спрямована на
збирання, дослідження й оцінку докаB

зової інформації. На стадії досудового розсліB
дування така діяльність відбувається у форB
мі слідчих або розшукових дій (ст. 223 КриB
мінального процесуального кодексу (далі –
КПК) України). В слідчій практиці нерідко
виникає необхідність перевірити зібрану інB
формацію або слідчу версію, висунуту на підB
ставі таких даних. Це можливо як за допомоB
гою зіставлення з іншими наявними доказаB
ми, так і через отримання нових. При цьому
існують слідчі дії, спеціально призначені для
перевірки отриманих доказів [1, c. 42–44]. 
До групи так званих «перевірочних» слідчих
дій, зокрема, належать слідчий експеримент і
перевірка показань на місці. 

Перевірка показань на місці – самостійна
слідча дія, яка являє собою процес зіставленB
ня інформації, отриманої під час допиту й
(або) ідеальних слідів пам’яті, з матеріальB
ною обстановкою місця події за допомогою
розповіді, демонстрації та пояснень особи,
показання якої перевіряються, з метою виявB
лення її поінформованості про дані, що пеB
ревіряються або уточнюються, а також встаB
новлення нових фактичних даних. Слідчий
експеримент (на відміну від перевірки покаB
зань на місці) полягає у проведенні спеціальB
них дослідів із метою перевірки зібраних доB
казів, отримання нових доказів, перевірки й
оцінки слідчих версій про можливість існуB
вання тих чи інших фактів, що мають значенB
ня для розслідування злочину та встановленB
ня істини у справі [2, c. 290]. 

Процес провадження цих слідчих дій та
отримані при цьому результати мають бути
процесуально зафіксовані з тим, щоб вони
могли зайняти місце серед інших доказів по
справі. 

Метою цієї статті є дослідження особлиB
востей використання під час слідчого ексB
перименту та перевірки показань на місці
додаткових способів фіксації (виготовленB
ня планів чи схем, фотозйомки, відеозапиB
су), виявлення шляхів підвищення ефекB
тивності їх використання та розроблення
на цій основі практичних рекомендацій
для слідчих органів України. 

Окремі аспекти фіксації інформації під
час слідчого експерименту та перевірки поB
казань на місці розглядались у роботах віB
домих учених процесуалістів і криміналісB
тів: І. Биховського, О. Васильєва, А. Дулова,
В. Колмакова, В. Коновалової, В. ЛукашеB
вича, І. Лузгіна, С. Степічева, С. Шейфера, 
В. Шепітько. На рівні дисертаційних досліB
джень цим слідчим діям присвятили свої праB
ці А. Андрєєв, Л. Ароцкер, Р. Бєлкін, Н. ГуB
ковська, Д. Заяць, О. Зозулінський, О. МасB
лов, О. Рубан, Л. СояBСерко, В. Стратонов, 
В. Уваров, М. Хлинцов, О. Ципленкова, І. ЧадB
нова, Ш. Ярамиш’ян. 

У криміналістичній літературі розглядаB
ються в основному технічні аспекти фіксації
доказової інформації під час слідчих дій. РаB
зом із тим заслуговують на увагу методоB
логічна основа фіксації слідчого експерименB
ту та перевірка показань на місці. Обидві
слідчі дії призначені для перевірки вже зіB
браних доказів. Процедура цих слідчих дій
передбачає достатньо оригінальне поєднанB
ня методів пізнання з метою перевірки наявB
ної інформації [3, c. 60]. Так, перевірка покаB
зань на місці передбачає можливість викоB
ристання специфічного методу отримання
інформації, що дозволяє виявляти та встаB
новлювати дані, не доступні іншим процесуB
альним формам одержання доказів. Таким
методом є зіставлення показань про пов’яB
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зані з певним місцем обставини злочину з
фактичною обстановкою на цьому місці, покаB
заною слідчому особою, яка дала показання.
Цей метод є різновидом методу порівняння,
який є основою для перевірочних слідчих дій. 

Процес зіставлення складається з трьох
взаємозалежних елементів – розповіді, покаB
зу й огляду. Особа, показання якої перевіряB
ються, розповідає про події, що відбулися на
даному місці, обставини, тісно з ними пов’яB
зані. У порядку уточнення їй можуть бути
поставлені запитання слідчим, і з його дозвоB
лу – іншими учасниками слідчої дії. РозпоB
відь особи на місці події супроводжується деB
монстрацією окремих дій і поз, які не мають
дослідного характеру, а також показом окреB
мих об’єктів, орієнтирів, що входять до заB
гального комплексу даної обстановки. Таким
чином, під час цієї слідчої дії особа, показанB
ня якої перевіряються, у присутності слідчоB
го фактично створює криміналістичну моB
дель події (реконструює подію). Суттєво, що
ця модель будується на підставі показань, що
перевіряються, а сама модель виступає інстB
рументом для перевірки показань. ПереваB
гою такого способу перевірки показань є наB
очність та ілюстративність моделі. Слідчий
сприймає реальне місце, предмети, сліди, а
також пояснення й дії особи, показання якої
перевіряються. При цьому побудована у свіB
домості слідчого уявна модель події доповB
нюється сприйнятими образами справжньої
обстановки, а також поясненнями та діями
цієї особи. 

Одночасно слідчий перевіряє фактичні
дані, що містяться в цій моделі, на предмет
відповідності наявній обстановці на місці
події. Він упевнюється в існуванні самого місB
ця, об’єктів і орієнтирів, стає очевидцем дій,
що демонструються особою, показання якої
перевіряються. Тому неодмінною умовою
ефективності та вірогідності результатів такої
перевірки є дослідження і фіксація фактичB
ної обстановки місця події для підтвердженB
ня правильності показань, що перевіряються
[4, c. 14]. Вивчення розташування місця,
об’єктів та орієнтирів, зазначених особою, поB
казання якої перевіряються, входить у зміст
методу зіставлення. 

Очевидно, що використання такого доB
статньо складного методу перевірки даних (зіB
ставлення), результатом якого є утворенB
ня криміналістичної моделі події, вимагає заB
стосування відповідних способів фіксації.
На нашу думку, основним критерієм у виборі
останніх є їх здатність наочно ілюструвати
отриману інформацію. Так, якщо під час пеB
ревірки показань на місці відбувається реB
конструкція розташування учасників події в
певний момент часу, то такі результати опиB
сати словами в протоколі достатньо складно,

а іноді й неможливо. Простіше в цьому виB
падку скласти схему, план або здійснити фоB
тозйомку. Перевага такого способу дії поляB
гає у спрощенні наступної оцінки результаB
тів слідчої дії. Адже фототаблиця у порівB
нянні з протоколом має очевидний плюс у
формуванні уявлення про просторове розтаB
шування учасників події. 

У криміналістичній літературі звертаєтьB
ся увага на доцільність застосування графічB
ного способу фіксації результатів перевірки
показань на місці. Так, Л. СояBСерко зазнаB
чає, що слід заздалегідь скласти план (схему)
місця проведення майбутньої слідчої дії, а в
процесі її проведення позначати на ньому
маршрут та об’єкти, про які повідомляє осоB
ба, показання якої перевіряються [5, c. 75].
М. Хлинцов вважає, що з метою фіксації реB
зультатів перевірки показань підозрюваного
можна використовувати топографічну карту
місцевості, на якій позначається шлях просуB
вання, об’єкти та сліди, зазначені особою, поB
казання якої перевіряються [6, c. 98]. О. ВаB
сильєв і С. Степичев рекомендують у процесі
допиту запропонувати особі, показання якої
перевіряються, скласти схему з позначкою
знаходження об’єктів на місці вчинення злоB
чину, а також взаєморозташування окремих
осіб – учасників події [7, c. 30]. Отриманою в
такий спосіб інформацією можна буде оперуB
вати в перебігу перевірки показань на місці.
На нашу думку, застосування плану теритоB
рії (приміщення) не тільки полегшує фіксаB
цію результатів слідчої дії, а й дозволяє ефекB
тивніше зіставляти пояснення особи, покаB
зання якої перевіряються, з наявною обстаB
новкою. Вважаємо, що застосування слідчим
плану (схеми) при поясненні особою обстаB
вин події та показі обстановки є тактичним
прийомом. У випадках, коли місце, де провоB
диться перевірка показань, характеризується
недостатньою оглядовістю, план (схема) доB
зволяє слідчому чіткіше сприймати обстановку. 

Фототаблицю можна розглядати як різB
новид криміналістичної моделі [8, c. 123]. ФоB
тотаблиця – це графічна модель об’єкта. На
відміну від схеми або масштабного плану, воB
на є результатом застосування науковоBтехB
нічного засобу – фотоапарату. В майбутньоB
му під час проведення слідчих або розшукоB
вих дій можливе застосування науковоBтехB
нічних засобів, які дозволяють утворювати
цифрові графічні 3D моделі об’єктів, що досліB
джуються [9, c. 166]. 

Цифрова графічна 3D модель може бути
отримана за допомогою лазерного 3D сканеB
ра. Сучасні лазерні 3D сканери складаються з
двох основних компонентів: скануючої системи
та цифрової фотоB або відеокамери. В резульB
таті в цифровому файлі міститиметься «хмара
точок», що представляє у графічній формі
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поверхню просканованого об’єкта або проB
стору, у тому числі розміри сканованих об’єкB
тів із високою точністю вимірювання та коB
ординати GPS. Така інформація поєднується
з відповідними цифровими фотознімками
або відеозйомкою для точної передачі кольоB
ру об’єктів. За допомогою відповідного проB
грамного забезпечення такі дані можуть бути
представлені у вигляді фотореалістичної моB
делі місця події. Остання дозволяє розглядаB
ти місце з будьBякого ракурсу, точно визнаB
чати розміри об’єктів і відстані між ними, а
також кути взаємного розташування об’єкB
тів, здійснювати аналіз плям крові для виB
значення траєкторії їх утворення, проводити
розміщення пояснювальних написів як на
3D моделі місця події, так і на його двоB та триB
вимірному плані. Всі двоB та тривимірні зоB
браження місця події в необхідному ракурсі та
з поясненнями можуть роздруковуватися за
допомогою принтера з подальшим їх оформB
ленням у вигляді відображень тривимірної
моделі місця події, фототаблиць, планів місB
ця події. Відповідні файли результатів лазерB
ного 3D сканування та фотозйомки, записаB
ні на оптичний диск, можуть додаватися до
протоколу. 

Можна навести приклади, коли необхідB
но використовувати графічні способи фіксаB
ції перевірки показань на місці. Наприклад,
як підозрюваний указує на деталі обстановB
ки, знання яких свідчить про його винну
поінформованість щодо обставин досліджуB
ваної події; або декілька підозрюваних під
час окремо проведених перевірок їх показань
на місці події вказують на одні й ті самі деB
талі обстановки, що також свідчить про їх
винну поінформованість. Такі об’єкти на
місцевості виступають орієнтирами, оскільки
дозволяють упізнати фрагмент місцевості,
зіставити показання декількох співучасниB
ків. Графічна фіксація доцільна й у випадку,
коли особа, показання якої перевіряються,
вказує на деталі обстановки, що не збереглиB
ся на момент проведення слідчої дії (це може
бути місце, де знаходилися викрадені речі,
тощо). 

Графічні моделі під час перевірки покаB
зань на місці є необхідними не тільки для
фіксації просторового розміщення предметів
на місці події, а й документування зовнішньоB
го вигляду цих предметів. Відомі випадки,
коли під час перевірки показань на місці буB
ли виявлені сліди, причинно пов’язані з поB
дією злочину, наприклад, речі, які належали
потерпілій по справі про зґвалтування. 

