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Учасники цивільних процесуальних праH
вовідносин мають не лише процесуальH
ні права, а й процесуальні обов’язки.

Якщо використання процесуальних прав заH
лежить від волі сторін, третіх осіб, їх представH
ників, то процесуальні обов’язки вимагають
цілеспрямованого волевиявлення таких осіб. 

Процесуальні обов’язки в цивільному проH
цесуальному праві займають більш значиму
позицію, ніж суб’єктивні поняття «хочу» чи
«не хочу», оскільки кожен учасник судового
процесу незалежно від його процесуального
статусу розуміє, що процесуальні обов’язки
впливають не лише на проміжний процесуH
альний результат, а й на кінцевий результат,
тобто на те благо, до якого намагаються наH
близитися сторони, їх представники, а в деH
яких справах і треті особи або заінтересовані
особи. Таким чином, формула «якщо не викоH
наю, то не отримаю», домокловим мечем виH
сить над зобов’язаною особою, впливаючи на
неї та коригуючи її процесуальну поведінку в
бік виконання процесуального обов’язку. 

Безумовно, суть і зміст процесуальних
обов’язків залежить від процесуального стаH
тусу суб’єкта процесуальних правовідносин.
І це дійсно так, оскільки кожен процесуальH
ний обов’язок, незалежно від того кому він
адресований, повинен відповідати суб’єктивH
ним потребам даного суб’єкта, бо в іншому
випадку особа не має свого інтересу до його
виконання. Так, відповідно до ст. 60 ЦивільH
ного процесуального кодексу (далі – ЦПК)
України сторони зобов’язані надати суду доH
кази на підтвердження як своїх вимог (позиH
вач), так і заперечень (відповідач). Таким чиH
ном, позивач і відповідач можуть мати спільH
ні за формою, але різні за змістом процесуH
альні обов’язки. Так, відповідно до ст. 77
ЦПК України сторони зобов’язані повідомH
ляти суд про зміну свого місця мешкання.
Сторони зобов’язані відшкодовувати судові

витрати, пов’язані з переїздом до іншого наH
селеного пункту свідків, спеціалістів, переH
кладачів, експертів (ч. 1 ст. 86 ЦПК України). 

Процесуальне право передбачає однотипH
ні процесуальні обов’язки сторін. Разом із тим
процесуальне законодавство передбачає і виH
ключно індивідуальні процесуальні обов’язH
ки. Так, відповідно до ст. 119 ЦПК України поH
зивач зобов’язаний не лише подати позовну
заяву в письмовій формі, а й обов’язково заH
значити в ній відповідні реквізити, ціну поH
зову, зміст позовних вимог, обставини тощо.
Крім того, позивач зобов’язується до оплати
судовим збором своєї позовної заяви (ст. 121
ЦПК України). Відповідач, направляючи до
суду зустрічний позов, зобов’язаний також
оплатити його судовим збором (ст. 123 ЦПК
України). Не виконання процесуальних обоH
в’язків, передбачених процесуальним закоH
ном, не дає підстав суду для відкриття проваH
дження у справі. 

Разом із тим сторони можуть створювати
для себе потенційні обов’язки. Так, відповідач,
маючи право на подання зустрічного позову
(ст. 123 ЦПК України) чи заперечення проти
позову (ст. 128 ЦПК України), вважає такі
дії для себе обов’язком, а тому починає діяти
в руслі вже зобов’язального процесуального
права. Таким чином, використовуючи проH
цесуальні права сторони одночасно можуть
створювати для себе і процесуальні обов’язки. 

Безумовно, процесуальні обов’язки стоH
рін, третіх осіб, їх представників є найбільш
широкими у порівнянні з процесуальними
обов’язками свідків, оскільки останні мають
обов’язок з’явитися в судове засідання для
надання показів про відомі їм обставини та
факти по справі сторін. Такі процесуальні обоH
в’язки є загальноHправовими, оскільки вони
рівною мірою стосуються всіх учасників суH
дового процесу: сторін, третіх осіб, їх предH
ставників, перекладачів, експертів. При цьоH
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му невиконання процесуальних обов’язків
загальноHправової групи тягне за собою негаH
тивні наслідки для їх порушників. Так, неявH
ка позивача в судове засідання без поважних
щодо цього причин тягне за собою залишенH
ня його позову без розгляду (ст. 207 ЦПК
України), тобто позивач втрачає право на поH
зов. Неявка в судове засідання без поважних
причин відповідача тягне за собою розгляд
справи за його відсутності на основі наданих
доказів позивачем (заочний розгляд справи –
ст. 224 ЦПК України). Таким чином, відпоH
відач втрачає право на безпосередній захист
своїх прав чи інтересів. Неявка в судове заH
сідання свідка тягне за собою примусовий
його привід або адміністративну відповіH
дальність у порядку ст. 1853 Кодексу УкраH
їни про адміністративні правопорушення
(далі – КУпАП) щодо прояву неповаги до
суду. Неявка в судове засідання перекладача
тягне за собою його відсторонення, а неявка
експерта може потягти за собою реагування
суду на його адресу окремою ухвалою.

До групи загальноHправових обов’язків
учасників судового процесу відносяться виH
моги щодо об’єктивності процесуальних дій,
показів і висновків. Так, свідки зобов’язані
давати правдиві покази в судових засіданH
нях, оскільки неправдивість показів тягне за
собою їх кримінальну відповідальність за статH
тями 384, 385 Кримінального кодексу (далі –
КК) України. Такі вимоги пред’являються і
до перекладачів та експертів, оскільки за заH
відомо неправильний переклад чи складення
завідомо неправдивих висновків експертом
останні також несуть кримінальну відповіH
дальність на рівні із свідками. Сторони, треті
особи, їх представники при їх допиті судом
як свідків набувають статусу свідків, а тому
за неправдиві покази також можуть нести
кримінальну відповідальність в порядку стаH
тей 384 та 385 КК України. Суддя несе криH
мінальну відповідальність за завідомо непраH
восудне рішення. Отже, процесуальні обоH
в’язки не лише сприяють оперативності розH
гляду справ, а й впливають на об’єктивність
судового процесу. 

Для цивільного процесуального права хаH
рактерною є формула: процесуальні обов’язH
ки зобов’язують. Ця формула є характерною
не лише для учасників судового процесу, а й
для суду. 

Суд як ядро судового процесу також має
низку процесуальних обов’язків. Так, при
відповідності позовної заяви статті 118–120
ЦПК України суддя зобов’язаний відкрити
провадження у справі, а при порушенні таких
вимог – залишити позовну заяву без руху. 

Суддя має здійснити всі організаційні дії,
що стосуються організації судового процесу,
зокрема, визначити коло осіб, які підлягають
виклику в судове засідання, направити копію
ухвали сторонам, а копію позовної заяви і доH
датків до неї – відповідачу. Призначити спраH

ву або до попереднього, або безпосереднього
судового розгляду. Суддя зобов’язаний відH
крити судове засідання, встановити учасниH
ків судового процесу, вислухати їх поясненH
ня та покази, ухвалити судове рішення (статH
ті 129, 130, 163, 176, 195 ЦПК України). 

Викладене свідчить, що нарівні з процеH
суальними обов’язками сторін, третіх осіб, їх
представників, свідків, перекладачів, експерH
тів, які мають місце в різних стадіях судовоH
го процесу, існують і процесуальні обов’язки
суду, що займають самостійне місце в циH
вільному судочинстві. Такі процесуальні обоH
в’язки відіграють роль не лише рушія судоH
вого процесу, а й контролюючих функцій по
відношенню до процесуальних обов’язків інH
ших учасників судового процесу, оскільки
суд зобов’язаний контролювати виконання
процесуальних обов’язків усіма учасниками
судового процесу на предмет точного за змісH
том і вчасного їх виконання. Таким чином,
процесуальні обов’язки можна порівняти з
процесуальними тросами, що утримують веH
личезний процесуальний міст судового засіH
дання від його початку до закінчення в акH
тивному стані, одночасно цементуючи судову
процедуру, тримаючи всіх учасників судовоH
го процесу в руслі судової процедури, не даH
ючи їм можливості «розхитати» судовий проH
цес за рахунок дій, показів, які не стосуються
предмета спору, спрямовуючи їх лише у виH
значений процесуальним законом напрям. 

Безумовно, така робота суддів потребує
не лише знань процесуального законодавH
ства, а й відповідного досвіду, оскільки в поH
рядку цивільного судочинства розглядаютьH
ся цивільноHправові спори, пов’язані з циH
вільними, житловими, сімейними, земельниH
ми, трудовими правовідносинами, що мають
свої особливості розгляду. Крім того, суди
першої інстанції розглядають і публічноHпраH
вові спори, пов’язані із соціальними питанH
нями й органами місцевого самоврядування,
які також мають свої особливості. На жаль,
сучасне процесуальне законодавство (по суті
скопіювавши Статут цивільного судочинH
ства 1864 р.) дає лише одні й ті самі загальні
вказівки щодо розгляду всіх судових справ
за одними і тими самими процесуальними
правилами, без урахування їх особливостей.
Такий підхід вимагав від Верховного Суду
України, зокрема його Пленуму, а за радянсьH
кої пори і Пленуму Верховного Суду СРСР
та Верховного Суду УРСР, постійно давати
роз’яснення щодо порядку розгляду житлоH
вих, сімейних, трудових, земельних, цивільH
них справ. Сьогодні така практика продовH
жується у вигляді постанов Пленуму ВищоH
го спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ. Такі роз’ясH
нення суди сприймають як обов’язкові для
судів першої та другої інстанції, вважаючи,
що вищі спеціалізовані суди направляють суH
дову практику. 
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Яке ж процесуальне положення займаH
ють пленуми спеціалізованих судів? НіякоH
го, оскільки жоден із процесуальних кодексів
такого процесуального суб’єкта не передбаH
чає. Разом із тим рішення Верховного Суду
України є обов’язковими не лише для судів заH
гальної юрисдикції (ст. 3607 ЦПК України),
а й для всіх інших судів нашої судової систеH
ми. Такі рішення набувають статусу прецеH
дентних, оскільки містять правові позиції,
що і формують судову практику судів УкраH
їни. У зв’язку з викладеним нагальною є поH
треба в удосконаленні процесуального закоH
нодавства шляхом його уніфікації, що дало б
можливість мати всім галузям матеріального
права свій загальний процесуальний супроH
від і не створювало б нових процесуальних
кодексів (наприклад, Трудового процесуальH
ного кодексу чи Сімейного процесуального коH
дексу про що сьогодні ведуть мову представH
ники цих галузей права). Доцільно створити
самостійні глави, якими б регулювалася проH
цедура розгляду цивільних, земельних, житH
лових, сімейних, трудових справ. Такий підH
хід дав би для всіх учасників судового процесу
чітке уявлення щодо порядку й особливосH
тей розгляду тих чи інших справ, які б безпоH
середньо регулювалися процесуальним закоH
нодавством, а на учасників судового процесу
покладалися б нові процесуальні обов’язки
як загальноHправової, так і конкретноHпраH
вової спрямованості, що не лише б сприяло
розвитку інституту процесуальних обов’язH
ків, а і конкретизувало б такі обов’язки відH
повідно до кожної категорії справ. 

Структурно процесуальні обов’язки форH
муються за рахунок процесуальних строків.
По суті процесуальні строки – це зовнішні
елементи процесуальних обов’язків, оскільH
ки початок виконання процесуального обоH
в’язку пов’язується із початком витоку проH
цесуального строку і закінчуються із спливом
таких строків. У зв’язку з цим процесуальні
строки відіграють роль виміру процесуальH
ного обов’язку. Таким чином, процесуальні
строки – це процесуальний простір, у межах
якого здійснюються як процесуальні права,
так і процесуальні обов’язки. У свою чергу,
процесуальні обов’язки – це процесуальний
простір, який вимірюється часом процесуаль�
них строків. Іншими словами, процесуальні
обов’язки – це процесуальний простір, у меH
жах якого особа силою своєї волі здійснює
необхідні процесуальні дії. Початок таких
дій відкриває такий процесуальний простір,
а із закінченням процесуальних строків проH
цесуальний простір закривається. При цьоH
му законодавець закінчення процесуальних
строків не пов’язує із виконанням чи не виH
конанням процесуальних обов’язків. 

Оскільки процесуальні обов’язки викоH
нуються різними учасниками судового проH
цесу одночасно, то процесуальні строки ствоH
рюють паралельні системи, які мають як одH

ночасні, так і різні часові параметри з одного
боку, а з іншого – різний процесуальний зміст.
При цьому процесуальні обов’язки сторін,
третіх осіб, їх представників, свідків, експерH
тів не перетинаються, оскільки вони діють
незалежно один від одного. Разом із тим усі
процесуальні обов’язки мають центробіжну
спрямованість, оскільки всі вони збігаються
змістовно та дієво в кінцевий пункт признаH
чення – суд. У зв’язку з цим процесуальні
обов’язки учасників судових процесів не моH
жуть існувати та виконуватися ними просто
так, без ніякої щодо цього мети; вони мають
свої особливості: 

•• виконуються на вимогу процесуальних
норм і суду, контролюються судом; 

•• виконання процесуальних обов’язків
зумовлено певним процесуальним інтересом
його виконавця; 

•• виконання процесуальних обов’язків
має місце в межах процесуальних строків,
встановлених законом або судом; 

•• невиконання процесуальних обов’язH
ків учасниками судового процесу передбачає
за собою правову відповідальність; 

•• процесуальні обов’язки не можуть переH
кладатися чи делегуватись іншим учасникам
судового процесу; 

•• виконання процесуальних обов’язків 
носить індивідуалізований характер. 

За своєю дією процесуальні обов’язки
поділяються на активну та пасивну їх частиH
ну. Так від часу отримання судової повістки
до часу виконання обов’язку ця частина обоH
в’язку носить пасивний характер. Активна
його частина починається із початком викоH
нання такого обов’язку та закінчується явH
кою особи в суд. Неявка особи в суд і відклаH
дення у зв’язку з цим розгляду справи призH
водить до переносу процесуального обов’язку
на інший час, оскільки він не був виконаний.
Таким чином, процесуальні обов’язки при їх
невиконанні не зникають і не скасовуються;
вони переносяться на інший строк (час). Що
ж таке процесуальний обов’язок? Процесуаль�
ний обов’язок – це імперативна вимога процеH
суального закону чи суду адресована учасH
нику судового процесу щодо виконання ним
певних процесуальних дій зумовлених його
процесуальним статусом, що поєднується із
персоніфікованим процесуальним інтересом.
Структуру процесуального обов’язку можна
представити у вигляді: 

•• психологічного сигналу – завдання, зуH
мовленого процесуальним інтересом; 

•• упорядкування, цілеспрямованих дій,
спрямованих на досягнення передбаченого заH
коном процесуального результату; 

•• процесуального результату, який вплиH
ває як на проміжний, так і синтезований кінH
цевий об’єкт. 

Якщо йдеться про паралельність процесуH
альних обов’язків, то всі учасники судового
процесу мають спектр обов’язків, які виниH
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кають або одночасно (як, наприклад, обов’яH
зок доказування), або обособлено у різних
частинах судового процесу. Разом із тим проH
цесуальні обов’язки не перебувають у хаотичH
ному стані. Вони за рахунок процесуальних
норм розставляються в певній процесуальH
ній послідовності, які хоч і виникають відраH
зу, як правило, змістовно розтягнуті в часі. 

Таким чином, процесуальні обов’язки це
такі процесуальні категорії, які законом чи
судом вкраплені в судовий процес. Саме проH
цесуальні обов’язки рухають усю процедуру
судочинства, яка має як свій початок, так 
і своє закінчення. Безумовно, процесуальні
обов’язки можуть виконуватись або не викоH
нуватись учасниками судового процесу. ЯкH
що учасник судового процесу виконав проH
цесуальний обов’язок, він отримує відповідH
но позитивний процесуальний результат.
Якщо ж такий обов’язок не виконується, це
призводить до втрати процесуального права
або втрати предмета спору, або втрати проH
цесуального об’єкта, тобто того блага, яке є 
суттю судового рішення і на яке спрямоваH
ний інтерес сторін. 

Разом із тим процесуальні обов’язки маH
ють місце не лише при розгляді справ у суді
першої інстанції, а й на рівні апеляційної та
касаційної інстанції. Так, відповідно до ч. 1
ст. 294 ЦПК України апеляційна скарга на
рішення суду подається протягом десяти днів
із дня його проголошення. Апеляційна скарH
га подається у письмовій формі (ч. 1 ст. 295
ЦПК України). Апеляційна скарга подається
через суд першої інстанції, який ухвалив осH
каржуване судове рішення (ч. 1 ст. 206 ЦПК
України). Іншими словами, процесуальне заH
конодавство передбачає процесуальні обоH
в’язки для апелянта, які мають ключове знаH
чення, оскільки невиконання цих процесуH
альних обов’язків не породжує виникнення
апеляційного провадження. Отже, процесуH
альні обов’язки не лише відіграють роль руH
шіїв судової процедури, але і впливають на відH
криття провадження у справі (на рівні суду
як першої, так і другої інстанції). Таку групу
процесуальних обов’язків можна назвати
виключною, оскільки щодо цих процесуальH
них обов’язків законодавець не допускає ніH
яких пояснень чи поступок у частині перенеH

сення виконання процесуальних обов’язків
на інший час тощо. Такий підхід до даної груH
пи процесуальних обов’язків має місце і в
господарському й адміністративному судоH
чинстві; з цих підстав така група процесуальH
них обов’язків носить міжгалузевий харакH
тер, оскільки вона по суті має уніфікаційні
особливості. 

На стадії апеляційного провадження на
суд також покладаються процесуальні обоH
в’язки, які в одних випадках відіграють контH
ролюючі функції, а в інших є обов’язковими
до виконання самим судом. Так, відповідно
до ч. 2 ст. 297 ЦПК України «до апеляційної
скарги, яка не оформлена відповідно до виH
мог, встановлених статтею 295 ЦПК УкраH
їни, а також у разі несплати суми судового
збору застосовується положення статті 121
цього Кодексу». «Апеляційна скарга залиH
шається без руху… якщо вона подана після
закінчення строків, установлених ст. 294 
цього Кодексу, і особа, яка її подала, не поH
рушує питання про поновлення цього строH
ку, або якщо підстави, видані нею у заяві,
визнані неповажними» (ч. 3 ст. 297 ЦПК 
України). Разом із тим «протягом трьох 
днів після надходження справи суддя – доH
повідач вирішує питання про відкриття апеH
ляційного провадження» (ч. 1 ст. 297 ЦПК
України). Відповідно до ч. 1 ст. 301 ЦПК УкH
раїни протягом десяти днів з дня отримання
справи суддя – доповідач вчиняє низку проH
цесуальних дій. Після проведення підготовH
чих дій суддя – доповідач доповідає про них
колегії суддів (ч. 1 ст. 302 ЦПК України). Ці
й інші процесуальні обов’язки, які покладає
законодавець на суд, не лише відіграють роль
контролюючих функцій суду, а й перепліH
таються із процесуальними обов’язками саH
мого суду, створюючи таким чином процесуH
альний синтез обов’язків. Такий підхід до
процесуальних обов’язків учасників цивільH
ного процесу має місце і в касаційному проH
вадженні. 

Викладене свідчить, що процесуальні
обов’язки учасників судового процесу незаH
лежно від стадії розгляду справи пронизують
всю матерію процесуального законодавства,
формуючи в такий спосіб процесуальну форH
му судових процесів. 

Стаття надійшла до редакції 04.11.2013 р.

The paper investigated features of the procedural obligations in civil proceedings of Preference for
different actors of their impact on the judicial process.

В статье исследуются особенности действия процессуальных обязательств в гражданском
судопроизводстве, их принадлежность разным субъектам, влияние на судебный процесс. 
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Досягнення мети цивільного судочинстH
ва із захисту порушених, невизнаних
або оспорюваних прав, свобод чи інH

тересів фізичних або юридичних осіб відH
повідно до ст. 1 Цивільного процесуального
кодексу (далі – ЦПК) України зумовлює 
виконання завдань із справедливого, неупеH
редженого та своєчасного розгляду і виріH
шення цивільних справ. Іншими словами, суH
довий захист повинен здійснюватися спраH
ведливим судом. Справедлива судова процедуH
ра вважається такою, якщо суд взяв до уваги
докази, отримані законним шляхом, і за реH
зультатами розгляду цивільної справи ухваH
лено обґрунтоване рішення. Слід зазначити,
що обґрунтованість судового рішення зуH
мовлена встановленням судом істини як адеH
кватного відображення об’єктивної дійсності,
тотожності об’єктивної дійсності та знань
про неї суду. 

Метою цієї статті є визначення й узагальH
нення умов, які можуть вплинути на встаH
новлення істини в цивільному судочинстві,
визначення яких дозволить попереджати та
виявляти порушення норм процесуального
права, можливі судові помилки. 

На наявність у цивільному судочинстві
певних факторів, що вимагають врахування
та дослідження, зверталася увага у процесуH
альній літературі І. Решетниковою, В. ЯркоH
вим, М. Шакарян, В. Сидоренко та ін. 

Оскільки судове пізнання обставин справи
має забезпечувати повне та правильне знанH
ня про факти, які мають значення для праH

вильного вирішення справи, то можливість
визначення результатів судового пізнання як
повного встановлення обставин справи, доH
сягнення відповідності результатів судового
пізнання дійсності у процесуальній науці виH
знаються важливими науковими завданнями.
Так, згідно із ст. 213 ЦПК України до суH
дових рішень пред’являються вимоги законH
ності й обґрунтованості. Законним є рішення,
яким суд, виконавши всі вимоги цивільного
судочинства, вирішив справу відповідно до заH
кону. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на
основі повно та всебічно з’ясованих обставин,
на які сторони посилаються як на підставу
своїх вимог і заперечень, підтверджених тиH
ми доказами, які були досліджені у судовому
засіданні. При цьому, цивільна процесуальна
форма, встановлюючи порядок вирішення
спорів, обумовлює також і певні складності
на шляху встановлення істини. В науці цивільH
ного процесуального права їх називають факH
торами, що впливають на встановлення істиH
ни. До них у теорії процесу відносять: фактоH
ри допустимості засобів доказування, належH
ності; достатність доказів; достовірність доH
казів, яку суд не може перевіряти за своєю
ініціативою, визнання фактів сторонами; праH
вові фікції та презумпції, що суттєво впливаH
ють на вірогідність істини, поведінку сторін,
тобто використання процесуальних засобів,
які зумовлені змагальністю та диспозитивH
ністю, перш за все необхідністю дотримання
обов’язку доказування, від чого залежить кінH
цевий висновок по суті правового спору; безH
посередність дослідження доказів, активність
суду; строки розгляду та вирішення справи;
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принцип гласності, державної мови судочинH
ства, рівноправності сторін тощо [1, с. 26–32]. 

У цивільному процесуальному законоH
давстві України закріплено правило допусH
тимості доказів, відповідно до якого обставиH
ни справи, які за законом мають бути підтверH
джені певними засобами доказування, не моH
жуть підтверджуватись іншими засобами доH
казування, тобто у випадках, визначених заH
конодавством, забороняється для встановH
лення певних фактів використовувати всі заH
соби доказування (ст. 59 ЦПК України), що
може стати перешкодою на шляху встановH
лення істини по справі. Це правило обмежує
кількість джерел, із яких суд може отримуваH
ти фактичні дані, що підтверджують обставиH
ни, які мають значення для вирішення справи. 

Співвідношення допустимості доказів і
можливості встановлення істини по справі
було та залишається актуальним питанням в
науці цивільного процесуального права. Так,
у науці цивільного процесуального права
обстоювалися різні позиції щодо співвідноH
шення правила допустимості та принципу
об’єктивної істини. Одні вчені (К. Юдельсон,
П. Логинов, А. Калпин, А. Прохоров) вважаH
ють, що правило допустимості доказів відпоH
відає необхідності встановлення об’єктивної
істини при розгляді й вирішенні цивільних
справ. Вони не визнали правильною позицію
про наявність у цивільному процесі колізії
між принципом об’єктивної істини та правиH
лом допустимості доказів [2, с. 13]. Більше
того, на думку А. Прохорова, встановлення
кола засобів доказування, які дозволяють виH
користовувати при одержанні фактичних даH
них лише деякі з них або, навпаки, пропозиH
ція вдаватися до допомоги суворо визначених
засобів із метою підтвердження окремих обH
ставин, прагне забезпечити одержання достоH
вірних доказів і тим самим гарантувати встаH
новлення істини у справах [3, с. 8]. 

Інші вчені (М. Гурвич, М. Треушников) заH
значали, що в цілому правило допустимості
навіть сприяє виявленню дійсних обставин
справи. Так, правило допустимості, що встаH
новлює заборону на показання свідків у виH
падку спору, пов’язаного з порушенням форH
ми правочину, сприяє досягненню істини у
цивільних справах [4, с. 157]. Але, запереH
чуючи проти чисто формального розуміння
правила допустимості доказів, М. Гурвич виH
словлював точку зору, згідно з якою правоH
вий інтерес іноді настільки важливий, що неH
обхідність його охорони переважає над праH
вилом допустимості, коли відмова в захисті з
дотримання форми перетворюється на форH
малізм [5, с. 105]. Іншими словами, правила
допустимості в цьому випадку фактично є
санкцією для осіб, які не дотримуються пеH
редбаченої нормами цивільного законодавH

ства форми укладення правочинів, яка поH
винна застосовуватися в установленому закоH
ном порядку. 

Серед російських учених, здається, не буH
ло розбіжностей поглядів на строки вчиненH
ня процесуальних дій, які існували у змагальH
ному процесі та були призначені для впорядH
кування судочинства. Загальновизнано, що
всі системи процесуального права спрямоваH
ні на здійснення правосуддя, але для досягH
нення цієї мети ними використовуються різH
ні методи. Певною мірою таке розмаїття меH
тодів відображає культурні переваги. Так, 
судочинство відображає різні способи досягH
нення компромісу між трьома найважливіH
шими факторами, що впливають на організаH
цію процесу здійснення правосуддя судовою
системою: пошук істини або правильне ріH
шення, тривалість судового процесу, вартість
процесу. Між цими трьома факторами або виH
мірами правосуддя теж існує протиріччя [6]. 

На ухвалення правильного рішення в циH
вільному процесі можуть впливати і доказові
презумпції та правової фікції. Тривалий час
презумпції та фікції розглядалися як єдине
поняття в цивільному праві. Однак в середиH
ні XIX ст. учені зробили перші спроби поділу
та детального аналізу цих правових категоH
рій. У російській юридичній літературі вперH
ше здійснив дослідження цієї проблеми 
Д. Мейєр. У своїх роботах він вказав на неH
обхідність окремого тлумачення презумпцій
і фікцій [7, c. 40–46]. Правильність такого
підходу підтверджена в подальшому як теореH
тичними дослідженнями, так і практикою. ВваH
жається, що доцільно досліджувати ці явища
права як частково незалежні один від одного,
але як такі, що впливають на встановлення
істини в цивільному судочинстві. Так, правоH
ві фікції застосовуються з міркувань корисH
ті, економії або з метою досягнення більшої
формалізації нормативного матеріалу [8, 
с. 11]. Презумпції в судовій практиці застоH
совуються в усіх випадках, коли суд встановH
лює презюмований факт на основі не доказів,
які його достовірно підтверджують, а припуH
щення, що випливає з інших фактів. При цьоH
му основою для констатації такого роду факH
ту буде велика ймовірність його існування,
ніж відсутності [9, c. 72]. 

На вірогідність фактів, що мають значення
для справи, може впливати судове визнання
окремих фактів чи позову в цілому. Певний
вплив на встановлення об’єктивної істини по
справі може здійснити інститут заочного ріH
шення. Основна його відмінність від звичайH
ного провадження полягає в тому, що заочне
рішення ухвалюється за згодою позивача за
відсутності відповідача, належним чином поH
відомленого про час і місце судового засіданH
ня, який не з’явився до суду з неповажних
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причин (ст. 224 ЦПК). У зв’язку з цим при
розгляді справи в заочному порядку суд обH
межується дослідженням доказів, наданих
сторонами, насамперед, позивачем. 

Неодноразово в наукових дослідженнях
зазначалося про вплив на встановлення істиH
ни активних повноважень суду та внутрішH
нього переконання судді. Так, М. Олегов вваH
жає, що всі принципи, норми й інститути циH
вільного процесуального права, які забезпеH
чують рух процесу в напрямі використанH
ня процесуальних засобів для встановлення
дійсних фактичних обставин справи, можна
умовно поділити на дві великі групи. До перH
шої групи відносяться ті гарантії встановленH
ня об’єктивної істини, які, впливаючи на поH
рядок формування фактичного та доказовоH
го матеріалу процесу, його зміст, безпосередH
ньо забезпечують можливість встановлення
дійсних обставин справи. Такими гарантіями
є: неприпустимість для сторін розпоряджаH
тися фактичними обставинами справи; виH
мога обґрунтованості судового рішення, недоH
тримання якого за законом тягне його скасуH
вання; можливість перегляду справи за ноH
вовиявленими обставинами тощо. До другої
групи слід віднести ті гарантії об’єктивної ісH
тини, які, регламентуючи в цілому процес суH
дового пізнання, забезпечують достовірність
його результатів, а саме: принцип незалежH
ності суддів; гласність, усність, безпосередH
ність, безперервність судового розгляду тоH
що [10, c. 175]. 

Г. Осокіна вважає, що суд зобов’язаний
встановлювати дійсні обставини справи, але
оскільки діяльність суду із встановлення факH
тів, що мають значення для справи, обмежеH
на в часі, просторі, а також спеціально встаH
новленими в законі заборонами, можливість
встановлення судом істини (отже, і сам принH
цип судової істини) не можна тлумачити
буквально. Дослідник має на увазі існуючі 
в законодавстві окремі обмеження в досліH
дженні судом доказового матеріалу, а також
такі інститути, як заочне рішення, доказові
презумпції, процесуальні фікції (наслідки
ухилення від явки на експертизу), преюдиції.
Зазначені правила обмежують можливості
суду із встановлення дійсних обставин спраH
ви [11, c. 128–130].  

Оцінка доказів за внутрішнім переконанH
ням означає, що сам суд, вирішуючи справу,
повинен визначити достовірність і силу кожH
ного доказу окремо та всіх їх у сукупності. 
У законі закріплено правило, відповідно до
якого жодний доказ не має наперед встановH
леної сили, а досліджується й оцінюється наH
рівні з усіма іншими доказами. НайважливіH
ше правило оцінки доказів – оцінка їх у сукупH
ності. Це дає можливість зіставити докази, пеH
ревірити один із них за допомогою іншого;

якщо виявляються розбіжності, це вимагає
додаткового дослідження доказів, що сприяє
більш глибокому та повному дослідженню
обставин справи. Тому внутрішнє переконанH
ня суддів не є їх інтуїтивним висновком, а
має бути обґрунтованим, визначатися аналіH
зом матеріалів справи. Ця обґрунтованість
отримує відповідне відображення в рішенні:
у мотивувальній частині викладаються всі
підстави та міркування, з яких суд із одними
доказами погодився, а інші – відкинув. Таке
викладення робить рішення переконливим,
дозволяє судам вищих інстанцій перевірити
правильність оцінки доказів [12, c. 182; 13, 
c. 185–187]. Зазначений порядок оцінки доH
казів забезпечує встановлення істини. 

Заслуговують на увагу висновки В. БохаH
на, що стосуються складових суддівського пеH
реконання. Так, він вважає, що суддівське 
переконання як об’єктивне явище містить в
собі такі елементи: знання про досліджувану
подію, ставлення судді до змісту знань, що
виникає в результаті оцінки їх достовірності,
належності, допустимості та значущості для
справи; психічний стан, що виражається у сумH
нівах або впевненості; суб’єктивне (позитивH
не чи негативне) ставлення судді до обставин
справи та явищ, що досліджуються суддею;
вольовий стан судді, його об’єктивна готовH
ність діяти відповідно знань, покладених в
основу переконання [14, c. 10, 12–13]. 

Традиційною в науці є точка зору, відпоH
відно до якої ймовірність ні за яких умов не
повинна мати місця в правосудді. Так, В. ТаH
раненко вважав, що орієнтування суду на
можливість імовірного встановлення фактів
є відступом від істини, що суперечить чинноH
му законодавству [15, c. 53]. На думку Л. ВаH
нєєвої, принцип об’єктивної істини в цивільH
ному процесі не знає винятків. Вірогідність
судових рішень не може виправдовуватися неH
можливістю або недоцільністю встановлення
юридичних фактів. Передбачити випадковість
у правосудді не можна інакше, як шляхом доH
ведення ймовірного знання до достовірного
[16, c. 96–97]. 

Слід зазначити що, перегляд рішень в
апеляційному та касаційному порядку також
слід віднести до процесуальних засобів, які
істотно можуть гарантувати та впливати на
встановлення істини в цивільному судочинH
стві. Підставами для скасування рішення суH
дом апеляційної інстанції є неповне з’ясуванH
ня судом обставин, що мають значення для
справи; недоведеність обставин, що мають
значення для справи, які суд вважав встановH
леними; невідповідність висновків суду обH
ставинам справи (ч. 1 ст. 309 ЦПК України).
Незважаючи на те, що суд касаційної інстанH
ції не перевіряє докази, вимога обґрунтованосH
ті судових рішень випливає безпосередньо 
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з вимог статей 335, 338–341 ЦПК України.
Ухвалення необґрунтованого рішення може
розцінюватися як порушення норм матеріH
ального та процесуального права, бути підH
ставою для скасування рішення судом касаH
ційної інстанції. 

Висновки 

Цивільне процесуальне законодавство
має забезпечувати прийняття обґрунтованих
рішень відповідно до поставлених цілей і
завдань цивільного судочинства. Суд, у свою
чергу, зобов’язаний всебічно, повно, об’єкH
тивно та безпосередньо досліджувати й остаH
точно оцінювати докази у справі для ухваH
лення законного та обґрунтованого рішення.
Неправильне визначення обставин, які маH
ють значення для вирішення справи, є підстаH
вою для скасування або зміни рішення суH
ду. Врахування проаналізованих факторів, що
впливають на встановлення істини, дозволяє
прогнозувати характер, кількість і причини суH
дових помилок, визначати якість проведення
оцінки доказів, впливати на обґрунтованість
судових рішень у цивільному судочинстві. 
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The article exposes maintenance of some judicial factors which influence on establishment of truth
in the civil legal proceeding, and determination of which allows to warn and find out violation of norms
of judicial right and judicial errors are possible. 

В статье раскрывается содержание некоторых процессуальных факторов, которые вли�
яют на установление истины в гражданском судопроизводстве и определение которых позво�
ляет предупреждать и обнаруживать нарушение норм процессуального права, возможные су�
дебные ошибки.
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Право на відшкодування моральної шкоH
ди відоме українському законодавстH
ву більше 20 років, що порівняно з

іншими цивільноHправовими інститутами є
достатньо новим для вітчизняного права. ПроH
те судова практика свідчить, що суспільство
сприйняло цей інститут і активно викорисH
товує для захисту порушених прав. Однак
відносно невеликий досвід України в його
регулюванні породжує виникнення ряду пробH
лем теоретичного та правозастосовного хаH
рактеру. Однією з таких проблем є можлиH
вість застосування норм про відшкодування
моральної шкоди для захисту прав юридичH
них осіб. 

Аналіз наукових джерел свідчить, що
комплексне дослідження моральної шкоди
юридичної особи здійснене С. Шимон у 2001 р.,
тобто ще до набуття чинності Цивільного коH
дексу (далі – ЦК) України від 16.08.2003 р.
№ 435HIV. В основному це питання порушуH
валося в контексті загального дослідження
інституту моральної шкоди такими науковH
цями, як К. Голубєв, О. Міхно, С. Наріжний,
В. Паліюк, А. Табунщиков, О. ЕрделевсьH
кий та ін. 

Метою цієї статті є аналіз і дослідження
особливостей відшкодування моральної
шкоди юридичним особам, з’ясування місця
права на відшкодування моральної шкоди
серед немайнових прав юридичної особи
та вироблення в результаті дослідження
пропозицій щодо вдосконалення законодавH
ства стосовно захисту немайнових прав
юридичної особи. 

Право юридичної особи на відшкодуванH
ня моральної шкоди вперше передбачене ЦК
УРСР від 18.07.1963 р. № 1540HVI, до якого

Законом України «Про внесення змін і доH
повнень до положень законодавчих актів УкH
раїни, що стосуються захисту честі, гідності
та ділової репутації громадян і організацій»
від 06.05.1993 р. № 3188H12 були внесені
зміни, відповідно до яких норми ст. 7 та 
ст. 4401 встановлювали можливість компенH
сації моральної шкоди як для фізичних, так і
для юридичних осіб. 

Саме з цього часу в науковому світі акH
тивно починається обговорення питання про
доцільність і можливість поширення даного
інституту для захисту немайнових прав юриH
дичних осіб. Із позиції сучасного законодавH
ця відповідь на це питання однозначна. ВідH
повідно до п. 4 ч. 2 ст. 23 ЦК України моральH
на шкода може полягати у приниженні ділоH
вої репутації юридичної особи, а ч. 1 ст. 1167
ЦК вказує на можливість її відшкодування.
У постанові Пленуму Верховного Суду УкраH
їни «Про судову практику в справах про відH
шкодування моральної (немайнової) шкоди»
від 31.03.1995 р. № 4 вказується, що встановH
лене Конституцією та законами України праH
во на відшкодування моральної (немайнової)
шкоди є важливою гарантією захисту прав і
свобод громадян та законних інтересів юриH
дичних осіб. У свою чергу, більшість учених
вважає, що цей вид цивільноHправової відпоH
відальності не може бути застосований до
юридичних осіб у зв’язку з їх неможливістю
відчувати страждання. Так, В. Паліюк зазнаH
чає, що для юридичних осіб поняття «стражH
дання» не припустиме, оскільки можливість
заподіяння юридичній особі «фізичних» або
«моральних» страждань несумісна з його
правовою природою. На відміну від людини,
юридична особа не володіє психікою, а тому
не може відчувати емоційні реакції на проH
типравну поведінку інших осіб [1, с. 61]. 

© О. Кочина,  2013
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Російські цивілісти [2–6] вважають, що
юридична особа є штучно створеним суб’єкH
том права, нездатним відчувати емоції, тому
вона не може зазнавати моральної шкоди і,
відповідно, у неї не може виникнути права на
її компенсацію. 

Якщо людина відчуває душевний дисH
комфорт через побоювання за свою кар’єру,
можливості втратити ділові зв’язки, тобто
через імовірну втрату потенційної можлиH
вості заробити, побоювання за свій сімейний
стан тощо, то юридична особа, вважає О. МіхH
но, не може відчувати такого дискомфорту.
Можуть бути лише об’єктивні наслідки поH
рушення ділової репутації, що позначилися
на функціонуванні організації чи підприємH
ства [2, с. 47]. 

Представники української цивілістичної
науки здебільшого дотримуються протилежH
ної думки. Зокрема, Н. Саніахметова вваH
жає, що відшкодування моральної (немайH
нової) шкоди юридичним особам має певну
специфіку, яка не врахована в чинному заH
конодавстві [7, с. 14]. Прокоментуємо її поH
зицію словами О. Ерделевського, на думку
якого припущення про те, що «моральна шкоH
да» стосовно юридичної особи є якась інша
категорія, ніж «моральна шкода» громадяниH
на не витримує критики, оскільки в цьому виH
падку ми зіткнулися б з феноменом, що не
визначається і не регулюється ЦК [4, с. 9]. 

С. Шимон вважає, що відносно юридичH
них осіб слід застосовувати термін «немайH
нова» шкода, оскільки етимологічно він, на
відміну від слова «моральна», не походить
від понять «духовна, психічна», що притаH
манне тільки людині, і не збігається з поH
няттям моральної шкоди фізичної особи за
змістом [8, с. 38]. 

На нашу думку, більш виваженою є думH
ка науковців, які моральну шкоду взагалі не
співвідносять із юридичними особами. По�
перше, юридична особа не є живою, тому фіH
зично вона не може страждати та відчувати
біль. По�друге, виникає питання: яким чиH
ном юридична особа має використати гроші,
що стягуються як компенсація за моральну
шкоду? Щодо фізичної особи, то вона може
їх використовувати будьHяким чином за своH
їм власним бажанням (покласти в банк на деH
позит, купити телевізор, зробити пластичну
операцію, поїхати у відпустку тощо), головH
не, щоб у результаті ці дії могли компенсуваH
ти або ж у гіршому випадку зменшити стражH
дання людини. 

З юридичними особами складніше. ВажH
ко не погодитися з С. Шимон, яка зазначає,
якщо грошова сума як компенсація за моH
ральну шкоду буде вкладена в розвиток підH
приємства (або навіть у додаткову рекламу),
то, як наслідок, буде одержаний додатковий
прибуток, що призведе до збагачення юриH
дичної особи, а це суперечить призначенню
компенсації моральної шкоди. Якщо кошти

будуть спрямовані на соціальний розвиток,
то внаслідок цього конкретне благо одерH
жить конкретна фізична особа, незалежно
від того, понесла вона моральні втрати чи ні,
що також суперечить суті даного інституту.
Використання зазначених коштів на погаH
шення збитків взагалі буде відшкодуванням
майнової шкоди [8, с. 38]. Таким чином, у даH
ному контексті розмиваються межі між моH
ральною та матеріальною шкодою. У зв’язку
з цим інститут моральної шкоди не може буH
ти застосований до юридичних осіб. 

Законодавство таких країн, як Франція,
Німеччина, США, взагалі не поділяє шкоду,
заподіяну юридичним особам, на майнову та
немайнову. В ситуаціях, які пов’язані з запоH
діянням шкоди діловій репутації фірми, пеH
редбачається, що в судовому порядку на осоH
бу, яка поширила відомості, що не відповіH
дають дійсності, покладається обов’язок дати
спростування в засобах масової інформації
або усунути їх тим способом, яким вони буH
ли поширені. Якщо фірма заявляє про те, що
в результаті цих дій їй були заподіяні збитH
ки, то вона має довести розмір таких збитків.
У випадку, коли це неможливо зробити, фірH
ма має право вимагати компенсації таких збитH
ків у певному розмірі, встановленому закоH
нодавством цих країн, із винної особи за поH
рушене право на свою користь. Така компенсаH
ція є відшкодуванням шкоди немайнового хаH
рактеру на користь юридичної особи [6, с. 76]. 

Відомо, що основним видом немайнових
втрат юридичної особи є приниження її ділоH
вої репутації. З огляду на це заслуговує на
увагу пропозиція О. Міхно ввести таке поH
няття, як «шкода діловій репутації юридичH
ній особі», яке (як і моральна шкода) буде одH
ним із випадків немайнової шкоди [2, с. 48].
К. Голубєв і С. Наріжний пропонують доповH
нити інститут захисту ділової репутації юриH
дичної особи таким положенням: організація
(юридична особа), відносно якої поширені
відомості, що порочать її ділову репутацію, маH
ють право вимагати спростування таких віH
домостей, відшкодування збитків і грошову
компенсацію нематеріальної шкоди, завданої
їх розповсюдженням [3, с. 153]. Пропонуємо
перенести такі пропозиції і в українське заH
конодавство. Так, відповідно до ст. 94 ЦК
України особисті немайнові права юридичH
ної особи захищаються відповідно до глави 3
цього Кодексу. Аналогічне положення, але
щодо фізичних осіб, міститься в ч. 1 ст. 275
ЦК, крім того в ч. 2 зазначеної статті передбаH
чається, що захист особистого немайнового
права може здійснюватися також іншим споH
собом відповідно до змісту цього права, споH
собу його порушення та наслідків, спричиH
нених цим порушенням. І саме наступні п’ять
статей присвячені спеціальним способам 
захисту немайнових прав фізичної особи: 
ст. 276 – поновлення порушеного особистого
права; ст. 277 – спростування недостовірної
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інформації; ст. 278 – заборона поширення
інформації, якою порушуються особисті неH
майнові права; ст. 279 – правові наслідки неH
виконання рішення суду про захист особисH
того немайнового права; ст. 280 – право фіH
зичної особи, особисте немайнове право якої
порушене, на відшкодування шкоди. Отже,
логічним буде закріпити аналогічний порядок
захисту і немайнових прав юридичних осіб. 

Висновки 

Користуючись методом системного анаH
лізу пропонуємо внести такі зміни до ЦК УкH
раїни. По�перше, до змісту ст. 94 додати ч. 2
такого змісту: «Захист особистого немайноH
вого права юридичної особи може здійснюH
ватися також іншим способом відповідно до
змісту цього права, способу його порушення
та наслідків, що їх спричинено». По�друге,
вважаємо за доцільне включити до ЦК ст. 941

«Захист ділової репутації юридичної особи»
такого змісту: 

«1. Юридична особа у разі поширення
відомостей, що ганьблять її ділову репутаH
цію, має право на відповідь, на спростування
такої інформації або на звернення до суду з
метою захисту порушених прав. 

2. На вимогу заінтересованих осіб допусH
кається захист ділової репутації юридичної
особи після її реорганізації або ліквідації. 

3. Відомості, що ганьблять ділову репуH
тацію юридичної особи, вважаються такими,
якщо той, хто їх поширив, не доведе, що вони
відповідають дійсності.

4. Спростування відомостей, що ганьбH
лять ділову репутацію юридичної особи, здійсH
нюється особою, яка поширила інформацію. 

Поширювачем відомостей, які подає поH
садова чи службова особа при виконанні
своїх посадових (службових) обов’язків, вваH
жається юридична особа, у якій вона працює. 

Якщо особа, яка поширила відомості, що
ганьблять ділову репутацію, невідома, юридичH
на особа, право якої порушено, може звернуH
тися до суду із заявою про встановлення
факту недостовірності цих відомостей та їх
спростування. 

5. Якщо відомості, що ганьблять ділову
репутацію юридичної особи, міститься у доH
кументі, який прийняла (видала) юридична
особа, цей документ має бути відкликаний. 

6. Юридична особа, щодо якої відомості,
які ганьблять її ділову репутацію, поширено у
друкованих або інших засобах масової інфорH
мації, має право на відповідь, а також на спроH
стування відомостей у тому ж засобі масової
інформації в порядку, встановленому законом.

Якщо відповідь і спростування у тому ж 
засобі масової інформації є неможливими у
зв’язку з його припиненням, така відповідь і
спростування мають бути оприлюднені в інH
шому засобі масової інформації за рахунок
особи, яка поширила недостовірну інформацію.

Спростування відомостей, що ганьблять діH
лову репутацію юридичної особи, здійснюєтьH
ся незалежно від вини особи, яка її поширила. 

7. Спростування відомостей, що ганьбH
лять ділову репутацію юридичної особи, здійH
снюється у такий самий спосіб, у який вона
була поширена. 

8. Нарівні з правом на відповідь і правом
на спростування відомостей, що ганьблять
ділову репутацію, юридична особа має право
вимагати відшкодування збитків у вигляді
неодержаних доходів із винної особи, яка поH
ширила ці відомості, або публікації рішення
суду про визнання поширених відомостей
такими, що не відповідають дійсності». 
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This article examines the legal regulation of compensation for moral damage to legal entities and
doctrinal views of scientists about the possibility or contrary impossibility of the use of this institution
to legal persons. The author analyzes the place of the law to compensation for moral damage in the pro�
tection system of the moral rights of legal entities.  

В статье исследуются законодательное регулирование возмещения морального вреда юри�
дическим лицам и доктринальные взгляды ученых по поводу возможности или невозможности
применения данного института к юридическим лицам, анализируется место права на возмеще�
ние морального вреда в системе защиты неимущественных прав юридических лиц. 
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Поширення відносин оренди в сучасноH
му економічному житті нашої держаH
ви зумовлює актуальність дослідженH

ня питань їх правового регулювання. Однією
з важливих науковоHтеоретичних проблем
оренди є наявність/відсутність у орендаря реH
чового права володіння на отримане в корисH
тування майно у зобов’язальному (за своєю
сутністю) правовідношенні оренди. ЗазначеH
на проблема традиційно порушується вчениH
ми при дослідженні орендних відносин. Їй 
приділили свою увагу М. Брагінський, В. ВітH
рянський, Я. Усенко, Ю. Серебрякова, О. ОтH
раднова та інші. Але проблема правової приH
роди прав орендаря на орендоване майно виH
вчається сучасними науковцями не повною
мірою. Вона потребує ґрунтовного аналізу в
розрізі співвідношення правової конструкції
договору оренди із загальними засадами реH
чового та зобов’язального права. 

Метою цієї статті є дослідження науковоH
теоретичної проблеми оренди, а саме – праH
вової природи правомочностей орендаря
на майно, отримане за договором оренди. 

Почати дослідження слід із загального виH
значення поняття речових і зобов’язальних
прав. Права, які може набувати особа, подіH
ляються на права абсолютного та відносного
характеру. Абсолютні (речові) права пов’язуH
ють особу з речами матеріального світу, виH
являють самостійність її волі та здатність паH
нувати над речами [1, с. 334–335]. АбсолютH
не право, з одного боку, виражає такий зв’яH
зок особи з річчю (абсолютне правовідноH
шення), який дозволяє володіти майном і коH
ристуватися ним незалежно від волі інших
осіб; з іншого – передбачає абсолютний хаH
рактер захисту, тобто уповноважує його ноH

сія на відсторонення від свого права всіх
інших суб’єктів [2, с. 130; 3, с. 534–535]. РечоH
ві права на чуже майно додатково характериH
зуються слідуванням за річчю (що також є
виявом абсолютного характеру захисту) та
захистом, у тому числі від власника майна [2,
с. 155; 3, с. 535–536, 543]. Деякі науковці озH
накою речових прав на чуже майно вважають
їх визначеність законом [4, с. 784] та безстроH
ковість [5, с. 443]. 

Право зобов’язального (відносного) хаH
рактеру виникає в особи лише по відношенню
до іншої конкретно визначеної особи, яка має
обов’язок щодо здійснення певної поведінки
відносно управомоченого суб’єкта. Відносні
права можуть виникати на підставі інтересу
особи до певної речі, але в зобов’язальному
правовідношенні цей інтерес реалізується суH
б’єктом права щодо речі не безпосередньо, а лиH
ше через певні активні дії зобов’язаної особи. 

Різновидом відносного правовідношення
є договірне зобов’язання, що встановлює праH
вовий зв’язок лише між його сторонами і не
повинно зачіпати прав і законних інтересів
осіб, які безпосередньо не причетні до догоH
вору [6, с. 418]. Таким чином, правове відноH
шення оренди як вид договірного зобов’яH
зання виникає між сторонами договору (оренH
додавцем і орендарем) і полягає у виконанні ниH
ми по відношенню один до одного взаємних
обов’язків, спрямованих на досягнення мети
орендного договору – забезпечення переданH
ня орендованого майна у тимчасове користуH
вання [7, с. 168]. Разом із тим сучасні вчені
звертають увагу на те, що у більшості випадH
ків використовувати річ можна лише за умоH
ви володіння нею. Ці правомочності органічH
но взаємопов’язані: без фактичного володінH
ня складно або взагалі неможливо здобувати
корисні властивості речі [4, с. 785; 5, с. 381]. 
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У класичній правовій конструкції догоH
вору оренди, сформованій у римському приH
ватному праві, орендодавець відступав оренH
дарю право тримання його (орендодавця)
речі, з тим, щоб орендар користувався нею та
вилучав певний дохід, сплачуючи при цьому
орендну плату на користь орендодавця [8, 
с. 384–385]. «Тримання» як фактичну ситуH
ацію належності тілесної речі індивіду, взяту
незалежно від її офіційного визнання та заH
хисту, римські юристи не визнавали володінH
ням, якщо намір володіти річчю опосередковував�
ся угодою з її власником, був поставлений у заH
лежність від іншої особи, чий зв’язок з річчю
визнавався основою такої угоди [1, с. 360– 367].

У сучасному українському законодавстH
ві не міститься правової конструкції «триманH
ня», хоча цей термін іноді вживається в юриH
дичній науці. У Цивільному кодексі (далі –
ЦК) України від 16.01.2003 р. № 435HIV поH
няття «тримання» поєдналося з поняттям «воH
лодіння» як речового права на чуже майно. 
В статті 397 ЦК України Володільцем чужоH
го майна визнається особа, яка фактично
тримає його в себе; якщо таке «тримання»
засноване на законі або договорі, воно є тиH
тульним володінням, або правом володіння;
в іншому випадку йдеться про безтитульне
володіння або володіння як факт (ст. 397 ЦК
України). 

В юридичній науці право володіння виH
значається як юридично забезпечена можH
ливість особи здійснювати фактичне (що має
на увазі безпосередній фізичний вплив на
річ) або господарське (що тлумачиться як
тримання речі у межах свого господарського
впливу) панування над річчю. Таке пануванH
ня, з одного боку, передбачає безперешкодH
ний доступ до речі, а з іншого – можливість
припинення іншим особам доступу до речі
[3, с. 546–547; 5, с. 380]. В. Цюра вважає, що
за своєю природою титульне володіння поH
в’язане не стільки із самим фактичним паH
нуванням над річчю, скільки з юридичними
правомочностями щодо такої речі. На його
думку, право володіння може зберігати за со�
бою як власник речі, так і особи, які здійсню�
ють користування його майном [4, с. 787]. 

А. Ярема, В. Карабань, В. Кривенко та 
В. Ротань зазначають, що, як правило, право
володіння виникає на підставі договору з власH
ником. Такими договорами є договори найму
(оренди), позички, перевезення, зберігання,
охорони тощо, тобто всі договори, що передH
бачають передання власником чи суб’єктом
іншого речового права майна у володіння інH
шій особі на певний строк [9, с. 856]. АналогічH
ні висновки робить і В. Цюра [4, с. 787]. Але
не всі вчені підтримують зазначену наукову
позицію. Так, І. СпасибоHФатєєва вважає, що
володіння, яке виникає на підставі договору

(оренди, зберігання тощо), тобто, має крім
речового зв’язку з річчю ще й зобов’язальний
зв’язок із її власником чи іншою уповноваH
женою особою, не розуміється як речове праH
во володіння, оскільки фактично воно є триH
манням [3, с. 547]. 

Г. Харченко, досліджуючи ознаки речоH
вих прав, вказує, що єдиною кваліфікаційною
ознакою речового права є факт панування
над об’єктом. 

Саме цей критерій свідчить про природу
права, а тому визначає його характер. Всі
інші ознаки, у тому числі право слідування, пеH
реважність речових прав над зобов’язальниH
ми, їх абсолютний захист, є похідними, вони
можуть описувати феномен речового права,
але не кваліфікувати його. Науковець вваH
жає, що в силу специфіки зобов’язального праH
ва, яке забезпечує процес переходу суб’єктів
від «стану до стану», такого панування над
об’єктом не відбувається. Для панування у реH
човому праві характерна персоніфікація об’єкH
та, його чітка прив’язка до носія права. У зоH
бов’язальному праві персоніфікація об’єкта до
носія права не відбувається [10, с. 138–139]. 

У ЦК України визначено, що за договоH
ром найму (оренди) наймодавець передає
або зобов’язується передати наймачу майH
но у користування за плату на певний строк
(ст. 759). Відповідно до ст. 283 ГосподарH
ського кодексу (далі – ГК) України від
16.01.2003 р. № 436HIV за договором оренди
одна сторона (орендодавець) передає другій
стороні (орендареві) за плату на певний
строк у користування майно для здійснення
господарської діяльності. Згідно із ст. 2 ЗакоH
ну України «Про оренду державного та комуH
нального майна» від 10.04.1992 р. № 2269HXII
(далі – Закон про оренду) орендою є засноваH
не на договорі строкове платне користуван�
ня майном, необхідним орендареві для здійH
снення підприємницької й іншої діяльності.
Про передачу орендарю за договором оренди
правомочності володіння прямо зазначаєтьH
ся лише у ст. 1 Закону України «Про оренду
землі» від 06.10.1998 р. № 161HXIV; в інших
законодавчих визначеннях оренди такої вкаH
зівки не міститься. 

Разом із тим, у ст. 770 ЦК України заH
кріплено збереження сили договору найму у
разі зміни власника майна (якщо сторони не
домовилися про інше). Ознака слідування
права орендаря за найнятим майном передH
бачена і ст. 15 Закону про оренду, згідно із 
ст. 28 якого орендареві забезпечується захист
його права на майно, одержане ним за догоH
вором оренди, нарівні із захистом, встановH
леним законодавством для права власності; 
а на підставі ч. 5 ст. 1 цього Закону оренда майH
на інших форм власності може регулюватися
положеннями Закону про оренду, якщо інше
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не передбачено законодавством і договором
оренди. 

Згідно з науковою позицією О. ПідоприH
гори, яка підтримується сучасними вченими,
право користування чужим майном, яке встаH
новлюється договором, за своєю юридичною
природою є зобов’язально�правовим відношен�
ням [11, с. 672]. Відповідно, наявність у праH
вовому відношенні оренди зазначених речоH
воHправових елементів науковці пов’язують
із переходом до орендаря права володіння
найнятим майном. Так, О. Отраднова зазнаH
чає: «Сучасне цивільне законодавство надіH
ляє наймача статусом титульного володільця
найманим майном. Це проявляється насамH
перед у встановленні так званого права слідуH
вання, закріпленого ст. 770 ЦК України, щоH
правда, зазначена умова є диспозитивною»
[12, с. 377]. «Наділення наймача статусом тиH
тульного володільця дозволяє йому викоH
ристовувати речовоHправові засоби захисту
свого права від посягання третіх осіб, у тому
числі вимагати повернення майна з чужого
незаконного володіння, вимагати усунення
перешкод, не пов’язаних із позбавленням воH
лодіння тощо. Таку можливість наймачеві як
володільцю майна надано ст. 396 та главою
29 ЦК України» [13, с. 382]. 

Подібну точку зору висловлюють і російH
ські вчені О. Сергєєв та Ю. Толстой, які заH
значають, що право користування орендаря
користується речовоHправовим захистом і в
цій площині прирівняно до права власності й
інших речових прав, але подібний захист воH
но отримує лише тоді, коли орендар разом із
правом користування наділений і правом воH
лодіння річчю; якщо ж ідеться про «голе»
право користування (без володіння), то реH
човоHправовим захистом воно не користуH
ється [7, с. 170]. Разом із тим О. Сергєєв та
Ю. Толстой не підтримують висновок В. ЦюH
ри щодо того, що при оренді право володіння
зберігають за собою як орендодавець, так і
орендар; вони вважають, що право володіння
не зберігається за орендодавцем і передається
орендарю в тому ж обсязі, що і право корисH
тування: якщо орендар отримує виключне
право користування річчю, то орендодавець
втрачає також і право володіння цією річчю
[7, с. 170]. 

Виходячи із законодавчого визначення
володіння як фактичного тримання речі в сеH
бе, можна погодитися з тим, що в разі, якщо
орендодавець втрачає можливість доступу до
об’єкта оренди, то він втрачає і право волоH
діння ним. Одночасне володіння обох сторін
договору оренди орендованою річчю в роH
зумінні одночасного тримання речі в себе і
орендодавцем, і орендарем не може мати місH
ця. З іншого боку, чи можливе орендне праH
вовідношення, в якому орендодавець зберігає

за собою можливість постійного доступу та
впливу на орендовану річ, тобто чи може маH
ти місце передача за договором оренди «гоH
лого користування», здійснюючи яке, оренH
дар не тримає річ у себе? Науковці дають поH
зитивну відповідь на це питання. О. ОтрадH
нова вважає, що лише право користування
передається орендарю при оренді потужних
комп’ютерів для проведення тих чи інших
обчислень або при оренді басейну для провеH
дення тренувань чи змагань [13, с. 382]. На
переконання М. Брагінського та В. ВітрянсьH
кого, при оренді окремих приміщень власник
залишається володільцем будівлі, орендарям
передається лише право користування оренH
дованими приміщеннями [14, с. 439]. Але наH
ведені приклади також не можуть вважатися
однозначними, оскільки в момент користуH
вання орендарем об’єктом оренди орендодаH
вець так само позбавлений можливості досH
тупу та впливу на орендоване майно. 

Хоча згідно із ст. 759 ЦК України договір
оренди передбачає лише передачу орендарю
права користування найнятим майном (про
володіння орендаря не зазначається), відпоH
відно до ч. 3 ст. 767 ЦК України «якщо оренH
дар в момент передання речі в його володінH
ня не переконається у її справності, річ вваH
жається такою, що передана йому в належноH
му стані». В Законі про оренду право волоH
діння орендаря не згадується. Разом із тим,
якщо положення ст. 770 ЦК України, яке
встановлює ознаку слідування права орендаH
ря за річчю, носить диспозитивний характер,
то статті 15 і 28 Закону про оренду в імпераH
тивному порядку забезпечують орендарю збеH
реження сили орендного договору при зміні
власника та захист його права нарівні з власH
ником майна. 

Зважаючи на наявність обов’язкових реH
човоHправових ознак у договорі оренди дерH
жавного та комунального майна, можна було
б зробити висновок, що право користування
орендаря за такими договорами обов’язково
супроводжується переходом до останнього пра�
ва володіння орендованим майном, але в самоH
му Законі про оренду про це не зазначається.
Більше того, якщо науковці допускають можH
ливість здійснення користування об’єктом
оренди без володіння ним, то така ситуація
може мати місце і при оренді державного та
комунального майна. В такому випадку обH
ґрунтованим видається твердження, що праH
во користування, набуте орендарем державH
ного та комунального майна, також має певні
ознаки речового права на чуже майно. А якH
що брати до уваги, що норми Закону про
оренду можуть поширювати свою дію на доH
говори оренди інших видів майна, то вихоH
дить, що право користування, яке набуваєтьH
ся орендарем на підставі договору оренди як
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державного та комунального, так і приватноH
го майна, і не супроводжується переходом
права володіння, також може мати речовоH
правові ознаки. 

Слід зазначити, що відповідно до ст. 4 
Закону України «Про реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від
01.07.2004 р. № 1952HIV як речове право на
нерухоме майно, яке підлягає обов’язковій
державній реєстрації, крім права володіння,
окремо визначене право користування (найH
му, оренди) будівлею або іншими капітальH
ними спорудами, їх окремими частинами.
Отже, якщо згідно з ч. 2 ст. 395 ЦК України
речові права на чуже майно можуть бути
встановлені лише законом, то можна вважаH
ти, що законом встановлене речове право коH
ристування орендованими будівлями та споH
рудами або їх частинами. 

Що стосується визначення наявності або
відсутності в орендаря правомочності волоH
діння щодо орендованого майна, то, беручи
до уваги законодавче визначення володіння
як фактичного тримання речі в себе, заслугоH
вує на увагу висновок Ю. Серебрякової, яка
зазначає, що підтвердженням фактичного паH
нування орендаря над об’єктом оренди є акт
його прийманняHпередачі [15, с. 10]. Якщо
виходити з цього твердження, то передання
будівлі або іншої капітальної споруди (їх 
окремої частини) у найм, яке відповідно до 
ст. 795 ЦК України оформляється актом, обоH
в’язково супроводжується переходом до найH
мача права володіння. 

Хоча обсяг права орендаря в кожному окH
ремому договорі оренди встановлюється доH
вільно (що неприпустимо для речових прав,
зміст яких встановлюється законом) і теореH
тично можливою є передача орендарю лише
«голого користування» найнятим майном із
запереченням у відповідному правовідношенH
ні будьHяких речовоHправових елементів, у
реальному економічному обігу право орендаH
ря на майно, в основному, має ознаки абсолютH
ного характеру. Отже, договір оренди породH
жує подвійні правовідносини: абсолютні –
між суб’єктом права оренди та третіми особами
та відносні – між орендарем і власником оренH
дованого майна (так само правовідносини
подвійного характеру породжують і речові
права на чуже майно [5, с. 444]). Як зазначаH
ють О. Сергєєв та Ю. Толстой, надання оренH
дарям речовоHправового захисту і визнання
за правом орендаря ознаки слідування дає
певні підстави віднести це право до речових,
однак це означало би стирання меж між реH
човим і зобов’язальним правом і тим самим
перегляд усієї системи цивільного права. АдH
же володільцем визнається, фактично, будьH
яка сторона договору, якій передається річ.
Іншими словами, речовим мало би бути виH

знано будьHяке право, що виникає на підH
ставі подібного договору. Це залишило би маH
ло місця для чистих зобов’язань [7, с. 170–171].
Подібні висновки роблять і М. Брагінський
та В. Вітрянський, які вважають, що обтяH
ження нового власника орендованого майна
правом орендаря та наділення останнього реH
човоHправовим захистом є лише результа�
том використання законодавцем окремих еле�
ментів речових правовідносин для регулюван�
ня договору оренди, який у цілому зберігає свою
зобов’язально�правову природу [14, с. 439–440]. 

Висновки 

Шляхом визначення в сучасному законоH
давстві володіння як речового права на чуже
майно, яке виражається у фактичному триH
манні речі в себе, було засвідчено ідентичH
ність двох правових категорій: володіння,
заснованого на зобов’язальних відносинах, і
фактичного володіння, яке існує без будьH
яких договірних відносин із власником майH
на. І хоча зазначена законодавча позиція
критикується науковцями [3, с. 545–547; 4, 
с. 785–789], на даний час вона має пріоритет
перед іншими з огляду на закріплення її у
ЦК України. Оскільки право володіння в роH
зумінні фактичного тримання речі в себе наH
дається орендарю на підставі переважної
більшості договорів оренди, правові відносиH
ни оренди можуть передбачати як лише коH
ристування, так і володіння та користування
(в основному) чужим майном на тимчасовій
платній основі, при тому, що обидві правові
конструкції однаковим чином втілюють екоH
номічний зміст орендних відносин. 

Пряме зазначення в ЦК Російської ФеH
дерації (ст. 606) про можливість отримання
орендарем на підставі договору оренди як
права користування, так і права володіння
найнятим майном дозволяє науковцям роH
бити висновки, що речовоHправовий захист
права орендаря пов’язаний саме з правомочH
ністю володіння останнього [7, с. 170]. АнаH
ліз норм чинного українського законодавстH
ва (в якому з метою підкреслення зобов’яH
зальноHправової природи договору оренди не
визначена на законодавчому рівні можлиH
вість переходу до орендаря права володіння
найнятим майном) дає підстави для висновH
ків про надання абсолютного захисту праву коH
ристування орендаря, що суперечить зобов’яH
зальноHправовій природі цього права. 
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Слідуючи світовим тенденціям і процеH
сам останніми роками в Україні споH
стерігається трансформація й адаптаH

ція правових інститутів до нових умов житH
тя. Йдеться не лише про економічні чи поліH
тичні події, а й про сімейне життя членів сусH
пільства, яке теж перебуває під впливом проH
цесу глобалізації. Суспільні відносини поH
стійно розвиваються. 

Спільне проживання чоловіка та жінки
без шлюбу на сьогодні є панівною тенденціH
єю формування моделі сім’ї. Оскільки форH
му створення сімейного союзу громадяни моH
жуть обирати самостійно, значна частина моH
лоді перестала розглядати шлюб як єдину, чи
принаймні, головну підставу створення сім’ї,
внаслідок чого поширення набуває така спроH
щена форма співжиття чоловіка та жінки, 
як фактичний шлюб. Це питання є актуальH
ним, оскільки спільне проживання поступово
втрачає характер «пробного» союзу чоловіH
ка та жінки, який може вважатися передумоH
вою до зареєстрованого шлюбу, а існує як цілH
ком самостійна форма організації сімейних
відносин. 

Сімейний кодекс (далі – СК) України від
10.01.2002 р. надає факту проживання чолоH
віка та жінки однією сім’єю без реєстрації
шлюбу юридично вагомих наслідків, а саме –
набуття майна у спільну сумісну власність
(ст. 74). Проте, незважаючи на визнання цьоH
го суспільного явища, законодавець не заH
проваджує спеціального терміна для його поH
значення. Саме тому недосконалість окремих

правових норм стосовно відсутності єдиної
термінології, невизначеності у правах таких
осіб щодо спадкування, обов’язків один щодо
одного дає підстави для дослідження та поH
шуку наукового розв’язання цієї проблеми. 

Метою цієї статті є спроба підібрати єдину
дефініцію для визначення форми співжитH
тя чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу. 

Сьогодні в юридичному науковому та пракH
тичному лексиконі вживаються різні терміни,
що характеризують правовідносини чоловіка
і жінки, які не перебувають між собою у зареH
єстрованому шлюбі або у будьHякому іншому
шлюбі, проте проживають однією сім’єю, 
а саме – цивільний шлюб, громадянський
шлюб, фактичні чоловік та дружина, фактичH
ний шлюб, громадянські чоловік та дружина,
співжиття, конкубінат. На науковому рівні
дослідженню питань фактичних шлюбних
відносин присвячені роботи таких учених, як
І. Жилінкова, З. Ромовська, Ю. Червоний, 
С. Фурса, М. Антокольська, С. Реутов та ін. 

У судовій практиці, як правило, викорисH
товується термін «фактичні шлюбні відносиH
ни». Фактичні шлюбні відносини – це шлюбні
за своєю суттю відносини, які не мають лише
необхідної формалізації (державної реєстраH
ції). Ці відносини відзначаються серйознісH
тю намірів сторін і спрямовані на тривале співH
життя жінки та чоловіка. Загальними ознаH
ками фактичних шлюбних відносин вважаH
ються: співжиття жінки та чоловіка; взаємH
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ну матеріальну допомогу та підтримку (веH
дення спільного господарства); взаємне виH
знання та виявлення подружніх відносин пеH
ред третіми особами; можливо, спільне вихоH
вання дітей; інші обставини, що свідчать про
проживання жінки та чоловіка однією сім’єю.

Багато юристів використовують термін
«фактичні шлюбні відносини» для того, щоб
виокремити незареєстровані державою відH
носини між чоловіком і жінкою. Термін «гроH
мадянський (цивільний) шлюб» означає шлюб,
оформлений в органах державної влади, проH
те без участі церкви. 

Певна плутанина в термінології виникH
ла історично. Відомо, що із прийняттям КиH
ївською Руссю християнства, що замінило
язичество, були введені візантійські норми
шлюбноHсімейного права з одночасним відH
несенням сімейноHшлюбних справ до компеH
тенції православної церкви. Так, у XVII ст. у
церквах введені метричні книги, куди запиH
сувалися імена повінчаних, хрещених і поH
мерлих прихожан; у XVIIІ ст. зроблені кроH
ки до вирішення правового статусу подружH
жя; а три значущих принципи шлюбу – єдине
прізвище, спільне місце проживання, соціH
альний статус – діяли вже декілька віків тому. 

До 1917 р. обов’язковою умовою законH
ності шлюбу в Російській імперії вважалося
церковне вінчання. З перших днів ЖовтнеH
вої революції старе, царське шлюбноHсімейне
законодавство було скасоване, а ідеали нової
сім’ї декларувалися декретами про шлюб і
сім’ю. В основу соціалістичного сімейного
права були покладені теорії про «свободу люH
бові», що заперечували значення сім’ї. На
відміну від церковного шлюбу визнавався
лише цивільний світський шлюб, оформлеH
ний у державних органах [1, с. 47]. 

На підставі виданого 20.02.1919 р. декреH
ту Раднаркому УСРР «Про громадянський
шлюб і про ведення книг запису актів громаH
дянського стану» законним став визнаватися
шлюб, зареєстрований в органах державної
влади, а шлюб, що укладався за релігійним обH
рядом, більше не створював правових наслідH
ків. За змістом цього декрету зареєстрований
шлюб називався громадянським. На нашу
думку, правильним перекладом цього терміна
є «цивільний шлюб», а не «громадянський»
[2, с. 83]. Оскільки до 1917 р. визнавалися
лише церковні шлюби, а громадянські (циH
вільні) не допускалися, то й після 1917 р. люH
ди за звичкою вживали термін «громадянсьH
кий шлюб», маючи на увазі фактичні шлюбні
відносини. 

У 1926–1944 рр. до зареєстрованого шлюH
бу вже офіційно прирівнювався незареєстH

рований, тобто фактичні шлюбні відносини,
які також називали співжиттям. У життя безH
застережно запроваджувався задум із ствоH
рення радянської сім’ї на принципах комунісH
тичної моралі. Заохочуване державою співH
життя визнавалося сім’єю і відповідно до діH
ючого тоді законодавства враховувалось 
як сім’я. 

Із моменту прийняття Указу Президії
Верховної Ради СРСР від 8 липня 1944 р.
«Про збільшення державної допомоги вагітH
ним жінкам, багатодітним і одиноким матеH
рям, посилення охорони материнства та диH
тинства, про встановлення почесного звання
«МатиHгероїня» і заснування ордена «МатеH
ринська слава» та медалі «Медаль материнH
ства» від 08.07.1944 р.) до прийняття чинноH
го Сімейного кодексу України у 2002 р. заH
кон охороняв і визнавав лише зареєстроваH
ний шлюб, яким закріплювався правовий стаH
тус сім’ї. Лише у постанові Пленуму ВерховH
ного Суду СРСР від 07.05.1954 р., якою дещо
розширено тлумачення Указу від 08.07.1944 р.,
передбачалося, що у випадках, коли фактичH
ні шлюбні відносини, які виникли до Указу,
тривали до моменту смерті одного з подружH
жя й об’єктивні обставини (тривала хвороба
тощо), що перешкоджали реєстрації шлюбу,
не давали можливості подружжю зареєструH
вати шлюб в органах ЗАГСу після 08.07.1944 р.,
суд зобов’язаний був прийняти заяву того з
подружжя, яке пережило іншого та встаноH
вити факт наявності шлюбу. 