Основою слідчого експерименту є експеB
риментальний метод. Так, Н. Гуковська вваB
жає, що завданням слідчого експерименту є
встановлення за допомогою дослідів або виB
пробувань, що проводяться слідчим, факту,

чи могла або не могла подія або явище відбуB
ватися в певних умовах або певним чином
[10, c. 13]. Експериментальний метод надає
можливість: неодноразово повторювати явиB
ща, що спостерігаються, в будьBяких умовах;
вивчати явища, які відбуваються в природB
них умовах дуже швидко або дуже повільно,
що перешкоджає їх спостереженню; досліB
джувати такі явища, які в ізольованому виB
гляді не можуть спостерігатися в природі; виB
окремлювати в процесі вивчення окремі стоB
рони явища, окремі ознаки об’єкта [11, c. 185].

У разі проведення слідчого експерименту
необхідно дотримуватися таких умов: обмеB
жена кількість учасників експерименту, проB
ведення експерименту в умовах, максимальB
но наближених до тих, в яких відбувалася
подія або факт, що перевіряється; багатораB
зовість проведення однорідних дослідів; проB
ведення дослідів у декілька етапів [12, c. 80].
Проведення експерименту вимагає спеціальB
ного вибору та створення умов, максимально
наближених до тих, у яких відбувалася доB
сліджувана подія. Таким чином, за відсутносB
ті можливості обрати аналогічні умови, виB
никає необхідність у їх моделюванні, наприB
клад, освітлення, звукові, кліматичні умови,
матеріальна обстановка події, форма, вага
предметів, за допомогою яких виконуються
дії, тощо. Якщо підібрати або реконструюваB
ти певні умови неможливо, необхідно врахоB
вувати ступінь незбігу умов під час оцінки
результатів експерименту. 

У слідчій практиці трапляються випадки,
коли результати слідчого експерименту або
перевірки показань на місці використовуютьB
ся як матеріали під час проведення судових
експертиз. Так, під час перевірки показань на
місці по кримінальному провадженню про
розбійний напад підозрюваний демонструє,
яким чином він наніс ножові поранення поB
терпілій. Результати слідчої дії надалі викоB
ристовуються під час судовоBмедичної ексB
пертизи. Інший приклад: за кримінальним проB
вадженням про наїзд транспортного засобу
на пішохода з метою встановлення можлиB
вості своєчасної оцінки водієм дорожньої
обстановки провадиться слідчий експериB
мент, під час якого здійснюється реконструкB
ція події ДТП, моделюються різні варіанти
ситуації. Результати слідчого експерименту
надалі виступають матеріалами судової ексB
пертизи [13, c. 163]. У таких випадках створенB
ня графічних моделей місця події та дій його
учасників допоможе експерту виконати поB
ставлені завдання. 

Під час слідчого експерименту та переB
вірки показань на місці може виникнути неB
обхідність фіксації інформації динамічного
характеру. Наприклад, процес і результати доB
слідів, послідовність виконання окремих дій,
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маршрут пересування, поведінка особи, поB
казання якої перевіряються, зокрема, її ініціB
атива в демонстрації дій, напрямків руху, розB
ташування окремих об’єктів, відтворенні перB
вісної обстановки. В таких випадках доцільB
но використовувати відеозапис. 

Висновки 

Особливостями процесу пізнання під час
перевірочних слідчих дій – слідчого експеB
рименту та перевірки показань на місці є акB
тивне використання методу моделювання,
що передбачає необхідність застосовувати
способи фіксації, придатні для створення граB
фічних моделей досліджуваних об’єктів. СеB
ред існуючих додаткових способів фіксації
слідчих дій такі можливості мають складенB
ня планів, схем, здійснення фотозйомки, відеоB
запису. Тому використання цих способів фікB
сації під час слідчого експерименту та пеB
ревірки показань на місці є необхідним. ГраB
фічні моделі, отримані за допомогою склаB
дення планів, схем, здійснення фотозйомки,
відеозапису спрощують наступну оцінку реB
зультатів слідчої дії, надають більше можлиB
востей для використання цієї інформації під
час кримінального провадження. 
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The article is devoted to problems of improvement of ways and receptions of fixation of verifying in�
vestigative actions on an example of investigative experiment and verifying testimony at the crime scene.
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следственных действий на примере следственного эксперимента и проверки показаний на месте.
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Незважаючи на те, що злочинність, поB
в’язана з податком на додану вартість
(далі – ПДВ), є одним із невід’ємних

елементів сучасної організації громадського
життя, держава та суспільство мають у своB
єму розпорядженні можливості для того, щоб
стримати несприятливі тенденції такої злоB
чинності, забезпечити поступове зниження її
рівня, пом’якшити її наслідки. Це вимагає розB
роблення та виконання заходів соціального,
економічного, виховного, організаційного, інB
формаційноBаналітичного, правового харакB
теру, спрямованих на запобігання протиправB
ним замахам, тобто на профілактику злочинB
ності, пов’язаної з ПДВ. 

Підхід до злочинності, пов’язаної з ПДВ,
як соціальноBнегативного явища повинен пеB
редбачати відповідну стратегію боротьби з
нею, одним із напрямів якої є запобігання
злочинів, тобто діяльність держави та сусB
пільства, спрямована проти злочинності з меB
тою утримання її на мінімальному рівні за
допомогою впливу на причини й умови, які її
породжують [1, с. 153]. 

Проблеми протидії податковим злочинам
у державі завжди були в центрі уваги фахівB
ців у галузі кримінології та кримінальноB
го права. Про це свідчать роботи вітчизняних 
учених В. Антипова, В. Білоуса, В. Поповича, 
В. Предборського (досліджували проблеми
ПДВ і його зв’язку з тінізацією вітчизняної
економіки), Р. Гревцової, Н. Гуторової, О. ДуB
дорова (досліджували кримінальноBправові
проблеми відповідальності за злочини, поB
в’язані з ПДВ), О. Задорожного, О. Дзісяка,
В. Лисенка (досліджували проблеми розсліB
дування злочинів, пов’язаних із ПДВ), Л. СкаB
лозуба, О. Білоконя, С. Чернявського, Р. ДовB
баша, В. Василенчука (досліджували проблеB
ми протидії злочинам, пов’язаним із незаконB
ним відшкодуванням ПДВ). 

Метою цієї статті є дослідження на основі
сучасних теоретичних концепцій юридичB
них наук соціальноBправової природи ПДВ,
методики запобігання, викриття та докуB
ментування злочинів, пов’язаних із незаB
конним відшкодуванням ПДВ. 

Аналіз наявної інформації, оперативноB
розшукових і кримінальних справ свідчить,
що організовані злочинні угруповання активB
но використовують для розкрадання бюджетB
них коштів існуючий порядок відшкодуванB
ня з державного бюджету ПДВ у зв’язку з ексB
портом товарів. З цією метою від імені контB
рольованих ними комерційних структур (як
правило, фіктивних фірм, які не займаються
передбаченою статутом діяльністю) до державB
них податкових адміністрацій (далі – ДПА)
подаються фіктивні документи про нібито
здійснений такими фірмами експорт товарів.
На підставі вказаних документів на їх рахунB
ки у подальшому з державного бюджету пеB
рераховуються кошти на повернення ПДВ,
які, у свою чергу, присвоюються злочинцяB
ми. Для надання вигляду законності злочинB
ним діям попередньо оформлялися безтоварні
накладні на товари, нібито відправлені на
експорт, про закупівлю їх в інших комерційB
них структурах. Проте останні або взагалі не
існували (такі ж фіктивні фірми), або не маB
ли таких товарів у наявності (не виробляли
та не закуповували їх). 

З метою заплутування обліку розрахунки
за нібито поставлені товари здійснюються чеB
рез велику кількість фірм і банків, у тому чисB
лі в різних регіонах. При цьому до ДПА нерідB
ко подаються документи про відшкодування
ПДВ у зв’язку з експортом товарів, який дійсB
но мав місце, але під час виконання зовсім інB
ших угод, де його відшкодування не повинно
проводиться (зокрема, по бартерних операціях).
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Нерідко розкрадання коштів шляхом неB
законного відшкодування ПДВ вчиняється за
участю працівників ДПА, на яких покладаєтьB
ся обов’язок складати письмові висновки про
повернення ПДВ із державного бюджету, а таB
кож митних органів, які оформляють докуB
менти про вивіз товарів на експорт. Вказані
особи, зловживаючи посадовим становищем,
беруть безпосередню участь у розкраданні або
сприяють вчиненню таких злочинів шляхом
внесення в офіційні документи завідомо неB
правдивих відомостей, складання та видачі
завідомо неправдивих документів із різномаB
нітних мотивів (у тому числі за отриману винаB
городу), що на практиці призводить до встаB
новлення розгалужених корумпованих зв’язB
ків між злочинцями та посадовими особами
державних органів, організацій, установ. 

Вказана злочинна діяльність завдає істотB
них збитків державі, тим більше, що розкраB
дання, як правило, вчиняється в особливо веB
ликих розмірах. Слід зазначити, що розкраB
дання саме бюджетних коштів об’єктивно є
суттєвою загрозою як державним інтересам,
так і інтересам громадян, оскільки негативно
впливає на можливість своєчасної виплати
заробітної плати, пенсій, інших обов’язкових
платежів. У той самий час викрадені кошти акB
тивно використовуються для зміцнення екоB
номічної бази організованої злочинності. 

Здійснення боротьби із зазначеними форB
мами злочинної діяльності, як найбільш неB
безпечними, має покладатися, перш за все, на
спецпідрозділи по боротьбі з організованою
злочинністю та корупцією, які наділені досB
татнім обсягом повноважень щодо проведенB
ня оперативноBрозшукових заходів, у тому
числі передбачених Законом України «Про
організаційноBправові основи боротьби з орB
ганізованою злочинністю» від 19.11.2012 р. 

Оскільки розслідування кримінальних
справ про незаконне відшкодування ПДВ
потребує виконання великого обсягу операB
тивноBрозшукових заходів і слідчих дій, вже
на початковій стадії необхідно вирішувати
питання про створення слідчоBоперативних
груп із залученням до їх складу слідчих та
оперативних працівників як спецпідрозділів,
так і податкової міліції, а за необхідності – орB
ганів прокуратури, Служби безпеки України. 

Під час організації роботи по запобіганB
ню та виявленню фактів вчинення злочинів
даної категорії необхідно визначитися з найB
більш імовірними об’єктами для подальшого
розроблення, оскільки проведення суцільних
перевірок усіх суб’єктів зовнішньоекономічB
ної діяльності призведе до розпорошення зуB
силь правоохоронних органів, відволікання
їх на безрезультатні перевірки. Крім того, осB
кільки йдеться про запобігання, виявлення та
розкриття вже вчинених злочинів, на початB
ковому етапі необхідно використовувати як
метод економічного аналізу та моделювання,
так і оперативноBрозшукові заходи. 

З метою виявлення фіктивних експорB
терів і запобігання скоєнню злочинів у майB
бутньому економічний аналіз доцільно розB
починати з поступового вивчення всіх докуB
ментів, пов’язаних із здійсненням зовнішньоB
економічної діяльності та відшкодуванням 
у зв’язку з цим ПВД. Зважаючи на існування
корумпованих зв’язків між злочинцями та
держслужбовцями, така інформація повинна
отримуватися з вимогами конфіденційності,
щоб попередити можливий витік інформації. 