Однак поняття «громадянський (цивільH
ний) шлюб» та «фактичні шлюбні відносиH
ни», що сформувалися за радянських часів
не слід ототожнювати. Так, ознаками шлюH
бу за законодавством України є: створення
сім’ї, добровільність вступу у шлюб, наявH
ність гетеросексуальної пари, реєстрація орH
ганом державної реєстрації актів цивільного
стану, без якої шлюбу як правової категорії
немає. Що стосується фактичних шлюбних
відносин, то аналіз законодавства, у тому
числі судової практики, надає цим відносиH
нам юридичного факту, який би був підстаH
вою для поширення на фактичні шлюбні відH
носини сімейноHправового регулювання. 

У науковій літературі вживається термін
«конкубінат», що є не короткочасним, а триH
валим (стійким), відкритим союзом чоловіка
та жінки з наміром встановити шлюбні відH
носини [3, c. 296]. Конкубінат характеризуH
ється відсутністю формальних перешкод до
шлюбу. Термін «конкубінат» з’явився наприH
кінці посткласичного періоду розвитку римH
ського права (IV–VI ст.), коли набуло пошиH
рення позашлюбне тривале співжиття (один
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із різновидів римського шлюбу, але вже незаH
конного). Під цим розумілися фактичні шлюбH
ні відносини людей, які не могли вступити в
законний римський шлюб (різне громадянH
ство чи стан). Конкубінат практично не мав
жодних правових наслідків і діти, народжені
від конкубінату, мали обмежені права спадH
кування. У середні віки конкубінат і церковH
ний шлюб існували як рівнозначно поширені
союзи. У новітній історії конкубінат по суті –
це спільність чоловіка та жінки, які можуть
бути обвінчані, за відсутності державної реєстH
рації шлюбу [4, с. 53]. 

Руське звичаєве право допускало конH
кубінат і просто нешлюбні відносини і, неH
зважаючи на боротьбу церкви із цим, такі
явища були поширені в XI–XІІІ ст. Досить
поширеним за часів Київської Русі був конH
кубінат господарів із своїми підданими чи
наложницями (рабами). Руське звичаєве
право надавало також більшу свободу у розH
лученні й укладенні повторного шлюбу. 

Із набранням чинності СК України у
2004 р. фактичні шлюбні відносини, які і так
були досить поширені, отримали законодавH
чу підтримку в ракурсі того, що відповідно
до ст. 74 цього Кодексу відносини щодо спільH
но нажитого майна у фактичному шлюбі отH
римали однакове правове регулювання як
між особами, які перебувають у шлюбі, так і
між чоловіком та жінкою, які спільно прожиH
вають без реєстрації шлюбу. Із введенням у
законодавство цієї норми, почалися тривалі
дискусії серед науковців і практиків щодо реH
гулювання фактичних шлюбних відносин.
Так, М. Антокольська визнає, що фактичні
шлюбні відносини набувають дедалі більшоH
го поширення. Тому обмежитися просто конH
статацією факту, що вони не породжують праH
вових наслідків, на її думку, неправильно.
Фактичний шлюб не слід прирівнювати до
зареєстрованого повністю, але за ним доцільH
но було б визнати деякі правові наслідки у
сфері майнових відносин [5, с. 75]. 

В юридичній літературі фактичні шлюбні
відносини часто визначають як співжиття
чоловіка та жінки – легковажний зв’язок, що,
на думку В. Даниліна та С. Реутова, є непраH
вильним. Фактичні шлюбні відносини – це
більшHменш тривалі та стійкі стосунки чолоH
віка та жінки, які проживають однією сім’єю,
ведуть спільне загальне господарство. ТерH
мін «співжиття», що означає і спільне життя
когоHнебудь, і любовний зв’язок, на думку
вчених, є неправильним. Ще на початку 70Hх
років минулого століття С. Реутов припусH
кався думки про допустимість повернення
правового захисту «фактичного шлюбу» [6,

с. 54], який є особливим різновидом позаH
шлюбного союзу як стійкий зв’язок чоловіка
та жінки, що визнається суспільством із елеH
ментами спільного мешкання і ведення спільH
ного господарства; за своєю метою та соціH
альним змістом фактичний шлюб і шлюб заH
реєстрований тотожні. 

Іншого бачення дотримується З. РомовH
ська. Вона вважає, що зареєстрований шлюб
і відносини чоловіка та жінки, які проживаH
ють однією сім’єю без реєстрації шлюбу, – це
дві форми організації сімейного життя. ОсоH
би, які проживають однією сім’єю без реєстH
рації шлюбу, набувають права не як подружH
жя, а як члени сім’ї. Подальший розвиток заH
конодавства України має йти не шляхом наH
дання жінці та чоловікові, які спільно проH
живають без шлюбу, прав та обов’язків подH
ружжя, а шляхом надання їм прав та обов’язH
ків як особам, які проживають однією сім’єю.
Ці права можуть бути тотожними за змістом
(право на аліменти, право на відшкодування
шкоди у зв’язку з втратою годувальника і наH
віть право на спадкування), але підстави їх
виникнення є різними [7, с. 123]. Саме тому,
можливо, щоб навіть термінологічно розмеH
жувати два види відносин, у СК України і не
було закладено поняття «фактичний шлюб». 

М. Яцков цитує Я. Шевченко, яка вважає,
що конкубінат стосується тільки особистого
життя людини; він залежить від волі людиH
ни, від того як вона будує ці відносини, тому
втручання держави із встановленням нею
правового регулювання таких відносин за
типом сім’ї недоречні та необґрунтовані. У реH
гулюванні фактичних правовідносин виняH
ток із цього правила мають становити лише
відносини, що виникають у зв’язку з нароH
дженням дітей, а тому лише ці правовідносиH
ни мають отримувати правове регулювання
сімейним законодавством, яке спрямоване
на захист інтересів дитини як члена сім’ї [8]. 

Схожої думки дотримуються Л. КороткоH
ва та А. Віхров, які стверджують, що сім’я 
утворюється та перебуває лише в рамках заH
кону. Співжиття без реєстрації не породжує
родинноHправових наслідків і свідчить про
легковажність у шлюбних стосунках, про їх
аморфність і ненадійність, про безвідповіH
дальність перед сім’єю та суспільством, врешH
тіHрешт про неприйняття сім’ї, що визнаєтьH
ся законом і державою [9, с. 142]. 

І. Жилінкова зазначає, що сьогодні в наH
уці та практиці застосовується поняття «факH
тичний шлюб» і підтримується думка про неH
обхідність введення його до законодавства.
Це дало б змогу, на її думку, уникнути викоH
ристання хибного терміна «цивільний шлюб».
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І. Жилінкова також вважає, що фактичні
шлюбні відносини за своєю суттю – це шлюбH
ні відносини, які не мають державного виH
знання та реєстрації. Оскільки юридичні
терміни мають бути чіткими, стислими та
змістовними, можна припустити, що термін
«жінка та чоловік, які проживають однією
сім’єю, але не перебувають у шлюбі між соH
бою або в будьHякому іншому шлюбі» не приH
живеться на вітчизняних теренах [10, с. 251].
Таку позицію підтримує Г. Миронова. На її
думку, узаконивши фактичний шлюб, УкH
раїна стала на дуже небезпечний шлях, який
вже пройшли деякі європейські країни (наH
приклад, Голландія). З часом поступово поH
стануть питання законодавчого врегулюванH
ня й узаконення одностатевих шлюбів, що, 
у свою чергу, потягне питання всиновленH
ня такими «сім’ями» дітей тощо. Крім того, 
якщо фактичний шлюб стане законним, він
поступово набуде морального статусу у гроH
мадській та індивідуальній свідомості [11, 
c. 101]. 

Проведений аналіз свідчить про різне
ставлення вітчизняних науковців до фактичH
них шлюбних відносин і необхідності легітимH
ного їх закріплення та визначення. На нашу
думку, фактичні шлюбні відносини є беззаH
перечним фактом у житті суспільства, а тоH
му природно, що закон відображає реальний
стан речей і проблеми, які є поширеними та
потребують подальшого регулювання, хоча
на сьогодні таке правове регулювання і не
можна вважати досконалим. 

Ставлення до фактичного подружжя в 
різних правових системах не є однаковим. ЗаH
слуговує на увагу регулювання фактичного
шлюбу на теренах Сполучених штатів АмеH
рики. Так, найбільш підходяще слово у пеH
рекладі з англійської «nonmarital cohabitaH
tion» для позначення відносин чоловіка та
жінки, які спільно проживають і не перебуваH
ють у шлюбі між собою є «позашлюбне співH
мешкання» [12, с. 828]. До кінця 60Hх років
XX ст. позашлюбне співмешкання не мало
поширення, тому і правового регулювання не
потребувало. За часів технологічного прогреH
су та змін у соціальній сфері у США ровинуH
лось більш ліберальне та терпиме суспільH
ство, яке допускало дошлюбне співмешканH
ня. Незважаючи на те, що у деяких правових
режимах визнавався звичаєвий або «цивільH
ний» шлюб, права й обов’язки такого цивільH
ного шлюбу не вважались ідентичними до
прав та обов’язків офіційного обрядового
шлюбу. Від співмешканця, який мав намір
заявити про сімейний стан як «цивільний
шлюб» (фактичний шлюб), вимагалося доH

вести не лише факт співмешкання, а також
вступити в шлюб і мати репутацію (або 
«поведінку») подружньої пари. Сторони
фактичного шлюбу розглядались як подружH
ня пара, а не як позашлюбні співмешканці
[13, с. 105]. 

Слід зазначити, що не всі штати США
визнають фактичний шлюб на законодавчому
рівні. Так, спочатку у 37 штатах були прийH
няті закони або прецедентне право, що скаH
совують інститут цивільного (фактичного)
шлюбу [14, с. 14]. До 2007 р. визнали фактичH
ний шлюб лише десять штатів, а ще два ввеH
ли жорсткі обмеження щодо укладення факH
тичного шлюбу [15, с. 129]. Фактичний шлюб
заснований на публічній поведінці подружH
ньої пари та на приватній угоді одружитися,
тобто особи вступають у такий неофіційний
шлюб за взаємною згодою, але дозволу на
вступ не отримують і шлюб не оформляють.
Проте існують випадки, коли фактичний
шлюб визнається всіма штатами: якщо шлюб
є чи був дійсним там, де його укладено. БільH
шість судів, які розглядають такі питання, у
випадку конфлікту правових норм покладаH
ються на право, що визначене законом за місH
цем одруження. Отже, фактичний шлюб, укH
ладений у законному порядку в одному штаH
ті, буде визнаний дійсним навіть у штатах, 
в яких фактичні шлюби не дозволені [16]. 

Результати аналізу юридичної літератуH
ри з сімейного права дозволяють зробити
висновок, що жодний правовий режим не приH
рівнює співмешкання до шлюбу. Всі подібні
існуючі режими вимагають більш вагомих
підстав, аніж спільне проживання, щоб преH
тендувати на подружні права. Деякі з них
спираються на детальне дослідження стоH
сунків пари, глибоко занурюючись у велику
кількість фактів; інші покладаються на більш
такі обмежені критерії, як спільне проживанH
ня та спільні діти або спільне проживання
протягом зазначеного періоду. 

У будьHякому випадку, зарубіжний досвід
у правовому регулюванні фактичних шлюбH
них відносин є корисним для побудови наH
шого законодавства, але з урахуванням укH
раїнських звичаїв і традицій. Наразі наше заH
конодавство з цього питання не є досконаH
лим, але умови сьогодення вимагають запроH
вадження єдиного підходу до формулювання
не лише єдиної дефініції, що визначатиме
сутність і характерні ознаки союзу осіб, які
проживають однією сім’єю без шлюбу, а й окH
ремих норм, що визначають майнові права й
обов’язки цієї категорії осіб. Чітке визначенH
ня термінології, яка визначатиме вказані
правовідносини дозволить уникнути багаH



С І М Е Й Н Е П РА В О

12/2013

тьох проблем у правозастосуванні, полегшить
сприйняття їх пересічними громадянами. 

Ми вважаємо, що більш виправданим є
використання терміна «фактичний шлюб»,
котрий є достатньо стислим і разом із тим доH
статньо точно відображає сутність «фактичH
них шлюбних відносин». Крім того, вираз
«фактичний шлюб» є прийнятним і для юриH
дичного побуту, оскільки вживається не тільH
ки правознавцями, а й пересічними громадяH
нами. На користь його вживання можна наH
вести і ті міркування, що вираз «фактичний
шлюб» логічно пов’язаний (або може бути
пов’язаний) з іншими виразами, які у деяких
випадках можуть вживатися для характерисH
тики відповідних відносин – «фактичне подH
ружжя» [10, с. 252–255], «фактична сім’я»
тощо. 
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The article presents the analysis of domestic legal acts, scientific works in the field of family law in
order to determine a common definition to refer to the relationship of man and woman who live together
and do not come to marriage.

В статье осуществлен анализ отечественных нормативно�правовых актов, научных тру�
дов в сфере семейного права с целью определения единой дефиниции для обозначения отношений
мужчины и женщины, которые проживают одной семьей и не прибывают в браке.
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Правова охорона результатів інтелектуH
альної власності в сучасних умовах ринH
кової економіки України відіграє важH

ливу роль у господарській діяльності суб’єкH
тів, що виробляють одну й ту саму продукH
цію чи надають послуги одного виду, які споH
живач може відрізнити не тільки за рівнем
якості, а й за допомогою засобів індивідуаліH
зації учасників господарського обороту, тоH
варів і послуг. Такими засобами індивідуаліH
зації є: знаки для товарів і послуг (торговельH
ні марки), комерційні (фірмові) найменуванH
ня, кваліфіковані зазначення походження тоH
вару (географічні зазначення). Слід зазначиH
ти, що кожен об’єкт права інтелектуальної власH
ності має свою специфіку, пов’язану з її охоH
роною, а також дій, які визнаються порушенH
ням майнових і немайнових прав суб’єктів праH
ва інтелектуальної власності на належні їм
об’єкти такого права, оскільки діяльність окH
ремих суб’єктів господарської діяльності спряH
мовується на задоволення власних інтересів
шляхом порушення прав суб’єктів господаH
рювання та споживачів. 

Адміністративна відповідальність за поH
рушення прав, а також незаконне викорисH
тання цих об’єктів передбачене ст. 512 КоH
дексу України про адміністративні правопоH
рушення (далі – КУпАП). Проте слід зазнаH
чити, що у ст. 229 Кримінального кодексу
(далі – КК) України законодавець включив
всі зазначені нами об’єкти права інтелектуH
альної власності, на відміну від ст. 512 КУпАП,
до норм якої законодавець не включив такі
об’єкти, як комерційні найменування та кваH
ліфіковані зазначення походження товару,
здійснивши в нормі статті припис «тощо».
Факт не включення цих об’єктів до норм 
ст. 512 КУпАП, а також проблемні питання, 
пов’язані із незаконним використанням заH
значених засобів індивідуалізації суб’єктами

господарювання, не можуть бути підставою
для ігнорування проблем адміністративної
відповідальності у цій сфері суспільних відH
носин. 

Метою цієї статті є дослідження проблем
незаконного використання засобів індивіH
дуалізації суб’єктами господарювання, що
вимагає вдосконалення правової регламенH
тації охорони прав на об’єкти права інтеH
лектуальної власності нормами адміністраH
тивного законодавства. 

Питання, пов’язані з незаконним викоH
ристанням об’єктів права інтелектуальної
власності, були предметом наукового аналіH
зу в дослідженнях ученихHадміністративісH
тів Ф. Кіріленка, Г. Корчевного, О. Орлюк, 
М. Пушкар, О. Світличного, О. Чомахашвілі
та інших. Разом із тим, звертаючись до окреH
мих питань охорони об’єктів права інтелекH
туальної власності нормами адміністративH
ного законодавства, вони не повною мірою
розглядали проблемні питання, пов’язані з 
незаконним використанням засобів індивіH
дуалізації суб’єктами господарювання, що й 
зумовлює актуальність статті. 

Незважаючи на останню редакцію статH
ті 512 КУпАП, до якої Законом України від
05.04.2001 р. внесені зміни щодо посилення
відповідальності за порушення прав на об’єкH
ти права інтелектуальної власності, в теорії
адміністративного права сутність правопоH
рушень, передбачених цією статтею Кодексу,
всебічно не досліджена, залишається багато
дискусійних питань, відсутні єдині підходи
до об’єкта адміністративних правопорушень,
передбачених нормами цієї статті. 

Підставою адміністративної відповідальH
ності є вчинення особою діяння, яке містить
склад адміністративного правопорушення –
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передбачену нормами права сукупність озH
нак (елементів), за наявності яких те чи інше
протиправне діяння можна кваліфікувати як
адміністративне правопорушення [1, с. 36]. 

Адміністративне правопорушення (проH
ступок) характеризується низкою ознак: діH
яння, поведінка, вчинення певних дій, дія чи
бездіяльність, а також акт зовнішнього вияву
ставлення особи до реальної діяльності інH
ших осіб, суспільства, держави. Діяння визH
нають адміністративним проступком за наH
явності суспільної шкідливості, протиправH
ності, вини й адміністративної карності. З огH
ляду на це правильне встановлення об’єкта
адміністративного проступку при незаконH
ному використанні засобів індивідуалізації
суб’єктами господарювання має не лише теH
оретичне, а й практичне значення у правоH
застосовній діяльності. Об’єкт дозволяє виH
значити суспільно шкідливі наслідки праH
вопорушення, сприяє правильній кваліфіH
кації діяння, а також відмежуванню його 
від суміжних посягань на об’єкти права інH
телектуальної власності, у тому числі тих, 
відповідальність за які передбачена криміH
нальним законодавством. 

У теорії адміністративного права пошиH
реною є класифікація об’єктів правопоруH
шень на загальний, родовий і безпосередH
ній [2, с. 108]. В. Зуй виділяє ще й видовий
об’єкт [3, с. 176], який є додатковим елеменH
том класифікації адміністративних правоH
порушень. 

Наведена класифікація дозволяє визнаH
чити об’єкти адміністративноHправової охоH
рони на різних рівнях їх узагальнення, що
має важливе значення для комплексності 
наукового дослідження. 

Загальний об’єкт адміністративного праH
вопорушення розуміють як сукупність сусH
пільних відносин, що охороняються закоH
нодавством про адміністративні правопоруH
шення [3, с. 176].  

Як зазначає В. Колпаков, суспільна шкідH
ливість адміністративного проступку, передH
бачена статтями 10, 11 і 269 КУпАП, є його апоH
стеріорною ознакою. Її наявність, разом з інH
шими апостеріорними ознаками, створює
підстави для проведення адміністративного
розслідування. Суспільна небезпека є апріH
орною ознакою адміністративного правопоH
рушення. Вона характеризує основний комH
понент об’єктивної сторони складу адміністH
ративного правопорушення (ст. 247 КУпАП) –
діяння. На відміну від шкоди (шкідливості
проступку), яка встановлюється за об’єктивH
ними ознаками, висновок про суспільну неH
безпечність діяння ґрунтується на всіх суH
б’єктивних і об’єктивних чинниках, що утвоH
рюють теоретичну категорію «склад адмініH
стративного правопорушення» [4, с. 31]. 

Найважливіше значення для науки та
правозастосовної діяльності має безпосеред�
ній об’єкт адміністративного правопорушенH

ня. Під ним розуміють конкретні суспільні
відносини, поставлені під охорону закону,
яким заподіюється шкода правопорушенH
ням, що підпадає під ознаки конкретного
складу проступку [3, с. 176–177]. Правильне
визначення безпосереднього об’єкта дозвоH
ляє охарактеризувати суспільні норми та цінH
ності, що підлягають охороні нормами чинH
ного законодавства, чітко оцінити характер
шкідливості протиправного діяння, правильH
но кваліфікувати правопорушення, відмежуH
вавши його від схожих правопорушень і виH
значивши конкретну санкцію, яку необхідно
застосовувати. 

Стаття 51 КУпАП передбачає адміністраH
тивну відповідальність за порушення прав на
об’єкти права інтелектуальної власності шляH
хом незаконного використання щодо таких
об’єктів права інтелектуальної власності, як:
авторські права та суміжні права, комп’ютерH
ні програми, бази даних, наукові відкриття,
винаходи, корисні моделі, промислові зразH
ки, знаки для товарів і послуг, топографії інH
тегральних мікросхем, раціоналізаторські проH
позиції, сорт рослин. 

Проте, на відміну від ст. 420 ЦК України,
ст. 51 КУпАП не містить вказівки на те, що
до об’єктів права інтелектуальної власності
належать такі об’єкти, як фірмові наймеH
нування та кваліфіковані зазначення похоH
дження товару. У зв’язку з цим постає запиH
тання: чи є перелік об’єктів, наведений у ст. 512

КУпАП, вичерпним? З огляду на приписку
законодавця «тощо», необхідно розуміти й
інші об’єкти права інтелектуальної власноH
сті, тобто фірмові найменування та кваліфіH
ковані зазначення походження товару. ВідH
сутність у ст. 512 КУпАП цих об’єктів права
інтелектуальної власності призводить до проH
блемних питань у правозастосовній діяльH
ності, а тому такий підхід законодавця до
норми статті, яка безпосередньо не передбаH
чає вказаних нами об’єктів права інтелектуH
альної власності, повинна бути усунена заH
конодавцем шляхом внесення відповідних
змін до зазначеної статті. 

Аналіз правозастосовної діяльності свідH
чить, що одним із найпоширеніших об’єктів,
щодо яких здійснюються адміністративні
правопорушення, є незаконне використання
засобів індивідуалізації суб’єктами господаH
рювання. Основним безпосереднім об’єктом
адміністративного правопорушення є засади
добросовісної конкуренції в частині встановH
леного чинним законодавством порядку охоH
рони та використання знака для товарів і поH
слуг, фірмових найменувань, кваліфікованих
зазначень походження товару. Додатковими
об’єктами виступають права та законні інтеH
реси споживачів, право інтелектуальної власH
ності як належні особі (групі осіб) особисті
немайнові та/або майнові права суб’єктів праH
ва інтелектуальної власності на певний об’єкт
(об’єкти) права інтелектуальної власності. 
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Оскільки до засобів індивідуалізації ми
відносимо знак для товарів і послуг, комерційH
ні найменування, кваліфіковані зазначення
походження товару, серед яких два останніх
є найменш дослідженими в науці адміністраH
тивного права, вважаємо доцільним розгляH
нути саме ці об’єкти. 

На сьогодні чинне українське законодавH
ство, у тому числі Положення про фірму, заH
тверджене постановою ЦВК і РНК СРСР від
22.06.1927 р., що є чинним на підставі ПостаH
нови Верховної Ради України «Про порядок
тимчасової дії на території України окремих
актів Союзу РСР» від 12.09.1991 р., не визнаH
чає поняття фірмового найменування, а лиH
ше вказує на його реквізити. 

Поняття «комерційне найменування», що
використовується цивільним і господарсьH
ким законодавством для позначення об’єкта
правопорушення, за своєю суттю складаєтьH
ся із двох спеціальних термінів («фірмове»
та «комерційне найменування»), є складеH
ним. На думку Г. Харченко, комерційне найH
менування відрізняється від фірмового наймеH
нування тим, що останнє може використоH
вуватися лише юридичними особами, тоді як
учасниками комерційної діяльності можуть
бути, скажімо, і приватні підприємці без стаH
тусу юридичної особи. Тому поняття «комерH
ційне найменування» за своїм змістом значH
но ширше, ніж така правова категорія, як «фірH
мове найменування». Остання співвідноситьH
ся з першою як частина і ціле [5, с. 437].  

Фундаментальною міжнародноHправоH
вою угодою, що містить норми, які регламенH
тують охорону комерційних найменувань, є
Паризька конвенція про охорону промислоH
вої власності 1883 p., якою закріплено принH
цип охорони комерційних найменувань у
країнах, що приєдналися до неї. Однак у ній
відсутні поняття «комерційне найменуванH
ня» та «механізм надання правової охорони»;
є тільки вказівка на передачу цих питань до
компетенції національних законодавств. СтатH
тя 8 зазначеної Конвенції передбачає, що
фірмове найменування охороняється в усіх
країнах Союзу без обов’язкової подачі заявH
ки чи реєстрації та незалежно від того чи є
воно частиною товарного знаку. 

Правова охорона щодо комерційного найH
менування надається, якщо воно дає можH
ливість вирізнити одну особу зHпоміж інH
ших і не вводить в оману споживачів щоH
до справжньої її діяльності. Відповідно до 
ст. 159 Господарського кодексу (далі – ГК)
України суб’єктами комерційного найменуH
вання можуть бути юридичні особи або фіH
зичні особиHпідприємці, які беруть участь 
у господарському обороті. На відміну від 
ГК України, норми ст. 491 ЦК України передH
бачають, що правом комерційного найменуH
вання володіє лише юридична особа. 

Стаття 489 ЦК України встановлює, що
право на комерційне найменування виникає

з моменту фактичного використання цього
найменування й охороняється без особливої
реєстрації та незалежно від того чи є комерH
ційне найменування частиною торговельної
марки. Але практика свідчить, що було б баH
жаним створення певного порядку реєстраH
ції комерційних найменувань. Це допомогло
б уникнути появи суб’єктів підприємницької
діяльності з однаковими комерційними найH
менуваннями, здатними ввести споживача 
в оману. 

Передумовою для захисту комерційного
найменування є принаймні факт його незаH
конного використання у господарському обоH
роті. Для правової охорони комерційного
найменування вирішальним є момент початH
ку його використання, за допомогою якого у
разі виникнення правової колізії необхідно
виявити пріоритетність права інтелектуальH
ної власності на комерційне найменування
тієї чи іншої особи. Захист права на комерH
ційне найменування може здійснюватись як
в рамках цивільноHправових відносин, так і в
адміністративному (ст. 51 КУпАП) або криH
мінальному (ст. 229 КК України) порядку. 

Слід зазначити, що особи можуть мати
однакові комерційні найменування, якщо це
не вводить в оману споживачів щодо госпоH
дарського обороту товарів і послуг. Об’єкH
тивна сторона цього порушення полягає у
незаконному використанні об’єкта, привласH
ненні права на цей об’єкт або іншого умисноH
го порушення прав на комерційне найменуH
вання. При цьому необхідно враховувати чи
були порушені засади недобросовісної конH
куренції. У зв’язку з цим при притягненні
особи до адміністративної відповідальності
за ст. 512 КУпАП слід пам’ятати, що адмініH
стративна відповідальність за правопоруH
шення, передбачена цією статтею, настає у
випадку, коли зазначені дії не спричинили
матеріальної шкоди у великому розмірі. 

Щодо іншого об’єкта адміністративного
правопорушення – кваліфікованого зазнаH
чення походження товару – слід зазначити,
що вперше цей об’єкт згадується у Паризькій
конвенції про охорону промислової власH
ності, ст. 10 якої проголошує: пряме чи поH
бічне використання неправильного зазнаH
чення походження виробу або особи виробH
ника, фабриканта чи комерсанта є правопоH
рушенням, яке тягне за собою відповідальH
ність за цивільним законодавством. Розвиток
ринкових відносин, значення та роль права
на зазначення походження товару спонукаH
ло Верховну Раду України прийняти Закон
«Про охорону прав на зазначення товару»,
згідно з яким зазначення походження товару –
це термін, що охоплює (об’єднує) такі терH
міни, як «просте зазначення походження тоH
вару» і «кваліфіковане зазначення походженH
ня товару». Поняття «просте зазначення поH
ходження товару» охоплює будьHяке словесH
не чи зображувальне (графічне) позначення,
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що прямо чи опосередковано вказує на геоH
графічне місце походження товару. Ним моH
же бути і назва географічного місця, яка вжиH
вається для позначення товару або як склаH
дова частина такого позначення. Крім того,
просте зазначення походження товару не підH
лягає реєстрації. Поняття «кваліфіковане
зазначення походження товару» охоплює таH
кі складові терміни: «назва місця походження
товару» та «географічне зазначення похоH
дження товару». 

Статтями 501–504 ЦК України передH
бачається право інтелектуальної власності
лише на географічне зазначення, що передбаH
чає правову охорону з дати державної реєстраH
ції цього права. Обсяг правової охорони геоH
графічного зазначення визначається харакH
теристиками товарів і послуг, а також межаH
ми географічного місця його походження, заH
фіксованими державною реєстрацією права
інтелектуальної власності на географічне заH
значення. Правами інтелектуальної власносH
ті на географічне зазначення є: право на виH
знання позначення товару (послуги) геограH
фічним зазначенням; право на використання
географічного зазначення; право перешкоH
джати неправомірному використанню геоH
графічного зазначення, у тому числі забороH
няти таке використання. 

Правова охорона може бути надана однаH
ковим зазначенням походження товару, що
використовуються для позначення різних за
властивостями однорідних товарів, за умови
забезпечення при використанні цих зазнаH
чень відмінностей, достатніх для запобіганH
ня введенню в оману споживачів щодо дійсH
ної ідентифікації товарів. 

Порушенням кваліфікованого зазначенH
ня походження товару слід вважати: викоH
ристання зареєстрованого кваліфікованого
зазначення походження товару особою, яка
не має свідоцтва про реєстрацію права на йоH
го використання; використання зареєстроваH
ного зазначення географічного походження
товару, якщо цей товар не походить із зареH
єстрованого для цього зазначення геограH
фічного місця, навіть якщо справжнє місце
походження товару або географічне зазнаH
чення його походження використовується 
у перекладі або супроводжується словами:
«вид», «тип», «стиль», «марка», «імітація» тоH
що; використання зареєстрованого кваліфіH

кованого зазначення походження товару або
подібного до нього позначення для відмінних
від описаних у Реєстрі однорідних товарів,
якщо таке використання вводить в оману
споживачів щодо походження товару та його
особливих властивостей або інших характеH
ристик, а також для неоднорідних товарів,
якщо таке використання завдає шкоди репуH
тації зареєстрованого зазначення або є неH
правомірним використанням його репутації;
використання зареєстрованого кваліфіковаH
ного зазначення походження товару як видоH
вої назви. 

Висновки 

Проведений аналіз свідчить, що на сьогоH
ні існує гостра необхідність удосконалення
чинного законодавства у сфері регулювання
суспільних відносин щодо засобів індивідуH
алізації учасників господарського обороту,
товарів і послуг шляхом прийняття єдиного
законодавчого акта, який врегулював би пробH
лемні питання, пов’язані з незаконним викоH
ристанням знаків для товарів і послуг, комерH
ційних найменувань, кваліфікованого зазнаH
чення походження товару. Незаконне викоH
ристання знаків для товарів і послуг, комерH
ційних найменувань і кваліфікованого зазнаH
чення походження товару, а також інше умисH
не порушення прав на ці об’єкти, яке не було
пов’язане із заподіянням матеріальної шкоди
у значному розмірі, тягне адміністративну відH
повідальність за ст. 522 та ч. 1 ст. 1643 КУпАП. 
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Прийняття Закону України «Про дерH
жавноHприватне партнерство» (далі –
Закон) від 01.07.2010 р. № 2404HVI та

численних суміжних підзаконних актів свідH
чить про прагнення до запровадження дерH
жавноHприватного партнерства (далі – ДПП)
в Україні. На момент набрання чинності цьоH
го Закону в Україні існувало законодавче реH
гулювання договірних відносин держави та
приватного сектора у формі концесії, оренди,
спільної діяльності, розподілу продукції тоH
що, але не було єдиного підходу до взаємодії
держави і приватного сектора на засадах ДПП.
Так, за Законом ДПП слід визначити як стаH
лу, довгострокову, структуровану у вигляді
угоди (контракту) форму співпраці/коопеH
рації між державними і приватними партнераH
ми щодо проектування, будівництва, експлуH
атації об’єктів інфраструктури, надання суH
спільних послуг, вирішення суспільно значуH
щих проблем, за якої ризики, витрати, ресурH
си та відповідальність справедливо розподіH
ляються між партнерами. 

Закон фактично відтворив картину ДПП,
існуючу на практиці, але залишив відкритиH
ми питання щодо функціонування уповноваH
женого органу з питань ДПП. Адже держава
в особі таких уповноважених органів зобоH
в’язана формувати інституціональне середоH
вище партнерств, зокрема у сфері створення,
регулювання та контролю діяльності партH
нерств, розробляти стратегії, принципи, на яких
будуються відносини бізнесу з суспільством і
владою в рамках партнерських відносин.

Слід зазначити, що незважаючи на прийH
няття Закону все ж є недоліки його застосуH
вання, пов’язані з відсутністю механізму, який
би регулював взаємодію між центральними

та місцевими органами виконавчої влади,
приватними партнерами; не визначений і
чіткий вектор розвитку ДПП в Україні. На
врегулювання цих і деяких інших суттєво
значущих проблем розвитку ДПП спеціальH
но уповноважений орган із питань ДПП розH
робив Концепцію розвитку державноHприH
ватного партнерства в Україні на 2013–2017 рр.
(далі – Концепція). 

Вирішення законодавчих проблем у сфері
ДПП в Україні висвітлюють О. Вінник, І. ЗаH
патріна, О. Пильтяй, Т. Сіташ та інші. Проте
в цих дослідженнях питання розвитку ДПП
в Україні у правовому аспекті, зокрема проH
позиції щодо розбудови спеціально уповноH
важеного органу центральної виконавчої
влади у сфері ДПП, визначення основних
завдань, мети діяльності Концепції розвитку
ДПП та шляхи розв’язання проблем, що
уповільнюють соціум до застосування меH
ханізмів за ДПП, висвітлені недостатньо. 

Метою цієї статті є аналіз концептуальних
засад Концепції й аргументації їх результаH
тивності, а також адміністративноHправового
аспекту діяльності спеціально уповноважеH
ного органу державної влади з питань ДПП. 

Указом Президента України від 12.03.2013 р.
№ 128 схвалений Національний план дій на
2013 р. щодо впровадження Програми екоH
номічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіH
ка, ефективна держава». Планом передбачені
заходи щодо вдосконалення механізмів дерH
жавноHприватного партнерства, зокрема: 

•• розроблення та прийняття Концепції
(термін виконання – червень 2013 р.); 
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•• розроблення та внесення на розгляд ВерH
ховної Ради України проекта закону України
про Стратегію розвитку державноHприватноH
го партнерства в Україні та відповідного плаH
ну дій (термін виконання – грудень 2013 р.). 

Згідно з пунктом 73.1 Національного плаH
ну на 2013 р. Кабінет Міністрів України має
розробити й ухвали Концепцію розвитку
державноHприватного партнерства в Україні
на 2013–2017 рр. З метою виконання цього
завдання Міністерство економічного розвитH
ку і торгівлі України (далі – МінекономрозH
витку) розробило проект розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про схваленH
ня Концепції розвитку державноHприватноH
го партнерства в Україні на 2013–2017 роH
ки». На черговому засіданні Уряду зазначеH
не розпорядження набуло юридичної сили
(14.08.2013 р. № 739Hр). 

Концепція розроблена на основі досліH
дження міжнародного досвіду розвитку ДПП
у розвинутих, постсоціалістичних країнах,
країнах із трансформаційною моделлю екоH
номіки та з урахуванням результатів, отриH
маних у рамках Програми розвитку державH
ноHприватного партнерства в Україні, МіжH
народного українськоHнідерландського міжH
урядового проекту «Ukraine: Studying and
Implementing European Experience of DeveH
lopment and Realization of Public Private 
Partnership Mechanisms in Ukraine», проекту
ESBS «Complementary technical assistance to
the EUHfunded Budget Support to Ukraine’s
energy strategy implementation, проекту СвіH
тового банку «PublicHPrivate Partnership FrameH
work Development. Ukraine (2010)». 

Отримані результати засвідчили необхідH
ність формування національної моделі розH
витку ДПП із урахуванням інституціональH
них особливостей і сучасних умов щодо заH
лучення інвестицій, розвитку національної
економіки на інноваційній основі. 