Роботу слід починати з вивчення в регіоB
нальних відділеннях Держказначейства книг
(журналів) обліку повернення платежів із
держбюджету, де, зокрема, відображається і
облік відшкодування ПДВ учасникам зовнішB
ньоекономічної діяльності; листи експортеB
рів із клопотаннями про відшкодування ПДВ
(оригінали); висновки керівників ДПІ про
суми відшкодування ПДВ (номер платіжноB
го доручення про перерахування сум відшкоB
дованого ПДВ повинен бути зазначений у
цьому висновку). Проведений огляд надасть
можливість отримати інформацію про суб’єкB
тів підприємницької діяльності (далі – СПД),
які отримали з бюджету відшкодування ПДВ.
Крім того, в ДПІ вивчаються заяви СПД
(експортерів) про повернення їм ПДВ. РаB
зом із цими заявами повинні бути інші докуB
менти, що підтверджують факти експорту
товарів і сплату ПДВ за такі товари. Також у
ДПІ вивчаються акти тематичних перевірок
підприємстваBекспортера, копії запитів і відB
повідей із приводу виконання угод, на які поB
силається підприємствоBекспортер, висновки
про суми відшкодованих сум ПДВ, журнали
їх реєстрації, щомісячні декларації про донаB
рахування ПДВ, звіти про фінансові резульB
тати господарської діяльності (за формою 2)
[2]. Зібрана інформація дає змогу вже на даB
ному етапі виявити ознаки можливих протиB
правних дій СПД, шляхом порівняння даних
ДПА і Держказначейства. 

Аналогічним чином здійснюється вивченB
ня окремих документів у торговельноBпроB
мислових палатах: заявиBдекларації експорB
терів про отримання ними сертифіката поB
ходження товарів, призначених для експорту,
а також додатки до них (копії документів про
виготовлення або придбання товарів і самі серB
тифікати походження). 

Вивченням добових звітів і журналів проB
ходження транспорту з експортними товараB
ми у пунктах пропуску перевіряється достоB
вірність даних про рух експортних товарів
через такі пункти. У митних органах, де знахоB
дяться пакети документів на експорт товарів
по кожній вивезеній партії, також перевіряB
ється достовірність експорту товарів. Факти
вивезення або не вивезення товарів також слід
перевіряти шляхом порівняння документів
митних органів із даними прикордонних військ
Держкомкордону, служби екологічного контB
ролю, служби міжнародних автомобільних
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перевезень Міністерства транспорту, пости
яких розміщуються на кордоні (перед пункB
тами пропуску) й які теж фіксують виїзд авB
тотранспорту, а також залізничного транспорB
ту (якщо вказується саме цей вид транспорB
ту). Також необхідно перевірити дані українB
ських митниць шляхом їх порівняння з даниB
ми відповідних органів тих держав, до яких 
нібито перевезено вантаж. 

В установах банків вивчаються юридичні
та кредитні (при використанні кредитів) спраB
ви фірмBекспортерів, а також платіжні доруB
чення, що підтверджують розрахунки за приB
дбання й експорт товарів; оглядаються картB
ки із зразками підписів посадових осіб вказаB
них підприємств, платіжні доручення про 
перерахування платежів у доларах США по
електронному зв’язку тощо. Для вчинення
зазначеної категорії злочинів, як правило, заB
лучаються фіктивні підприємства. Тому дуже
важлива наявність оперативної інформації
про протиправний характер діяльності таких
підприємств. 

На підставі проведеного аналізу та наявB
ності інформації про можливу злочинну діB
яльність для її запобігання, припинення та
розкриття заводиться оперативноBрозшукоB
ва справа, де визначаються конкретні методи
та тактичні прийоми проведення оперативB
ноBрозшукових заходів, реалізації отриманих
матеріалів [3]. 

Керівники фірмBекспортерів при склаB
данні необхідних для відшкодування ПДВ із
бюджету контактують із багатьма посадовиB
ми особами державних органів, установ та орB
ганізацій, тому їх діяльність і контакти повинB
ні висвітлюватися джерелами оперативної
інформації, тим більше, що в подальшому це
дозволить встановити особи злочинців. 

На особливу увагу заслуговує наявність
відповідних оперативних позицій, передусім
у державних організаціях та установах, які
займаються оформленням відповідних докуB
ментів про здійснення зовнішньоекономічB
ної діяльності та повернення у зв’язку з цим
ПДВ, оскільки це надає правоохоронним орB
ганам певні можливості як для попередження
вказаних злочинів і заподіяння збитків дерB
жаві, так і для своєчасного викриття та приB
тягнення до передбаченої законом відповіB
дальності корумпованих посадових осіб. ВажB
ливого значення у зв’язку з цим набуває проB
ведення (за наявності відповідних підстав у
передбаченому законом порядку) оперативноB
розшукових заходів (застосування технічних
засобів для зняття інформації з каналів зв’язB
ку, отримання інформації тощо), що дозвоB
лить використовувати в подальшому отриB
мані в результаті їх проведення фактичні даB
ні як джерела (нерідко єдиного) доказів приB
четності посадових осіб саме до розкрадання
державних коштів, зловживання службовим
становищем, службового підроблення, хабарB
ництва тощо. 

Досвід розслідування кримінальних справ
про розкрадання державних коштів шляхом
незаконного відшкодування ПДВ свідчить
про вирішальне значення організації роботи
на стадії реалізації матеріалів оперативноB
розшукової справи, порушення кримінальної
справи, проведення першочергових слідчих
дій, забезпечення відшкодування збитків і заB
побігання вчинення злочинів у майбутньому. 

Разом із тим поспішне порушення криміB
нальних справ на підставі непідготовлених і
неперевірених матеріалів, без своєчасного виB
лучення всіх необхідних документів, затриB
мання підозрюваних може призвести лише
до втрати доказової бази (винні встигають
позбавитися фінансовоBгосподарських докуB
ментів, що відображають діяльність очолюB
ваних ними фірм, приховати грошові кошти
та майно, втекти від органів слідства), тягаB
нини, уникнення посадовими особами, приB
четними до фіктивного експорту, відповідальB
ності за скоєні ними злочини. Тому реаліB
зацію наявних матеріалів необхідно провоB
дити тільки після встановлення достовірних
даних про реальних керівників фірмBекспорB
терів і посадових осіб державних установ, орB
ганізацій, за допомогою яких здійснюється
відшкодування ПДВ, механізм кожної конкB
ретної «операції». Особливу увагу слід приB
діляти даним про рух грошових коштів, тобB
то реалізація оперативних матеріалів проваB
диться саме в той момент, коли кошти за відB
шкодування ПДВ надходять на рахунки фірмB
експортерів, щоб уникнути будьBякої можлиB
вості їх подальшого перерахування, передуB
сім на рахунки інших комерційних структур,
у тому числі фіктивних. За таких обставин
реалізацію матеріалів оперативних розробок
доцільно починати із опитування керівників
фірмBекспортерів. 

Відповідно до законів України опечатуB
ються каси та приміщення, вилучаються всі
предмети і документи, пов’язані з їх діяльB
ністю, вживаються заходи щодо припинення
руху коштів по рахунках. Обов’язковому виB
лученню підлягають: угоди (договори, контB
ракти), накладні, рахунки, копії платіжних
доручень та інші документи на придбання ніB
бито експортованих товарів і розрахунки за них;
такі ж документи про експорт товарів; відB
повідні транспортні документи; копії заяв до
торговоBпромислової палати на отримання
сертифікатів походження на експортовані тоB
вари та самі сертифікати, а також копії ванB
тажних митних декларацій, заяв до податкоB
вих адміністрацій про проведення перевірок
для відшкодування ПДВ; статутні документи. 

Зазначені дії дозволяють, окрім усього,
своєчасно встановити коло підприємств, які
значаться у вказаних документах «постачальB
никами» товарів для фірмBекспортерів і неB
відкладно перевірити пов’язані з цим обставиB
ни, спростувавши тим самим у разі необхідB
ності можливі версії затриманих про законB
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ність проведених ними операцій, про наявB
ність у них таких товарів тощо. 

У разі визнання факту фіктивного ексB
порту необхідно з’ясувати, яким чином ними
вирішувалося питання про відшкодування
ПДВ, отримувалися документи, необхідні
для його відшкодування (зокрема, довідки та
висновки ДПА, вантажні митні декларації
тощо). У разі заперечення вказаних фактів із
посиланням на нібито існуючі угоди про заB
купівлю товарів, необхідно опитати причетB
них до цього осіб підприємствBпостачальниB
ків: коли, за чиєю ініціативою та ким складаB
лися вказані угоди, яким чином передбачаB
лось їх виконати; які саме та коли придбані
товари під час виконання угоди, куди й як
вони транспортувалися до фірмBекспортерів;
яким чином ці обставини відображені у відB
повідних документах таких підприємств; поB
ходження товарів, які поставлялись експорB
терам; де вони зберігалися. 

Під час опитування (у подальшому – доB
питів) слід використовувати наявні докуB
менти та дані, які спростовують версії підозB
рюваних, зокрема про відсутність у них тоB
варів (складських приміщень), надання фікB
тивних відомостей до ДПА, Державного казB
начейства тощо. 

Опитування посадових осіб державних орB
ганізацій та установ, які причетні до оформB
лення документів про необхідність відшкоB
дування ПДВ, на вказаному етапі доцільно
проводити лише про обставини, пов’язані з
підтвердженням фактів фіктивності експортB
них операцій і відшкодування ПДВ, не розB
криваючи при цьому наявність у правоохоB
ронних органів іншої інформації. 

Із метою збереження доказової бази неB
обхідно вилучити всі без винятку документи,
пов’язані з відшкодуванням ПДВ, під вигляB
дом здійснення експорту товарів (в органах,
організаціях та установах, що перелічені), а
також із складанням і виконанням фіктивB
них угод між фірмами експортерами та посB
тачальниками про придбання товарів. 

Вказані оперативноBрозшукові заходи та
дослідчу перевірку необхідно виконати в найB
коротші строки, що потребує залучення до їх
проведення достатньої кількості оперативB
них працівників, погодження напрямів їх роB
боти із слідчими, які у подальшому будуть

призначені для проведення попереднього
слідства. 

З урахуванням зібраних фактичних даB
них невідкладно вирішується питання про
порушення кримінальної справи за статтяB
ми 191, 222, 364–369 Кримінального кодексу
України та створення слідчоBоперативної груB
пи. Відповідно до вимог чинного законодавB
ства проводяться першочергові слідчі дії, спряB
мовані на процесуальне закріплення зібраB
них і пошук нових доказів. 

По виявлених фірмахBекспортерах у поB
дальшому призначаються документальні реB
візії фінансовоBгосподарської діяльності та
відповідні тематичні перевірки дотримання
податкового законодавства із залученням спеB
ціалістів контролюючих органів із обов’язкоB
вим акцентом на відображення обставин, які
підтверджують фіктивність експорту (тобто
безтоварність вказаних операцій) і відсутB
ність у зв’язку з цим підстав для відшкодуванB
ня ПДВ, а за наявності ознак «фіктивного»
підприємництва – про нездійснення фірмою
будьBякої передбаченої статутом діяльності. 

Належна організація роботи з виявлення,
розкриття та розслідування вказаних злоB
чинів у взаємодії з іншими правоохоронними
та контролюючими органами дозволить не
лише повернути до державного бюджету значB
ні кошти, а й суттєво послабити економічне
підґрунтя організованої злочинності. 

Розглянуті основні напрями організації
роботи із запобігання, виявлення та розкритB
тя злочинів, пов’язаних із відшкодуванням
ПДВ, безумовно, не охоплюють усі можливі
ситуації, але в цілому вони відповідають найB
більш характерним особливостям вказаної
категорії злочинів і можуть бути використані
в практичній діяльності оперативних працівB
ників та слідчих. 
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Укримінальному процесі доволі часB
то виникають ситуації, коли окремиB
ми суб’єктами провадження не викоB

нуються покладені на них процесуальні обоB
в’язки, чиниться протидія реалізації завдань
кримінального провадження. Аналіз наукоB
вої літератури дозволяє навіть виокремити
найбільш типові засоби такої протидії, зокB
рема: приховування злочинів; фальсифікація
або знищення доказів; навмисне затягування
строків досудового слідства; ухилення від суB
ду та слідства; приховування злочинних наB
мірів; протидія відшкодуванню матеріальних
збитків; приховування цінностей і коштів,
здобутих злочинним шляхом; протизаконB
ний вплив на суб’єктів кримінального проB
вадження тощо [1, c. 34]. З метою недопуB
щення таких ситуацій держава зобов’язує 
органи досудового розслідування, прокурорів
і суддів проводити із свідками, підозрюваниB
ми й обвинуваченими певну роз’яснювальну 
та виховну роботу, а також, за необхідності,
застосовувати примус. 