Слід зазначити, що Концепція спрямоваH
на на вирішення такого важливого питання
суспільноHекономічного життя, як розвиток
ДПП. Її головний розробник, посилаючись
на недосконалість вітчизняного законодавH
ства щодо ДПП, пропонує визначити конH
цептуальні засади реалізації державної поліH
тики у цій сфері, пріоритетні напрями її розH
витку, послідовність дій, вибір оптимальних
шляхів і способів розв’язання проблем. При
підготовці Концепції прогнозувалося ствоH
рення документа, що братиметься за основу
під час підготовки планів заходів, проектів
законів та інших актів законодавства, спряH
мованих на врегулювання проблем, які стриH
мують розвиток ДПП. 

Погоджуючись із головним розробником
Концепції про існування проблеми, яка поH
лягає у тому, що в Україні за три роки від даH

ти прийняття Верховною Радою України ЗаH
кону досі не набули бажаного застосування меH
ханізми ДПП. Слід констатувати, що пракH
тично відсутні приклади укладання догоH
ворів про здійснення ДПП щодо об’єктів дерH
жавної чи комунальної власності або об’єкH
тів, які належать Автономній Республіці Крим,
за процедурами, визначеними Законом і відH
повідними підзаконними нормативними акH
тами (постановами Кабінету Міністрів УкH
раїни «Про затвердження Порядку надання
приватним партнером державному партнеру
інформації про виконання договору укладеH
ного в рамках державноHприватного партнеH
рства» від 09.02.2011 р. № 81, «Про затверH
дження Методики виявлення ризиків, пов’яH
заних з державноHприватним партнерством,
їх оцінки та визначення форми управління
ними» від 16.02.2011 р. № 232, «Про затверH
дження Порядку надання державної підтримH
ки здійсненню державноHприватного партнерH
ства» від 17.03.2011 р. № 279. 

Найбільш вірогідними причинами виникH
нення такої ситуації вважаємо певну складH
ність зазначених процедур, про що неоднораH
зово заявляли у своїх зверненнях до уряду
місцеві органи виконавчої влади, а також відH
сутність у Законі чітких правових положень
щодо гарантування приватному партнеру
очікуваної ним економічної вигоди. Але гоH
ловний розробник не приділив цьому питанH
ню уваги, а зосередив її на тому, що регулюH
вання ДПП відбувається за недостатнього
рівня координації діяльності центральних і
місцевих органів виконавчої влади, без ураH
хування специфіки антикризового регулюH
вання економічних процесів», не сформулюH
вав керівної прагматичної ідеї, реалізація
якої дійсно дозволить істотно активізувати
застосування механізмів ДПП в Україні. При
цьому не враховано, що Законом, зокрема
статтями 1, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 22, чітко виH
значені повноваження уповноваженого оргаH
ну виконавчої влади з питань державноHприH
ватного партнерства, яким наразі є МінісH
терство економічного розвитку і торгівлі УкH
раїни (згідно з Положенням про МіністерH
ство економічного розвитку і торгівлі УкраH
їни, затвердженим Указом Президента УкраH
їни від 31.05.2011 р. № 634), а також інших
органів, і їх належна реалізація дозволяє повH
ною мірою здійснювати таку координацію,
ініціювати пропозиції про здійснення ДПП щоH
до відповідних об’єктів партнерства, приймаH
ти необхідні рішення тощо. 

Слід зазначити також, що метою КонH
цепції є вироблення єдиного підходу до форH
мування механізму ефективної взаємодії між
органами влади, приватними суб’єктами госH
подарювання, інститутами громадянського
суспільства й експертним середовищем на



А Д М І Н І С Т РАТ И В Н Е П РА В О

30

12/201312/2013

засадах ДПП для забезпечення успішної реH
алізації проектів, спрямованих на піднесення
економіки України, поліпшення якості житH
тя населення, умов навколишнього середоH
вища, розвиток інфраструктури національH
ної економіки та надання суспільних послуг. 

Концепція визначає основні завдання щоH
до знешкодження бар’єрів на шляху розвитH
ку ДПП в Україні: 

•• розроблення єдиного підходу до розвитH
ку інституційного середовища ДПП, визнаH
чення пріоритетних сфер розвитку та пошиH
рення ДПП, особливостей розвитку ДПП в
окремих сферах; 

•• удосконалення нормативноHправового
регулювання ДПП; 

•• встановлення чіткого розподілу повноH
важень між органами виконавчої влади у сисH
темі державного управління ДПП; 

•• визначення напрямів удосконалення меH
ханізмів підтримки та гарантій держави; 

•• визначення напрямів поліпшення ефекH
тивності взаємодії держави та приватного
сектора щодо ініціювання та реалізації проH
ектів ДПП; 

•• підвищення інституційної спроможносH
ті органів державної влади та місцевого саH
моврядування щодо використання сучасних
механізмів ДПП; 

•• створення умов для залучення громадH
ських об’єднань до формування необхідного
інституційного середовища та реалізації проH
ектів ДПП. 

Одним із запропонованих у Концепції
шляхів і способів розв’язання проблеми упоH
вільнення розвитку ДПП є посилення ролі
Міністерства економічного розвитку і торгівH
лі України, з метою забезпечення ним: 

•• визначення стратегічних напрямів розH
витку державноHприватного партнерства, що
передбачає розроблення відповідної стратеH
гії, нормативноHправового й організаційного
забезпечення; 

•• методичного та консультативного суH
проводження проектів, що передбачає ведення
обліку договорів державноHприватного партH
нерства, погодження висновку про результати
проведення аналізу ефективності реалізації
проектів державноHприватного партнерства; 

•• проведення моніторингу проектів дерH
жавноHприватного партнерства та контролю
за їх виконанням; 

•• визначення механізму координації діяльH
ності центральних органів виконавчої влади
під час реалізації проектів державноHприватH
ного партнерства на національному рівні; 

•• посилення ролі органів місцевого самоH
врядування у сфері державноHприватного
партнерства шляхом розроблення та викоH
ристання єдиного управлінського механізму
здійснення відбору, експертизи, погодження

та реалізації проекту державноHприватного
партнерства із залученням фахівців відпоH
відної кваліфікації. 

Слід зазначити, що Міністерство еконоH
мічного розвитку і торгівлі України спрямоH
вує свою діяльність на інші центральні оргаH
ни виконавчої влади, органи місцевого самоH
врядування, регіональні органи виконавчої
влади, а також на консультативноHдорадчі орH
гани, конкурсні комісії та безпосередньо на
державного і приватного партнера. За резульH
тати роботи Мінекономрозвитку стосовно
вдосконалення руху ДПП, зокрема новин і
заходів, що вживаються (новини МінекономH
розвитку, інформація щодо заходів, інфорH
мація щодо освітніх заходів, громадські обгоH
ворення) можна спостерігати на офіційному
сайті уповноваженого органу, де висвітлюH
ються пропозиції щодо внесення змін до заH
конодавчих актів, інформація про програми
міжнародної технічної допомоги, оголошення
конкурсних торгів на визначення партнера. 

У Мінекономрозвитку (при наданні йому
спеціальних функцій у сфері ДПП) утвореH
ний новий структурний підрозділ – ДепартаH
мент інвестиційноHінноваційної політики та
розвитку державноHприватного партнерства
та профільний відділ – відділ розвитку дерH
жавноHприватного партнерства (далі – ВідH
діл). Відповідно до положення про Відділ йоH
го повноваженнями є: 

•• аналіз і контроль виконання нормативH
ноHправових актів, законів України, програм,
доручень Президента України та Кабінету
Міністрів України, наказів і доручень МінH
економрозвитку у сфері державноHприватH
ного партнерства й оприлюднення результаH
тів у встановленому порядку; 

•• підготовка пропозицій і здійснення заH
ходів щодо формування та реалізації єдиної
державної політики у сфері державноHприH
ватного партнерства; 

•• залучення інвесторів на умовах угод про
розподіл продукції, договорів концесії, інH
ших умовах у рамках державноHприватного
партнерства; 

•• проведення моніторингу ефективності
діяльності органів виконавчої влади й орH
ганів місцевого самоврядування у сфері дерH
жавноHприватного партнерства; 

•• організація перевірки виконання догоH
ворів, укладених у рамках державноHприватH
ного партнерства; 

•• формування та подання в установленоH
му порядку Кабінету Міністрів України проH
екту переліку об’єктів державної власності,
що можуть бути надані в концесію; 

•• проведення технікоHекономічного аналіH
зу проектів угод про розподіл продукції, здійH
снення їх реєстрації та державної реєстраH
ції угод про розподіл продукції; 
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•• підготовка пропозицій щодо методолоH
гічного забезпечення залучення інвестицій на
умовах угод про розподіл продукції; участь у
підготовці та проведенні конкурсів із визнаH
чення інвесторів, у тому числі приватного
партнера, укладенні відповідних договорів; 

•• здійснення аналізу ефективності дерH
жавноHприватного партнерства, у тому числі
виявлення та розподіл можливих ризиків при
реалізації проектів у рамках державноHприH
ватного партнерства, їх оцінка й управління; 

•• аналіз проектів, що реалізуються на
умовах державноHприватного партнерства; 

•• підготовка пропозицій щодо створення
консультативноHдорадчих органів, організаH
ційний та інформаційноHаналітичний суH
провід їх діяльності, зокрема Міжвідомчої
робочої групи з питань розвитку державноH
приватного партнерства в Україні, тощо. 

Для ефективної роботи спеціально уповH
новаженого органу у сфері розвитку ДПП,
Концепція передбачає: 

•• формування стратегічних напрямів розH
витку ДПП в Україні (створення відповідної
стратегії, нормативноHправового й організаH
ційного забезпечення); 

•• методичний і консультативний супровід
проектів (облік договорів ДПП на центральH
ному та місцевому рівнях за відповідними реH
гіонами, територіями, видами діяльності; поH
годження аналізу ефективності здійснення
ДПП для проектів, що реалізуються центральH
ними органами виконавчої влади; моніторинг,
контроль за виконанням проектів ДПП); 

•• механізм чіткої координації діяльності
центральних органів влади для реалізації
проектів ДПП на національному рівні. ПосиH
лення управлінської ролі Міністерства має
забезпечуватися впровадженням адміністраH
тивного механізму його взаємодії із заінтереH
сованими органами виконавчої влади у пиH
таннях реалізації проектів ДПП, визначеноH
го відповідним розпорядчим актом Кабінету
Міністрів України, який міститиме норму
про ступінь функціональної підпорядковаH
ності або обов’язкового узгодження центH
ральними органами виконавчої влади рішень
у сфері ДПП з Мінекономрозвитку;

•• прозорість діяльності у сфері ДПП, у
тому числі ініціювати іншим органам викоH
навчої влади забезпечити створення відпоH

відних структурних підрозділів, які б органіH
зовували роботу із впровадження ДПП та всеH
бічно інформували громадськість. 

Викладене свідчить, що Концепція є опH
тимальним способом вирішення проблеми,
що розглядається: 

•• розвиток ДПП є важливим завданням,
вирішення якого вимагає злагодженої та скоH
ординованої діяльності багатьох органів виH
конавчої влади; 

•• розвиток ДПП передбачає як удосконаH
лення нормативноHправової бази, так і низку
організаційних заходів щодо розбудови інстиH
туційних структур органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування, впровадження
певної інформаційної й освітньої політики в
діяльності зазначених органів та суспільстві;

•• забезпечення успішної реалізації системи
заходів із розвитку ДПП, що пропонуються в
проекті Концепції, вимагає певного управH
лінського впливу, зокрема прийняття актів
уряду, здійснення контролю та моніторингу
на централізованому рівні. 

Висновки 

Проведений аналіз дозволяє стверджуваH
ти, що Концепція забезпечить послідовний і
злагоджений розвиток ДПП із урахуванням
міжнародної практики. Ефективне застосуH
вання норм Концепції сприятиме підвищенH
ню рівня інвестиційної привабливості УкH
раїни, розвитку нових форм залучення приH
ватних партнерів до розвитку інфраструктуH
ри та надання публічних послуг. 

Ефективній реалізації Концепції передує
закріплення принципів ДПП у державних і
регіональних стратегіях соціальноHекономічH
ного розвитку держави та регіонів; створення
сприятливого інституційного середовища
ДПП; розроблення й удосконалення його
нормативноHправової бази; забезпечення дерH
жавної підтримки та гарантій держави партH
нерам із приватного сектора; створення єдиH
ного уповноваженого органу з питань ДПП, а
також інститутів громадянського суспільства,
необхідних для його діяльності (об’єднань,
асоціацій, союзів, експертних і консультаH
тивних комітетів); запровадження публічноH
го контролю за виконанням договірних зоH
бов’язань усіма учасникамиHпартнерами. 

Стаття надійшла до редакції 24.10.2013 р.

Conceptual Principles of the Concept of Public�Private Partnership for the years 2013–2017, out�
lines the possibility of its implementation, taking into account the existing legal framework of public�
private sector partnerships, as well as reasonably determined its effectiveness. 

В статье определяются концептуальные основы Концепции развития государственно�
частного партнерства на 2013–2017 гг., возможности ее реализации в существующем право�
вом поле сферы государственно�частного партнерства. 
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Вивчення досвіду розвитку та вдосконаH
лення нормативноHправового регулюH
вання кадрового забезпечення діяльH

ності органів внутрішніх справ (далі – ОВС)
є важливою науковою проблемою, вирішенH
ня якої – один із перших кроків у ході доH
слідження питань формування та реалізації
державної кадрової політики в ОВС, правоH
вих та організаційних засобів формування
персоналу ОВС, а також засад удосконаленH
ня їх кадрового забезпечення. Науковий анаH
ліз окресленого кола питань сприятиме підH
вищенню ефективності процесів управління
персоналом та, як наслідок, дозволить удосH
коналити результати функціонування систеH
ми ОВС. 

Окремі проблеми розвитку та вдосконаH
лення нормативноHправового регулювання
кадрового забезпечення діяльності ОВС були
об’єктом дослідження: О. Бандурки, С. ПєтH
кова, А. Пилипенка, Д. Приймаченка, Т. ПроH
ценка, В. Соболєва та інших. Разом із тим з
урахуванням постійних процесів розвитку та
вдосконалення чинної нормативної бази, вваH
жаємо, що існує необхідність дослідження
окресленого кола питань з позицій сучасного
законодавства. 

Розроблення нормативного підґрунтя кадH
рового забезпечення ОВС України розпочаH
лося фактично з перших років незалежності
нашої держави. Так, з метою забезпечення наH
лежного рівня управління роботою з кадраH
ми у 1992 р. у структурі апарату МВС УкраH
їни створено Головне управління кадрів, що
функціонувало як самостійна служба. ВідH
повідні управління кадрами організовані в
ГУМВС Автономної Республіки Крим та
УМВС областей. На місцях кадровою роботою
займалися відділи та групи кадрів. Відділи

кадрів увійшли також до структури деяких
галузевих служб (управління по боротьбі з
організованою злочинністю, управління дерH
жавної служби охорони, управління виконанH
ня покарань). У штатний розпис УВС, міськH
райорганів уведено посаду заступника наH
чальника по роботі з кадрами. 

Подальшим кроком на шляху організаH
ційного вдосконалення діяльності кадрових
підрозділів став наказ МВС України «Про
реорганізацію кадрових апаратів органів внутH
рішніх справ» від 14.01.1996 р., яким, на виH
конання рішення колегії МВС України кадH
рові підрозділи були реорганізовані в апараH
ти по роботі з особовим складом. НеобхідH
ність реформування була викликана наявH
ністю суттєвих прорахунків у сфері кадрової
роботи, які негативно позначилися на резульH
татах діяльності ОВС, їх авторитеті в суспільH
стві формалізм у роботі кадрових апаратів, неH
якісність відбору кадрів, відсутність дієвої
системи їх професійного супроводження, неH
здатність керівників усіх ланок об’єднувати
колектив, здійснювати правильну дисципліH
нарну практику, недбале ставлення до проH
фесійної підготовки, соціальноHпобутових
проблем підлеглих, низький рівень виховної
роботи тощо [1, с. 178]. 

Слід зазначити, що реорганізація кадроH
вих апаратів в апарати по роботі з особовим
складом мала стати не лише елементарною зміH
ною назв, а й, перш за все, спробою закласти
принципово нові підходи до всієї системи підH
бору, розстановки та формування кадрів. ТоH
му основними завданнями реформування буH
ли визначені: підготовка фахівців із високим
інтелектуальним і моральним потенціалом,
виховання у них високого рівня свідомості.
Додатково до раніше існуючих функцій на
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кадрові апарати були покладені функції соціH
ального захисту працівників, психологічного
забезпечення службової діяльності та здійсH
нення культурноHмасової роботи. В контексті
реформування МВС кадрова робота мала
стати найважливішим компонентом усієї
системи виховного впливу на особовий склад
[1, с. 179]. 

У грудні 2001 р. робота щодо вдосконаH
лення організаційної структури кадрових апаH
ратів була продовжена. На базі Головного
управління роботи з особовим складом МВС
України був створений Департамент роботи
з персоналом МВС України та затверджене
відповідне положення. До основних завдань
підрозділів роботи з персоналом були вклюH
чені [2, с. 14]: професійноHорієнтаційна робоH
та; професійний відбір; професійне навчанH
ня; оцінка кадрів; виховна робота; соціальне
забезпечення; психологічне забезпечення перH
соналу; забезпечення законності та службоH
вої дисципліни; звільнення працівників. 

Реалізація визначених завдань реалізовуH
валася за такими напрямами роботи: розробH
лення типових структур, типових штатів, переH
ліків посад і штатних нормативів; створення,
реорганізація та ліквідація органів і підроздіH
лів; затвердження штатів і внесення змін до
них; розподіл штатної чисельності між оргаH
нами та підрозділами; обґрунтування обсягів
збільшення або скорочення штатної чисельH
ності; контроль за дотриманням штатної дисH
ципліни; облік штатів і лімітної чисельності,
інформаційноHаналітична робота; вивчення
позитивного досвіду роботи підпорядкованих
органів і підрозділів; вивчення досвіду інших
держав щодо організаційної побудови, чиH
сельності працівників та особливостей функH
ціонування правоохоронних органів [2, с. 11].
Разом із тим на певному етапі розвитку стаH
ли очевидними недоліки у роботі підрозділів
по роботі з персоналом. Це, насамперед, неH
досконалість структури управлінь, відділів
(відділень), підрозділів роботи з персоналом
органів внутрішніх справ, що як наслідок приH
зводило до дублювання кадрових функцій;
низький рівень юридичної техніки під час розH
роблення та прийняття галузевих нормативH
ноHправових актів; застаріла інформаційноH
технічна база роботи з персоналом; недостатH
ня розвинутість управлінської інфраструктуH
ри, яка б допомагала у виконанні найбільш
складної кадрової роботи; недостатня кільH
кість у підрозділах по роботі з персоналом орH
ганів внутрішніх справ спеціалістів із менеH
джменту, здатних успішно вирішувати широH
кий спектр кадрових питань; невідповідність
порядку застосування дисциплінарної відпоH
відальності щодо працівників органів внутH
рішніх справ вимогам часу та необхідність її
подальшого вдосконалення; відсутність сисH

тематизації нормативноHправових актів у сфеH
рі роботи з персоналом ОВС, та, як наслідок,
існування застарілих актів, суперечливих норм,
прогалин у відомчій нормативній базі з кадH
рових питань. 

З метою підвищення якості роботи по
вирішенню поставлених завдань у 2008 р.
відбулося чергове реформування системи роH
боти з персоналом органів внутрішніх справ.
Департамент роботи з персоналом МВС УкH
раїни був реорганізований у Департамент
кадрового забезпечення. Згідно з положенH
ням про вказаний підрозділ, затвердженим
наказом Міністерства внутрішніх справ від
17.02.2012 р. № 143, Департамент здійснює
комплекс заходів, спрямованих на кадрове
забезпечення діяльності структурних підрозH
ділів апарату Міністерства, територіальних
органів і підрозділів внутрішніх справ, відомH
чих вищих навчальних закладів, науковоHдоH
слідних установ, організацій та підприємств,
діяльність яких координується МВС. 

Основними завданнями Департаменту є: 
•• забезпечення виконання вимог КонстиH

туції України, законів України, актів ПрезиH
дента України, Кабінету Міністрів України,
міністра та колегії МВС в організації роботи
з добору, розстановки та професійної підгоH
товки працівників органів і підрозділів внутH
рішніх справ; 

•• удосконалення службової діяльності підH
розділів кадрового забезпечення органів і підH
розділів внутрішніх справ, внутрішніх військ
МВС, здійснення ними інформаційноHаналіH
тичної та методичної роботи, впровадження в
поточну діяльність кадрових апаратів сучасних
форм проходження служби й організації праці;

•• організація роботи із зміцнення дисH
ципліни та законності в діяльності органів і

підрозділів внутрішніх справ, захисту та 
доHтримання прав і законних інтересів гроH
мадян, проведення службових розслідувань,
забезпечення повної й об’єктивної перевірH
ки обставин надзвичайних подій, здійснення
яких віднесено до компетенції Департаменту,
проведення профілактичної роботи та наданH
ня методичної допомоги органам внутрішніх
справ із зазначених питань; 

•• підвищення якості добору особового
складу органів і підрозділів внутрішніх
справ, внутрішніх військ, вищих навчальних
закладів, науковоHдослідних установ МВС; 

•• організація, проведення та контроль 
за здійсненням заходів, спрямованих на підH
вищення професійної підготовки особового
складу органів і підрозділів внутрішніх справ,
організаційне та методичне забезпечення діH
яльності училищ початкової підготовки в 
роботі з новоприйнятими працівниками,
проведення роботи з фізичного загартуванH
ня працівників міліції; 
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•• оптимальний розподіл та ефективне виH
користання наявної штатної чисельності орH
ганів внутрішніх справ для виконання поH
кладених на них завдань і функцій, удоскоH
налення структури та штатного розпису підH
розділів системи МВС з урахуванням позиH
тивного досвіду органів внутрішніх справ
України, правоохоронних органів зарубіжH
них країн щодо використання сил і засобів у
боротьбі із злочинністю й охороні громадсьH
кого порядку; 

•• координація та керівництво освітньою
діяльністю навчальних закладів МВС у заH
безпеченні навчального процесу курсантів і
слухачів, підготовці наукових і науковоHпеH
дагогічних кадрів в ад’юнктурах, докторантурах,
організації та розвитку наукової діяльності; 

•• відбір і підготовка працівників міліції,
військовослужбовців внутрішніх військ для
участі в міжнародних миротворчих операціях; 

•• організація та проведення культурноH
масової, просвітницької роботи в органах і
підрозділах внутрішніх справ; 

•• забезпечення соціального захисту праH
цівників органів внутрішніх справ, ветераH
нів, пенсіонерів і членів їх сімей; 

•• організація роботи, методичне забезH
печення та контроль за діяльністю служби
психологічного забезпечення в апараті МіH
ністерства й органах і підрозділах внутрішH
ніх справ; 

•• вивчення, узагальнення та поширення
позитивного досвіду організації роботи з доH
бору, розстановки, навчання та виховання
працівників органів внутрішніх справ. 

Результати аналізу розвитку та вдосконаH
лення нормативноHправової бази кадрового
забезпечення діяльності органів внутрішніх
справ уможливлюють класифікувати основH
ні етапи становлення даного напряму роботи
у структурі Міністерства внутрішніх справ: 

•• перший етап (1991–1996 рр.) – відповідH
на діяльність розглядалася, перш за все, як
«робота з кадрами»; 

•• другий етап (1996–2001 рр.) – унаслідок
перегляду змісту даного напряму діяльності
робота з кадрами була замінена «роботою з
особовим складом»; 

•• третій етап (2001–2008 рр.) – відповідна
діяльність набула нового змістовного звучанH
ня як «робота з персоналом органів внутрішH
ніх справ»; 

•• четвертий етап (з 2008 р.) – сприйняття
даного виду діяльності як «кадрового забезH
печення». 

Висновки 

Дослідження процесів розвитку нормаH
тивноHправового регулювання кадрового заH
безпечення органів внутрішніх справ свідH
чать, про поступове переосмислення змісту
як самої роботи, так і об’єктів, на які вона
спрямована, за напрямом: робота з кадраH
ми – робота з особовим складом – робота з
персоналом – кадрове забезпечення. У зв’язH
ку з цим основними напрямами розвитку поH
ложень нашого дослідження ми вважаємо
науковий аналіз категорій, що були поклаH
дені в основу реформ на кожному з етапів:
«кадри», «особовий склад», «персонал» у розH
різі діяльності органів внутрішніх справ. 
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Унавчальних закладах передають знання
й уміння, готують нові покоління для
розвитку та процвітання правової держаH

ви, сучасного громадянського суспільства. КонH
ституція України визнає державу соціальною
(ст. 1), а також забезпечує соціальну спрямоваH
ність економіки (ст. 13). 

Здобуття освіти в навчальних закладах слід
розглядати як соціальне явище, спрямоване на
задоволення як особистих, так і суспільних поH
треб. Одним із основних критеріїв визначення
місця країни у світовому співтоваристві є ріH
вень розвитку її гуманітарної сфери, зокрема осH
віти, оскільки людський капітал – ключовий факH
тор економічного зростання, а належне інвестуH
вання в такий капітал – запорукою стабільного
розвитку суспільства [1, с. 9]. Тому здобуття
освіти покликано задовольняти потреби як особи,
так і держави. Рівень освіченості населення краH
їни є показником конкурентоспроможності дерH
жави у світі. 

Соціальна держава в умовах соціально оріH
єнтованої економіки повинна не лише проголоH
шувати, а й активно впроваджувати фінансовоH
правові механізми реалізації соціальної політики,
у тому числі у сфері фінансового забезпечення
навчальних закладів. 

ТеоретикоHправові засади фінансування та
кредитування розкриваються у працях таких
учених, як Л. Воронова, В. Нагребельний, С. НіH
щимна, П. Пацурківський, О. Семчик, В. ЧерH
надчук та інші. Разом із тим у науковій літеH
ратурі ґрунтовно не визначені сутність та харакH
терні ознаки фінансового забезпечення навH
чальних закладів. 

Метою цієї статті є розкриття поняття й особH
ливостей фінансового забезпечення навчальH
них закладів України. 

Фінансове забезпечення спрямоване на заH
лучення та використання фінансових ресурсів

для ефективного розвитку навчальних заклаH
дів і здійснюється через бюджетне фінансуванH
ня, кредитування, фінансування з альтернативH
них джерел. 

З’ясування правової сутності таких понять,
як бюджетне фінансування, кредитування, фіH
нансування з альтернативних джерел, неможH
ливе без розгляду основних підходів до понятH
тя фінансування. 

Фінансування – це процес утворення та поH
стачання підприємств, організацій грошовими
засобами, сформованими за рахунок утворення
різних фондів і резервів [2, с. 654]; постачанH
ня підприємств, установ, організацій коштами 
з певних джерел на конкретні цілі [3, с. 127]. НаH
ведені визначення не розкривають повністю доH
сліджуване поняття, оскільки в них не врахоH
вані положення про використання коштів. Так,
кошти, що надходять до державного навчальноH
го закладу, мають використовуватися за цільоH
вим призначенням і максимально ефективно. 

У фінансовоHекономічному словнику фінанH
сування означає забезпечення фінансовими реH
сурсами економіки держави, соціальних потреб
і програм, виробництва продукції, науковоHтехH
нічних досліджень, будівництва і переобладнанH
ня підприємств, а також утримання бюджетних
організацій тощо [4, с. 948]. Однак бюджетні
організації повинні фінансуватися не на умовах
«утримання» та матеріального задоволення поH
точних потреб; вони мають використовувати
бюджетні кошти для вирішення загальнодерH
жавних і місцевих завдань, а також самостійно
розпоряджатися додатковими надходженнями
для власного повноцінного розвитку. 

В. Нагребельний вважає, що фінансування –
це діяльність, пов’язана із забезпеченням гроH
шовими ресурсами соціальних, економічних, осH
вітніх, культурних, управлінських, оборонних
та інших потреб держави, її органів, установ,
підприємств, організацій, громадян [5, с. 282].
На нашу думку, вчений правильно визначає це
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поняття та виокремлює сфери залучення та
суб’єктний склад отримувачів коштів. 

Викладене свідчить, що фінансування – це
діяльність із забезпечення відповідних матеріH
альних ресурсів із фінансових джерел на встаH
новлені цілі (потреби) визначеному суб’єкту або
сфері суспільного життя. У сучасних дослідженH
нях у сфері фінансового права фінансування
визначають як безвідплатне та беззворотне виH
ділення коштів із державних або муніципальних
фінансових фондів на публічні потреби [6, с. 381]. 

У радянській фінансовоHправовій літераH
турі зазначено, що основна маса грошових засоH
бів розподіляється та витрачається шляхом фіH
нансування, яке розуміли як безповоротний відH
пуск державних грошових коштів, що їх надаваH
ли у розпорядження підприємств, організацій і
установ для здійснення їх діяльності [7, с. 261].
Подібні погляди щодо розкриття поняття «фіH
нансування» знаходимо і в інших дослідженнях
[8, с. 149]. Отже, поняття «фінансування» слід
розглядати для характеристики забезпечення
фінансовими ресурсами на безоплатній і безпоH
воротній основі на визначені потреби. 

П. Пацурківський вказує на фінансування
як найпоширеніший метод у практиці фінансової
діяльності держави з розподілу коштів, зібраних
в її централізовані фонди, перш за все у державH
ний бюджет. Під фінансуванням учений роH
зуміє безповоротний, безвідплатний, цільовий,
плановий відпуск грошових коштів із централіH
зованого фонду [9, с. 173]. Крім того, П. ПацурH
ківський пропонує «позначити той метод фінанH
сової діяльності держави по розподілу грошових
ресурсів державних фондів, який ми іменуємо
фінансуванням, терміном «асигнування»» [9, 
с. 178]. Вважаємо, що ця пропозиція недоцільна,
оскільки відповідно до п. 6 ст. 2 Бюджетного 
кодексу (далі – БК) України бюджетне асигнуH
вання – це повноваження розпорядника бюджетH
них коштів, надане відповідно до бюджетного
призначення, на взяття бюджетного зобов’язанH
ня та здійснення платежів, яке має кількісні, чаH
сові та цільові обмеження. Термін фінансування
є основоположним і ширшим щодо асигнування,
тому ці поняття не можуть заміняти одне одного. 

Л. Воронова зазначає, що фінансування на
беззворотній основі здійснюється з різних джеH
рел – з державного бюджету як основного джеH
рела і за рахунок власних коштів госпрозрахунH
кових підприємств і організацій, тому поняття
«фінансування» ширше, ніж поняття «бюджетне
фінансування». Останнє входить складовою часH
тиною до першого [10, с. 112]. 

Бюджетне фінансування «завжди було в ценH
трі уваги науковців і практиків, оскільки в проH
цесі фінансування розкривається призначення
бюджету, його спрямованість на виконання функH
цій держави, характеризується рівень корисносH
ті цих функцій для суспільства, стратегічний
напрямок руху суспільства, його траєкторія та
динаміка розвитку» [11, с. 138]. 

У фінансовоHправових дослідженнях існуH
ють різні підходи до розуміння поняття «бюH

джетне фінансування». Так, В. Нагребельний
вважає, що бюджетне фінансування – це безпоH
воротне надання державою бюджетних коштів
підприємствам, організаціям та установам для
забезпечення їх функціонування [5, с. 282]. ПоH
годжуючись із цими твердженнями, зазначимо,
що бюджетні кошти надходять також із місцевих
бюджетів, тому їх можуть надавати не лише дерH
жава, а й органи місцевого самоврядування. 

Е. Дмитренко характеризує бюджетне фіH
нансування як процес безповоротного, безвідH
платного відпуску коштів із державного та місH
цевих бюджетів на виконання загальнодержавH
них функцій, функцій місцевого самоврядуванH
ня та забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій державної чи комунальH
ної форм власності [12, с. 395]. Слід зазначити,
що при бюджетному фінансуванні кошти спряH
мовують на задоволення потреб навчальних 
закладів державної та комунальної власності,
що фінансуються з відповідного бюджету. 

В. Чернадчук виокремлює такі основні принH
ципи бюджетного фінансування: безповоротH
ність і безоплатність виділення бюджетних кошH
тів, цільовий характер їх використання, фінанH
сування в міру виконання поставлених завдань,
здійснення фінансового контролю та моніторинH
гу, ефективність, економічність використання
виділених коштів [13, с. 248]. 

Л. Воронова вважає, що поняття «фінансуH
вання» можна розглядати у двох значеннях: як
будьHяку видачу коштів, незалежно від джерела
та форми видачі (зворотна і беззворотна форH
ми), або тільки як беззворотну форму видачі
коштів. Натомість, беззворотність виступає осH
новним критерієм, що відрізняє фінансування
від кредитування, при якому кошти виділяють на
певний строк, із обов’язковим зворотом і сплатою
відсотків за наданий кредит [10, с. 112]. Слід додаH
ти, що, крім критерію «беззворотності», у фінанH
совоHправовій літературі виокремлюють безвідH
платність для визначення фінансування. Якщо
беззворотність виключає повернення матеріальH
них ресурсів до фонду, з яких вони надійшли, то
безвідплатність – це відсутність оплати за корисH
тування коштами. У випадку фінансування навH
чальних закладів виділення коштів на безоплатH
ній і безповоротній основі не одноразове явище, 
а здійснюється періодично.

П. Пацурківський наголошує, що «фінансуH
вання здійснюється з іншою метою, за іншими
принципами, має іншу економічну та правову
природу, ніж кредитування. Економічні відноH
сини фінансування відзначаються однозначно
розподільним характером і є за своєю прироH
дою незворотними, однобічними, на відміну від
відносин кредитування» [14, с. 44]. Тому фінанH
сування реалізується на основі видачі коштів і
неповернення та невнесення цих ресурсів до
джерела, з якого матеріальні ресурси були отH
римані, на противагу кредитуванню, яке має пеH
реважно зворотний і відплатний характер. 

Фінансуванню притаманний безповоротH
ний і безвідплатний характер надання коштів,
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які спрямовують на реалізацію бюджетних проH
грам, а також на виконання повноважень дерH
жави у визначеній сфері суспільних відносин.
Кредитування ж, навпаки, має поворотний і
платний характер. 

Л. Воронова, С. Ніщимна на противагу фіH
нансуванню, яке характеризується беззворотнісH
тю та безвідплатністю відпуску коштів, обґрунH
товують новий правовий режим фінансування
видатків – інститут державного кредитування
[15, с. 346; 16, с. 10]. Відносини з державного креH
дитування мають специфічний характер, осH
кільки кошти плануються і виділяються з бюH
джету, але не беззворотно, як при фінансуванні.
Крім того, як і банківські кредити, бюджетні моH
жуть надаватися відплатно та безвідплатно. ТобH
то при бюджетному кредитуванні існує особлиH
вий правовий режим [15, с. 348]. Така позиція
заслуговує на підтримку, оскільки правовідноH
сини, що виникають при державному кредитуH
ванні, є бюджетними. В Україні у відповідних
бюджетах передбачаються кошти для надання
цільових і пільгових державних кредитів осоH
бам для здобуття вищої освіти. Крім того, у БК
України до витрат бюджету включені видатки
бюджету, надання кредитів з бюджету, погашенH
ня боргу та розміщення бюджетних коштів на
депозитах, придбання цінних паперів. Тому креH
дити з бюджету, у тому числі на здобуття освіти у
вищих навчальних закладах, отримали правове
закріплення як бюджетні витрати. 

БК України розкриває поняття «кредитуH
вання бюджету» як операції з надання коштів із
бюджету на умовах повернення, платності та
строковості, внаслідок чого виникають зобов’яH
зання перед бюджетом (надання кредитів із бюH
джету), та операції з повернення таких коштів
до бюджету (повернення кредитів до бюджету).
Тому для кредитування характерними є зворотH
ність, відплатність і строковість. Проте до дефіH
ніції слід додати положення про цільовий хаH
рактер і забезпеченість від невиконання зобоH
в’язань, що забезпечить адресний характер наH
дання та гарантії повернення кредитів. 

Кредитні відносини мають у своїй основі
цивільноHправову природу. Заслуговує на увагу
позиція Г. Шемшученка, який зазначає, що, з
огляду на грошову природу, кредитні правовідH
носини є складовою фінансових правовідносин
у широкому розумінні, тому їх регулювання
має фінансовоHправовий характер [17, с. 147].
Крім того, О. Семчик вважає, що кредитні праH
вовідносини, в яких реалізується спеціальна
правосуб’єктність держави, можна визначити
як кредитноHфінансовими [18, с. 66]. Тому креH
дитні відносини, нарівні з договірними, містять
у своїй правовій природі кредитноHфінансові
відносини. 