Питання, пов’язані з примушуванням осоB
би до належної поведінки, унормовані у вітB
чизняному законодавстві. Так, ст. 19 КонстиB
туції України передбачено, що правовий поB
рядок в Україні ґрунтується на засадах, відB
повідно до яких ніхто не може бути примушеB
ний робити те, що не передбачено законодавB
ством. Таким чином, в Основному Законі наB
шої країни передбачаються загальні засади
використання примусу. Вони деталізуються у
галузевому законодавстві. У статті 2 КриміB
нального процесуального кодексу (далі – КПК)
України акцентується увага на тому, щоб
жодна особа не була піддана необґрунтоваB
ному процесуальному примусу, щоб до кожB
ного учасника кримінального провадження
застосовувалася належна правова процедура. 

Питанням належного забезпечення прав і
свобод особи присвячені дослідження Л. ВоB

єводіна, А. Горшеньова, Ю. Грошевого, С. ІльB
ченка, Г. Кожевнікова, Л. Красавчикової, 
П. Люблінського, І. Михайловського, О. МиB
хайленка, М. Михеєнка, І. Петрухіна, М. ПогоB
рецького, Ф. Рудинського, І. Фарбера, Г. ЧанB
гулі, М. Шумила й інших учених. Аналіз наB
укових праць дозволив осмислити гостроту
проблем, пов’язаних із застосуванням приB
мусу. Особливої актуальності їм надають поB
ложення чинного з 2012 р. КПК України, в
яких передбачається новий підхід до цього
процесу. 

Метою цієї статті є встановлення ознак
примусу, закріпленого у положеннях КПК
України, задля забезпечення об’єктивного
розкриття його юридичної природи. 

Як правове явище примус набув відпоB
відного закріплення у чинному законодавстB
ві. Законодавець припускає можливість вплиB
ву на поведінку особи за його допомогою.
При цьому такий примус має бути обов’язкоB
во обґрунтованим і закріпленим виключно у
законодавчих нормах (ст. 19 Конституції УкB
раїни та ст. 2 КПК України). Обґрунтова�
ність і нормативність є ознаками правомірB
ного використання примусу у будьBякій праB
вовій площині. Разом із тим аналіз положень
Конституції України дозволяє встановити
ще й таку ознаку, як підконтрольність дер�
жаві питань застосування примусу. Про це
йдеться у ст. 121 Основного Закону нашої
країни, згідно з якою на прокуратуру УкраB
їни покладається виконання функції нагляду
за додержанням законів при виконанні судоB
вих рішень у кримінальних справах, а також
при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних із обмеженням особисB
тої свободи громадян. 

Історично склалося так, що у сфері криB
мінального процесу будьBякі дії та заходи, у
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тому числі заходи процесуального примусу,
поділяються на такі, для вчинення яких: 

•• достатньо волевиявлення суб’єкта, що
провадить досудове слідство; 

•• необхідне втручання іншого суб’єкта 
кримінального судочинства (прокурора чи
судді). 

Щодо останньої підстави, то В. АфанасьB
єв називає таке втручання – процесуальним
контролем [2, с. 365–366]. При цьому він
вказує на характер співвідношення нагляду
та контролю – як часткового із загальним. 

Під наглядом розуміють пильнування,
слідкування з метою забезпечення порядку
[3, с. 148]. Іншими словами, нагляд має відB
буватися одночасно з явищем, що відслідковуB
ється, а не після нього. Контроль (від франц. –
controle) тлумачиться як перевірка виконанB
ня будьBчого (наприклад законів, планів, тоB
що); облік, спостереження за чимBнебудь (фіB
нансовий нагляд, нагляд у техніці тощо) [4, 
с. 446–447]. Таким чином, контроль може чиB
нитись як під час певного процесу (у вигляді
нагляду), так і після нього. Але такий поряB
док існував не завжди. 

Застосування примусу задля успішного
виконання завдань із розкриття та розслідуB
вання злочинів має давню історію. Її кульміB
наційним моментом стало прийняття у 1215 р.
у Великій Британії Великої хартії вільностей.
У цьому документі закріплено, що жодна
вільна людина не може бути заарештована
чи ув’язнена, або позбавлена володіння, чи
будьBяким іншим способом знедолена інакше,
як на підставі положень законного рішення
рівних їй (п. 39) [5, с. 131]. Таким чином чи
не вперше закріплювалася підстава застосуB
вання засобів процесуального примусу – заB
конне рішення. Разом із тим відомі випадки,
коли у нормативноBправових актах про таку
підставу не згадується. Так, у Московських
актах XVI–XVII ст. процедура примусового
отримання інформації від викритих шпиB
гунів була визначена наступним чином: а хто
розповідати не стане, але за прикметами та
доказами буде очевидною їх злочинна сутB
ність, – тих під час допитів наказуємо суворо
катувати; катувати слід і тих, на кого ці осоB
би вкажуть як на причетних до зради, навіть
ставити злочинців між собою вічBнаBвіч, заB
стосовувати інші заходи [6, с. 452–453].  

Підстави та характер застосування приB
мусу у сфері кримінального провадження
кардинально змінювалися залежно від ставB
лення до них влади. І. Фойницький на початB
ку ХХ ст. зазначав, що при абсолютизмі та
безBправ’ї обвинувачений перетворюється на
предмет дослідження, який не має прав стоB
рони, та визначається судом як «матеріал» у
справі; використання заходів примусу стає
надзвичайно популярним (при цьому й з 

боку суду); затримання обвинувачених та їх
катування перетворюється на загальне, звиB
чайне правило [7, с. 12–13]. 

Неабиякого значення використанню приB
мусу надавалося за радянських часів. Так, 
М. Якуба зазначав, що призначення криміB
нального судочинства полягає не в констатаB
ції винуватості чи невинуватості тих чи інB
ших осіб, або будьBяких інших обставин, а у
правильному застосуванні заходів державноB
го примусу до злочинців [8, с. 23]. 

Н. Боброва наголошує на важливій ролі
примусу для права та стверджує, що право
без примусу – ніщо. При цьому, на її думку,
відмова від санкцій призводить до відмови
від визнання соціальної природи чинних у суB
спільстві юридичних норм, оскільки обов’язB
ковою ознакою останніх є організований дерB
жавою примус, а санкція є зовнішнім носієм
цієї ознаки, матеріалізацією примусу. Навіть
для процесуальних норм санкція розглядаB
ється як обов’язковий елемент [9, с. 23]. 

В. Серьогіна, характеризуючи примус як
об’єктивноBсуб’єктивне явище, вказує на зв’яB
зок двох його складових: застосування дерB
жавою санкцій (об’єктивний чинник) та обB
меження волі особи (суб’єктивний чинник)
[10, с. 37]. При цьому суб’єктивний чинник
охоплює й пасивну поведінку особи, коли 
вона, усвідомлюючи можливі наслідки заB
стосування до неї законодавчих норм (санкB
цій), утримується від порушень процесуальB
ного закону. 

У літературі також звертається увага на
те, що використання державного примусу
допускається лише у разі протиправної поB
ведінки або у зв’язку з такою поведінкою, і
ніякими іншими обставинами його застосуB
вання обґрунтувати не можна [11, с. 29–30]. 

С. Алексеєв вважає, що державний приB
мус шляхом встановлення для правопорушB
ників відповідних негативних наслідків споB
нукає їх до дотримання процесуальних норм.
При цьому він пропонує визначати види приB
мусу залежно від виду стягнень: моральних,
організаційних чи майнових [12, с. 185].  

Аналіз положень чинного КПК України
свідчить про наявність різних за характером
наслідків (санкцій) для особи, яка порушила
вимоги закону. Так, ч. 1 ст. 140 КПК України
передбачається, що привід полягає у примуB
совому супроводженні особи, до якої він заB
стосовується, особою, яка виконує ухвалу про
здійснення приводу, до місця її виклику в заB
значений в ухвалі час. 

Згідно з ч. 3 ст. 241 КПК України перед
початком освідування особі, яка підлягає
освідуванню, пред’являється постанова проB
курора. Після цього особі пропонується добB
ровільно пройти освідування, а в разі її відB
мови освідування проводиться примусово.
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Частиною 3 ст. 242 КПК України передбаB
чене примусове залучення особи для провеB
дення медичної або психіатричної експерB
тизи, що здійснюється за ухвалою слідчого
судді, суду. 

У КПК України зазначається, що відбиB
рання біологічних зразків у особи здійснюB
ється за правилами, передбаченими ст. 241
цього Кодексу; у разі відмови особи доброB
вільно надати біологічні зразки слідчий судB
дя, суд за клопотанням сторони кримінальB
ного провадження, що розглядається в поB
рядку, передбаченому статтями 160–166 цьоB
го Кодексу, має право дозволити слідчому,
прокурору (або зобов’язати їх, якщо клопоB
тання було подано стороною захисту) здійсB
нити відбирання біологічних зразків примуB
сово (ч. 3 ст. 245). 

Разом із тим для кримінальноBпроцесуB
ального примусу притаманною є не лише озB
нака фізичного примушування особи до наB
лежної поведінки, а й спонукання її до цього за
допомоги морального впливу. Так, ч. 3 ст. 267
КПК визначає статус приміщень, які спеціB
ально призначені для утримання осіб, права
яких обмежені відповідно до закону (приміB
щення з примусового утримання осіб у зв’язB
ку з відбуттям покарання, затримання, взятB
тям під варту тощо). Такі приміщення мають
статус публічно доступних, тобто в них праB
ва та свободи є вразливішими, а тому загроза
перебування в них, як і саме перебування,
може завдати відповідних страждань. 

Окрім фізичного та морального чинниB
ків, які виявляються внаслідок застосування
примусу, слід враховувати ще й психологічний
(наприклад, застосування такого запобіжноB
го заходу, як взяття під варту). Вчені перекоB
нують, що утримання під вартою суттєво обB
межує таку життєво важливу функцію орB
ганізму, як рухлива активність. Унаслідок
цього в особи, яка тривалий час перебуває в
камері, порушується взаємодія організму з
оточуючим середовищем, що призводить до
ослаблення захисту його психіки від чужого
впливу, та, як наслідок, підвищується сугесB
тивність (навіюваність, здатність підпадати
під чужий вплив). Психологічні перевантаB
ження, пов’язані з узяттям під варту та з веB
ликим нервовим напруженням під час провеB
дення слідчих дій, закономірно потребують
фізичного розслаблення, що, у свою чергу,
послаблює волю обвинуваченого, підсилює
здатність підпадати під чужий вплив. Мета
особи, яка впливає на психіку обвинуваченоB
го у такому становищі, полягає не в гальмуB
ванні його раціональної розумової діяльB
ності, а в позитивному впливі, здатному зміB
нити негативні установки у свідомості, подоB
лати супротив, переконати в потребі надаваB
ти правдиві покази [13, с. 53–54]. 