Одним із найважливіших завдань поліпH
шення використання ресурсів на утримання соH
ціальноHкультурних установ є послідовне впроH
вадження госпрозрахункових форм фінансуH
вання, зокрема шляхом самофінансування [19,
с. 319]. Під самофінансуванням розуміється

один із методів фінансового забезпечення відH
творювальних витрат, який ґрунтується на виH
користанні суб’єктом господарської діяльності
власних фінансових ресурсів без залучення кошH
тів державного бюджету [19, с. 592]. Тому доH
даткові кошти, які стають важливим альтерна�
тивним джерелом фінансового забезпечення, форH
муються шляхом власних надходжень. 

Відсутність належного контролю при залуH
ченні та використанні додаткових коштів, а таH
кож неможливість забезпечити достатнє бюH
джетне фінансування для досягнення поставлеH
них завдань державним навчальним закладом
стала підставою для переходу на нові фінансоH
воHправові механізми. З 2000 р. додаткові кошH
ти бюджетних установ, у тому числі матеріальні
ресурси на розвиток навчальних закладів, зараH
ховують до спеціального фонду бюджету та виH
користовують за цільовим призначенням. 

Цільовий характер формування спеціальH
ного фонду кореспондує видаткам із цього фонH
ду, що здійснюються в межах коштів, які надійH
шли на відповідну мету [20, с. 63]. Власні надH
ходження державного навчального закладу спряH
мовуються за цільовим призначенням одночасH
но на покриття його витрат. Разом із тим ці
кошти повинні використовуватися на підставі заH
твердженого кошторису на власні потреби навH
чальних закладів. 

БК України закріплює поняття «власні надH
ходження бюджетних установ» як кошти, отриH
мані в установленому порядку бюджетними усH
тановами, як плата за надання послуг, виконанH
ня робіт, гранти, дарунки та благодійні внески,
а також кошти від реалізації в установленому
порядку продукції чи майна й іншої діяльності.
Законодавець закріплює в дефініції невичерпH
ний перелік власних надходжень, вказуючи на
види «іншої діяльності», що не зовсім коректно
та потребує подальшого уточнення. У зв’язку з
цим виникає низка питань, пов’язаних із визнаH
ченням місця та ролі додаткових коштів дерH
жавних навчальних закладів. Відповідно до 
ст. 13 БК України власні надходження бюджетH
них установ є складовими спеціального фонду
бюджету як його доходи, що мають цільове спряH
мування, та видатки, що здійснюються за рахуH
нок конкретно визначених надходжень спеціальH
ного фонду. Тому власні ресурси, зараховані до
спеціального фонду, стають власністю держави
та можуть використовуватися лише на витрати
державних навчальних закладів за фінансового
контролю державних органів. Таким чином, ці
ресурси підпадають під правове регулювання фіH
нансового законодавства. 

Додаткові кошти у спеціальному фонді підH
лягають особливому контролю за їх формуH
ванням і розподілом, що є негативною тенденH
цією у розвитку альтернативних джерел фінанH
сового забезпечення. Ринкова регуляція наданH
ня окремих видів освітніх послуг може сприяти
залученню додаткових коштів. Державні навH
чальні заклади, дотримуючись норм бюджетноH
го законодавства, не бажають стимулювати заH
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лучення додаткових коштів, які підпадають, наH
самперед, під процедури конкурсних торгів і
казначейське обслуговування. З іншого боку,
часткове вирішення проблеми можливе шляхом
відходу від практики жорсткого фінансового
контролю акумуляції та використання альтерH
нативних джерел. Викладене свідчить про неH
обхідність врегулювати питання щодо зняття
обмежень на використання державними навH
чальними закладами додаткових коштів, які 
надходять до спеціального фонду бюджету, на
рівні БК України та освітніх законів. 

Особливістю власних надходжень є те, що
вони надходять не з бюджету, а з альтернативH
них джерел. Самостійно зароблені чи отримані
на безоплатній основі кошти державних навH
чальних закладів і закріплені у спеціальному
фонді бюджету набувають особливого бюджетH
ноHправового характеру. Власні надходження
навчальних закладів – це додаткові кошти, що
спрямовуються на покриття їх витрат за цільоH
вим призначенням на підставі затвердженого
кошторису. Тому самостійність розпорядження
ресурсами навчального закладу поширюється
тільки в межах виконання його кошторису. 

Висновки 

Фінансове забезпечення навчальних закладів –
це сукупність фінансовоHправових відносин,
спрямованих на залучення та використання фіH
нансових ресурсів шляхом бюджетного фінанH
сування, кредитування, фінансування з альтерH
нативних джерел з метою ефективного функціH
онування і розвитку навчальних закладів. 

Особливості фінансового забезпечення навH
чальних закладів полягають у тому, що: 

воно здійснюється за допомогою бюджетноH
го фінансування (видатки Державного бюджеH
ту України та місцевих бюджетів), кредитуванH
ня (кредити для отримання освіти у навчальH
них закладах) та фінансування з альтернативних
джерел (додаткові кошти навчальних закладів); 

забезпечення фінансовими ресурсами відH
бувається на умовах безоплатності та безповоH
ротності (окрім випадків надання фінансових
ресурсів на платній і зворотній основі, зокрема
при наданні кредитів для здобуття освіти); 

кошти на забезпечення цілей і потреб розвитH
ку навчального закладу спрямовуються в меH
жах реалізації його кошторису.
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Сучасній світовій економіці притаманH
ний циклічний розвиток, коли підйом
змінюється спадом, а потім знову відH

бувається чергове економічне зростання. ОрH
ганізація діяльності кожного конкретного суH
б’єкта господарювання для забезпечення власH
ного сталого розвитку повинна проводитись
із урахуванням зазначених тенденцій. Для буH
дівельних підприємств це особливо актуальH
но, адже негативні економічні явища, перш за
все, спостерігаються у будівництві, яке, по суH
ті, є індикатором стану господарського компH
лексу країни. Впровадження ефективних заH
собів оптимізації бізнесHпроцесів підприємH
ства сприяє, з одного боку, зниженню вартосH
ті кінцевої продукції, а з іншого – отриманню
прибутку, отже, є необхідним для забезпеченH
ня конкурентних переваг і виживання наH
віть в умовах кризи. Однією з інноваційних
моделей менеджменту, що здатна вирішувати
ці завдання, є аутстафінг. Його економічна сутH
ність полягає у тому, що підприємство залуH
чає робітників, які є штатними працівниками
іншої компанії, до виконання своїх власних
функцій. При цьому, підприємствоHзамовник
надає таким робітникам завдання на викоH
нання робіт і безпосередньо організує їх виH
конання, а підприємство – виконавець поH
слуги утримує їх у своєму штаті, проводячи
виплату заробітної плати та виконуючи інші
соціальні зобов’язання. 

Використання запозиченого персоналу
вперше відбулось у 20Hті роки минулого стоH
річчя у США, а подальший розвиток – у поH
воєнні роки не тільки у Сполучених Штатах,
а й у багатьох інших розвинутих державах.
Акти Міжнародної організації праці (далі –
МОП) – Конвенція № 181 та Рекомендації
№ 188 – сприяли подальшому визнанню
можливості підприємства проводити найом

робітників із метою надання їх праці третім
особам, які безпосередньо її організують та
використовують. Хоча Україна не ратифікуH
вала зазначені акти, досвід останніх років
свідчить про поступове зростання викорисH
тання аутстафінгу в нашій країні. Сприяє цьоH
му і те, що транснаціональні компанії переноH
сять іноземні управлінські інновації у пракH
тику організації праці персоналу на нашому
ринку. Проте застосуванню у діяльності буH
дівельних підприємств цього інструменту
менеджменту заважає недосконалість і неH
повнота його законодавчого регулювання, що,
у свою чергу, зумовлює відсутність повного
розуміння сутності аутстафінгу як практикуH
ючими юристами, управлінцями, економістаH
ми, так і науковцями. Разом із тим запозичеH
на праця, при правильному її застосуванні
суб’єктом господарювання, який здійснює
підприємницьку діяльність у галузі капіH
тального будівництва, оптимізує наявну чиH
сельність працюючих штатних працівників.
У період спаду ділової активності це дозвоH
ляє не утримувати надмірну кількість «зайH
вих» працівників, а у випадку отримання значH
ного пакета замовлень на виконання будіH
вельних робіт залучати необхідну для її реаліH
зації кількість персоналу. З іншого боку, штатH
ні кваліфіковані робітники, які є основою труH
дового колективу, необхідною для діяльності
будівельного підприємства, можуть отримуH
вати гідну заробітну плату. Недосконале норH
мативноHправове регулювання аутстафінгу
значною мірою посилює необхідність праH
вильного оформлення на індивідуальному
рівні відносин учасників такого процесу. Для
цього слід чітко окреслити категорію аутH
стафінгу з юридичних позицій тощо. 

Питання використання запозиченої праH
ці в Україні досліджували вчені – економісH
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ти Г. Домбровська, І. Геращенко, І. Гущина,
А. Котляр, Г. Шумська, науковець у галузі
державного управління В. Орлов, а також
правознавці Л. Котова, В. Кохан, С. НесиноH
ва, але вони приділяли увагу економічним,
управлінським аспектам проблеми або ж розH
глядали аутстафінг у контексті нетипової
зайнятості та з позицій захисту прав праH
цівників. Проблемам можливості застосуH
вання аутстафінгу у будівельній сфері, правоH
знавці уваги не приділяли і такі наукові роH
боти в Україні відсутні. З урахуванням виH
кладеного тема даної наукової праці є актуH
альною. 

Метою цієї статті є дослідження можлиH
вості використання договору аутстафінгу
для опосередкування відносин із викорисH
тання запозиченої праці у капітальному буH
дівництві. 

Серед науковців підхід до розуміння аутH
стафінгу є різним. А. Котляр для позначення
процесів виведення працівників за штат і поH
дальшого їх використання шляхом запозиH
чення праці застосовує термін «аутсорсинг»
[1]. І. Поповиченко, К. Спірідонова вважаH
ють аутстафінг видом аутсорсингу персонаH
лу та відносять до нього лізинг персоналу, доH
бір тимчасового персоналу, виведення персоH
налу за штат [2, с. 266]. Г. Домбровська та 
І. Геращенко також ототожнюють аутсорH
синг персоналу й аутстафінг, а тимчасову
зайнятість і лізинг персоналу вважають самоH
стійними явищами [3, с. 6]. В. Комарова
розглядає аутстафінг як вид лізингу персоH
налу та поділяє його на аутстафінг, за яким
провайдер залучає працівників на короткий
термін і передає їх у лізинг замовнику; найH
мання тимчасових працівників; виведення їх
за штат [4, с. 349–350]. Окремі науковці розH
глядають використання найманої праці тільH
ки як лізинг персоналу і не використовують
термін аутстафінг взагалі [5, с. 289–291; 6, 
с. 373–377]. 

УченіHправознавці розглядають аутстаH
фінг як виведення працівників за штат із наH
ступним оформленням у штат іншого підприH
ємства, які продовжують виконувати функH
ції, що виконувалися ними раніше на тому
самому місці. Тимчасове ж залучення до виH
конання роботи працівників інших господаH
рюючих суб’єктів (без оформлення відносин
з такими працівниками) вони розглядають як
самостійне явище – лізинг (оренду) персонаH
лу [7, с. 91; 8, с. 81; 9, с. 86]. О. ВойноHДанчиH
шина вважає, що аутстафінг – це виведення
робітників за штат і наступне переведення їх
у штат іншого підприємства і нарівні з лізинH
гом (орендою) робітників та підбором тимчаH
сового персоналу є видом аутсорсингу [10]. 

З наведеними поглядами можна погодиH
тися частково. Дійсно, аутстафінг передбаH
чає і такий спосіб залучення сторонніх праH
цівників, за яким підприємствоHзамовник
спочатку звільняє своїх працівників за переH
водом до іншого підприємства, а потім може
використовувати їх працю шляхом запозиH
чення (для працівника місце прикладення
праці та функціональні обов’язки залишаH
ються незмінними). Але такий підхід є дещо
звуженим. Сутність аутстафінгу у тому, що
підприємство, не маючи у своєму штатному
розкладі відповідних посад, запозичує працю
тих сторонніх працівників, які офіційно пеH
ребувають у трудових відносинах з іншим
роботодавцем, але потрібні йому на певний
час. Для замовника такої послуги важливе знаH
чення має наявність певної кваліфікації у
спеціалістів, які залучаються до виконання
роботи, а не їх попереднє місце праці. Тому не
важливо як підприємство – виконавець поH
слуги укладало трудовий договір із своїм перH
соналом: після переведення від попереднього
працедавця або вперше, чи після звільнення
з іншого підприємства. Не має значення для
сутності таких відносин і подальша доля труH
дового договору між оператором і робітниH
ком (чи буде він звільнений після виконання
договору послуг та оформлений до штату заH
мовника чи продовжить працювати і надалі із
своїм роботодавцем). Усі такі відносини має
охоплювати термін «аутстафінг», який поH
значає використання різних видів запозичеH
ної праці. 

Для позначення відносин аутстафінгу
запровадження терміна «лізинг (оренда) перH
соналу» у вітчизняній правовій науці є недоH
речним, оскільки останній запозичений із
англійської мови і в англоHамериканській
правовій системі має своє усталене викорисH
тання та значення. Українське право з прийH
няттям Цивільного кодексу (далі – ЦК) УкH
раїни та Господарського кодексу (далі – ГК)
України має на легальному рівні закріпленH
ня договору лізингу, який в обох кодифікоH
ваних актах є різновидом договору оренди
майна. Відповідно до статей 806, 807 ЦК УкH
раїни договір лізингу спрямований на переH
дачу у користування майна, неспоживної
речі, яка визначена індивідуальними ознакаH
ми та віднесена до основних фондів. ГК УкH
раїни також визначає, що у виключне корисH
тування передається майно (ст. 292). Об’єкH
том майнових правовідносин людина вистуH
пала у стародавні часи, коли офіційно існуваH
ло рабство. За сучасних умов людина є суH
б’єктом правовідносин, отже, передати її у
користування подібно до неспоживної речі
неможливо. З цих підстав не можна погодиH
тися з тим, що аутстафінг є різновидом відH
носин лізингу персоналу. Крім того, ДиректиH
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ва ЄС 2008/104/ЕО від 19.11.2008 р., яка реH
гулює питання нестандартної зайнятості, виH
користовує термін «запозичена праця». ВраH
ховуючи інтеграційний курс на зближення з
європейським співтовариством, необхідність
адаптації вітчизняного законодавства з закоH
нодавством ЄС, маємо брати до уваги підхоH
ди в урегулюванні цього питання, які пропоH
нуються європейським законодавством. 

Порядок використання праці тимчасових
(сезонних) працівників врегульовано у КоH
дексі законів про працю (далі – КЗпП) УкH
раїни. Є всі правові підстави для оформлення
їх у штат підприємства. В такому випадку їх
праця не буде запозиченою. З іншого боку,
якщо замовник має попит на сезонних праH
цівників і не бажає проводити їх оформленH
ня із зарахуванням до свого штату, він може
замовити відповідну послугу з надання позиH
кової праці. В цьому разі виникатимуть відноH
сини аутстафінгу. Але у такому випадку йдетьH
ся про короткостроковий аутстафінг, а не про
залучення праці тимчасових працівників. 

Вважаємо не зовсім коректним відносити
аутстафінг до виду аутсорсингу або ж викоH
ристовувати для позначення процесів аутH
стафінгу термін «аутсорсинг». Аутсорсинг за
своєю економічною суттю є передачею певH
них бізнесHпроцесів, виробничих функцій
або робіт, які традиційно виконуються штатH
ними працівниками на умовах трудового доH
говору, на обслуговування зовнішньої комH
панії – аутсорсеру, що спеціалізується у відH
повідній сфері. Завдання аутсорсингу поляH
гає саме у передачі функцій, а тому виконаH
вець відповідає за організацію виконання
завдань і забезпечує отримання необхідного
результату. Замовник не запозичує працю у
виконавця, не є працедавцем щодо персоналу
виконавця. За аутстафінгом передаються праH
цівники визначеної спеціальності та кваліфіH
кації в обумовленій кількості. Зобов’язання
виконавця послуги будуть виконані, якщо
він виконає зазначені дії. Він не відповідає за
результат та якість праці наданих працівниH
ків і безпосередньо не організовує порядок
виконання ними робіт для замовника. 

Наведені відмінності є значними, а різH
новиди одного виду будьHяких явищ при певH
них розбіжностях у їх характеристиці все ж
мають і багато спільних ознак. У нашому виH
падку такі спільні ознаки відсутні. РозглядаH
ти зазначені інноваційні інструменти менеH
джменту при використанні у вітчизняній
практиці як категорії одного виду немає жодH
них підстав. Отже, аутстафінг – це термін,
яким мають позначатися всі випадки викоH
ристання запозиченої праці, а аутсорсинг –
це термін, яким мають позначатися процеси
передання певних функцій, бізнесHпроцесів,
роботи зовнішнім виконавцям. 

Які ж характерологічні особливості приH
таманні аутстафінгу? По�перше, працівник
має практично двох роботодавців. ВідбуваH
ється певним чином розщеплення у трудових
відносинах. Юридичний роботодавець є госH
подарюючим суб’єктом, який на постійній
основі займається наданням послуг із предH
ставлення найманої праці. Тому саме він і
наймає працівників, укладаючи з ними трудоH
вий договір. Безпосереднім, фактичним роH
ботодавцем є замовник послуги, який надає
місце прикладення праці та проводить її орH
ганізацію, надає вказівки щодо виду та поH
рядку виконання дорученої роботи у рамках
кваліфікації працівника. Відносини між заH
мовником і виконавцем послуги регулюютьH
ся договором про надання послуг, який заH
лежно від особи замовника може бути цивільH
ноHправовим або господарським. Робітник у
таких зобов’язаннях є не стороною, а третьою
особою. Хоча слід зазначити про достатню
умовність позначень фактичний та юридичH
ний роботодавець, оскільки особа, яка наймає
робітників, певним чином виконує обидві
функції. 

По�друге, ведення кадрової документації,
виплата заробітної плати, надання відпустки,
забезпечення соціальних гарантій і дотриH
мання трудової дисципліни, у тому числі наH
кладення стягнень, оформлення у передбаH
чених законодавством випадках звільнення
покладається на юридичного роботодавця.
Тому він має правильно організувати веденH
ня кадрової роботи. 

По�третє, оскільки безпосередньо праця
організується фактичним роботодавцем, неH
обхідні заходи з дотримання правил безпеки
безпосередньо на робочому місці він і повиH
нен організувати. У той самий час юридичH
ний роботодавець має здійснювати всі види інH
структажу з дотримання правил техніки безH
пеки, а також надавати спецодяг, засоби заH
хисту, в передбачених законодавством випадH
ках він має забезпечити видачу молока, миH
ючих засобів. У випадку виконання будівельH
них робіт на території підприємств із висоH
кою небезпекою він також має забезпечити
дотримання своїми робітниками правил поH
водження та переміщення на ній. Для цього
замовник і виконавець послуги мають чітко
визначити їх у певних двосторонніх докуH
ментах, які можуть бути додатками до догоH
вору про надання послуг або ж зробити це
безпосередньо в окремому договорі. 

Слід також зазначити, що для таких відH
носин важливим є забезпечення у договорі
про надання послуг прав третіх осіб, які не є
сторонами таких зобов’язань: працівників,
кінцевих споживачів тощо. Зумовлено це тим,
що в результаті укладення договору про наH
дання послуг для працівника певним чином
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будуть визначатись умови його праці, а для
кінцевих споживачів продукції, що буде виH
роблятися за допомогою запозиченого перH
соналу, важливе значення має дотримання
умов про безпеку й якість товару. Необхідно
врахувати і те, що виконавець послуги за умоH
ви виконання роботи не відповідає. З його
сторони зобов’язання будуть виконані у повH
ному обсязі за умови надання персоналу обуH
мовленої договором спеціальності та кваліH
фікації, у необхідній кількості. Забезпечення
якісного та безпечного виконання робіт здійсH
нює замовник послуги. 

Оскільки законодавство України щодо
аутстафінгу не досить розвинуте, сторони відH
повідного договору про надання послуг маH
ють детально врегулювати не тільки свої
відносини, а й права третіх осіб. Необхідно
передбачити порядок взаємодії при організаH
ції виконання замовлення, у тому числі встаH
новити алгоритм дій у випадку виникнення
простоїв на підприємстві замовника, а також
у разі виникнення травм із працівниками 
виконавця послуги. Важливим є правильне й
оформлення результатів праці робітників 
та надання послуг, проведення взаєморозH
рахунків між контрагентами. Все це дозвоH
лить уникнути неприємностей і непорозуH
мінь із контролюючими та правоохоронниH
ми органами. 

Можливість використання аутстафінгу у
практичній діяльності будівельних підприH
ємств Мінрегіонбуд України у своєму листі
від 08.02.2011 р. № 23H13/1052/0/6H11 запереH
чує, хоча констатує його існування в Україні.
Підставами для такого негативного висновку
було те, що належного правового регламенH
тування аутстафінг в Україні не має; умовою
для отримання ліцензії на право провадженH
ня будівельної діяльності є наявність кваліH
фікованих працівників; залучення до викоH
нання будівельних робіт працівників за схеH
мою аутстафінгу веде до зростання рівня
травматизму. 

На нашу думку, правові основи для існуH
вання аутстафінгу в Україні існують. Так,
Податковий кодекс визначає можливість наH
дання таких послуг п. 14.1.183. Подальше
правове регулювання цієї сфери запроваджеH
не внесенням змін до ст. 39 Закону України
«Про зайнятість населення», якою визначені
певні гарантії для робітників, які працюють за
такою схемою, та передбачена необхідність
отримання ліцензії для суб’єктів господарюH
вання, які надають такі послуги. Крім того,
ЦК України передбачає можливість уклаH
дення договорів, які хоча і не встановлені у
ньому, але не суперечать йому. Договір аутH
стафінгу, таким чином є не поіменованим у
кодифікованому акті договором, який не суH
перечить йому, отже, може використовуваH

тись у підприємницькій діяльності у галузі
капітального будівництва. 

Що стосується отримання ліцензії для
провадження будівельної діяльності, то заслуH
говує на увагу те, що після спрощення режиH
му ліцензування, запровадженого нещодавно
в Україні, не всі види робіт у галузі капітальH
ного будівництва вимагають отримання ліH
цензії. Крім того, некваліфіковані працівниH
ки не впливають на умови отримання ліценH
зії у цій сфері. Тому, наприклад, для підгоH
товки будівельного майданчика та під’їзних
шляхів, прибирання території після закінH
чення будівельних робіт може запозичуватиH
ся праця відповідних працівників. БудівельH
на організація може використовувати аутH
стафінг для забезпечення робіт не за своїм
основним профілем. Так, по відношенню до
сфери виробництва будівельного підприємH
ства допоміжною діяльністю є прибирання
приміщень, проведення вантажних робіт на
складі, організації харчування, отже, для неї
можуть залучатися запозичені працівники.
Травматизм при виконанні будівельних роH
біт виникає не від застосування аутстафінгу
як такого, а за умови неналежної організації
праці та відсутності безпеки при виконанні
технологічних процесів. Тому боротьба з ним
має провадитися шляхом посилення заходів
безпеки, застосування сучасних технологій 
і належного інструктажу будівельників щоH
до правил безпеки та надійного контролю за
їх дотриманням при проведенні будівельних
робіт. 

Для холдингових будівельних організаH
цій, які мають у своєму складі значну кільH
кість професійних учасників, залучення до
свого складу підприємця, який надаватиме
відповідні послуги, аутстафінг є інструменH
том, який дозволить оптимізувати витрати
на утримання персоналу. Дійсно, сезонність і
поетапність виконання будівельних робіт доH
зволять переводити не поодиноких працівH
ників, а цілі бригади з однієї структурної одиH
ниці холдингу до іншої відповідно до графіка
проведення будівельних робіт на кожному з
них. З іншого боку, кваліфіковані працівниH
ки матимуть змогу отримувати гідну заробітH
ну плату за рахунок відсутності простоїв у їх
роботі. 

Проведене дослідження свідчить про неH
обхідність розроблення теоретичних полоH
жень про договір аутстафінгу та дозволяє
зробити такі висновки: 

аутстафінг є інноваційним інструментом
менеджменту за допомогою якого проводитьH
ся організація залучення запозиченої праці
будьHякого виду. Використання терміна «ліH
зинг» (оренда) для таких відносин є недоH
цільним, оскільки чинне законодавство УкраH
їни не передбачає можливості оренди людини; 
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послуга аутстафінгу надається суб’єктом
підприємницької діяльності, який здійснює
таку діяльність систематично на основі циH
вільноHправового або господарського договоH
ру, що укладається з замовником, який має
необхідність у використанні запозиченої праH
ці. При цьому працівник у такому договорі є
третьою особою, працевлаштований у викоH
навця послуги, а фактично роботу виконує у
замовника послуги. Останній безпосередньо
організує процес виконання трудової функH
ції, але не є юридичним працедавцем відносH
но працівника. Зобов’язання аутстафера буH
дуть виконані якщо він надасть замовнику
персонал у необхідній кількості, обумовлеH
ної кваліфікації та спеціальності. ЗабезпеH
чення кількості й якості виконуваної запозиH
ченим персоналом роботи покладається на
замовника; 

аутстафінг може використовуватись у
сфері капітального будівництва переважно
для робіт, пов’язаних із забезпеченням проH
цесу основного виробництва. Також його можH
на застосовувати в основному виробництві
будівельної організації для робіт, що не виH
магають високої кваліфікації залученого
персоналу. Кваліфіковані будівельні роботи
слід виконувати за схемою аутстафінгу у рамH
ках великої холдингової будівельної компаH
нії. Правильна організація застосування аутH
стафінгу дозволяє оптимізувати витрати буH
дівельного підприємства. 
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За всі часи існування людства боротьба з
голодом і недоїданням визначалась як
першочергове завдання політичного кеH

рівництва будьHякої країни, як умова повноH
цінної життєдіяльності держави, суспільстH
ва, громадян. Забезпечення продовольчої безH
пеки неможливе без створення страхових харH
чових ресурсів, факторів доступності та досH
татності продовольства, реалізації заходів
виваженої й адекватної державної аграрної
політики. 

У сучасних умовах кожна країна світу саH
мостійно обирає дієві заходи у сфері забезпеH
чення продовольчої безпеки, до яких налеH
жать: стимулювання імпорту продовольства,
створення власних стратегічних запасів проH
дуктів харчування, динамічний розвиток проH
філюючих галузей національного АПК, заH
провадження продовольчих талонів (карток)
для соціально незахищених категорій насеH
лення тощо. 

Як свідчить міжнародний досвід, продоH
вольча проблема є однією з найгостріших
проблем сучасності (хоча її сутність і струкH
тура різко різняться у найбагатших і найбідH
ніших країнах світу). Однак кожна країна,
незалежно від рівня свого розвитку, прагне
гарантувати достатній раціональний рівень
харчування для всіх соціальних верств насеH
лення [1]. 

У більшості випадків причинами продоH
вольчої залежності країни можуть бути: деH

фіцит продовольства та низький рівень плаH
тоспроможного попиту, що зумовлюють неH
збалансованість внутрішнього продовольчоH
го ринку за попитом і пропозицією; залежH
ність внутрішнього ринку від імпортних поH
ставок продовольства; низька конкурентоH
спроможність продукції за якістю та/або ціH
ною при достатності продовольства власноH
го виробництва; нерозвинутість зовнішньоH
економічних зв’язків, замкнутість внутрішH
нього продовольчого ринку; низька ефективH
ність діяльності господарюючих суб’єктів в
АПК тощо [2]. 

Закон України «Про основні засади дерH
жавної аграрної політики на період до 2015 роH
ку» від 18.10.2005 р. декларує, що одним із
основних напрямів вирішення продовольчої
проблеми є запровадження адресної державH
ної продовольчої допомоги соціально незаH
хищеним верствам населення. Таким чином,
вагоме місце в системі заходів забезпечення
продовольчої безпеки посідає соціальний асH
пект, який полягає у створенні державою умов
для платоспроможного доступу населення
до продовольства, підтримки малозабезпечеH
них категорій громадян, боротьби з бідністю. 

Програми продовольчої допомоги мають
виключно економічний характер, але їх реH
алізація, як правило, сприяє організації підH
тримки малозабезпечених громадян і встаH
новлює заходи державної допомоги аграрним
товаровиробникам, підприємствам харчової
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промисловості. Основним індикатором виH
значення рівня бідності є межа бідності, яка
розраховується за показниками доходів і рівH
ня споживання. При цьому межа бідності моH
же встановлюватися у відносних і абсолютH
них показниках. Практика економічно розH
винутих країн свідчить, що бідною вважаєтьH
ся сім’я, в якій сукупний середньодушовий
дохід не перевищує розміру прожиткового
мінімуму, тобто прожитковий мінімум вваH
жається критичним показником межі бідноH
сті в країні. Згідно із загальним правилом,
рівень життя визначають за часткою грошоH
вих витрат населення на харчування. За даH
ною класифікацією більшість економічно
розвинутих країн світу витрачають на харчуH
вання із загального грошового доходу насеH
лення (в розрахунку на одну особу): ФранH
ція – 25 %, ЄС – 21, Японія – 20, США – 15 %.
В Україні та Росії ці показники перевищують
50Hвідсоткову межу, що свідчить про низьH
кий рівень життя [3]. 

Згідно з офіційними статистичними поH
казниками за 2012 р., у нашій країні 20 % доH
могосподарств із найбільшими доходами в сеH
редньому витрачали на харчування 2366,36 грн
на місяць, 20 % домогосподарств із найменH
шими доходами – 1462,81 грн; при цьому виH
трати на харчування становили 52 % суH
купних витрат домогосподарств. У загальній
структурі витрат на продукти харчування
найбільші витрати припадали на м’ясо та
м’ясопродукти (25 %), молоко і молочні проH
дукти (14 %), хліб і хлібопродукти (13 %) [4].  

Виходячи з викладеного, доцільно розH
глянути питання щодо правової регламентаH
ції здійснення державної продовольчої допоH
моги малозабезпеченим громадянам з ураH
хуванням особливостей зарубіжного досвіH
ду запровадження й обігу продовольчих таH
лонів (карток). 

Метою цієї статті є визначення особливосH
тей обігу продовольчих талонів (карток),
висвітлення діяльності продовольчих банH
ків як стратегічного напряму забезпечення
продовольчої безпеки в окремих зарубіжних
країнах. 

Питання соціального захисту громадян
висвітлювали у своїх наукових працях Н. БоH
лотіна, І. Сирота, П. Пилипенко [5–7] та інH
ші. Правовий аспект забезпечення продоH
вольчої безпеки розглядали В. Єрмоленко,
С. Лушпаєв, А. Статівка, А. Тригуб, Р. ТриньH
ко [8–12]. Але висвітлення правових засад
запровадження й обігу продовольчих талонів
(карток) і діяльності продовольчих банків 
у США жоден із науковців не здійснював, 
що посилює актуальність тематики досліH
дження. 

Система продовольчого забезпечення з
використанням талонів (карток) створена з
метою нормативного постачання населенню
продовольчих товарів в умовах тотального
дефіциту або браку харчових продуктів у виH
падках надзвичайних ситуацій. У продовольH
чому талоні (картці) встановлювалися норH
ми споживання продовольчих товарів на люH
дину на місяць. Продовольчий талон (картH
ка) надав право його власнику на разове приH
дбання певного асортименту харчових проH
дуктів у торговельній мережі за зниженою
ціною. У багатьох країнах світу продовольчі
талони запроваджувались як тимчасовий заH
побіжний стабілізаційний захід із метою ствоH
рення умов для мінімального продовольчого
забезпечення громадян. 

Як свідчить історичний досвід, уперше
продовольчі картки (тесери) були запроваH
джені ще за часів Стародавнього Риму. В пеH
ріод якобінської диктатури у Франції (1793–
1797 рр.) з метою запобігання проявам голоH
ду вводилися продовольчі картки на хліб.
Під час Першої світової війни розподіл проH
довольства за талонами (картками) як для
військовослужбовців, так і для цивільного
населення існував у США, Німеччині, РоH
сійській імперії. У грудні 1916 р. в Росії була
запроваджена продовольча розверстка, страH
тегічною метою якої стало вилучення у сеH
лян 700 млн пудів зерна до 01.05.1917 р. за
державними цінами. Система продовольчого
забезпечення з використанням талонів (карH
ток) використовувалася у 1917–1921 рр., була
відновлена з 1929 р. і остаточно скасована у
1935 р. 

У сучасних умовах у США діє дворівнева
система допомоги малозабезпеченим громаH
дянам: з використанням продовольчих таH
лонів (карток) і за участю продовольчих банH
ків. З 1939 р. у США запроваджена та діє феH
деральна програма (SNAP – Supplemental
Nutrition Assistance Federal Program) пільгоH
вого придбання продуктів харчування для
громадян, які мають низькі прибутки та є
соціально незахищеними верствами населенH
ня. Вперше вказана федеральна програма поH
чала діяти з 16.05.1939 р. з метою додатковоH
го субсидування у розмірі 50 % витрат на
харчування для малозабезпечених громадян
США. Спочатку програмою було охоплено
майже 4 млн населення, адже у 1943 р. проH
грама була зупинена, оскільки за економічH
ними оцінками уряду США ситуація щодо
платоспроможності громадян поступово поH
ліпшилася. З 1961 р. програма була знову поH
новлена у пілотному режимі. 31.08.1964 р. 
у США прийнятий федеральний закон «Про
продовольчі марки» (Food Stamps Act), поH
ложення якого визначали підстави та поH
рядок надання малозабезпеченим громадяH
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нам продовольчих марок (купонів). ПродоH
вольчі марки мають покривати різницю між
витратами домогосподарств і харчування та
сумою, яка вважається достатньою для придH
бання необхідних продуктів харчування перH
шої необхідності. Встановлений розмір соціH
альної допомоги безпосередньо залежав від
кількості членів сім’ї та розміру їх доходів.
Витрати федерального бюджету за програH
мою становили: 75 млн дол. у 1965 р., 100 – 
у 1966 р., 200 млн дол. у 1967 р. Законодавчо
встановлений максимальний розмір продоH
вольчої допомоги на сім’ю – 1750 дол. на
місяць. Таким чином, у федеральному закоH
нодавстві США було запроваджено практиH
ку щорічного збільшення обсягів фінансуH
вання на соціальну допомогу малозабезпечеH
ним громадянам із використанням продоH
вольчих марок. 

Федеральний Закон США «Про продоH
вольчі талони» 1977 р. було схвалено з метою
посилення державного стимулювання аграрH
ного сектора економіки, підвищення рівня
продовольчого забезпечення для сімей із міH
німальними доходами, надання соціальної
допомоги пенсіонерам, ветеранам і неповноH
літнім дітям. Заборонялося використання
продовольчих талонів із метою придбання
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
фастHфудів. Як новації дозволялося приH
дбання насіння для власного вирощування
на присадибних земельних ділянках. ПроH
грама SNAP у США набула статусу загальH
нонаціональної; при цьому відповідальним
органом за реалізацію вказаної федеральної
програми було визначено Міністерство сільH
ського господарства. Відповідно до показH
ників ефективності програми середньомісячH
ний розмір соціальної допомоги на одного
громадянина на місяць становив 134 дол., які
виділялися з федерального бюджету США
для придбання продуктів харчування першої
необхідності. 

З метою вдосконалення правового регуH
лювання продовольчого забезпечення у США
від 01.10.2008 р. набув чинності федеральний
закон «Про продовольство та харчування»
(Food and Nutrition Act). На підставі його
положень більша частина фінансових реH
сурсів, спрямованих на соціальну підтримку
громадян, почала надаватися з використанH
ням пластикових карток (раніше для цього
використовувалися паперові талони номінаH
лом 1,5 та 10 дол. США, які можна було виH
користати у будьHяких продуктових магазиH
нах країни). Була створена спеціальна електH
ронна система обслуговування відповідних
карток (EBT) у торговельних мережах краH
їни. Право на одержання продовольчих таH
лонів згідно із вказаним актом законодавства
додатково надається: особамHмігрантам, які

народжені до 1931 р. і проживають у США на
законних підставах; дітям до 18 років, які маH
ють статус мігрантів; біженцям; мігрантам
американоHазіатського походження; америH
канським індійцям, народженим у Канаді;
сліпим і мігрантамHінвалідам. Для отриманH
ня допомоги за програмою SNAP необхідно
перебувати на обліку з працевлаштування в
обов’язковому порядку та мати місячний суH
купний дохід на сім’ю у розмірі не більш
2000 дол. Якщо один із членів сім’ї досяг 
60 річного віку або є інвалідом, то сукупний
дохід на сім’ю не повинен перевищувати
3000 дол. При визначенні підстав для наданH
ня права на отримання продовольчих талоH
нів (карток) не враховується вартість кварH
тири та земельної ділянки, на якій знахоH
диться житловий будинок, де проживає канH
дидат на отримання соціальної допомоги. 