На підозрюваного, обвинуваченого, свідB
ка, потерпілого, цивільного відповідача відпоB
відно до положень ст. 139 КПК України моB
же бути накладено ще й примус, пов’язаний із
матеріальним стягненням. Так, КПК УкраB
їни передбачено, що на вказаних суб’єктів криB
мінального процесу, які були викликані у встаB
новленому КПК порядку (зокрема, наявне
підтвердження отримання повістки про викB
лик або ознайомлення з її змістом іншим шляB
хом) і не з’явилися без поважних причин або
не повідомили про причини свого неприбутB
тя, накладається грошове стягнення у розміB
рі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітB
ної плати (ст. 139). Оскільки використання
цього виду примусу передує застосуванню фіB
зичного, можна стверджувати про існування
певної ієрархічності у системі кримінальноB
процесуальних примусів. 

Більш ретельний аналіз наслідків, які наB
стають для особи, яка порушила вимоги КПК
України, дозволяє дещо поBіншому класифіB
кувати примус. Якщо до уваги брати співвідB
ношення примусу із правами та свободами
особи, то можна вести мову про види примусу:

•• який встановлює обмеження правового
статусу особи у сфері політичних, соціальноB
економічних, культурних та особистісних
прав. До них, зокрема, належать: затримання
особи, тримання під вартою, направлення
особи до медичного закладу для проведення
психіатричної експертизи; 

•• який встановлює обмеження правовоB
го статусу у сфері соціальноBекономічних та
особистих прав, зокрема: накладення грошоB
вого стягнення, тимчасове обмеження у коB
ристуванні спеціальним правом, відстороB
нення від посади, тимчасове вилучення майB
на, його арешт та застава; 

•• який обмежує правовий статус виключно
у сфері особистих прав – права на недоторB
канність житла й іншого володіння (провеB
дення у них обшуку, огляду), права на осоB
бисту недоторканність (освідування, отриB
мання зразків для експертизи, особистий обB
шук), права на свободу переміщення та вибір
місця проживання (виклик слідчим, прокуB
рором, судовий виклик і привід). 

Висновки 

КримінальноBпроцесуальний примус слід
розуміти як підконтрольну державі систему
процесуальних засобів забезпечувального
характеру, яка застосовується під час криB
мінального провадження слідчими, прокуроB
рами та суддями до учасників кримінального
судочинства за наявності для цього підстав,
передбачених у КПК України, з метою усуB
нення реальних і можливих перепон виконанB
ню завдань кримінального провадження. НаB
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слідками використання кримінальноBпроцеB
суального примусу є накладання на особуB
порушника стягнень фізичного, морального,
психологічного та матеріального характеру.
При цьому може обмежуватися правовий стаB
тус особи у сфері політичних, соціальноBекоB
номічних, культурних та особистісних прав.
Беручи це до уваги, подальшими розвідкаB
ми з розглянутої проблематики можуть стати
співвідношення характеру примусу, закріпB
леного у КПК України, із примусом, передB
баченим основними міжнародними нормаB
тивноBправовими актами; детальне дослідженB
ня юридичної природи примусу у кримінальB
ному процесі; аналіз проблем імплементації
міжнародних засад застосування примусу. 
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This article analyzes the content and main features of coercion in the criminal process, offers a def�
inition of the legal study of the phenomenon.
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цессе, предлагается определение исследуемого правового явления. 
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Конституцією України встановлено, що
ніхто не може бути заарештований або
триматися під вартою інакше як за вмоB

тивованим рішенням суду і тільки на підстаB
вах та в порядку, встановлених законом (ч. 2
ст. 29). Порядок прийняття рішення про заB
стосування запобіжного заходу у вигляді триB
мання під вартою регулюється статтями § 1
глави 18 нового Кримінального процесуальB
ного кодексу (далі – КПК) України, який
набрав чинності з 20.11.2012 р. 

Вагомий внесок у розроблення проблемаB
тики застосування запобіжного заходу у виB
гляді тримання під вартою зробили такі наB
уковці, як В. Бринцев, К. Горелкіна, П. КарB
кач, Д. Кисленко, О. Коріняк, В. Маляренко,
Г. Мацьків, О. Мохонько, П. Пилипчук, М. ПоB
горецький, В. Рожнова, О. Тищенко, Т. Фулей,
В. Чорнобук, М. Шавкун, О. Шило та ін. ОдB
нак дослідження ними проводилося ще під
час дії КримінальноBпроцесуального кодексу
України 1960 р. 

Метою цієї статті є розгляд питання про
врегулювання у чинному КПК порядку
прийняття слідчим суддею рішення про
застосування запобіжного заходу у вигляB
ді тримання під вартою щодо особи, яка 
затримана за підозрою у вчиненні криміB
нального правопорушення. 

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК, тримання
під вартою є винятковим запобіжним захоB
дом, який застосовується слідчим суддею виB
ключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоB
ден із більш м’яких запобіжних заходів не може
запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього
Кодексу. Такий захід не може бути застосоваB
ний під час досудового розслідування, окрім як:

•• до особи, яка підозрюється у вчиненні
злочину, за який законом передбачено осB
новне покарання у виді штрафу в розмірі поB

над 3 тис. неоподатковуваних мінімумів дохоB
дів громадян, – виключно у разі, якщо прокуB
рором, крім наявності підстав, передбачених
ст. 177 КПК, буде доведено, що підозрюваB
ний не виконав обов’язки, покладені на ньоB
го при застосуванні іншого, раніше обраного
запобіжного заходу, або не виконав у встановB
леному порядку вимог щодо внесення коштів
як застави та надання документа, що це підB
тверджує; 

•• до раніше судимої особи, яка підозрюB
ється у вчиненні злочину, за який законом
передбачено покарання у виді позбавлення
волі на строк до трьох років, – виключно у
разі, якщо прокурором, крім наявності підB
став, передбачених ст. 177 КПК, буде доведеB
но, що, перебуваючи на волі, ця особа переB
ховувалася від органу досудового розслідуB
вання чи суду, перешкоджала кримінальному
провадженню або їй повідомлено про підозB
ру у вчиненні іншого злочину; 

•• до раніше судимої особи, яка підозрюєтьB
ся у вчиненні злочину, за який законом пеB
редбачено покарання у виді позбавлення воB
лі на строк до п’яти років, – виключно у разі,
якщо прокурором, крім наявності підстав,
передбачених ст. 177 цього Кодексу, буде доB
ведено, що, перебуваючи на волі, ця особа пеB
реховувалася від органу досудового розсліB
дування чи суду, перешкоджала кримінальB
ному провадженню або їй повідомлено про
підозру у вчиненні цього злочину; 

•• до раніше не судимої особи, яка підозрюB
ється у вчиненні злочину, за який законом
передбачено покарання у виді позбавлення
волі на строк понад п’ять років; 

•• до раніше судимої особи, яка підозрюB
ється у вчиненні злочину, за який законом 
передбачено покарання у виді позбавлення
волі на строк понад три роки. 

Як і будьBякий інший запобіжний захід,
тримання під вартою застосовується під час
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досудового розслідування слідчим суддею за
клопотанням слідчого, погодженого з прокуB
рором, або за клопотанням прокурора. РозB
гляд цього клопотання здійснюється слідчим
суддею місцевого суду, в межах територіальB
ної юрисдикції якого провадиться досудове
розслідування (ч. 1 ст. 184 КПК). Виняток із
цього положення передбачений у ч. 1 ст. 192
КПК. Розгляд клопотання про застосування
запобіжного заходу до особи, затриманої без
ухвали слідчого судді про дозвіл на затриB
мання за підозрою у вчиненні кримінального
правопорушення, може здійснюватися слідчим
суддею місцевого суду, в межах територіальB
ної юрисдикції якого особа була затримана.
Із змісту ч. 2 ст. 211 КПК випливає, що такий
розгляд можливий тільки за умови, що заB
тримана без ухвали слідчого судді особа не
могла бути доставлена у строк не пізніше
шістдесяти годин з моменту затримання до
місцевого суду, в межах територіальної юрисB
дикції якого знаходиться орган досудового
розслідування. 

Визначення слідчого судді для розгляду
клопотання про застосування запобіжного
заходу здійснюється під час його реєстрації
автоматизованою системою документообігу
суду за принципом вірогідності (ч. 3 ст. 35
КПК). 

Слідчий суддя має ретельно перевіряти
відповідність поданого клопотання слідчого,
прокурора про застосування запобіжного заB
ходу вимогам ч. 1 ст. 184 КПК. За загальним
правилом, таке клопотання повинно містити:
короткий виклад фактичних обставин криміB
нального правопорушення, в якому підозрюB
ється особа; правову кваліфікацію кримінальB
ного правопорушення із зазначенням статті
(частини статті) закону України про криміB
нальну відповідальність; виклад обставин,
що дають підстави підозрювати особу у вчиB
ненні кримінального правопорушення, і поB
силання на матеріали, що підтверджують ці
обставини; посилання на один або кілька риB
зиків, зазначених у ст. 177 КПК; виклад обB
ставин, на підставі яких слідчий, прокурор
дійшов висновку про наявність одного або
кількох ризиків, зазначених у його клопоB
танні, і посилання на матеріали, що підтверB
джують ці обставини; обґрунтування неможB
ливості запобігання ризику або ризикам, заB
значеним у клопотанні, шляхом застосування
більш м’яких запобіжних заходів; обґрунтуB
вання необхідності покладення на підозрюB
ваного конкретних обов’язків, передбачених
ч. 5 ст. 194 КПК. 

Очевидно, що у клопотанні про застосуB
вання запобіжного заходу у вигляді триманB
ня під вартою не повинна зазначатися обстаB
вина, передбачена п. 7 ч. 1 ст. 184 КПК. ПоясB
нюється це тим, що відповідно до ч. 5 ст. 194
цього Кодексу обґрунтування необхідності поB
кладення на підозрюваного конкретних обоB
в’язків, передбачених ч. 1 цієї статті, має місB

титися лише у клопотанні про обрання запоB
біжного заходу, не пов’язаного з триманням
під вартою. 

Заслуговує на увагу те, що слідчий суддя
при розгляді клопотання про застосування
запобіжного заходу, крім наявності ризиків,
вказаних у ст. 177 КПК, на підставі наданих
сторонами кримінального провадження маB
теріалів зобов’язаний відповідно до п. 9 ч. 1
ст. 178 цього Кодексу оцінити дотримання
підозрюваним умов запобіжних заходів, заB
стосованих до нього раніше. Тому вважаємо
за доцільне доповнити ч. 1 ст. 184 КПК полоB
женням про те, що у клопотанні про застосуB
вання запобіжного заходу слідчий, прокурор
зобов’язаний навести відомості про застосуB
вання до підозрюваного таких заходів. 

Слідчий суддя повинен перевірити, чи
дотримані слідчим, прокурором вимоги ч. 3
ст. 184 КПК. До клопотання про застосуванB
ня запобіжного заходу мають бути додані: 
копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обB
ґрунтовує доводи клопотання; перелік свідB
ків, яких слідчий, прокурор вважає за необB
хідне допитати під час судового розгляду щоB
до запобіжного заходу; підтвердження того,
що підозрюваному надані копії клопотання
та матеріалів, якими обґрунтовується необхідB
ність застосування запобіжного заходу. ПідB
твердженням вручення копій цих документів
є розпис особи про їх отримання, надання розB
писки, відеозапис вручення, а також будьBякі
інші дані, що підтверджують факт їх одерB
жання підозрюваним [1, с. 475]. 

Крім того, до клопотання про застосуванB
ня запобіжного заходу має бути доданий виB
тяг з Єдиного реєстру досудових розслідуB
вань щодо кримінального провадження, в рамB
ках якого воно подається, протокол затриB
мання підозрюваного (ч. 6 ст. 132, ч. 2 ст. 192
КПК). Такий протокол має бути доданий у
випадку, якщо на розгляд слідчого судді поB
дається клопотання про застосування запоB
біжного заходу до особи, яку затримано без
ухвали про дозвіл на затримання за підозрою
у вчиненні кримінального правопорушення. 

Слідчий суддя має з’ясувати також, чи
дотримані слідчим, прокурором вимоги ч. 2
ст. 184 КПК щодо надання підозрюваному
копії клопотання та матеріалів, якими обB
ґрунтовується необхідність застосування заB
побіжного заходу, не пізніше ніж за три годиB
ни до початку розгляду клопотання. 

Як повинен діяти слідчий суддя, якщо
слідчим, прокурором не дотримані вимоги
ст. 184 КПК, роз’яснив Вищий спеціалізоваB
ний суд України з розгляду цивільних і криB
мінальних справ у інформаційному листі «Про
деякі питання порядку застосування запоB
біжних заходів під час досудового розслідуB
вання та судового провадження відповідно
до Кримінального процесуального кодексу
України» від 04.04.2013 р. № 511B550/0/4/B13.
У пункті 5 цього листа зазначено, що у виB
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падку недотримання слідчим, прокурором
вимог ст. 184 КПК слідчий суддя розглядає
відповідне клопотання та відмовляє у його
задоволенні. 

Відповідно до ст. 177 КПК запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою, як і будьB
який інший захід, застосовуються слідчим
суддею тільки з метою забезпечення виконанB
ня підозрюваним покладених на нього проB
цесуальних обов’язків, а також запобігання
спробам: переховуватися від органів досудоB
вого розслідування та суду; знищити, сховаB
ти або спотворити будьBяку із речей чи докуB
ментів, які мають істотне значення для встаB
новлення обставин кримінального правопоB
рушення; незаконно впливати на потерпілоB
го, свідка, іншого підозрюваного, експерта,
спеціаліста у цьому ж кримінальному проваB
дженні; перешкоджати кримінальному проB
вадженню іншим чином; вчинити інше криB
мінальне правопорушення чи продовжити
кримінальне правопорушення, у якому підоB
зрюється. 

Підставою для застосування запобіжноB
го заходу є наявність обґрунтованої підозри
у вчиненні особою кримінального правопоB
рушення, а також наявність ризиків, які даB
ють достатні підстави слідчому судді вважати,
що підозрюваний може здійснити дії, передB
бачені ч. 1 ст. 177 КПК. 

Вирішуючи питання про обрання запоB
біжного заходу, крім наявності ризиків, заB
значених у ст. 177 КПК, слідчий суддя на підB
ставі наданих сторонами кримінального проB
вадження матеріалів зобов’язаний оцінити в
сукупності всі обставини, у тому числі відпоB
відно до ст. 178 цього Кодексу: вагомість наB
явних доказів про вчинення підозрюваним
кримінального правопорушення; тяжкість
покарання, що загрожує відповідній особі у
разі визнання підозрюваного винуватим у
кримінальному правопорушенні, у вчиненні
якого він підозрюється; вік і стан здоров’я
підозрюваного; міцність соціальних зв’язків
підозрюваного в місці його постійного проB
живання, у тому числі наявність у нього роB
дини й утриманців; наявність у підозрюваноB
го постійного місця роботи або навчання; реB
путацію підозрюваного; майновий стан підоB
зрюваного; наявність судимостей у підозрюB
ваного; дотримання підозрюваним умов заB
стосованих запобіжних заходів, якщо вони
застосовувалися до нього раніше; наявність
повідомлення особі про підозру у вчиненні
іншого кримінального правопорушення; розB
мір майнової шкоди, у завданні якої підозрюB
ється особа, або розмір доходу, в отриманні
якого внаслідок вчинення кримінального
правопорушення підозрюється особа, а також
вагомість наявних доказів, якими обґрунтоB
вуються відповідні обставини. 

Слід зазначити, що перелік обставин, які
слід враховувати слідчому судді при виріB
шенні питання про застосування запобіжноB

го заходу, не є вичерпним. Вищий спеціаліB
зований суд України з розгляду цивільних і
кримінальних справ у п. 10 згаданого інфорB
маційного листа роз’яснив, що цей перелік
підлягає розширеному тлумаченню з огляду
на фактичні обставини, встановлені у криміB
нальному провадженні. 

Слідчий суддя може визнати такими обB
ставинами, наприклад, сприяння розкриттю
злочину, вжиття заходів із відшкодування
(компенсації) шкоди, завданої потерпілому,
інші пом’якшуючі обставини [2, с. 405]. ВраB
хування інших обставин при застосуванні заB
побіжного заходу, наприклад невизнання піB
дозрюваним своєї вини, його поведінки при
проведенні з ним слідчих дій чи під час судоB
вого розгляду, є неприпустимим [3, с. 5]. 

Із змісту ст. 186 КПК можна дійти висB
новку, що розгляд слідчим суддею клопотанB
ня про застосування запобіжного заходу щоB
до затриманої особи має бути здійснений неB
відкладно після її доставки до суду. У юриB
дичній літературі з цього приводу зазначаB
ється: якщо затриману особу доставили до
слідчого судді з клопотанням про обрання
запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою з матеріалами кримінального проваB
дження, то він зобов’язаний негайно розгляB
нути клопотання [4, с. 394]. Із цього правила
є виняток. Якщо підозрюваний перебував на
свободі, то слідчий суддя повинен розглянуB
ти таке клопотання не пізніше сімдесяти
двох годин з моменту його фактичного заB
тримання. 

Відповідно до ч. 2 ст. 211 КПК затримана
без ухвали слідчого судді особа не пізніше
шістдесяти годин із моменту затримання має
бути доставлена до суду для розгляду клоB
потання про обрання стосовно неї запобіжB
ного заходу. 

Порядок розгляду слідчим суддею клопоB
тання про застосування запобіжного заходу
регулюється ст. 193 КПК. Такий розгляд здійB
снюється за участю прокурора, підозрюваноB
го, його захисника. 

Доставленому у судове засідання підозB
рюваному слідчий суддя зобов’язаний роз’ясB
нити його права: мати захисника; знати суть і
підстави підозри; знати підстави його заB
тримання; відмовитися давати пояснення,
показання з приводу підозри; давати поясненB
ня щодо будьBяких обставин його затриманB
ня та тримання під вартою; досліджувати реB
чові докази, документи, показання, на які поB
силається прокурор, та надавати речі, докуB
менти, показання інших осіб на спростуванB
ня доводів прокурора; заявляти клопотання
про виклик і допит свідків, показання яких
можуть мати значення для вирішення питань
цього розгляду. 

На слідчого суддю також покладається
обов’язок вжити необхідних заходів для заB
безпечення підозрюваного захисником, якB
що: останній заявив клопотання про залуB
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чення захисника; участь захисника є обов’язB
ковою; слідчий суддя вирішить, що обставиB
ни кримінального провадження вимагають
участі захисника. 

За клопотанням сторін або за власною
ініціативою слідчий суддя має право заслуB
хати будьBякого свідка чи дослідити будьBякі
матеріали, що мають значення для вирішенB
ня питання про застосування запобіжного
заходу. БудьBякі твердження чи заяви підозB
рюваного, зроблені під час розгляду клопоB
тання про застосування запобіжного заходу,
не можуть бути використані на доведення йоB
го винуватості у кримінальному правопоруB
шенні, у вчиненні якого він підозрюється. 

На нашу думку, у ст. 193 КПК недостатB
ньо повно визначений порядок розгляду слідB
чим суддею клопотання про застосування 
запобіжного заходу. Вважаємо за доцільне
доповнити цю статтю положенням, що у суB
довому засіданні слідчий суддя оголошує, яке
клопотання розглядатиметься; з’ясовує, хто з
учасників розгляду з’явився, необхідні дані
про них; роз’яснює підозрюваному право заB
являти відводи у межах судового дослідженB
ня; повідомляє своє прізвище, прізвище проB
курора та секретаря судового засідання, заB
хисника; з’ясовує наявність відводів і клопоB
тань, вирішує їх; допитує підозрюваного; заB
слуховує думку прокурора та захисника. 

Критерії для застосування запобіжного
заходу визначені у ч. 1 ст. 194 КПК. Слідчий
суддя має постановити ухвалу про його обB
рання, якщо за результатами розгляду клоB
потання встановить, чи доводять надані стоB
ронами кримінального провадження докази
обставини, які свідчать про: наявність обґрунB
тованої підозри у вчиненні підозрюваним
кримінального правопорушення; наявність
достатніх підстав вважати, що існує хоча б
один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК,
на які вказує слідчий, прокурор; недостатB
ність застосування більш м’яких запобіжних
заходів для запобігання ризику або ризикам,
зазначеним у клопотанні. 

Вимоги до ухвали слідчого судді про заB
стосування будьBякого запобіжного заходу
визначені у ч. 1 ст. 196 КПК. У ній мають бути
зазначені відомості про: кримінальне правоB
порушення (його суть і правову кваліфікаB
цію із зазначенням статті (частини статті) заB
кону України про кримінальну відповідальB
ність), у якому підозрюється особа; обставиB
ни, які свідчать про існування ризиків, передB
бачених ст. 177 КПК; обставини, які свідчать

про недостатність застосування більш м’яких
запобіжних заходів для запобігання цим риB
зикам; посилання на докази, які обґрунтовуB
ють ці обставини; запобіжний захід, який заB
стосовується. 

Про додаткові вимоги до ухвали слідчого
судді про застосування запобіжного заходу у
вигляді тримання під вартою йдеться у ч. 4 
ст. 196 КПК. Слідчий суддя зобов’язаний виB
значити у цій ухвалі дату закінчення її дії у
межах строку, передбаченого цим Кодексом. 

Згідно з ч. 3 ст. 183 КПК слідчий суддя
при постановлені ухвали про застосування
запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою зобов’язаний визначити розмір засB
тави, достатньої для забезпечення виконання
підозрюваним обов’язків, передбачених цим
Кодексом, крім випадків, визначених ч. 4 даB
ної статті. В ухвалі слідчого суду має бути заB
значено, які обов’язки з передбачених ст. 194
КПК будуть покладені на підозрюваного у
разі внесення застави, наслідки їх невикоB
нання, обґрунтовано обраний розмір застави,
а також можливість її застосування, якщо таB
ке рішення прийнято у кримінальному проB
вадженні, передбаченому ч. 4 цієї статті. 

Згідно з ч. 5 ст. 196 КПК копія ухвали
слідчого судді про застосування запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою підляB
гає врученню підозрюваному негайно після її
оголошення. Слід зазначити, що під час доB
судового розслідування така ухвала може буB
ти оскаржена в апеляційному порядку (п. 2 
ч. 1 ст. 309 КПК). Тому, на нашу думку, доцільB
но доповнити ч. 5 ст. 196 цього Кодексу поB
ложенням про те, що одночасно з врученням
підозрюваному копії ухвали про застосуванB
ня запобіжного заходу слідчий суддя зобов’яB
заний роз’яснити йому порядок і строки її
апеляційного оскарження. 
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Сучасні вчені звертають увагу на необB
хідність більш широкого використанB
ня наукового потенціалу суспільства в

кримінальному процесі. Об’єктивна необхідB
ність застосування в кримінальному проваB
дженні технічних засобів зумовлюється не
тільки прагненням учасників кримінального
процесу спростити та прискорити процес розB
слідування злочинів, а й властивостями осB
танніх значно розширювати діапазон можB
ливостей людського сприйняття. 

Здатність об’єктивно відображати події,
що відбуваються, запам’ятовувати їх з дрібB
ними подробицями, довгостроково зберігати та
багаторазово відтворювати робить технічні заB
соби найважливішим інструментом забезпеB
чення об’єктивного розслідування кримінальB
них справ і фактором, що сприяє дотриманB
ню прав і свобод громадян [1, с. 2]. 