За станом на 2012 р. дія федеральної проH
грами пільгової купівлі продуктів харчуванH
ня поширювалася на такі соціальні групи наH
селення: 49 % – діти віком до 18 років; 9 –
громадяни похилого віку; 16 % – інваліди. 
У США право на одержання продовольчих
талонів (карток), у розмірі 115 дол. на кожH
ного громадянина та відповідно 225 дол. на
сім’ю щомісячно (приблизно 31,5 дол. на тижH
день), мають понад 48 млн громадян, а федеH
ральні витрати на утримання програми SNAP
у 2012 р. досягали 74,6 млрд дол. (у 2008 р. –
28 млрд дол.). 

З використанням продовольчих пластиH
кових карток малозабезпечені верстви насеH
лення можуть придбати продукти харчуванH
ня, продовольчі товари першої необхідності.
На жаль, кінцева мета програми SNAP – ствоH
рення сприятливих соціальних умов для поH
ліпшення якості харчування громадян не доH
сягнута, оскільки, як свідчить практика її заH
стосування, громадяни, які отримують проH
довольчі талони (картки), за рахунок еконоH
мії, обміну цих талонів, витрачають надані їм
державою бонуси на інші цілі. Також мали
місце прояви шахрайства та корупції з викоH
ристанням продовольчих талонів: учасники
програми приховували свої додаткові приH
бутки з метою безпідставного продовження
отримання державної соціальної допомоги
на харчування за рахунок федерального бюH
джету, ігнорували заборону обміну продоH
вольчих талонів на готівкові кошти. Маючи
відповідні домовленості з продавцями, вони
віддавали продовольчі талони з дисконH
том: талони на загальну суму еквівалентну
400 дол. продають за 200 дол. готівкою. РеH
зультатом вказаних дій є криміналізація сфеH
ри обігу продовольчих талонів (карток) на
отримання продовольства. 

Заслуговує на увагу практика діяльності
продовольчих банків – неприбуткових орH
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ганізацій, завданням яких є накопичення
продовольчих ресурсів для їх подальшого
постачання благодійним і громадським орH
ганізаціям, установам соціального обслуH
говування, закладам охорони здоров’я для 
безкоштовного розподілу серед громадян, 
які потребують соціального захисту. Перший
продовольчий банк було створено у штаті
Арізона у 1967 р. Джоном ван Хенгелем,
який протягом декількох років збирав поH
жертви для благодійної їдальні релігійної 
організації. 

На сьогодні у США функціонує близько
380 продовольчих банків. Виробники харчоH
вих продуктів і продавці у торговельній меH
режі саме там вперше зіткнулись із проблеH
мою реалізації продовольчих товарів із обмеH
женим терміном споживання чи пошкоджеH
ною упаковкою (шляхом зменшення ціни 
реалізації цих продуктів харчування із заH
вершенням терміну реалізації). Це надало
певний ефект, оскільки харчовий продукт проH
дається більш інтенсивно. Проте така пракH
тика має свої недоліки. ПоHперше, зменшуH
ється рентабельність продаж; поHдруге, почаH
ла формуватися нова категорія покупців, які
не купують товар за оригінальну ціну, чекаH
ючи її значного зниження ближче до заверH
шення терміну реалізації. І це в умовах, коли
значна кількість малозабезпечених громадян
не можуть отримати найнеобхідніші харчові
продукти. Саме тому в США, вперше в ісH
торії людства, була запроваджена система раH
ціонального використання харчових ресурH
сів для соціально незахищених груп населенH
ня – система продовольчих банків. 

Виробники та продавці харчових проH
дуктів у випадку неможливості їх реалізації 
з різних причин за нормальною ціною (поH
шкодження упаковки, технологічні пробH
леми, наближення до завершення терміну реH
алізації продуктів тощо), коли знижувати
ціну неефективно, передають безкоштовно ці
продукти харчування у спеціально для цього
утворені структури – продовольчі банки.
При цьому продовольчі банки не роздають
накопичені продукти харчування безпосеH
редньо громадянам, які цього потребують,
оскільки мають відповідні договори з різноH
манітними громадськими, благодійними орH
ганізаціями, що безпосередньо працюють із
окремими проблемними категоріями насеH
лення. За цими договорами та за заявками
від таких організацій продовольчі банки пеH
редають їм харчові продукти безпосередньо
для розподілу фізичним особам чи організаH
ції безкоштовних обідів для малозабезпечеH
них громадян. 

Поступово досвід США прийшов у ЄвроH
пу, де в багатьох державах із 1984 р. створені
й успішно функціонують подібні американH

ським структури, які також отримали назву
продовольчих банків. Так, у Польщі перший
продовольчий банк створено у 1993 р. і на сьоH
годні федерація продовольчих банків цієї
країни об’єднує 17 відповідних утворень, які
забезпечують продуктами харчування найH
бідніші верстви населення країни, здійснюH
ючи співробітництво з супермаркетами та
глобальними оптовими торговельними мереH
жами типу «Metro Group», що постачають проH
довольчим банкам продукти харчування, в
яких закінчується термін придатності або поH
рушена цілісність упаковки. 

У 2013 р. уряд Венесуели як експеримент
запровадив систему продовольчих карток у
найнаселенішому штаті країни Сулія з меH
тою ліквідації дефіциту продуктів харчуванH
ня. За даними Центрального банку, в країні
спостерігається дефіцит багатьох споживчих
товарів: із 100 найменувань відповідних тоH
варів понад 20 неможливо придбати в продоH
вольчих магазинах. Вважається, що введення
продовольчих карток дозволить обмежити
продаж субсидованих державою продовольH
чих товарів для перепродажу в сусідній КоH
лумбії, де вони значно дорожчі. Венесуела
імпортує близько 70 % продовольства. При
цьому останнім часом особливо гостро відчуH
вається брак низки продуктів і товарів щоH
денного вжитку: цукру, молока, олії, кукуH
рудзяної муки. Причинами введення продоH
вольчих карток став жорсткий державний
контроль продажу у торговельній мережі баH
зових продуктів харчування – борошна, риH
су, цукру, що призводить до їх масового скуH
повування з метою подальшого спекулятивH
ного перепродажу. 

Через серпневі посухи у 2010 р. в РосійH
ській Федерації була знищена значна частиH
на врожаю, що стало підставою для підняття
цін на соціально значущі продукти харчуванH
ня та спровокувало введення талонів на отH
римання хліба і молока за рішенням муніциH
палітету в Новоросійську. Продовольчі талоH
ни були введені в умовах надзвичайної ситуH
ації та надавалися виключно малозабезпечеH
ним мешканцям: багатодітним сім’ям та пенH
сіонерам, які отримують доходи, менше проH
житкового мінімуму. Кожному малозабезпеH
ченому громадянину надавалося шість талоH
нів на місяць, що передбачало право на безH
оплатне отримання 6 буханок хліба та 6 літH
рів молока. 

Висновки 

Незалежно від політичного курсу країни
та несприятливих економічних ситуацій, у
США ефективно діє національна дворівнева
система допомоги малозабезпеченим громаH
дянам: з використанням продовольчих таH
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In the article covered the concept and value of terms «food coupon» (card), «food bank». Social
aspect of maintenance of food safety is considered. Legal bases of a turn of food coupons (cards) and
functioning of food banks in some foreign countries (the USA, Venezuela, Russian Federation) are 
determined. 

В статье раскрывается содержание и значение терминов «продовольственный талон»
(карточка), «продовольственный банк», рассматривается социальный аспект обеспечения про�
довольственной безопасности, определяются правовые основы оборота продовольственных та�
лонов (карточек) и функционирования продовольственных банков в некоторых зарубежных
странах (США, Венесуэла, Российская Федерация). 

лонів (карток) та за допомогою продовольH
чих банків. Продовольчі талони (картки) наH
даються бідним сім’ям з метою гарантуванH
ня державою їм права на придбання продукH
тів харчування безоплатно або за знижениH
ми цінами. Під дію програми забезпечення
продовольчими талонами підпадає близько 
50 млн населення, у тому числі мігранти, при
рекордних витратах федерального бюджету
майже 75 млрд дол. за 2012 рік. 

Іноземний досвід свідчить про доцільH
ність запровадження в Україні подібної до
американської системи раціонального й ефекH
тивного використання харчових продуктів
шляхом створення мережі продовольчих банH
ків. При цьому, виходячи із специфіки соціH
альних проблем в Україні, необхідно надати
можливість продовольчим банкам виступиH
ти посередником між виробниками та споH
живачами продовольчої допомоги. 

В окремих містах України триває експериH
мент (з 2013 р.) із застосування спеціальних
карток для соціально незахищених верств 
населення з метою підвищення рівня охопH
лення соціальною підтримкою незаможних
верств населення при раціональному викоH
ристанні бюджетних коштів, забезпечення
адресного характеру надання соціальної підH
тримки, отримання громадянами соціальних
послуг за допомогою електронних соціальH
них карток. 

Виходячи з викладеного, доцільно присH
корити прийняття законопроектів «Про елекH
тронну соціальну картку», «Про продовольчі
банки в Україні», що дозволить створити
умови для стабільного продовольчого забезH
печення малозабезпечених громадян у конH

тексті реалізації заходів державної соціальH
ної політики, запобігання та боротьби з бідH
ністю, голодом і недоїданням. 
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Земля завжди була та залишається осH
новним національним багатством, особH
ливим природним ресурсом, без якого

жодна держава в принципі не може існувати.
Від характеру та рівня державної політики
щодо ефективного використання землі залеH
жить загальнонаціональний розвиток і блаH
гополуччя більшості держав світу, передусім
такої країни, як Китай. 

«Великий керманич» китайської КомуH
ністичної партії Мао Цзедун свого часу зазнаH
чав, що проблемами Китаю є сільські пробH
леми, а сільськими проблемами є земельні
питання [1, с. 1]. З таким твердженням слід
погодитись, оскільки проблеми розподілу
землі для Китаю, більшість населення якого
досі проживає в сільській місцевості, є надH
звичайно актуальними. 

Метою цієї статті є визначення історичних
особливостей стародавнього звичаю Діань
і його впливу на розвиток землекористуH
вання в Китайській Народній Республіці
(далі – КНР). 

Серед українських і російських науковH
ців, які у своїх роботах приділяли увагу доH
слідженню земельних відносин у КНР, слід
згадати А. Мірошниченка, О. Пасечник, Г. БіH
логлазова, М. Кошельова та деяких інших. 

Аналіз опрацьованої літератури свідчить,
що докладно питання земельного права КиH
таю вивчали американські вчені, зокрема, 
Р. Еліксон (Robert C. Ellickson), Ф. Хуанг
(Philip C. Huang) та інші. Вивчення їх робіт, а
також інших науковців дозволяє констатуваH
ти, що дослідження процесу формування зеH
мельних відносин Китаю є достатньо складH
ним, оскільки КНР – держава з багатовікоH
вими історією та традиціями. Історична спеH

цифіка розвитку Китаю, безумовно, вплинуH
ла на всі сфери життя сучасного китайського
суспільства, у тому числі земельні відносиH
ни. Тому вивчення історії розвитку правовоH
го регулювання земельних відносин у КНР є
досить актуальним. 

Починаючи з 80Hх років XX ст., коли КиH
тай почав позбавлятися більшості ознак коH
лективістської політики епохи Мао Цзедуна,
уряд дозволив фізичним та юридичним осоH
бам набувати права землекористування. РаH
зом із тим китайське законодавство не дозвоH
ляє ні національному уряду, ні сільському
колективу1 передавати право користування у
безстрокове володіння третім особам. Право
землекористування в КНР обмежується строH
ками, встановленими законодавством. Це зуH
мовлено тим, що нинішнє китайське законоH
давство не визнає приватної власності на
землю та забороняє продаж землі. 

Основні положення сучасного земельноH
го права КНР закладені в Конституції краH
їни, прийнятій у 1982 р. Так, Основний ЗаH
кон КНР встановлює, що всі необроблені
землі є власність держави, тобто загальнонаH
родною власністю (міські землі), за винятH
ком земель колективної власності (сільські
землі). При цьому, право землекористування
від одного суб’єкта до іншого може передаваH
тися лише в порядку, встановленому китайH
ським законодавством. Таким чином, міська

© В. Кваша, 2013

1Відповідно до статей 8, 10 Закону КНР «Про
управління землями», сільський колектив є суH
б’єктом права власності й управління земельними
ресурсами. Законом встановлено, що земля, яка
знаходиться в сільських і приміських районах, є
власністю сільських колективів та перебуває у воH
лодінні й управлінні сільських колективів села,
колективних господарських організацій села або
комітетів сільських жителів.
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земля у КНР перебуває у власності націоH
нального уряду, а сільські землі – у колекH
тивній власності. У зв’язку з відсутністю
права приватної власності на землю та відпоH
відно до економічноHправової системи земля
в Китаї не є товаром, а тому офіційно не проH
дається. Проте об’єктом обороту можуть буH
ти права на землю і коли йдеться про продаж
землі в Китаї, то мається на увазі, як правиH
ло, перехід права користування землею. В сиH
лу певних юридичних процедур і механізмів
земля в КНР може бути об’єктом земельного
обігу. Для позначення таких випадків у мовH
ному обороті досить часто використовують
поняття «продаж землі». Відповідно, коли
йдеться про продаж землі в Китаї, то мається
на увазі перехід права користування землею
від одного суб’єкта до іншого. При цьому слід
зазначити, що китайська система купівліH
продажу прав на землю є досить специфічH
ною та заслуговує на увагу. Її вивчення може
стати у нагоді в процесі реформування зеH
мельних відносин і в нашій державі, оскільки
простежується певна схожість процесів у сфеH
рі земельних відносин в Україні та КНР. 

Слід зазначити, що за останні три десяH
тиліття Китай зробив прорив у земельній реH
формі та перейшов від колективної системи
землеробства до системи, яка надає більш шиH
рокі права землекористування окремим доH
машнім господарствам, що, безумовно, сприяє
розвитку КНР, потужному росту її економіки. 

Історичною особливістю китайської сисH
теми землекористування є те, що протягом
тисяч років китайські звичаї та закони були
спрямовані на регулювання передачі земельH
ної власності таким чином, щоб зберегти це
право, забезпечити його повернення в майбутH
ньому первісному власнику [2, с. 1]. Іншими
словами, нинішній підхід до регулювання
питання про зміну користувача землею в КиH
таї в загальному відповідає традиціям киH
тайського народу, що історично склалися. 

До комуністичної революції 1949 р. праH
вила зміни користувачів земельними ділянH
ками в Китаї забезпечувалися звичаєм Діань,
який з’явився у стародавньому Китаї та був
офіційно визнаний у зведених звичаєвих коH
дексах на початку правління династії Мінь 
у 1368–1644 рр. 

Деякі американські науковці стверджуH
ють, що про звичай Діань не згадувалося до
середини періоду Мінь (1500 н. е.), але з таH
кою точкою зору погодитися не можна, осH
кільки є всі підстави стверджувати, що звиH
чай Діань з’явився ще за часів правління диH
настії Шань (1600–1046 рр. до н. е.) [2, с. 8].
Його застосування до часів правління диH
настії Мінь підтверджується тим, що офіційH
ний збірник Пісень династії (960–1127 н. е.)
вже робив неформальне посилання на траH
дицію Діань, а кодекс Мінь лише офіційно
посилався на нього. За даними істориків, пеH
реважна більшість правочинів із передачі

землі в період правління династії Цинь і ресH
публіканського часів здійснювалася саме за
звичаєм Діань. 

Основний принцип звичаю Діань – забезH
печення продавця земельної ділянки можH
ливістю викупити її назад через багато років
за первісною ціною продажу. Слід зазначити,
що той, хто тимчасово володіє (користуєтьH
ся) землею на підставі якоїсь угоди, підпоH
рядковується так званому майбутньому майH
новому праву. 

Відповідно до звичаю Діань майбутнє
майнове право – це колишнє право продавця
на викуп. Відповідно, у випадках із встановH
леним фіксованим терміном землекористуH
вання майбутнє майнове право – це зворотH
ній процес, який дозволяє повертати продавH
цю його власність після спливу терміну. У раH
зі смерті продавця, це право викупу перехоH
дило до його спадкоємців. Суть звичаю Діань
передбачає, що особа, яка викуповує продану
раніше ним землю, не зобов’язана компенсуH
вати роботи із поліпшення, проведені попеH
реднім власником. 

Крім того, відповідно до звичаю, покупH
цеві доводилося повернути тільки суму, яку
первинний покупець платив первинному проH
давцю. Ця ціна викупу не могла бути збільH
шена через загальний ріст цін на землю, або,
наприклад, через інфляцію [2, с. 9]. ПродаH
вець землі таким чином був захищений від
ризиків та отримував вигоду. Разом із цим
традиції Діань мали негативні наслідки для
покупця землі, який не був заінтересований
у тому, щоб вкладати кошти у поліпшення
землі, зберігати родючість ґрунтів, оскільки
знав, що його вклади не окупляться. Саме тоH
му у дії звичаю Діань і його особливостях
щодо регулювання земельних відносин деякі
вчені вбачають причину відставання Китаю
від Європи у цій сфері [2, с. 6]. Так, К. ПомеH
ранц стверджує, що переважна більшість земH
лі в усіх районах Китаю підлягала більшH
менш необмеженому відчужуванню під час
правління династії Цинь, протягом правлінH
ня якої Китай, наприклад, значно відставав у
економічному розвитку від Англії. К. ПомеH
ранц вважає, що в Західній Європі в ту епоху
право розпорядження земельною власністю
підлягало обмеженням та іншим обтяженH
ням, що впливало на сповільнення процесу
обігу землі. В Англії ж право власності на
землю в цілому стало більш простим і дозвоH
лило відчужувати його після 1600 р. за рахуH
нок занепаду майоратного наслідування1 і

1Майорат – обов’язковість наслідування родоH
вого володіння старшим сином і найменування воH
лодіння на такому праві. Власне майорат впроваH
джено у середньовічне право Європи у XIV–XV ст.,
але схожі правові норми існували в багатьох сусH
пільствах. Метою майорату було запобігання розH
дрібленню володінь феодала між численними наH
щадками [4, с. 13].
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системи «відкритих полів»1. У Китаї після
1600 р., на противагу Англії, не виявлено
стійкої тенденції до спрощення землеволоH
діння [2, с. 7]. Тому, на думку Хуанга, Діань є
прикладом доринкового ідеалу сталості земH
леволодіння [3, с. 71]. 

У той самий час очевидним фактом є те,
що приватна власність на землю була харакH
терною ознакою китайської культури протяH
гом тисяч років. Про це свідчать перші доH
кументи про продаж землі приватним земH
левласникам, виявлені ще в династії Хань
(206 р. до н. е. – 220 р. н. е.). Крім того, перші зеH
мельні реформи Шань Янь 356 р. до н. е. сприH
яли відчужуваності землі [2, с. 4]. Таке право
власності мало певну специфіку, що досить
чітко простежується у звичаї Діань. Ця специH
фіка, перш за все, пов’язана з обмеженнями,
які він накладав на приватних землевласниH
ків, що, як правило, мали право продавати або
іншим чином відчужувати свої землі. 

Уряди диністій Мінь, Цінь і республіH
канського періоду (кожен у свій час) приймаH
ли законодавчі акти, спрямовані на послабH
лення застосування звичаю Діань із метою
підвищення економічного розвитку та зменH
шення випадків насильства, породжених суH
перечками через Діань. У 1929 р. РеспубліканH
ський кодекс, наприклад, встановив строк гаH
рантованого користування у 30 років із дати
первісного продажу [2, с. 13]. 

У XVIII ст. дія звичаю Діань у Китаї була
послаблена, але він все ще продовжував виH
користовуватись аж до 1949 р. – приходу до
влади у Китаї комуністів. Заслуговує на уваH
гу те, що впродовж першої половини XX ст.,
зокрема Гоміньданьська влада, відзначала поH
зитивні аспекти стародавнього звичаю Діань
та, відповідно, схвалювала його використання. 

У результаті реорганізації земельних відH
носин у 1986 р. було прийнято важливий норH
мативний акт – закон КНР «Про управH
ління землями». Цей Закон був прийнятий

відповідно до Конституції КНР та, як заH
значено у ст. 1, з метою посиленого регулюH
вання землі, підтримання соціалістичної дерH
жавної власності на землю. Цей Закон заH
початкував новий розвиток земельних відноH
син, став найважливішим чинником ефекH
тивної земельної політики в КНР. Разом із
тим науковці вважають, що управління зеH
мельними ресурсами в Китаї здійснюється з
урахуванням традиції китайського землекоH
ристування, земельної політики держави на
сучасному етапі розвитку економіки, сфорH
мованого земельного устрою, форм власності
на землю, особливостей і структури земельH
ного фонду [6, с. 56].  

Висновки 

Сучасне земельне законодавство КНР, неH
зважаючи на певні особливості в цілому, розH
вивається у дусі історичної традиції, властивої
китайській цивілізації. Фактично, воно слідує
певній модифікації одного з основоположних
принципів звичаю Діань, який встановлює, 
що той, хто володіє землею на підставі угоH
ди, підпорядковується так званому майбутH
ньому майновому праву, за яким первинний
власник має право «відкликати» свою землю
та поновити своє право землекористування. РаH
зом із тим сучасні реалії змушують китайське
суспільство відмовлятися від багатолітніх траH
дицій у сфері земельних відносин, оскільки
вони не є якісним засобом їх регулювання.
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This article is devoted to research of the historical features of land relations in the People’s Republic
of China, exposure to the ancient custom Diagne and identify its characteristic properties. 

Статья посвящена исследованию исторических особенностей развития земельных отноше�
ний в Китайской Народной Республике, воздействия на них древнего обычая Диань и выявлению
его характерных свойств. 

1Система відкритих полів (англ. – open field
system) – одна із систем землекористування в середH
ньовічній Європі, найбільш характерна для Англії.
При системі відкритих полів орні землі сільського
поселення ділилися на наділи селян, що не огороH
джувались. У межах одного поля кожен селянин мав
одну або кілька смуг ріллі, які чергувались із смуH
гами інших селян і феодала, однак, при цьому зберіH
галася єдність орного простору, а поле обробляH
лося спільними зусиллями всіх жителів [5, с. 13]. 
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Надра та наявні в них корисні копалиH
ни, виступаючи невід’ємним елементом
довкілля, відіграють надзвичайно важH

ливе значення у сфері економічного розвитку
будьHякої держави. В Україні мінеральноHсироH
винний комплекс забезпечує життєдіяльність
більшості галузей національного господарстH
ва. Діяльність у будьHякій сфері суспільних відH
носин здійснюється за допомогою системи праH
вових засобів. Одним із важливих засобів праH
вового впливу на розвиток суспільних відносин
у бажаному для суспільства напрямі є цілеH
спрямована правова політика держави як склаH
дова політичного курсу на побудову соціально
орієнтованої ринкової економіки. 

Як зазначає Ю. Шемшученко, засадничею
ідеєю правової політики має бути її інституційH
ний зв’язок із правом. Політика виявляє сусH
пільні проблеми, ініціює їх вирішення перед
владою, а право надає відповідним рішенням
юридичної форми, забезпечує виконання цих
рішень на державному рівні [1, с. 33]. 

Проблема ефективного використання й охоH
рони надр і його складових є предметом розгляH
ду законодавців, науковців, юристів, практиків.
Нинішню ситуацію у цій сфері можна охарактеH
ризувати як кризову. Вона формувалася протяH
гом тривалого періоду через нехтування об’єкH
тивними законами розвитку та відтворення приH
роди. За ринкових умов, різних форм господаH
рювання відбувалися структурні деформації
народного господарства, за яких перевага надаH
ється розвитку в Україні сировинноHвидобувH
них, найбільш екологічно небезпечних галузей
промисловості, які справляють негативний вплив
на довкілля. 

Теоретичною основою цього дослідження є
положення наукових праць, авторами яких є
вітчизняніHвчені правники О. Андрійко, Н. КоH
бецька, В. Семчик, Ю. Шемшученко, Є. ШульH
га, М. Шульга та інші. 

Слід усвідомлювати, що ситуація у світі на
зламі тисячоліть поставила наш народ перед
жорстоким вибором: або шляхом активного заH
стосування в усіх сферах виробництва надбань
сучасної науки, високих технологій, екологічH
ного підходу перейти на засади сталого розвитH
ку та увійти до кола розвинутих країн, або ж
стати джерелом природних і людських ресурсів
для держав, які розбудовують постіндустріальH
ну економіку [2, с. 11–12]. Ці й інші чинники, зоH
крема безвідповідальне ставлення органів пубH
лічної влади та їх посадових осіб до охорони
природних ресурсів, низький рівень природоH
охоронної свідомості суб’єктів надрокористаH
вання, зумовили значне погіршення стану охоH
рони довкілля. За таких умов без ефективних
правових заходів із боку держави процес хиH
жацького ставлення до використання надр стаH
не незворотним. У зв’язку з цим дослідження
питання про правову політику у сфері викорисH
тання й охорони надр як систему правових норм,
що регулюють суспільні відносини у цій сфеH
рі, становить чималий науковий і практичний
інтерес. 

Характер взаємозв’язків держави та мехаH
нізмів правового регулювання відносин у певH
ній сфері зумовлений нерозривним зв’язком між
державою і правом, оскільки саме держава як
апарат політичної влади здійснює через свої орH
гани правотворчу, правозастосовну, правоохоH
ронну діяльність [3, с. 221]. 

Особливе місце в охоронному процесі викоH
ристання й охорони надр посідає правова поліH
тика держави, оскільки саме на нормативноH
правовому рівні держава регулює цей процес,
встановлює правила поведінки особи. Правова
охорона надровикористання здійснюється шляH
хом встановлення правил і норм раціонального
використання й охорони надр. Крім заходів, безH
посередньо пов’язаних із нормативноHправовим
регулюванням, вона також передбачає організаH
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ційноHправові, економічні й інші заходи. ВзаH
ємозв’язок функцій і завдань держави полягає в
тому, що функції держави зумовлені її цілями
та завданнями, які стоять перед нею на тому чи
іншому етапі розвитку [4, с. 22].  

Досягнення мети правової політики у сфері
використання й охорони надр, у тому числі 
відповідної функції держави, забезпечується
здійсненням комплексу правових заходів. ОсобH
ливе місце серед них належить прийняттю заH
конодавчих та інших нормативноHправових акH
тів, що надають цій політиці формальну визнаH
ченість, обов’язковість. Аналіз правового регуH
лювання використання й охорони надр в УкраH
їні свідчить, що через закони, укази, постанови,
розпорядження, інші нормативноHправові акти
реалізується правова політика держави у цій сфеH
рі суспільних відносин. 

Стаття 3 Кодексу про надра встановлює, що
гірничі відносини в Україні регулюються КонсH
титуцією України, Законом України «Про охоH
рону навколишнього природного середовища»,
Кодексом про надра, іншими актами законодавH
ства України, що видаються відповідно до них.
Одразу слід зазначити, що Кодекс про надра не
містить чіткого визначення гірничих відносин;
таке визначення міститься в Гірничому законі
України. Згідно із ст. 1 цього Закону гірничі відH
носини – це правовідносини, пов’язані з викоH
ристанням та охороною надр і врегульовані заH
конами України та іншими нормативноHправоH
вими актами. 

Оскільки сфера використання й охорони
надр є частиною права природокористування,
важливу роль в реалізації правової політики
держави відіграють норми Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовиH
ща». Цей Закон визначає правові, економічні та
соціальні засади організації охорони навкоH
лишнього природного середовища, у тому числі
державну охорону надр. Статтею 5 цього ЗакоH
ну визначено, що надра як об’єкт правової охоH
рони навколишнього природного середовища
підлягають державній охороні та регулюванню
на всій території України. Саме на підставі заH
значеного Закону, що поєднує стратегічні цілі 
з конкретними завданнями, розробляються та
реалізуються міждержавні, державні, галузеві,
регіональні, місцеві програми у галузі охорони
довкілля й екологічної безпеки. Держава вперH
ше проголосила основні напрями державної поH
літики України у сфері охорони довкілля, викоH
ристання природних ресурсів, забезпечення екоH
логічної безпеки. 

Принципові засади державної політики, яка
охоплює і гірничу сферу, передбачені Законом
України «Про основи національної безпеки УкH
раїни» від 19.06.2003 р., відповідно до якого
національна безпека передбачає захищеність
життєво важливих інтересів людини та громаH
дянина, суспільства і держави, сталий розвиток
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання
та нейтралізацію реальних і потенційних загроз
національним інтересам у різних сферах, у тому

числі при використанні надр, корисних копаH
лин, захист екології та навколишнього природH
ного середовища. 

Важливий вплив на правову політику дерH
жави справляють міжнародноHправові акти.
Одним із основних міжнародних документів є
Конвенція про континентальний шельф від
29.04.1958 р., яка визначає загальні правила та
принципи права держави на розробку надр на її
континентальному шельфі. Окрему низку норH
мативноHправових актів щодо здійснення праH
вової політики держави у сфері надрокористуH
вання становлять міжнародні договори, ратифіH
ковані державою Україна. 

Наведене свідчить, що роль правової поліH
тики полягає в тому, що в її основі лежить сисH
тема цілей, концептуальних ідей стратегічного
характеру щодо організації соціальних відноH
син [5, с. 54]. У зв’язку з цим цілі та завдання
держави у сфері надрокористування нерозривH
но пов’язані з повсякденним здійсненням поH
кладених на державу функцій. Серед науковців
не існує єдиного визначення поняття «функції
держави», що зумовлюється різними науковиH
ми підходами. 

В умовах перехідного періоду, який є надH
міру тривалим, нові завдання та функції держаH
ви зумовлюють і нові підходи до змісту управH
лінської діяльності. При цьому будьHякий розH
виток спричиняє зміни в умовах і тенденціях
функціонування системи, тобто на певному етаH
пі викликає виникнення кризових явищ, конфH
ліктів і ситуацій, що потребують втручання, вреH
гулювання, прогнозування, передбачення та виH
рішення [6, с. 122]. 

На думку науковців, основні ознаки функH
цій держави окреслюють межі діяльності дерH
жави у найважливіших сферах суспільного житH
тя – економічній, політичній, духовній, праH
вовій та інших [7, с. 191]. Проте відсутність
ефективної системи управління у сфері викоH
ристання й охорони надр, повільніше, ніж очіH
кувалося, проведення структурних реформ і моH
дернізації технологічних процесів в умовах
зростання національної економіки, що призвоH
дить до збільшення рівня забруднення, зумовH
лює підтримку старих, неефективних підходів
до використання природних ресурсів, зумовило
схвалення Кабінетом Міністрів України КонH
цепції національної екологічної політики УкH
раїни на період до 2020 р. (розпорядження від
17.10.2007 р. № 880Hр.). На виконання цього
розпорядження Мінприроди України розробH
лено проект Стратегії національної екологічної
політики України на період до 2020 року – доH
кумент, який визначає мету, цілі, завдання та
принципи, механізми й інструменти реалізації
державної екологічної політики на довгостроH
ковий період. Верховна Рада України прийняла
Закон України «Про Основні засади (стратеH
гію) державної екологічної політики України на
період до 2020 року» (21 грудня 2010 р.). Як
стверджує М. Цвік, саме відповідно до державH
ної правової політики здійснюється поточне та
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довготривале планування розвитку законодавH
ства [8, с. 86].  

На сучасному етапі взаємовідносин екоH
номіки й екології ефективною доцільно вважаH
ти не просто діяльність, що дає максимальний
результат при мінімальних витратах, а діяльH
ність, яка максимально реалізує мету. Таким
чином, стає очевидним, що основною умовою
ефективності будьHякого виду діяльності є праH
вильне цілепокладання та чітка фіксація цілей.
Слід зазначити, що будьHяка система повинна
розглядатися з двох позицій: її внутрішніх зв’язH
ків (тобто між її елементами) та зовнішніх відH
носин, маючи на увазі інші системи й зовнішнє
середовище в цілому. Звідси випливає необхідH
ність як зовнішнього зведення цілей (тобто доH
сягнення відповідності цілей системи та систеH
ми вищого рівня, в яку аналізована система
входить як підсистема), так і внутрішнього, що
визначає можливості формування повного неH
суперечливого, взаємодоповнюючого набору ціH
лей системи [9, с. 119]. 

Наведений перелік нормативноHправових
актів не є вичерпним. Проте чинне законодавH
ство й інші нормативноHправові акти відіграють
роль первинного чинника стримування бажаH
них для суспільства норм і правил поведінки суH
б’єктів, чинника стимулювання бажаної повеH
дінки у сфері використання й охорони надр,
який має характерну внутрішню відокремлеH
ність юридичних норм. 

Таким чином, правова політика полягає в
тому, що в її основі лежить система цілей, конH
цептуальних ідей стратегічного характеру щодо
організації соціальних відносин [5, с. 54].  

Висновки 

Держава шляхом прийняття нормативноH
правових актів визначає правову політику та
стратегію в регулюванні суспільних відносин у
сфері використання й охорони надр, відтворенH
ня природних ресурсів, забезпечення екологічH
ної безпеки, запобігання та ліквідації негативH
ного впливу господарської й іншої діяльності
на навколишнє природне середовище, збереH
ження природних ресурсів держави. 

Нині політика держави у цій сфері не сприH
яє ефективному поєднанню збереження та розH
витку природоохоронних територій, тому суH
часна правова політика у сфері використання й
охорони надр повинна включати: аналіз впливу
організаційноHправових, екологічних, економічH
них, природоресурсних, природоохоронних та

інших відносин; розроблення комплексного праH
вового інституту, що становить систему юридичH
них норм, спрямовану на врегулювання відноH
син у гірничій сфері; встановлення єдиного уніH
фікованого підходу до узгодження міжнародноH
го законодавства з національним законодавстH
вом; визначення впливу національного та міжH
народного законодавства на сферу використанH
ня й охорону надр; оприлюднення проектів, поH
в’язаних із використанням надр, корисних копаH
лин тощо, які справляють безпосередній вплив
на стан довкілля; оприлюднення законопроектів
екологічного, природоресурсного, природоохоH
ронного, гірничого законодавства для відкриH
того їх обговорення й одержання зауважень і
пропозицій від громадян та юридичних осіб із
метою його вдосконалення; інформаційне заH
безпечення та залучення широких верств наH
селення до вирішення проблемних питань у сфеH
рі використання та охорони надр. 

Разом із тим реалізація правової політики
можлива лише за умови належного виконання та
дотримання законів, інших нормативноHправоH
вих актів суб’єктами надрокористування. 
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The character of interrelations of the state and the mechanism of legal control are analyzed, it is noted
that the state as a system of political power carries out through its bodies law�making, law enforcement and
law protection activities in the field of use and protection of subsoil resources.

В статье анализируется характер взаимосвязи государства и механизмов правового
регулирования, указывается, что государство как аппарат политической власти осуществляет
через свои органы правотворческую, правоприменительную, правоохранительную деятельность в
сфере использования и охраны недр. 
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Одним із ключових питань у досліH
дженні інституту охорони та захисту
цивільних прав є висвітлення ролі дерH

жави й її функцій у системі охорони та захисH
ту прав власності як фізичних, так і юридичH
них осіб. Наукове дослідження цього напряH
му має не лише теоретичне, а й практичне знаH
чення, оскільки правильна інтерпретація праH
ва особи щодо охорони та захисту своїх майH
нових прав сприяє точному правотворенню,
з одного боку, та правозастосуванню – з іншого. 

Держава як адміністративне утворення із
зовнішніми її межами одночасно є політичH
ним інститутом, який формує в межах такого
утворення певний правовий мікроклімат. ІсH
торія свідчить, що цей мікроклімат, у тому
числі у питаннях охорони та захисту майноH
вих прав, завжди залежить від тих державH
них функцій, які культивує держава, від її
місця та ролі в кожному функціональному
сегменті. Разом із тим держава надає серйозH
ного значення не лише питанням охорони та
захисту майнових прав, а й проблемі зловжиH
вання як фізичними, так і юридичними осоH
бами своїми цивільними правами, що призH
водить до порушень майнових прав та інтеH
ресів інших осіб. Таким чином, держава наH
магається віднайти таку рівновагу в питанH
нях розвитку суспільних відносин, за якої
мав би місце стрімкий розвиток приватної
власності, яка б мала належну правову охоH
рону та захист, у тому числі у питаннях майH
нових прав фізичних і юридичних осіб. 

Мета цієї статті полягає в дослідженні ролі
та функцій держави як найсильнішого суH
б’єкта в кожному із напрямів розвитку суH
спільних відносин у сфері охорони і захисH
ту майнових прав. 