При вивченні проблем, пов’язаних із виB
користанням технічних засобів у кримінальB
ному провадженні, необхідно перш за все з’яB
сувати, що розуміється під терміном «технічB
ні засоби». Це одне з найважливіших питань,
яке потребує вирішення, оскільки кримінальB
не судочинство (маючи на увазі суворе дотриB
мання процесуальної форми) не допускає виB
користання понять, значення яких або тлуB
мачення не є однозначним [2, с. 123]. 

Використання науковоBтехнічних засоB
бів у розкритті та розслідуванні злочинів вивB
чали Д. Бєгов, В. Бірюков, І. Ієрусалимов, 
Є. Лук’янчиков, Ю. Пілюков, О. Пунда та 
багато інших учених, однак ступінь досліджеB
ності зазначеної наукової проблематики у конB
тексті вимог Кримінального процесуального

кодексу (далі – КПК) України залишається
недостатнім. 

Метою цієї статті є аналіз основних нормаB
тивноBправових актів, що регламентують 
порядок використання технічних засобів у
кримінальному провадженні, а також наукоB
вих позицій учених із зазначених питань. 

У нормативноBправових актах, що реглаB
ментують порядок використання технічних
засобів у кримінальному провадженні, вжиB
ваються такі поняття, як «технічні засоби»,
«криміналістична техніка», «спецтехніка», «спеB
ціальна техніка», «засоби спецтехніки по боB
ротьбі із злочинністю», «спеціальні засоби»,
«спеціальні технічні засоби», «оперативна техB
ніка» тощо. Однак практично кожне з них не
має чіткого визначення і вказівки на те, про
які саме «науковоBтехнічні засоби» йдеться.
У деяких нормативних документах одночасно
використовуються два або більше перелічеB
них термінів (як правило, без відповідних коB
ментарів і роз’яснень, що порушує логікоBсмиB
слову структуру тексту) [1, с. 3]. 

У чинному КПК України поняття «техB
нічний засіб» застосовується досить широко
(наприклад, у статтях 27 (обов’язковість фікB
сування судового провадження технічними
засобами), 42 (права підозрюваного на застоB
сування технічних засобів при проведенні проB
цесуальних дій), 56 (права потерпілого на заB
стосування технічних засобів при проведенні
процесуальних дій), 71 (права спеціаліста на
користування технічними засобами), 73 (обоB
в’язки секретаря судового засідання щодо фікB
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сування засідання технічними засобами), 99
(визначення у якості документів носіїв інфорB
мації, на яких за допомогою технічних засоB
бів зафіксовано процесуальні дії), 103 (форми
фіксування кримінального провадження) тоB
що), однак його загальне визначення відсутнє. 

Досить часто термін «спеціальні технічні
засоби» використовується в законодавчих і
нормативних актах, що стосуються діяльносB
ті Служби безпеки України. Тут йдеться в осB
новному про технічні засоби, які застосовуB
ються для проведення оперативноBрозшукової
діяльності та призначені для негласного отриB
мання інформації, а також у зв’язку з функB
ціями органів Служби безпеки України щодо
ліцензування не уповноважених на здійсненB
ня оперативноBрозшукової діяльності фізичB
них і юридичних осіб, що пов’язана з розробB
ленням, виготовленням спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів зв’язB
ку, інших засобів негласного отримання інB
формації, торгівлею спеціальними технічниB
ми засобами для зняття інформації з каналів
зв’язку, іншими засобами негласного отриманB
ня інформації. 

Ситуація, за якої термін «технічні засоби»
використовується у кримінальноBпроцесуальB
ному законодавстві, але його визначення у
нормативних актах відсутнє, є характерною
не лише для України. Так, М. Капустіна, доB
сліджуючи питання процесуальної регламенB
тації фіксації доказової інформації в Україні
й інших державах (Білорусь, Вірменія, КаB
захстан, Узбекистан, Киргизька Республіка,
Росія) [3], встановила, що такого роду визнаB
чення є лише в кримінальноBпроцесуальних
кодексах країн Центральної Азії – КазахстаB
ну, Узбекистану, Киргизії. Зокрема, в КПК
Казахстану та Киргизії дається визначення
поняття науковоBтехнічних засобів, під якиB
ми розуміють прилади, спеціальні пристосуB
вання, матеріали, що правомірно застосовуB
ються для виявлення, фіксації, вилучення та
дослідження доказів. У КПК Узбекистану в
ч. 2 ст. 91 «Допоміжні засоби закріплення доB
казів. Додатки до протоколів» дається таке заB
гальне визначення НТЗ – це апарати, прибоB
ри, прилади, матеріали [3, с. 109]. 

У кримінальноBпроцесуальних кодексах
інших країн, що аналізувалися, терміни «наB
уковоBтехнічній засіб» або «технічний засіб»
використовуються, проте їх загального виB
значення не запропоновано [3, с. 110]. За цих
умов слід погодитися з І. Хараберюшем, який
вважає, що синонімами поняття «технічні заB
соби» виступають технічні, програмноBтехнічB
ні, програмні засоби, пристрої, автоматизоB
вані системи, речовини [1, с. 4]. 

О. Пундою, за результатами дослідження
можливостей використання даних, одержаних
у результаті застосування науковоBтехнічних
засобів, для доказування в кримінальному
процесі, сформульоване визначення технічних
засобів як сукупності приладів, пристроїв, апаB
ратури, інструментів і матеріалів, що застоB
совуються відповідно до закону спеціально
уповноваженими особами для досягнення наB
уково обґрунтованого результату, який сприB
яв би захисту прав і законних інтересів учасниB
ків кримінального процесу, повному та швидB
кому розкриттю злочинів, викриттю осіб, винB
них у їх вчиненні [4, с. 8]. Досліджуючи заB
стосування науковоBтехнічних засобів під час
здійснення оперативноBрозшукових заходів
для доказування в кримінальному процесі,
науковець вводить поняття «спеціальний наB
уковоBтехнічний засіб», але не пояснює значенB
ня терміна «спеціальний» і не визначає особB
ливості цих засобів. 

Досліджуючи питання використання опеB
ративноBтехнічних засобів у протидії злочиB
нам, що вчиняються у сфері нових інформаB
ційних технологій, І. Хараберюш, В. Мацюк,
В. Некрасов, О. Хараберюш звертають увагу
на те, що виходячи із сучасних поглядів наB
уковців в інформаційній сфері й оперативноB
розшуковій діяльності та враховуючи, що за
допомогою програмних і програмноBтехнічB
них засобів можна виявити та задокументуB
вати злочини у сфері нових інформаційних
технологій, слід включити програмні та проB
грамноBтехнічні засоби, які використовуютьB
ся для протидії злочинам у сфері нових інB
формаційних технологій, до поняття «спеціB
альна техніка» [5, с. 31]. За цих умов цілком
логічною виглядає позиція І. Хараберюша,
який пропонує використовувати термін «спеB
ціальна техніка» (сукупність технічних, проB
грамноBтехнічних і програмних засобів, спеB
ціальних пристроїв, автоматизованих систем,
речовин, науково обґрунтованих способів і
тактичних прийомів їх використання правоB
охоронними органами із суворим дотриманB
ням принципу законності для протидії злоB
чинності) [1, с. 4]. 

Ми пропонуємо таке визначення: технічні
засоби, що застосовуються у кримінальному
провадженні, – це сукупність технічних, про�
грамно�технічних і програмних засобів, спеці�
альних пристроїв, автоматизованих систем,
речовин та науково обґрунтованих способів і
тактичних прийомів їх використання, що за�
стосовуються відповідно до закону спеціально
уповноваженими особами для досягнення на�
уково обґрунтованого результату, який сприяв
би захисту прав і законних інтересів учасників
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кримінального процесу, повному та швидкому
розкриттю злочинів, викриттю осіб, винних 
у їх вчиненні. 

Висновки 

Проведений аналіз основних нормативB
ноBправових актів, що регламентують поряB
док використання технічних засобів у криміB
нальному провадженні, а також – наукових
позицій із зазначених питань дозволив сфорB
мувати авторське бачення визначення технічB
них засобів, що застосовуються у кримінальB
ному провадженні. 

Перспективним напрямом подальших доB
сліджень ми вважаємо систематизацію (клаB
сифікацію) технічних засобів, що можуть викоB
ристовуватися в кримінальному провадженні. 
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Право на інформацію визнається одним
із природних прав людини. НенаданB
ня інформації відповідними державB

ними інституціями за зверненнями чи запиB
тами людини становить собою загрозу інфорB
маційній безпеці України. Але нині у вітчизB
няному законодавстві спостерігається терміB
нологічна плутанина, коли нарівні з понятB
тям «службова інформація» застосовуються
й інші не закріплені законодавством поняття;
критерії та порядок віднесення відомостей
до такої інформації також не є однозначним.
Тому актуальним напрямом наукової діяльB
ності є окреслення стану нормативноBправоB
вого регулювання суспільних відносин у
сфері захисту службової інформації. 

Метою цієї статті є аналіз вітчизняного заB
конодавства у сфері захисту службової інB
формації. 

У законодавстві незалежної України терB
мін «службова інформація» не застосовувавB
ся. Натомість вперше в Концепції (Основах
державної політики) національної безпеки
України, затвердженої Постановою ВерховB
ної Ради України від 16.01.1997 р., закріплюB
валося, що витік конфіденційної інформації,
яка є власністю держави є однією із загроз
національній безпеці в інформаційній сфері.
У подальшому цей термін застосований у
Кримінальному кодексі (далі – КК) України,
згідно з яким встановлювалася кримінальна
відповідальність за передачу іноземній стороB
ні конфіденційної інформації, що є власністю
держави, особою, якій ці відомості були довіB
рені у зв’язку з виконанням службових обоB
в’язків (ст. 330). 

У 2004 р. до Закону України «Про інфорB
мацію» внесені зміни та доповнення, відпоB

відно до яких до інформації, яка є власністю
держави та знаходиться в користуванні орB
ганів державної влади чи органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та орB
ганізацій усіх форм власності, з метою її збеB
реження може бути встановлено обмежений
доступ, тобто їй надано статус конфіденційB
ної. Відповідні зміни були внесені і до КодекB
су України про адміністративні правопоруB
шення (ст. 2125 «Порушення порядку обліку,
зберігання і використання документів та інB
ших носіїв інформації, які містять конфіденB
ційну інформацію, що є власністю держави»
передбачала адміністративну відповідальність
за «порушення порядку обліку, зберігання і
використання документів та інших носіїв інB
формації, які містять конфіденційну інфорB
мацію, що є власністю держави, яке призвело
до розголошення такої інформації». 

Що становить собою така інформація, які
критерії та порядок надання такій інформаB
ції статусу конфіденційної, що є власністю дерB
жави на законодавчому рівні не закріплюваB
лось і державні органи надавали різним норB
мативним актам (указам і розпорядженням
Президента України, постановам, інструкціB
ям, наказам органів виконавчої влади тощо)
грифи «опублікуванню не підлягає» та «не
для друку». 

Дослідники стверджували, що до більB
шості нормативноBправових актів було необB
ґрунтовано обмежено доступ грифами, не пеB
редбаченими чинним законодавством, та проB
понували зняти всі незаконні обмежувальні
грифи з нормативних актів, виданих державB
ними органами України. Ті з них, що насправB
ді містять державні секрети, повинні бути відB
несені до державної таємниці відповідно до
Закону України «Про державну таємницю»
або до відомостей з грифом «Для службовоB
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го користування», а інші – без винятку та в
повному обсязі повинні бути відкриті для
суспільства [1]. 