Функції держави в питаннях охорони і
захисту майнових прав (як резидентів, так і
нерезидентів) можна поділити на внутрішH
ні та зовнішні. Оскільки держава заінтереH
сована як в організації виробництва, так і в
охороні та захисті речових прав, які мають
місце внаслідок такого виробництва, спільH
ною основою таких функцій є їх економічна
складова. 

М. Цвік вважає, що одним із напрямів
економічної функції держави є забезпечення
рівноправності всіх форм власності та правоH
вого захисту власника [1, с. 76]. В. Сухонос
завдання економічної функції держави визнаH
чає як регулювання питань власності через 
оптимальну міру та найефективніші форми
державного регулювання економіки [2, с. 179]. 

В. Опришко та Ф. Шульженко зазначаH
ють, що завданням держави є забезпечення 
повноцінного функціонування всіх форм
власності як складової економічної функції
держави [3, с. 26]. В. Копєйчиков охорону 
та захист усіх форм власності виділяє в окреH
му самостійну функцію, яка відноситься до
внутрішніх функцій держави [4, с. 54]. ВиклаH
дене свідчить, що точки зору вчених у питанH
нях економічної функції держави, яка у безH
умовному порядку проектується на сферу
майнових відносин, є різними. 

Реалізація функцій держави у сфері охоH
рони права власності здійснюється через компH
лексне застосування матеріальноHправового
та процесуальноHправового законодавства,
що регулює різні галузі права. Зокрема, ст. 133
Господарського кодексу (далі – ГК) України
визначає, що держава забезпечує рівний заH
хист майнових прав усіх суб’єктів господаH
рювання. При цьому, «підприємства, устаноH
ви, організації, інші юридичні особи (у тому
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числі іноземні), громадяни, які здійснюють
підприємницьку діяльність без створення
юридичної особи і в установленому порядку
набули статусу суб’єкта підприємницької діH
яльності… мають право звертатися до госпоH
дарського суду згідно з встановленою підвіH
домчістю господарських справ за захистом
своїх порушених або оспорюваних прав і охоH
ронюваних законом інтересів, а також для
вжиття… заходів, спрямованих на запобіганH
ня правопорушенням». 

Стаття 15 Цивільного кодексу (далі –
ЦК) України визначає право кожної особи
на захист свого цивільного права у разі його
порушення, невизнання або оспорювання, а
також на захист свого інтересу. Ця формула
закріплена і в ст. 3 Цивільного процесуальH
ного кодексу (далі – ЦПК) України. АналогічH
ний концептуальний підхід мають КриміH
нальний кодекс (далі – КК) і Кримінальний
процесуальний кодекс (далі – КПК) та КоH
декс адміністративного судочинства (далі –
КАС) України. Таким чином, законодавець
створив системний синтез тобто поєднання
матеріального та процесуального законодавH
ства в питаннях охорони і захисту майнових
прав фізичних і юридичних осіб на рівні кодиH
фікаційного законодавства. У той самий час
функції держави в питаннях економічної й
юридичної спрямованості щодо майна, майH
нових прав, їх охорони та захисту не є наH
стільки економічно і законодавчо розроблеH
ними, що в них немає місця для їх розширенH
ня і поглиблення. Навпаки зміна політикоH
економічного життя в країні потягла за соH
бою появу нових суспільних відносин – відH
носин у сфері приватної власності. У зв’язку
з цим держава оперативно почала позбуватиH
ся не притаманних їй функцій – функцій заH
гальної охорони та захисту соціалістичної
власності (передаючи ці функції на рівень
приватних власників, які як клас сьогодні
формуються доволі швидко). Разом із тим
держава залишає за собою функції митної та
прикордонної охорони, оскільки вона сама поH
требує охорони та, відповідно, захисту своїх
майнових прав. В Україні ще не закінчилась
остаточно приватизація державного майна,
залишається у власності держави майно та
майнові комплекси, які мають стратегічне
значення і не підлягають приватизації. Все 
це майно потребує як охорони, так і захисту 
з боку держави як власника. 

Сучасний стан справ вимагає від держави
посилення своїх функцій у питаннях закоH
нотворення. Однак міжпартійна політична
боротьба в парламенті постійно гальмує ці
процеси. О. Сас зазначає, що робота ВерховH
ної Ради потребує вдосконалення як в орH
ганізаційному, так і правовому аспектах, що
зумовлює необхідність проведення відповідH

них наукових досліджень і підготовки пропоH
зицій з цього питання [5]. 

На сьогодні у сфері охорони та захисту
майнових прав формується нова ще не доH
сить досліджена функція держави – функція
економікоHправового контролю. Вона стосуH
ється сфери бюджетного процесу, оскільки
механізм формування бюджету повністю поH
в’язаний із тими майновими відносинами, що
мають місце чи складаються в державі. Обсяг
таких відносин, простота їх формування,
охорона та захист майнових прав сьогодні
для України є найактуальнішим питанням.
У цій частині країна, на жаль, знаходиться
ще на початку свого шляху, оскільки, як заH
значив Р. Шишка ще у 2007 р., квінтесенція
боротьби за владу так чи інакше полягає у
збереженні контролю над матеріальними реH
сурсами, насамперед, над коштами відповідH
них бюджетів. Рейдерство, блокування діH
яльності підприємств через прийняття судаH
ми рішень про визнання недійсними тендеH
рів, блокування розрахункових операцій, заH
борони у землекористуванні, вилучення пеH
реданих у власність чи в оренду земельних
ділянок, при порушенні підсудності та підвіH
домчості судових спорів стали звичайним явиH
щем [6]. Сьогодні ситуація не змінилась, а
навпаки ще більше загострилася, особливо в
питаннях рейдерських захоплень підприH
ємств. У зв’язку з цим при Кабінеті МіністH
рів України створена комісія протистоянь
рейдерству – міжвідомча комісія з захисту
прав інвесторів, протидії незаконним поглиH
нанням та захопленню підприємств. Більше
того, у жовтні 2013 р. Верховна Рада доповH
нила КК України ст. 2051 «Підроблення доH
кументів, що подаються для проведення дерH
жавної реєстрації юридичної особи та фізичH
них осіб – підприємців», ст. 2061 «ЗахопленH
ня будівлі, споруди чи іншого об’єкта підприH
ємства, установи, організації» і ст. 2062 «ПроH
типравне заволодіння майном підприємства,
установи, організації» (Закон України від
10.10.2013 р. № 0887), які спрямовані на боH
ротьбу з рейдерством. 

Недосконалість нормативноHправової баH
зи, суперечності та прогалини у законодавH
стві України дозволяють рейдерам захоплюH
вати підприємства через акціонерний капіH
тал, кредиторську заборгованість, банкрутH
ство підприємства, визнавати недійсною приH
ватизацію, оспорювати права на активи підH
приємства та використовувати інші інструH
менти рейдерського захоплення, що суттєво
ускладнює захист суб’єктів господарювання від
протиправних поглинань [7, с. 190]. 

Ефективною боротьбою в цьому напрямі є
скрупульозна деталізація як чинного законоH
давства, так і того, що планується прийняти.
З. Ромовська вважає, що проникнення закоH
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нодавства в глиб цивільних відносин відбуваєтьH
ся шляхом детальної їх регламентації [8, с. 63]. 

Безумовно, деталізація не лише цивільH
ного, а й адміністративного, фінансового заH
конодавства дозволяє дійсно проникнути у
глибину суті кожної деталі цивільних праH
вовідносин, що, у свою чергу, точно регламенH
тує поведінку кожного із учасників цивільH
них правовідносин. Такі негативні явища, як
рейдерство, зловживання правом, невизнанH
ня права інших учасників цивільних правоH
відносин стають можливими внаслідок відH
сутності скрупульозної деталізації поточноH
го законодавства, що сприяє вияву непраH
вомірних дій, шляхом використання прогаH
лин у законодавстві, його неоднозначності,
неточності, протиріччя змісту законодавства.
Все це є підґрунтям до виникнення корупції,
оскільки політична, управлінська, правова коH
рупція в більшості своїй можлива внаслідок
«сирого», не адаптованого до конкретних праH
вових відносин законодавства. Отже, функH
ція держави в питаннях охорони та захисту
майнових прав у цілому пов’язана із законоH
творчістю як фундаментальною основою
правового життя в державі. 

Незважаючи на те, що законотворчість як
функція держави й є основою до поняття «праH
вова держава», підтримання стабільності заH
конодавства є не менш важливою функцією
держави, оскільки постійна зміна законодавH
ства, перш за все в питаннях майна, майноH
вих прав, їх охорони та захисту, може призH
водити до постійного його перерозподілу.
Формулу: гроші потребують тиші, можна пеH
рефразувати: майнові права потребують стаH
більності. Нестабільність законодавства зуH
мовлює нестабільність економіки, оскільки
постійна зміна економічних, податкових, юриH
дичноHправових правил поведінки створює
підґрунтя для тінізації економіки, а разом із
цим набувають тіньових схем охорона та заH
хист як самого майна, так і майнових прав не
лише юридичних, а й фізичних осіб. В. ОгоH
родник зазначає, що тіньовий сектор еконоH
міки – досить складне поліморфічне соціальH
ноHекономічне утворення з високим рівнем
таємності, інтеграції та протиправності [9, 
с. 79]. Така ситуація має місце у зв’язку із
послабленням системи управління, зокрема,
у сферах регулювання та контролю за дотриH
манням законодавства. Посилення такої дерH
жавної функції, безумовно, призвело б до
стабілізації цивільних правовідносин майноH
вого характеру, а також економічних показH
ників у питаннях доходності підприємства,
податкових надходжень до бюджету. Така
стабільність сприяла б посиленню охорони
та захисту майнових прав у державі. 

Суттєвою функцією держави в питаннях
охорони та захисту майнових прав фізичних

і юридичних осіб є діяльність у сфері боротьH
би з організованою злочинністю, яка змінила
свої форми від відкритого бандитизму 90Hх
років минулого століття до економічних злоH
чинів у сфері банківського обігу коштів, буH
дівельних афер тощо. Зрощення злочинності
з державним управлінням, правоохоронниH
ми структурами сприяє відкритій легалізації
злочинних доходів такої діяльності в сферу
легальної економіки, сприяє проявам корупH
ції на різних рівнях як політичної, так і управH
лінської та судової влади, що, у свою чергу,
ослаблює, унеможливлює захист особою своїх
майнових прав. 

Л. Аркуша зазначає, що питання протидії
легалізації доходів, одержаних у результаті
організованої злочинної діяльності, залишаH
ється наразі нерозв’язаним, а стан суспільних
відносин, їх динаміка, характер злочинності
у сфері економічних відносин сьогодні вимаH
гають нових підходів [10, с. 2]. Отже, легаліH
зація проникнення «брудних грошей» у леH
гальну економіку призводять до посягань на
ділову репутацію юридичних осіб, результаH
том яких у переважній більшості випадків є
спричинення їм шкоди. Невизначеність закоH
нодавчих норм у питаннях охорони ділової
репутації юридичної особи зумовлює неодH
нозначність судової практики [11, с. 1]. 

Викладене свідчить, що держава потреH
бує посилення функцій управління через заH
конодавчі, правоохоронні, контрольні, дозвільH
ні функції, перш за все в економічній сфері,
яка є базисом суспільних відносин. БезумовH
но, потребують нового теоретичного та пракH
тичного переосмислення питання відповіH
дальності за порушення майнових прав як фіH
зичних, так і юридичних осіб. Р. Шишка заH
значає, що порушення майнових прав, зокреH
ма в галузі інтелектуальної власності в пиH
таннях охорони майнових прав, – глобальна
проблема, яка вимагає охорони цих прав на
міжнародному та національному рівнях. ПраH
вові відносини стосовно використання майH
нових прав у суспільному обороті забезпечує
розвиток країнам із приростом від 4 до 7 %
валового національного доходу [12, с. 1]. 

Держава як ключовий гравець на полі
охорони та захисту майнових прав у межах її
кордонів здатна у безумовному порядку наH
вести порядок у цих питаннях. У зв’язку з цим
суттєву роль у цьому напрямі відіграє персоH
ніфікована діяльність і відповідальність усіх
державних інститутів управління. 

Висновки 

Проведене дослідження дозволяє визнаH
чити основні функції держави в питаннях
охорони та захисту майнових прав фізичних
і юридичних осіб: 
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економічна функція держави полягає в реH
гулюванні вартості майна фізичних і юриH
дичних осіб у середині країни за рахунок
вартісних показників; 

правова функція держави в питаннях охоH
рони та захисту майнових прав особи змоH
дельована на конституційних формулах: праH
во приватної власності є непорушним. Ніхто
не може бути протиправно позбавлений праH
ва власності. Незважаючи на це згадані форH
мули потребують свого поглиблення та розH
ширення з метою охоплення всіх як існуH
ючих цивільних правовідносин, так і тих правоH
відносин, які матимуть місце в подальшому; 

функція держави в питаннях охорони та
захисту майнових прав фізичних і юридичH
них осіб полягає у кодифікації матеріального
і процесуального законодавства та можливоH
го синтезу їх правозастосування на рівні суH
дового процесу. Тому поточне законодавство
потребує деталізації. В цьому і полягає суть
фундаментальної основи правового життя
людини і країни в цілому; 

функція держави в питаннях економіко�
правового контролю виявляється у сфері бюH
джетного процесу, оскільки механізм формуH
вання бюджету пов’язаний із тими майновиH
ми правовідносинами, що мають місце чи
складаються як в державі, так і на місцях. СьоH
годні це найактуальніше питання, оскільки
прозорість у цільовому використанні бюH
джетних коштів є основою в питаннях охороH
ни та захисту майнових прав особи; 

функція підтримання стабільності зако�
нодавства. Формула: майнові права потреH
бують стабільності з точки зору їх охорони 
та передбачає стабільність економіки. Зміна
економічних, податкових, дозвільних, юриH
дичноH правових правил створює підґрунтя для
тінізації економіки та прояву корупції;

держава здійснює адміністративноHпраH
вову та кримінальноHправову охорону і захист
який має чітко визначену превентивну функ�
цію, яка у безумовному порядку пов’язана з
відновленням майнових прав особи. 
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The article reveals the role of the state in the sphere of security and protection of property rights, as
well as an analysis and description of its function to protect and defend the property rights of indi�
viduals and legal entities. 

В статье раскрывается роль государства в сфере охраны и защиты имущественных прав,
анализируются ее функции по охране и защите прав собственности физических и юридичес�
ких лиц. 
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ПРАВОТВОРЧА  ДІЯЛЬНІСТЬ  
ОРГАНІВ  ДЕРЖАВНОЇ  ВЛАДИ  
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У статті розглядається період правотворчої діяльності в лісовій сфері уряду Української
Народної Республіки, аналізуються нормативні акти, прийняті у зазначеній сфері. 

Ключові слова: Лісовий департамент, Українська Народна Республіка, правотворча
діяльність, правова охорона лісів. 

Актуальність теми дослідження зумовH
лена, поHперше, критичним станом укH
раїнських лісів, який потребує вдоскоH

налення механізму застосування чинного заH
конодавства (і в цьому плані використання
вітчизняного історикоHправового досвіду моH
же стати у нагоді); поHдруге, тим, що історичH
ний досвід правового регулювання лісівницH
тва в Українській Народній Республіці (далі –
УНР) є малодослідженою темою. 

Аналіз публікацій пов’язаний із певною
складністю, оскільки понад 70 років усі маH
теріали, що стосуються УНР, перебували під
забороною. Сьогодні ж існують широкі персH
пективи освоєння цього пласту у вітчизняній
історикоHправовій науці. 

Фрагментарно питання, що розглядаютьH
ся, порушувалися у працях О. Тимощука, 
О. Логвиненко, О. Басун, П. Вакулюка, С. ГенH
сирука, О. Фурдичка, наукових розвідках укH
раїнських учених, які працювали в еміграції –
М. Шаповала, Б. Іваницького. У цілому наявH
ні матеріали носять розрізнений характер і поH
требують систематизації. 

Метою цієї статті є дослідження органіH
заційноHправових засад діяльності органів
державної влади УНР у лісовій сфері. 

Виклад матеріалів дослідження слід розH
почати з аналізу причин прийняття урядом
УНР нормативноHправових актів, що реглаH
ментували діяльність органів управління ліH
совою галуззю. Складна суспільноHполітичH
на ситуація, військові дії перервали роботу
органів державної влади УНР і звели наніH
вець багато з означених заходів. Аналіз праH

вотворчої діяльності Лісового департаменту
УНР на підставі архівних документів дозвоH
ляє виділити два етапи її розвитку: підготов�
чий, що тривав з березня по жовтень 1917 р.;
етап офіційної роботи з грудня 1917 р. до поH
чатку 1921 р. (переривався з 29 квітня по груH
день 1918 р., коли влада перейшла до гетьмаH
на П. Скоропадського). 

Підготовчий етап. Лютнева революція
1917 р., створення Центральної Ради започатH
кували демократичні перетворення в УкраH
їні, в тому числі сприяли появі значного чисH
ла громадських організацій, що опікувалися
станом лісів. Під їх керівництвом проводиH
лися з’їзди й інші збори, предметом обговоH
рення яких були проблеми, пов’язані з цим
природним ресурсом. Так, 01.07.1917 р. в Києві
було створене Крайове лісове товариство (даH
лі – КЛТ), головою якого обрано М. ШапоH
вала, заступником – Б. Іваницького, членами –
О. Макаренка, К. Павлюка, О. Мицюка [1, 
с. 4]. До завдань цієї організації належали:
збирання пропозицій щодо правильної орH
ганізації лісів, обліку їх площ, визначення
шляхів ефективізації роботи лісової галузі,
популяризації лісівничої науки. 

З метою практичного вирішення цих пиH
тань, КЛТ організував декілька з’їздів лісівH
ників. Перший із них відбувся 16.07.1917 р. в
Києві – З’їзд працівників лісового господарH
ства Київської та Подільської губерній. До моH
менту проведення цього форуму Центральна
Рада створила орган виконавчої влади – ГеH
неральний секретаріат (28.06.1917 р.). Ця
обставина дозволила лісівникам звернутися
до нього з низкою пропозицій щодо вдоскоH
налення правової охорони лісів. 

© Б. Кіндюк, 2013



І С ТО Р І Я Д Е Р Ж А В И І П РА В А

60

12/201312/2013

Другим заходом, організованим КЛТ, стаH
ло проведення Першого українського з’їзду
лісничих, лісових техніків, практиків і любиH
телів природи [2, с. 2]. Програма з’їзду передH
бачала обговорення важливих для галузі
восьми питань: організація роботи ЛКТ, веH
дення статистики лісів на Україні, вирішенH
ня проблем лісової справи, у зв’язку з провеH
денням аграрної реформи, розроблення дерH
жавної лісової політики, організація вищої та
середньої освіти, створення органів лісоупH
равління на місцях. 

Етап офіційної роботи. Початком цього
етапу стало створення в жовтні 1917 р. ЛісоH
вого департаменту УНР і призначення його
першим керівником Б. Іваницького. 

Діяльність Лісового Департаменту УНР
перебувала у тісному зв’язку із загальним наH
прямом розвитку законодавства Республіки.
Так, 01.11.1917 р. Генеральний Секретаріат
Справ Земельних опублікував відозву «Про
зносини всіх урядових і громадських інстиH
туцій, що підлягали Російському МіністерH
ству Хліборобства» [3, с. 98]. У документі місH
тився пункт, за яким із моменту проголошенH
ня Третього Універсалу будьHякі безпосередH
ні зносини українських урядів, громадських
інстанцій з російськими міністерствами маH
ли припинитися. Таким чином, установи й
організації, розташовані на території УкраH
їни, до відання яких належали сільське госH
подарство, лісоуправління та суміжні з ними
галузі, зобов’язувалися з усіх питань своєї
діяльності звертатися до Генерального СекH
ретаріату Справ Земельних. На підставі цього
документа Лісовий Департамент УНР почав
приймати під свою юрисдикцію землі лісового
фонду, розташовані та території республіки. 

Наступним кроком у процесі організації
роботи у сфері сільського господарства та
природокористування стало видання листа
Генерального Секретаріату Справ ЗемельH
них «До всіх губерніальних, повітових НародH
них (Земських) управ, сільськогосподарсьH
ких товариств та кооперативних організацій
України» (27.11.1917 р.) [3, с. 99], в якому
містився заклик до спільної праці з новою
українською владою. Передбачалося створенH
ня при сільськогосподарському відділі СекH
ретаріату Бюро праці для агрономів, лісівніH
ків та інших фахівців. Запроваджувалися спеH
ціальні анкети (програми), які місцеві струкH
тури мали надсилати до Секретаріату з меH
тою налагодження практичної роботи в краH
їні. Так, анкета про діяльність земельних коH
мітетів в Україні за 1917 р. складалася з 10 арH
кушів та містила 28 питань організаційноH
наукового характеру щодо земельних угідь,

лісів, луків [3, c. 99]. На підставі цього доH
кумента Лісовий Департамент видав циркуH
ляр від 10.04.1918 р. № 1006, згідно з яким 
усі повітові комітети мали збирати та повіH
домляти дані про ліси, розташовані на теH
риторії їх відання, зазначити обсяги щорічH
них рубок. 

З метою збереження кадрів і цінних фаH
хівців Генеральний Секретаріат УНР прийняв
постанову «Про службовців колишніх екоH
номій» (19.12.1917 р.) [3, с. 103]. Документ
закликав всіх «інтелігентних працівніків» у
сфері сільського виробництва й інших галуH
зях працювати на користь українського наH
роду. Зазначена постанова мала важливе знаH
чення для лісової галузі, оскільки до ревоH
люції майже 70 % українських лісів перебуH
вали у приватній власності, у цій сфері праH
цювало чимало кваліфікованих фахівців. 

Рада при Міністерстві земельних справ
затвердила 14.01.1917 р. структуру лісового
відомства, яка складалася з восьми департаH
ментів і відділів: адміністративний, науковоH
педагогічний, лісокультурний, лісоохоронH
ний, інженерноHмеліоративний, технікоHекоH
номічний, розподільчий, юридичний. В осноH
ву структури Лісового Департаменту поклаH
дена схема, запропонована М. Шаповалом 
у 1917 р. [2, с. 32]. 

Місцезнаходженням Лісового ДепартаH
менту стало виділена (за рішенням ГенеральH
ного Секретаріату УНР) Міністерству зеH
мельних справ колишня будівля ВсеросійсьH
кого Земського Союзу, розташована в м. КиH
єві за адресою вул. Володимирська, 19. 

Згідно з діючою в УНР схемою управH
ління державними структурами, всі заходи
проводилися Лісовим Департаментом і підH
лягали обов’язковому розгляду на засіданH
нях Ради Міністерства земельних справ. Так,
21.03.1918 р. відбулося засідання Ради під
керівництвом Міністра земельних справ 
М. Ковалевського (за присутності Є. АрхиH
пенка, М. Шаповала, Б. Іваницького). На цьоH
му засіданні заслуховувався звіт про роботу
Лісового Департаменту УНР і обговорюваH
лися шляхи розвитку лісової галузі. Реальна
ситуація з українськими лісами на той час
набула катастрофічного та некерованого хаH
рактеру. Складнощі громадянської війни, поH
воєнна розруха, зупинення роботи підприH
ємств і транспорту призвели до різкого зросH
тання екологічного навантаження на ліси. 
З причини припинення роботи лісової охоH
рони неконтрольовані рубки стали повсюдH
ним явищем. Селяни рубали ліс, продавали
його у міста, обмінювали на горілку, ніхто не
шкодував молодих посадок і насаджень [4, 
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с. 38]. Така ситуація звісно не влаштовувала
керівництво країни, і 12.04.1918 р. МіністерH
ство Земельних Справ та Лісовий ДепартаH
мент УНР видали спільний наказ «Про охоH
рону лісів». Документ складався з преамбули
та п’яти пунктів. У вступній частині перед
земельними комітетами на місцях ставилося
завдання захисту лісів від рубок, охорони
майна Лісового Департаменту. Обсяги рубок
рекомендувалося проводити у межах наявH
них або складених планів. У випадках, коли
такі плани були відсутні, вони мали затверH
джуватися згідно з дореволюційними ПравиH
лами для складання спрощених планів госH
подарства, затверджених Міністерством ЗемH
легосподарства і Державного Майна РосійH
ської імперії від 20.07.1903 р. 

Оскільки документ приймався навесні
1918 р. усім лісникам рекомендувалося зверH
нути увагу на необхідність захисту лісів від
пожеж, викорчовувань, випасу худоби. З огH
ляду на це, п. 1 Наказу покладав на місцеві
органи обов’язок із розроблення заходів щоH
до захисту лісів і залучення населення до
гасіння лісових пожеж. Пункт 2 цього акта
встановлював заборону на випасання худоби
в молодих лісах, місцях вирубок, на піщаних
грунтах, захисних ділянках. Згідно з п. 3 забоH
ронялися розкорчовування лісів під сільсьH
когосподарські угіддя. На проведення таких
робіт, як зазначалося у п. 4, потрібний дозвіл
Міністерства Земельних Справ УНР, за отH
риманням якого до Міністерства зверталися
земельні комітети. Згідно з п. 5 останні були
уповноважені самостійно надавати такі дозH
воли лише у випадках проведення лісокульH
турних робіт, тобто при висаджуванні нових
лісів, створенні лісосмуг, захисних лісів. 

Серед найбільш гострих питань, які довоH
дилося вирішувати новоствореному уряду
УНР, було земельне питання, що окремим
пунктом включало правове регулювання праH
ва власності на лісові угіддя. Це питання буH
ло винесено на засідання третьої сесії ГоловH
ного Земельного Комітету (далі – ГЗК), яка
проходила 17.04.1918 р. 

Звіт щодо роботи з кодифікації лісового
законодавства доповідав член ГЗК П. ЗатуH
ла і директор Лісового Департаменту Б. ІваH
ницький. Зазначимо, що, на думку О. Басун,
управління лісовою галуззю УНР відбувалоH
ся за такою схемою [1, с. 4]: 

•• закони щодо лісів розробляються вихоH
дячи з того, що цей природний ресурс є дерH
жавною власністю; 

•• управління лісовим господарством здійсH
нюється лісовими відділами земельних коH
мітетів; 

•• контроль за діяльністю останніх здійсH
нює Головна Лісова Управа при Міністерстві
земельних справ. Основним напрямом розH
витку лісового законодавства, означеним на
третій сесії ГЗК, стала підготовка спеціальH
ного закону щодо українських лісів. 

Одночасно із загальними питаннями, 
Лісовий Департамент УНР і його керівник
Б. Іваницький вирішували проблеми, пов’яH
зані з практичною організацією роботи лісоH
вої галузі. Вивчення архівних матеріалів дозH
волило зібрати 26 актів (наказів), виданих
Лісовим Департаментом за період із грудH
ня 1917 р. до кінця квітня 1918 р. За змістом
ці накази можна розділити на шість груп: 
про забезпечення дровами (10 наказів); про 
припинення рубок (9); про незадовільний
стан лісів (3); про охорону лісів (2); про виH
рубку лісів (1); з науковоHдослідної справи
(1 наказ). 

Робота Лісового Департаменту була пеH
рервана у зв’язку з політичними подіями –
захоплення влади гетьманом П. СкоропадсьH
ким, правління якого тривало з 29 квітня по
грудень 1918 р. 

Новий уряд України – Директорія –
відновив роботу в дуже складних умовах.
Незаконні рубки за часів громадянської війH
ни тривали з наростаючою інтенсивністю. Це
було причиною прийняття 02.01.1919 р. НаH
родним Міністром Земельних справ М. ШаH
повалом і директором Лісового ДепартаменH
ту Б. Іваницьким Наказу «Про охорону ліH
сів» [4, с. 56]. Документ складався з восьми
пунктів, що регламентували питання рубок
(п. 1), систему управління (п. 2), обсяги руH
бок (п. 3), відпуск лісу (п. 4), фінансові розH
рахунки (п. 5), охорону лісів (п. 6), складанH
ня технічних планів (п. 7) та виконання наH
казів Департаменту (п. 8). 

Незважаючи на те, що зазначений акт отH
римав назву «наказ» (формально – не вищий
в ієрархії нормативноHправових актів), за
своїм значенням він був серйозним законоH
давчим актом, адже регулював доволі широH
ке коло проблем. Цей документ і прийняті
раніше (жовтень 1917 р. – квітень 1918 р.)
заклали підґрунтя для нового закону, який
став важливою віхою у розвитку українськоH
го лісового законодавства. Це Закон «Про
Ліси УНР», підготовлений Б. Іваницьким і
підписаний від імені республіки 13.01.1919 р.
головою Директорії В. Винниченком, членаH
ми – С. Петлюрою, О. Андрієвським, секреH
тарем Ф. Швецем, державним секретарем 
М. Корчинським [4, с. 57]. З метою забезпеH
чення виконання цього документа МіністерH
ство Земельних справ видало Закон «Про заH
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гальну демобілізацію для проведення зеH
мельної та лісової реформи усіх агрономів,
лісівників, гідротехніків, землемірів та війH
ськових топографів з вищою, середньою та
нижчою оcвітою» (від 24.01.1919 р.) [4, с. 60].
Цих фахівців український уряд планував виH
користовувати для виконання ряду технічH
них робіт у сфері лісівництва. Задля пракH
тичної реалізації на місцях Закону «Про Ліси
УНР» Лісовий Департамент видав 26.04.1919 р.
Додаткову інструкцію в лісовій справі [4, 
с. 60]. Таким чином, керівництво УНР вваH
жало охорону лісів справою всього українсьH
кого народу. Бажання уряду залучити гроH
мадськість до охорони лісів було поставлено
на порядок денний під час проведення ДруH
гого Всеукраїнського з’їзду працівників сільH
ського та лісового господарств. 

На жаль, подальший розвиток лісового
законодавства в УНР перервали політичні
події. В результаті військових дій уряд ресH
публіки залишив Київ. У 1919 р. штабHквартиH
ра УНР перебувала спочатку у Вінниці, поH
тім у Кам’янецьHПодільську, у Станіславі
(ІваноHФранківську), а в листопаді 1920 р.
уряд залишив територію України і переїхав
до Польщі. 

Підбиваючи підсумки законотворчої діH
яльності Лісового Департаменту УНР, посH
тавимо питання про те, наскільки правильH
ною, з точки зору правової охорони лісів, буH
ла політика республіки. З цією метою доH
цільно виконати порівняльний аналіз нормаH
тивноHправових актів, прийнятих в УНР, та
аналогічних актів, виданих урядом більшоH
виків. Так, обидва уряди дбали про збереH
ження кадрів у лісовій галузі. Постанова ГеH
нерального Секретаріату від 19.12.1917 р.
«Про службовців колишніх економій» своїм
аналогом має виданий більшовицьким уряH
дом РРФСР від 05.04.1918 р. та підписаний 
В. Леніним лист «Усім радам робітничих, сеH
лянських, солдатських депутатів» [5, с. 10].
Один із пунктів цього документа передбаH
чав широке залучення лісових фахівців коH
лишньої царської Росії. 

Таким чином, обидва акти, видані за 
двох різних політичних режимів, ставлять
перед управлінським апаратом єдину мету –
збереження старих кадрів. Іншим прикладом
загального підходу радянської й українсьH
кої влад у вирішенні кадрових питань є видаH
ний 24.01.1919 р. Міністерством ЗемельH
них Справ УНР спеціальний закон про деH
мобілізацію з армії фахівців для проведення
земельної та лісової реформ і право цього орH
гану залучати їх на державну службу й анаH
логічний радянський акт – постанова Ради

Оборони «Про оголошення призову на війH
ськову службу всіх робітників і службовців
Головного Лісового Комітету та підпорядкоH
ваних установ і підприємств із залишенням
їх за місцем служб» від 27.06.1919 р. Цією поH
становою, підписаною вищими керівниками
Радянської Росії – В. Леніним, А. Риковим, 
Л. Красіним, Е. Склянським, звільнялися 
всі працівники лісової галузі від призову 
до Червоної Армії та залишалися на своїх 
робочих місцях для виконання державних
завдань. 

Радянський аналог Циркуляру Лісового
Департаменту від 10.04.1918 р. № 1006 містив
пункт щодо збору відомостей про українські
ліси – це постанова Вищої Ради Народного
Господарства (далі – ВРНГ) РРФСР «Про ліH
сові заготовлі» від 13.04.1918 р. [6, с. 7]. ЗгідH
но з п. 3 постанови місцеві органи влади поH
винні звітувати до повітових земельних коH
мітетів про всі виконані лісові заготовлі й їх
обсяги. Радянський акт відрізняється від укH
раїнського ступенем жорстокості, оскільки
один із підпунктів передбачає за порушення
постанови віддання винних до суду як воH
рогів революції та народу. 

Третім напрямом правотворчості, за яким
приймалися близькі за змістом нормативні
акти, є власне охорона лісів. Так, наказ МіH
ністерства Земельних Справ «Про охорону
лісів» від 02.01.1919 р. збігається за часом
свого ухвалення і за змістом з Декретом РНК
УСРР «Про охорону лісів» від 26.02.1919 р.
Четвертим напрямом є вирішення кадрового
питання. 

Висновки 

Аналіз правотворчої діяльності органів
державної влади УНР у лісовій сфері дозвоH
лив виділити два етапи її розвитку: підготов�
чий та етап офіційної роботи. 

Правотворча діяльність органів державH
ної влади УНР у сфері лісівництва мала ціH
леспрямований характер, відрізнялася логічH
ністю та врахуванням специфіки українсьH
ких лісів. Аналіз виданих урядом УНР і більH
шовицькими урядами УРСР і РРФСР норH
мативних актів свідчить, що вони збігалися
за своїми цілями та змістом. 

Дослідження правової спадщини УНР
засвідчило наявність національної моделі
розвитку лісового законодавства, реалізація
якої була перервана війною й інтервенцією
іноземних держав. 

Серед найважливіших умов, що сприяли
активній правотворчій діяльності у сфері
лісівництва в період УНР, заслуговує на уваH
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гу особистісний чинник, оскільки державні
керівники УНР М. Шаповал, Б. Іваницький,
О. Макаренко мали лісову освіту та високий
рівень професійних знань. 

Завданням подальших досліджень є вивH
чення правотворчості в лісовій галузі в періH
од керівництва країною П. Скоропадського. 
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In the article the scantily explored period of law�making activities in the field of forest area by UPR
government and, in particular, the Forest Department of the UPR, was investigated. Two stages of its
development were defined: the preparatory and formal work. The analysis of the regulations, taken in
this area, as well as the analogy between the acts issued by the authorities of the UPR and the Bolshevik
government of the USSR and RSSFR, were given.

В статье рассматривается малоисследованный период правотворческой деятельности в
лесной сфере правительства Украинской Народной Республики, анализируются нормативные
акты, принятые в указанной сфере. 
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Унауковому дискурсі сучасної юридичної
науки особливе місце посідає проблема
кримінальної субкультури. Кримінальна

субкультура, як правило, розглядалась як своH
єрідне автономне явище, іноді у контексті вивH
чення різних проблем та аспектів боротьби із
злочинністю (профілактика, причини й умови
поширення злочинності тощо). У контексті теH
орії й історії субкультур кримінальна субкульH
тура у юридичному вимірі комплексно, всебічH
но, ґрунтовно та об’єктивно не розглядалася.
Щоправда, були спроби частково провести поH
дібні розвідки (В. Анісімков, Ю. Антонян, О. БаH
греєва, О. Старков, В. Радзієвський та інші) [1–
7], коли науковці намагалися розглядати пробH
лему кримінальної субкультури як одну із склаH
дових величезного масиву субкультур [1–22].  

Більшість сучасних науковців не піддає
сумніву негативний вплив кримінальної субH
культури (навіть спроби її провідних носіїв
створити свою власну паралельну ментальність,
своєрідну, але альтернативну парадигму). Слід
зазначити, що такий підхід є доволі логічним 
і плідним, адже серед значного конгломерату
субкультур кримінальна субкультура (хоч і поH
сідає особливе місце) є однією з багатьох інших
численних субкультур. 

Мета цієї статті – констатувати наявність
важливого місця й унікального значення криH
мінальної субкультури у контексті теорії та
історії субкультур, осмислення феномена цьоH
го явища з позицій юридичної науки. 