Нині законними можна визнати тільки
такі грифи обмеження доступу, як: «особливої
таємності», «цілком таємно», «таємно» для
державної таємниці та «для службового коB
ристування» для службової таємниці (згідно
з Інструкцією про порядок обліку, зберігання
і використання документів, справ, видань та
інших матеріальних носіїв інформації, які
містять конфіденційну інформацію, що є власB
ністю держави, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 р.). 

Із прийняттям Закону України «Про доB
ступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р.
уперше класифіковано інформацію з обмеB
женим доступом на таємну, конфіденційну та
службову. У зв’язку з цим поняття «конфіденB
ційна інформація, що є власністю держави» в
усіх відмінках замінено словами «службова
інформація». 

Згідно з нормативноBправовим актом до
службової інформації може належати така
інформація: що міститься в документах суB
б’єктів владних повноважень, яка становить
внутрівідомчу службову кореспонденцію, доB
повідні записки, рекомендації, якщо вони поB
в’язані з розробленням напряму діяльності
установи або здійсненням контрольних, наB
глядових функцій органами державної влаB
ди, процесом прийняття рішень і передують
публічному обговоренню та/або прийняттю
рішень; зібрана в процесі оперативноBрозшуB
кової, контррозвідувальної діяльності, у сфері
оборони країни, яку не віднесено до державB
ної таємниці. 

Органи державної влади, органи місцеB
вого самоврядування, інші суб’єкти владних
повноважень зобов’язані створювати переліB
ки відомостей, що становлять службову інB
формацію. Перелік відомостей, що можуть
становити службову інформацію, може склаB
датися лише щодо «інформації, зібраної в
процесі оперативноBрозшукової, контррозB
відувальної діяльності, у сфері оборони краB
їни, яку не віднесено до державної таємниці».
Натомість, не може бути складений вичерпB
ний перелік «інформації, що міститься в доB
кументах суб’єктів владних повноважень, які
становлять внутрівідомчу службову коресB
понденцію, доповідні записки, рекомендації,
якщо вони пов’язані з розробленням напряB
му діяльності установи або здійсненням контB
рольних, наглядових функцій органами дерB
жавної влади, процесом прийняття рішень і
передують публічному обговоренню та/або
прийняттю рішень». Це пов’язано із неможB
ливістю визначити коло всіх питань, які моB
жуть бути порушені у службовій кореспонB
денції. 

Нині більшість державних інституцій маB
ють такі переліки: 

Міністерство аграрної політики та про�
довольства України – наказ Міністерства агB
рарної політики та продовольства України
«Про затвердження Переліку відомостей, що
становлять службову інформацію в МінісB
терстві аграрної політики та продовольства
України» від 12.09.2012 р.; 

Міністерство освіти і науки України –
наказ Міністерства освіти і науки України
«Про затвердження Переліку конфіденційB
ної інформації, що є власністю держави у гаB
лузі освіти і науки України, затверджений
наказом Міністра освіти і науки України»
від 28.03.2008 р.; 

Міністерство внутрішніх справ України –
наказ МВС України «Про Перелік відомосB
тей, що становлять службову інформацію в
системі Міністерства внутрішніх справ УкB
раїни» від 14.05.2012 р.; 

Міністерство екології та природних ресур�
сів – наказ Міністерства екології та природних
ресурсів «Про затвердження переліку служB
бової інформації, якій надається гриф «для
службового користування»» від 28.11.2012 р.; 

Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України – наказ Міністерства екоB
номічного розвитку і торгівлі України «ПеB
релік відомостей, що становлять службову
інформацію в Міністерстві економічного розB
витку і торгівлі України» від 13.07.2012 р.; 

Міністерство енергетики та вугільної про�
мисловості України – наказ Міністерства
енергетики та вугільної промисловості УкраB
їни «Про затвердження Переліку відомостей,
що становлять службову інформацію і якій
присвоюється гриф обмеження доступу «для
службового користування» у МіненерговуB
гілля України» від 19.10.2011 р.; 

Міністерство закордонних справ України –
наказ Міністерства закордонних справ УкB
раїни «Про затвердження Переліку службоB
вої інформації, що є власністю держави» від
29.06.2011 р.; 

Міністерство культури України – накази
Міністерства культури України «Про затверB
дження Інструкції про порядок обліку, зберіB
гання і використання документів та інших
матеріальних носіїв, які містять відомості,
що становлять службову інформацію» від
09.06.2011 р. та «Про затвердження Переліку
відомостей, що становлять службову інфорB
мацію» від 09.06.2011 р.; 

Міністерство оборони України – наказ
Міністерства оборони України «Про затверB
дження Переліку відомостей Міністерства
оборони України, які містять службову інB
формацію (ПСІ – 2012)» від 26.06.2012 р.; 

Міністерство охорони здоров’я України –
накази Міністерства охорони здоров’я УкраB
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їни «Перелік відомостей, що містять службову
інформацію в МОЗ України» від 16.08.2011 р.
та «Перелік відомостей, що містять конфіB
денційну інформацію в МОЗ України» від
16.08.2011 р.; 

Міністерство регіонального розвитку, бу�
дівництва та житлово�комунального госпо�
дарства України – наказ Міністерства регіоB
нального розвитку, будівництва та житловоB
комунального господарства України «ПереB
лік відомостей, що становлять службову інB
формацію у Міністерстві регіонального розB
витку, будівництва та житловоBкомунальноB
го господарства України» від 11.05.2012 р.; 

Міністерство фінансів України – наказ
Міністерства фінансів України «Перелік віB
домостей Міністерства фінансів України, 
що становлять службову інформацію» від
15.08.2011 р.; 

Міністерство юстиції України – накази
Міністерства юстиції України «Про затверB
дження Інструкції про порядок обліку, зберіB
гання і використання документів та інших маB
теріальних носіїв, які містять відомості, що
становлять службову інформацію у МінісB
терстві юстиції України» від 08.06.2011 р. та
«Про затвердження Переліку відомостей, що
становлять службову інформацію у МінісB
терстві юстиції України» від 08.06.2011 р.; 

Міністерство соціальної політики Укра�
їни – наказ Міністерства соціальної політики
України «Про затвердження Переліку служB
бової інформації Міністерства соціальної
політики України, якій надається гриф обмеB
ження доступу «для службового користуванB
ня»» від 26.12.2011 р. 

Слід зазначити, що не мають таких переB
ліків Міністерство молоді та спорту України,
Міністерство інфраструктури України, МіB
ністерство промислової політики України,
Міністерство доходів і зборів України. Це поB
в’язано з тим, що зазначені інституції ствоB
рені недавно. Наприклад, Указом ПрезиденB
та України від 24.12.2012 р. утворено МінісB
терство доходів і зборів України шляхом реB
організації Державної митної служби УкраB
їни та Державної податкової служби УкраB
їни. Нині ця установа не має відповідного пеB
реліку службової інформації, хоча кожна поB
передня з них мала (Державна митна служба
України затвердила «Перелік відомостей, які
містять конфіденційну інформацію митних
органів, спеціалізованих митних установ і орB
ганізацій, що є власністю держави, і докуменB
тів та інших матеріальних носіїв такої інфорB
мації, яким надається гриф обмеження доB
ступу «для службового користування»» накаB
зом Держмитслужби від 22.04.2009 р.). 

Отже, у відомчому законодавстві спостеB
рігається термінологічна плутанина, неуніфіB
кованість понять: нарівні з поняттям «службоB

ва інформація» застосовується поняття «конфіB
денційна інформація, що є власністю держаB
ви», «службова інформація, що є власністю
держави» тощо. Крім того, деякі інституції не
розробили відповідні переліки відомостей,
яким надається гриф обмеження доступу «для
службового користування». 

У вітчизняному законодавстві закріплюB
ється перелік орієнтовних критеріїв віднесен�
ня до службової інформації. Вони повинні:
створюватися за кошти державного бюджету
або перебувати у володінні, користуванні чи
розпорядженні організації; 

•• використовуватися з метою забезпеченB
ня національних інтересів держави; 

•• не належати до державної таємниці; 
•• унаслідок розголошення такої інформації

можливе: порушення конституційних прав і
свобод людини та громадянина; настання неB
гативних наслідків у внутрішньополітичній,
зовнішньополітичній, економічній, військоB
вій, соціальній, гуманітарній, науковоBтехноB
логічній, екологічній, інформаційній сферах
та у сферах державної безпеки і безпеки дерB
жавного кордону; створення перешкод у роB
боті державних органів. 

Розроблені також рекомендації віднесенB
ня публічної інформації до службової згідно
із Законом «Про доступ до публічної інфорB
мації» Представником Уповноваженого ВерB
ховної Ради України з прав людини з питань
доступу до публічної інформації та захисту
персональних даних. Так, до службової інB
формації відповідно до ст. 9 Закону України
«Про доступ до публічної інформації» моB
жуть бути віднесені лише такі категорії пубB
лічної інформації: 

•• внутрішньовідомча службова кореспонB
денція, доповідні записки, рекомендації, якB
що вони пов’язані з розробленням напряму
діяльності установи або здійсненням контB
рольних, наглядових функцій органами дерB
жавної влади, процесом прийняття рішень і
передують публічному обговоренню та/або
прийняттю рішень; 

•• інформація, зібрана у процесі оперативB
ноBрозшукової, контррозвідувальної діяльB
ності, у сфері оборони країни, яку не віднесеB
но до державної таємниці. 

Інформація може бути віднесена до служB
бової: 

•• виключно в інтересах національної безпеB
ки, територіальної цілісності або громадського
порядку з метою запобігання заворушенням
чи злочинам, для охорони здоров’я населення,
для захисту репутації або прав інших людей,
для запобігання розголошенню інформації,
одержаної конфіденційно, або для підтримання
авторитету та неупередженості правосуддя;

•• якщо розголошення інформації може завB
дати істотної шкоди цим інтересам; 
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•• якщо шкода від оприлюднення такої інB
формації переважає суспільний інтерес в її
отриманні. 

У кожному конкретному випадку при виB
рішенні питання щодо віднесення публічної
інформації до службової, а також у кожному
наступному випадку запитування інформаB
ції, яка була віднесена до службової, розпоB
рядник обов’язково повинен обґрунтувати:
якому саме з інтересів загрожує розголошенB
ня інформації (наприклад, національній безB
пеці, територіальній цілісності); у чому поB
лягатиме шкода в разі розголошення цієї інB
формації; яким чином істотна шкода від оприB
люднення інформації переважає суспільний
інтерес в її отриманні. 

Якщо документ має гриф «для службового
користування», то це є недостатнім для відB
мови в доступі до нього. У доступі до служB
бової інформації може бути відмовлено лише
в разі проходження «трискладового тесту» з
урахуванням конкретної ситуації та обстаB
вин справи. Письмова відмова в задоволенні
запиту з посиланням на віднесення інфорB
мації до службової повинна містити обґрунB
тування відповідно до застосованого «триB
складового тесту». У разі відсутності такого
обґрунтування відмову слід вважати непраB
вомірною. 

Слід зазначити, що незважаючи на прийB
няття відповідних нормативноBправових акB
тів у сфері службової інформації вести мову

про сформованість та ефективність правовоB
го регулювання відповідних суспільних відB
носин не можна. Кількість порушень у цій
сфері постійно збільшується. Заслуговує на
увагу точка зору В. Ліпкана та В. Баскакова,
які вважають: «Сучасний стан адміністративB
ноBправового регулювання суспільних відноB
син у сфері інформації з обмеженим доступом
в Україні потребує поліпшення та узгодженB
ня з міжнародними стандартами» [2, с. 262]. 

Таким чином, питання загального визнаB
чення та систематизації службової таємниці
потребують додаткового дослідження й адекB
ватного закріплення на законодавчому рівні,
що може розглядатися в контексті загальних
проблем систематизації інформаційного заB
конодавства України [3]. 
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