Концептуально важливо наголосити на тоH
му, що кримінальна субкультура є чи не найH
більш дослідженою у контексті величезного маH
сиву різноманітних субкультур, а у рефлексії

юриспруденції – це чи не єдина субкультура,
яка піддавалася майже всебічному розгляду.
Кримінальну субкультуру вивчало чимало відоH
мих науковців, переважно кримінологів. Серед
них, зокрема, Ю. Александров, В. Анісімков, 
Ю. Антонян, О. Багреєва, Д. Виговський, Д. ДонH
ських, В. Дрьомін, Ю. Дубягін, І. Карпец, О. КосH
тенко, В. Пирожков, Ж. Россі, О. Старков, В. ТуH
легенов, Г. Хохряков, М. Шакір’янова, В. ШеH
мякіна, В. Шакун та інші. Разом із тим криміH
нальна субкультура лише у культурологічному
аспекті та лише побіжно розглядалась у конH
тексті субкультурології [3; 5; 6], а тому при
аналізі її місця у теорії й історії субкультур ісH
нує ще значне поле для подальших досліджень.
Кримінальна субкультура при подальших розH
робках у галузі теорії й історії субкультур може
посісти у цьому науковому напрямі одне з найH
більш значущих, ключових місць. Тим більше,
що на практиці серед окремих девіантних груп
суспільства кримінальна субкультура займає
домінуюче положення. 

Кримінальна субкультура – це вияв дестH
рукції та дегенерації (відносно культури та
культуротворчих субкультур). Існує більше деH
сятка синонімічних назв кримінальної субкульH
тури, проте основною небезпекою її є те, що воH
на виправдовує та заохочує злочинну поведінку
та злочинний спосіб життя [16, с. 109].  

У науковій літературі відомі різні варіанти
класифікації субкультур: законні (які не вихоH
дять за межі правового поля держави) та незаH
конні (наприклад, радикальні форми кримінальH
ної субкультури); позитивні, нейтральні та неH
гативні; класичні й інноваційні; резонансні (іноH
ді із зухвалим викликом суспільству тощо) і неH
резонансні; вищі та нижчі (відповідно – апH та
андерH); соціальні та професійні; перспективні
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(конструктивні) та застійні (деструктивні); деH
мократичні та недемократичні (авторитарні, тоH
талітарні, вождистські тощо); нові або передові
та застарілі або ретроградні (субкультури двоH
рян, бояр та ін.); жіночі та чоловічі (з гендерH
ною та суміжною домінантами); за колом осіб
(адміністративні тощо), вікові (дитячі, підлітH
кові, молодіжні тощо), часові (у тому числі форH
маційні: феодальні, капіталістичні тощо); поH
хідні від часових – довгострокові та короткостH
рокові (наприклад, короткострокові у складні
періоди окупації); субкультури розважального
та нерозважального спрямування; субкультури
«життєвих» умов (зумовлені складними кульH
турноHісторичними проблемами, іноді соціальH
ноHекономічними: субкультури жебраків, безH
хатченків тощо) та «вигаданих» обставин (таH
ких субкультур з 50Hх років ХХ ст. є більшість,
бо виникли вони внаслідок поширення «штучH
них» ідей і поліпшення матеріальних статків);
передові й архаїчні; проевропейські та проH
азійські (при цьому поділі є суттєві відмінності,
що зумовлено орієнтаціями не лише східHзахід
або північHпівдень, а й на певні держави, групи
країн, цінності окремих суспільств, корпораH
тивні норми ТНК), субкультури за статевими
особливостями (доволі спірні); субкультури
світоглядного (переважно релігійного) та націоH
нального (передусім етнічного) забарвлення
тощо. Різні історичні, культурні, соціальні та інші
обставини справляли суттєвий вплив на умови
народного життя, у тому числі на диференціH
ацію й особливості розвитку різних верств наH
селення, регіональних, професійних, вікових,
світоглядних та інших своєрідностей «усереH
дині» широких мас населення. Це далеко не
повний перелік, бо якщо брати лише українські
реалії, то необхідно додати діалекти, говірки як
окремі субкультури, а ширше – регіональні та
місцеві субкультури [3; 5]. 

Для усвідомлення кримінальної субкультуH
ри у контексті теорії й історії субкультур в юриH
дичному вимірі необхідно всебічно проаналізуH
вати сам концепт «кримінальна субкультура» у
його різноманітних квазіправових забарвленH
нях, починаючи від деформації правосвідомості
та закінчуючи неадекватною діяльністю та проH
типравною поведінкою. Слід усвідомлювати й
історичні чинники [2]. 

Потребують досліджень загальнотеоретичH
ні аспекти вивчення й аналізу кримінальної
субкультури. Необхідно запропонувати підходи
(гносеологічний, аксіологічний, онтологічний,
етимологічний тощо) та напрями (кримінолоH
гічний, культурологічний, психологічний, педаH
гогічний, соціологічний, біологічний тощо) виH
вчення цієї субкультури. Зазначені напрями не
можна плутати із загальновідомими теоріями
(біологічними, психологічними, соціологічниH
ми, культурологічними та ін.), які пропонують
свої пояснення та причини виникнення девіH
антної поведінки. Слід аналізувати базові (перH
винні) та похідні (вторинні) складові субкультур,
девіацій і кримінальної субкультури. 

Взаємозв’язок кримінальної субкультури та
кримінального середовища субкультури – складH
не багаторівневе питання, як і проблеми аномії
та беззаконня. При більшій чи меншій кастовосH
ті (мастості) та зашореності, різні форми криH
мінальної субкультури не є повністю ізольоваH
ними. Важливо досліджувати такі відгалуженH
ня більш глобальної субкультури беззаконня,
як тюремну субкультуру, кримінальну субкульH
туру в суспільстві, субкультуру кримінальноH
го світу, субкультуру організованої злочинносH
ті, субкультуру професійних та інших злоH
чинців тощо. 

Кримінальне середовище може розглядатиH
ся, виходячи з місця перебування злочинців
(тюремна субкультура тощо), з кола носіїв за
певним родом чи видом (середовища контраH
бандистів, шахраїв та ін.), а більш широко – на
багатьох мікроH та макрорівнях. У цілому питанH
ня злочинного мікросередовища (професійна
злочинність, наркомани, бандити, терористи
тощо), маючи свою специфіку при оцінці їх як
негативного явища, не викликають особливих
суперечок. Питання макросередовища не наH
стільки однозначні. Так, порівнюють закрите
макросередовище або макросередовища цього
типу (через свою «замкненість») з тюремним
середовищем. Прикладом замкненої культури є
«закрите» суспільство та субкультура криміH
нального світу [1; 2; 9; 12; 13; 17–21; 22]. СвоH
єрідною є позиція обґрунтування кримінальної
субкультури як складової нової комплексної,
інтегративної галузі знання – аномієлогії [3] та
як важливої частини субкультурології [5]. 

Кримінальна субкультура у контексті теH
орії й історії субкультур за своєю природою, хаH
рактером, принципами, функціями, насамперед
предметом і методом регулювання, має юриH
дичний вимір. Хоча, безумовно, кримінальна
субкультура може розглядатися не лише з поH
зицій юриспруденції, не тільки у контексті криH
мінології. Питання кримінальної субкультури є
міждисциплінарними та міжгалузевими, адже
викликають науковий інтерес у істориків, кульH
турологів, кримінологів, психологів, соціологів,
медиків, юристів, мистецтвознавців, філософів,
філологів, педагогів та багатьох інших фахівців.
У багатьох науках різні галузі приділяють чиH
мало уваги кримінальній субкультурі аномії.
Так, в юриспруденції кримінальна субкультура
у складі субкультури аномії викликає жвавий
інтерес у фахівців з теорії права, кримінального
права, кримінальноHпроцесуального права, циH
вільного права, прокурорського нагляду, криH
мінології, криміналістики тощо. Якщо взяти фіH
лософські науки, то спеціалісти з етики, естеH
тики, філософії, релігієзнавства, логіки, психоH
логії (згадаємо кримінальну, соціальну, юриH
дичну, клінічну й інші галузі психології, які неH
байдужі до кримінальної субкультури) час від 
часу звертаються до проблем, пов’язаних із деH
віантними субкультурами. 

Чимало письменників зверталося до пробH
лем кримінальної субкультури (Ф. ДостоєвH
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ський, А. Чехов, В. Шаламов, О. Солженіцин 
та інші). 

Важливою є проблема «перевтілення» субH
культур, а ще більш репрезентативним є «пеH
ревтілення» слів, коли під одним і тим самим
словом маються на увазі різні поняття у нашій
мові та на кримінальному жаргоні. Слід зазнаH
чити, що проблеми омонімів виходять за межі
кримінальної девальвації слів і підміни понять.
Так, в українській мові слово «місяць» означає
як проміжок часу, так і небесний супутник наH
шої планети (слово одне, проте це два різні поH
няття). У кримінальній субкультурі відбуваєтьH
ся трансформація понять (життя за «поняттяH
ми» передбачає і «сленгізацію» класичної моH
ви). Часто кримінальна субкультура не лише
девальвує мову, традиційні цінності та норми, а
й паплюжить їх, змінює основні їх значення, 
робить акценти на другорядному, перевертаH
ючи сенси «з ніг на голову». Так, у різних місцях
і країнах «грецький хрест відображає кількість 
судимостей, строк позбавлення волі» [16, с. 152];
купола храмів та їх кількість, Ісус Христос на
розп’ятті – символ належності до клану крадіїв
[16, с. 158]. Знаковими є і нові «значення» траH
диційних слів, наприклад: «активістка» означає
повія, «алея» – паркан, «вівтар» – стіл судії,
«амінь» – мовчи, «багажник» – карман, «балаH
лайка» – револьвер, «балерина» – інструмент краH
діїв, «балка» – внутрішній карман піджака, пальH
то, «розбити бандуру» – здійснити крадіжку з
жіночої сумки, «баня» – допит [16, с. 567–575] 
і т. д. Подібні кримінальні явища є й за кордоH
ном. Так, в Азії, перш за все у Китаї, дракон досі
вважається символом надприродних сил, не обH
межених моральними принципами [20, с. 8].
Цікаво, що свій «сленг» має чимало корпораH
тивних об’єднань. 

Основу арго злочинців склала переважно
«таємна мова «офєнєй»» – роздрібних вуличних
крамарівHлоточників. Таким чином, крамарі заH
секречували спілкування між собою з метою
більш ефективного обману покупців при продаH
жу товару. З цього можна прослідкувати етимоH
логію слова «фєня» – синоніма російського криH
мінального жаргону [10, с. 59]. У великих і маH
леньких містах, де були в’язниці, мова набувала
певних форм, запозичувала їх, зокрема, з циH
ганської, єврейської, татарської мови, почала
дещо відрізнятися від «офенської» мови і сфорH
мувалась як мова, що вживається у злочинному
середовищі [11; 14, с. 94]. На нашу думку, щоб
краще зрозуміти та проаналізувати кримінальH
ну субкультуру у контексті теорії й історії субH
культур в юридичному вимірі слід звернутися
до культури, історії, зокрема до історії розвитку
субкультур на землях України. 

У сприйнятті, оцінці та передачі різні елеH
менти та складові суто кримінальної субкульH
тури відрізняються у різних представників проH
фесійної злочинності з її різноманіттям (повій,
крадіїв тощо), організованої злочинності, «звиH
чайних» злочинців, рецидивістів, в’язнів тощо.
Ця схема потребує вдосконалення, адже є важH

ливі перехресні, безпосередні й опосередкоH
вані впливи, світові, закордонні та інші позаH
групові запозичення, «рідні» впливи навіть на
рівні виду, низка своєрідних підсистем – мініH
групи та мінісубкультури (своєрідні підсубH
культури), наприклад, професійних злочинців
та інших, які знаходяться в межах однієї, за своH
єю суттю єдиної, розгалуженої кримінальної
субкультури, у субкультурі аномії, історичній
аномієлогії. 

Градації кримінальної субкультури можуть
виступати як своєрідні кримінологічні чинники.

На нашу думку, заслуговує на увагу криH
мінологічна шкала, яка б відображала певні
рівні деградації різних складових кримінальної
субкультури беззаконня, виходячи з криміналіH
зації окремих страт кримінальної субкультури
аномії. Так, рівень деградації субкультури таH
ких професійних злочинців, як шахраї, вищий,
ніж у наркоманів; у бандитів – вищий, ніж у
повій тощо. Слід зазначити, що існують етногруH
пові, жіночі та дитячі градації протиправної
субкультури. Сутність загальної градації криH
мінальної субкультури – це, передусім, криH
міногенність, суспільна небезпечність, протиH
правність, асоціальність. Сутність окремої граH
дації кримінальної субкультури зумовлена не
лише загальною, а й специфічною складовою, із
своїми внутрішніми характеристиками (субH
культура організованої злочинності, етнокриміH
нальні субкультури, субкультура професійних
злочинців тощо). Так, кримінальна субкультуH
ра організованої злочинності має внутрішні роH
дові характеристики (організованість, згуртоH
ваність, розподіл ролей тощо). 

Видові градації кримінальної субкультури,
у межах родової, мають вужчу градацію. Так,
серед «типових» професійних злочинців, проH
фесійні хакери або професійні автовикрадачі
мають глибші технічні знання, кращу освічеH
ність, хитрість, спритність тощо на відміну від,
наприклад, професійних повій чи наркоманів.
Можливе більше розгалуження градацій криміH
нальної субкультури аномії (підроди, групи, заH
гони тощо), співставлення їх із градаціями іноH
земної кримінальної субкультури (для майбутH
ньої протидії). Ця тенденція (від загального чеH
рез особливе до окремого) зводиться насамH
кінець до індивідуального носія кримінальної
субкультури зла, певного правопорушника. Але
кримінальна субкультура та позакримінальна
субкультура аномії як реальність торкаються 
і законослухняних громадян. Один із методів
профілактики кримінальної субкультури –
звернення до традиційної духовності, до кульH
тури, традиції та віри наших батьків, дідів, праH
дідів [4; 8; 21]. 

Переважна більшість громадян України не
має відношення до кримінальних страт і кастоH
воHіндивідуальних кримінальних (де)градацій,
законослухняні громадяни не є репрезантами і
ретрансляторами кримінальної субкультури. 

Слід враховувати і специфічні нюанси тих
чи інших носіїв кримінальної субкультури безH



К Р И М І Н О Л О Г І Я

12/2013

законня. Наприклад, вуличний крадій із жіноH
чих сумочок може бути віднесений до групи
«сумочників» (спосіб крадіжки) або до «вуличH
ників» (місце вчинення злочину), не обмежуH
ючись градацією «воровського» виду чи «проH
фесійноHзлочинного» роду та загальної градації –
злочинна діяльність. 

Необхідно чітко класифікувати діячів криH
мінальної субкультури та субкультури аномії.
Ця класифікація повинна зводитися до конH
кретного носія, навіть ретранслятора злочинH
ної субкультури, вносячи окремі випадки у заH
гальну схему субкультур аномії та кримінальH
ної субкультури аномії. Треба враховувати
юридичноHпсихологічні, юридичноHсоціологічні,
юридичноHісторичні, юридичноHкультуролоH
гічні й інші комплекси, адже деякі «лихі» та вдаH
лі злочинці й їх образи знайшли відображенH
ня при міфологізації та романтизації злочинного
способу життя. 

Висновки 

У контексті теорії й історії субкультур криH
мінальна субкультура посідає важливе, навіть
провідне місце. Велике значення має її досліH
дження саме у найбільш дієвому та перспективH
ному юридичному вимірі. 

Дослідження кримінальної субкультури як
суспільної реальності сьогодення розширює
можливості для організації та здійснення ефекH
тивної протидії злочинності, до послаблення її
впливу, стає запорукою вдосконалення профіH
лактичної роботи й антикримінальної діяльH
ності, спрямованої на зменшення суспільно неH
безпечного та протиправного впливу цієї субH
культури на конкретну особу, групу, державу,
суспільство та людство.

Остаточно перемогти кримінальну субкульH
туру, на нашу думку, неможливо, проте послаH
бити та значно зменшити кримінал і кримінальH
ну субкультуру все ж реально, хоча процес приH
боркання буде важким, тривалим і проблемаH
тичним. Осмислення небезпеки багатовекторH
ності кримінальної субкультури як суспільної
реальності, її єдності та різноманітності є потреH
бою сучасності. Комплексне та системне, об’єкH
тивне, всебічне, наукове дослідження криміH
нальної субкультури, перш за все, її криміноH
логічне, історичне та культурологічне осмисH
лення, вивчення її сутності, змісту, профілактиH
ка і протидія кримінальній субкультурі мають
стати надійною запорукою поліпшенню криміH
ногенної ситуації в нашій правовій, незалежній,
молодій українській державі. Жорстке обмеженH

ня кримінальної субкультури беззаконня та
зменшення аномії як суспільної реальності сприH
ятиме зміцненню законності та правопорядку,
посиленню дисципліни та гуманізму. 
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In the paper some issues of criminal subculture are analyzed in the legal, the historical and culturological as�
pects. In particular, are described the problems which are connected with criminals’ subculturein, the questions of
analyze the criminals’ subculturein, contraculture, anticulture in the context of the theory and history of subcultures.

В статье исследуются вопросы криминальной субкультуры в юридическом и культурно�историческом
аспектах, анализируются проблемы, связанные с субкультурой преступников, вопросы изучения суб�
культуры преступников, контркультуры, антикультуры в контексте теории и истории субкультур.
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На сучасному етапі державотворення
України однією з проблем внутрішH
ньої політики держави є боротьба з

незаконним обігом наркотичних речовин. Це
гостра проблема не тільки сучасного вітчизH
няного, а й закордонного суспільства. На неH
обхідність боротьби з цим негативним явиH
щем вказують різні гілки влади, представниH
ки яких зазначають, що ця діяльність потреH
бує застосування превентивних заходів на заH
гальнодержавному рівні, а також заходів спеH
ціальноHкримінологічного й індивідуального
запобігання. 

Дослідження кримінологічної характеH
ристики злочинних посягань, пов’язаних із
незаконним обігом наркотичних речовин у
вищих навчальних закладах, є однією із склаH
дових, що повинна враховуватися при плаH
нуванні діяльності із запобігання вчинення
цього виду злочину. 

Планування діяльності із запобігання неH
законному обігу наркотичних речовин у виH
щих навчальних закладах потребує з’ясуванH
ня кримінологічної характеристики вказаH
них діянь, їх детермінантів, вивчення криміH
нологічних ознак осіб, схильних до вчинення
злочинів, пов’язаних із незаконним обігом
наркотичних речовин у цих закладах, як неH
обхідної умови для розроблення та застосуH
вання заходів спеціальноHкримінологічного
й індивідуального запобігання [1, с. 95; 2, с. 100]. 

Дослідженням особливостей особи, яка
вчиняє злочини, пов’язані з незаконним обіH
гом наркотичних речовин, займалися відомі
українські та російські вченіHкримінологи,
серед яких важливі аналітичні здобутки і
практичні рекомендації в цій галузі налеH

жать, зокрема, Ю. Антоняну, О. Бандурці, 
В. Василевичу, А. Долговій, О. Джужі, Т. КальH
ченко, Ю. Іванову, В. Пшеничному, М. ЛеH
гецькому, С. Корецькому, Я. Квітці, М. ХрупH
пі, Д. Никифорчуку, О. Стрільціву, В. СемеH
нюку та іншим [3–7]. Разом із тим проблемаH
тика запобігання наркозлочинності у вищих
навчальних закладах досліджена недостатH
нім чином. У більшості сучасних наукових
праць кримінологічні засади запобігання
наркозлочинності у вищих навчальних заH
кладах висвітлені фрагментарно, хоч зазнаH
чені питання мають важливе наукове та пракH
тичне значення. Саме тому комплексне доH
слідження особи злочинця, який вчиняє злоH
чин, пов’язаний із незаконним обігом нарH
котичних речовин у вищих навчальних заH
кладах, крізь призму сучасних реалій, із ураH
хуванням досягнень вітчизняної науки, на
основі узагальнення правозастосовної пракH
тики вбачається необхідним, актуальним і
своєчасним. 

Метою цієї статті є спроба визначення
особливостей структури особи, яка вчиняє
злочини, пов’язані з незаконним обігом
наркотичних речовин, та навчається у виH
щих навчальних закладах, встановлення
закономірностей її зміни на сучасному етаH
пі реформування законодавства на підставі
аналізу сучасних кримінологічних теорій і
результатів кримінологічних досліджень,
оскільки особа злочинця та підготовка 
її до злочинного діяння відносяться до
проблем, які завжди викликали і викликаH
тимуть пильний інтерес кримінологів [8, 
с. 34].  
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У філософському словнику структура
визначається як сукупність стійких зв’язків
об’єкта, що забезпечують збереження його
основних властивостей при різних зовнішніх
і внутрішніх змінах [9, с. 267]. Питання про
структуру особи злочинця має не тільки наH
укове, а й практичне значення, оскільки є неH
обхідною передумовою для успішного розH
роблення та правильного вирішення низки
кримінальноHправових і кримінологічних завH
дань, які зумовлюють її актуальність і поляH
гають у тому, що: на основі структури особи
злочинця має бути правильно та достатньо
повно визначена сукупність даних, які харакH
теризують злочинця; структура особи злоH
чинця дозволяє глибше зрозуміти взаємоH
зв’язок різних обставин, що характеризують
злочинця, їх роль у вчиненні злочину, вплив на
суспільну небезпеку особи злочинця; струкH
тура особи злочинця є науковою базою для
розроблення типології та класифікації злоH
чинців, що, у свою чергу, дає можливість праH
вильно вибрати з усієї сукупності запобіжH
них заходів найбільш оптимальний у певноH
му конкретному випадку [10, с. 167]. Іншими
словами, слід визначити складові структури
особи злочинця, який вчиняє злочини, поH
в’язані з незаконним обігом наркотичних реH
човин, і навчається у вищих навчальних заH
кладах. Аналізуючи з цією метою точки зору
таких вітчизняних і закордонних учених, як
Н. Кузнецова, С. Іншаков, А. Долгова, А. ЗеH
лінський, І. Даньшин, О. Джужа, В. БатирH
гарєєва, І. Богатирьов та інші, ми дійшли виH
сновку, що при дослідженні особи наркозлоH
чинця у вищих навчальних закладах доцільH
но використовувати класифікацію, запропоH
новану представниками Київської криміноH
логічної школи [11, с. 117; 12, с. 43; 13, с. 281–
291; 14, с. 97; 15, с. 60]. 

О. Джужа, В. Батиргарєєва й інші пропоH
нують таку класифікацію ознак особи злоH
чинця: соціальноHдемографічні ознаки, соціH
альноHрольові ознаки, кримінальноHправові
ознаки, моральноHпсихологічні ознаки [16, 
с. 64; 17, с. 132; 18, с. 87–92; 19, с. 67–68]. ДеH
які вчені вводять до цієї характеристики таH
кий компонент, як кримінальноHвиконавча
характеристика, проте вона стосується лише
осіб, які вже раніше відбували кримінальні
покарання, а їх відсоток серед категорії, що
досліджується, незначний і не потребує, на
нашу думку, окремого вивчення [20, с. 10–12,
21, с. 45]. 

Розглянемо ці ознаки детальніше: 
соціально�демографічні ознаки: стать, вік,

освіта, наявність професії, соціальних зв’язH
ків, матеріальне становище; 

соціально�рольові ознаки, які характериH
зують становище особи в ієрархії засуджених,
формальних і малих неформальних групах; 

кримінально�правові ознаки, які слід розH
глядати у двох формах: що передують злоH
чинній поведінці та поведінка особи в моH
мент вчинення злочину. До них слід віднесH
ти, поHперше, ставлення засудженого до: встаH
новленого законом порядку виконання та
відбування покарання, суспільно корисної
праці, соціальноHвиховної роботи, загальноH
освітнього та професійноHтехнічного навчанH
ня; поHдруге – мотиви злочину, характер і спряH
мованість посягань, одиночний чи груповий
характер злочинної діяльності, рядова чи орH
ганізуюча роль при груповому злочинному
посяганні, статтю Кримінального кодексу
України; 

морально�психологічні ознаки – світогляд,
ціннісні орієнтації, інтелектуальні ознаки,
емоційні особливості, вольові ознаки, психічH
ні аномалії, рівень потреб. 

Проведене нами дослідження криміноH
логічних ознак студентів, які вчиняли злочиH
ни, пов’язані з незаконним обігом наркотичH
них речовин, дозволило визначити такі особH
ливості: серед студентів, які вчиняли злоH
чини, пов’язані з незаконним обігом наркоH
тичних речовин у вищих навчальних заклаH
дах, превалює частка чоловіків; частка жінок
незначна (всього 6 %); як правило, всі злочиH
ни вчиняються жінками у співучасті з чоH
ловіками. 

Аналізуючи залежність злочинів від проH
філю вузу (для порівняння взяті державні
класичні та технічні університети, вузи сільH
ськогосподарського та медичного профілю),
ми дійшли висновку, що у вищих навчальH
них закладах педагогічного спрямування пиH
тома вага злочинів найменша (15 %). Це поH
яснюється частково переважанням у вузі стуH
дентівHжінок. Таку ж питому вагу мають виH
щі навчальні заклади сільськогосподарськоH
го профілю; найбільше число правопорушень
учиняють студенти технічних вищих навH
чальних закладів. При порівнянні кількості
злочинів, учинених студентами гуманітарH
них і технічних спеціальностей, більш висока
кримінальна активність виявлена у студенH
тів технічних спеціальностей. 

Рівень матеріальної забезпеченості катеH
горії осіб, яка вивчається, як правило, висоH
кий. Так, 60 % студентів жили разом із батьH
ками; 25 % – на приватних квартирах, інші –
в гуртожитку. Особисто вони вважають, що
рівень їх матеріального забезпечення низьH
кий, проте ніхто з них не шукав легального
додаткового джерела грошових доходів. 

Порівняння злочинів, пов’язаних із незаH
конним обігом наркотичних речовин, вчинеH
них студентами з числа місцевих жителів і
приїжджих (відповідно 72 % і 28 %), свідчить,
що приїжджі студенти вчиняють злочини 
набагато менше. 
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Кримінальна активність студентів зміH
нюється залежно від року навчання. Так, на
першому році навчання вона найменша, а доH
сягає свого піку на третьому та четвертому
році навчання (70 % усіх злочинів вчиняютьH
ся в цей період); на останньому році навчанH
ня вона різко знижується. У свою чергу, неH
повнолітні студенти (перший курс) украй
рідко вчиняють злочини й адміністративні
проступки (1 % загальної кількості). 

Дослідження ступеня стійкості антигроH
мадської поведінки у студентів, які вчиняли
злочини, пов’язані з незаконним обігом нарH
котичних речовин у вищих навчальних заH
кладах, свідчить, що ці студенти мали адміH
ністративні та (або) дисциплінарні стягненH
ня. Ці показники аутентичні також щодо неH
повнолітніх студентів. Зазначена обставина
має прогностичне значення і повинна врахоH
вуватися при плануванні та застосуванні заH
ходів індивідуального запобігання. 

У студентів, які вперше скоїли адміністH
ративні та дисциплінарні проступки, як праH
вило, установка на протиправну поведінку
ще відсутня. Характерною особливістю є деH
формація критеріїв оцінки суспільної небезH
пеки вчиненого діяння й ослаблення внутH
рішнього самоконтролю. Прийняття своєчасH
них профілактичних заходів до таких стуH
дентів може дати позитивні результати. 

МоральноHпсихологічні ознаки у студенH
тів, які вчинили злочини, пов’язані з незаH
конним обігом наркотичних речовин у виH
щих навчальних закладах, незалежно від моH
тивації й інших суб’єктивних детермінантів
конкретних протиправних дій, свідчить про
інтелектуальну пасивність і правовий нігіH
лізм, низьку успішність, слабку самодисциH
пліну. Переважаючі інтереси у цих осіб поH
в’язані з відпочинком, розвагами тощо. Вони
мають корисливе забарвлення соціального
спрямування, оцінюють свою майбутню проH
фесію, перш за все, з точки зору винагороди,
яку можна одержати за працю. 

Студентів, які вживають наркотичні реH
човини у вищих навчальних закладах, харакH
теризує, як правило, слабка фізична підгоH
товка, безвілля, труднощі у навчанні. Для
них характерна неправильна оцінка своєї поH
ведінки. З 200 опитаних студентів, які буH
ли затримані в стані наркотичного сп’яніння,
70 % заперечували факт вживання, виправH
довувалися, що не давали приводу до затриH
мання. 

Дослідження свідчать, що у студентів поH
ширені психічні аномалії; при цьому у стуH
дентів різних факультетів переважають певH
ні види психічної патології. Однак причинH
ноHнаслідковий зв’язок між наявністю у стуH
дентів психічної патології та вчиненням ниH
ми правопорушень не встановлений [22]. 

При вибірковому вивченні 200 медичних
карток студентів, які вчинили злочини, поH
в’язані з незаконним обігом наркотичних реH
човин у вищих навчальних закладах, ми не
встановили факту відхилень психічного хаH
рактеру. У той самий час у всіх правопорушH
ників були відхилення фізичного порядку:
захворювання зубів, органів слуху, зору, диH
хання тощо. 

Висновки 

На підставі дослідження кримінологічної
характеристики осіб, які вчиняли злочини,
пов’язані з незаконним обігом наркотичних
речовин у вищих навчальних закладах, заH
лежно від кримінальної спрямованості, сфорH
мованості правильних ціннісних орієнтирів,
здатності до правильного вибору поведінки
їх можна розділити на три групи: 

перша група (60 %) – це студенти, здатні
до правильного вибору поведінки, але в їх
поведінці спостерігається відсутність стійH
ких моральних принципів, значно знижена
самооцінка вчинків, у деяких спостерігаєтьH
ся ефект неадекватності. Про правові наслідH
ки вчинюваних діянь вони обізнані недосH
татньо та ставляться до них байдуже. ПоведінH
ка в основному відповідає соціальній спряH
мованості, домінантними мотивами й інтереH
сами. Втрата здатності до правильного вибоH
ру поведінки у цієї групи носить ситуативH
ний характер. У цієї групи спостерігається
конфлікт аморальних бажань із моральними
нормами, яким вони в силу своєї недостатH
ньої зрілості не можуть протистояти; 

друга група (35–37 %) студентів також
здатна до правильного вибору поведінки. Їх
уявлення про зміст проступку конкретніші,
хоча часто мають спотворений характер. ВоH
ни знають норми моралі та права, але ці норH
ми майже не мотивують їх поведінку. У них
виявляються мотиви примітивного, або утиH
літарного характеру. Вони легко схиляються
до вчинення злочину, але антигромадська
поведінка у них не є стійкою та стабільною.
Вчиняючи злочин, вони сподіваються залиH
шитися безкарними, як правило, значно приH
меншують ступінь своєї відповідальності. ПоH
ведінка до скоєння злочину носить у них неH
гативний характер і виражається у відсутH
ності в більшості позитивних інтересів і
прагнень; 

третя група (3–5 %) характеризується
нездатністю до правильного вибору поведінH
ки, гіпертрофованою примітивністю й обмеH
женістю інтересів, моральною спустошенісH
тю, наявністю аморальних переконань і переH
живань. 

Цій групі властиві відверте нехтування
соціальними нормами, недоброзичливість,
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The article studies the criminological characteristics of a persons, which is disposed to illegal drug
trafficking acts in higher education establishments.

В статье раскрывается актуальность исследования проблемы криминологической ха�
рактеристики личностей, которые склонны к совершению преступлений, связанных с незакон�
ным оборотом наркотических веществ, и учатся в высших учебных заведениях. 

злість, агресивність, невіра у чесність інших і
прагнення завдавати їм неприємності, небаH
жання вчитися, бравада своїми аморальними
поглядами. 

Вказані кримінологічні ознаки особи, яка
вчиняє злочини та навчається у вищих навH
чальних закладах, їх типологія має врахоH
вуватися при плануванні як заходів спеціH
альноHкримінологічного й індивідуального
запобігання поширенню наркоманії в стуH
дентському середовищі 
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Кримінологічна характеристика є одH
ним із основних термінів кримінолоH
гії, оскільки вона визначає не тільки

соціальну значимість і взаємозв’язок соціальH
ного середовища та злочинності, а й напряH
ми профілактики, що потребують першочерH
гового реагування, та необхідність розробH
лення і здійснення ефективних заходів запоH
бігання злочинності в цілому, окремих її виH
дів або конкретних злочинів. Разом із тим пиH
тання щодо тлумачення кримінологічної хаH
рактеристики залишається дискусійним. Так,
деякі автори переконані, що її можна розгляH
дати як систему ознак, що відображають: про�
сторово�часові параметри злочинів; особли�
вості, що мають значення для розуміння де�
термінант злочинних проявів; особливості, що
мають значення для організації профілактич�
ної діяльності [1]. 

На думку окремих учених, кримінолоH
гічна характеристика – це вихідний етап для
оптимізації процесу розроблення та реаліH
зації заходів профілактики злочинів. Якщо
розглядати профілактику злочинів як цілісH
ну систему, то кримінологічна характеристиH
ка є невід’ємною першочерговою її частиH
ною, а іншою – розроблення та реалізація
профілактичних заходів [2, с. 211]. Виходячи
з цього, до кримінологічної характеристики
окремих видів (груп) злочинів входять: факH
тори (причини й умови); стан виду (групи)
злочинів (суспільна небезпека, обсяг, питома
вага в обсязі усієї злочинності, інтенсивність,
структура, латентність, територіальний розH
поділ); тенденції даного виду (групи) злоH
чинів (динаміка, прогноз); кримінологічний
портрет особи злочинця, а також характерисH

тика наслідків злочинів даного виду (кільH
кість потерпілих, розмір матеріальної шкоди,
види моральної шкоди) [3, с. 34]. На нашу
думку, наведене тлумачення кримінологічH
ної характеристики є невиправдано широH
ким, перш за все у частині включення до неї
детермінант злочинних проявів і профілакH
тики злочинів. 

Пропонувалося й дещо спрощене розуH
міння кримінологічної характеристики, згідH
но з яким вона охоплює тільки кількісноH
якісні показники (рівень, структуру та динаH
міку) окремого різновиду злочинів і рівень
його латентності [4, с. 174]. Були окремі
спроби доповнити її, крім зазначених, стаH
тистично значущими показниками про струкH
турний стан як окремого виду (групи) злочиH
нів, так і особи злочинців, які їх вчинили [2]. 

На нашу думку, на особливу увагу заслуH
говує точка зору науковців, які вважають, що
даний термін охоплює статистичні відомості
про рівень, коефіцієнти, структуру та динаH
міку злочинів, опис особистості тих, хто їх
вчиняє, мотиви та цілі їх злочинної поведінH
ки [5, с. 8–9]. Однак із зазначеного розуH
міння кримінологічної характеристики безH
підставно випадають відомості про латентH
ність певного виду злочинів, інформація 
про основні риси особи потерпілого [6, с. 13–
14]. Разом із тим коефіцієнти – це складоH
ва частина (показник) рівня окремого виду
злочинів у відносних величинах, а тому воH
ни повністю охоплюються цим поняттям і 
не потребують окремого розгляду. Саме 
у зазначеному обсязі ми розглядатимемо
кримінологічну характеристику грабежів в
Україні. 

УДК  343.712 

Вадим Семененко,
ад’юнкт кафедри кримінології та кримінально�виконавчого права 
Національної академії внутрішніх справ 

КРИМІНОЛОГІЧНА  ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГРАБЕЖУ  В  УКРАЇНІ 

У статті розкривається кримінологічна характеристика грабежів в Україні, зокрема, їх су�
часний стан, тенденції, рівень, динаміка, структура та географія, а також важливість визна�
чення, врахування і використання кримінологічної характеристики злочинності. 

Ключові слова: кримінологічна характеристика грабежу, рівень злочинів проти власності,
рівень грабежів, коефіцієнт інтенсивності злочинів проти власності, коефіцієнт інтенсивності
грабежів, коефіцієнт злочинної активності злочинів проти власності, коефіцієнт злочинної акH
тивності грабежів, коефіцієнт віктимності грабежів, сучасний стан і тенденції грабежів в УкH
раїні, кримінологічний прогноз злочинів проти власності, кримінологічний прогноз грабежів,
динаміка грабежів, структурні зрушення грабежів, питома вага грабежів, географія грабежів.

© В. Семененко, 2013



К Р И М І Н О Л О Г І Я

73

12/201312/201312/201312/201312/201312/201312/201312/201312/201312/201312/201312/2013

Метою цієї статті є визначення особливосH
тей кримінологічної характеристики граH
бежів в Україні та напрямів запобігання
даним злочинам. 

В останні роки в Україні зберігається
складна криміногенна обстановка. ЗлочинH
ність набуває все нових і більш небезпечних
якостей. Прикладом цього є злочини проти
власності, що на фоні зниження злочинності
в цілому в Україні залишаються на стабільH
ному рівні з певними періодами зростання.
Так, у 2011 р. кількість злочинів проти власH
ності зросла порівняно з попереднім роком
на 6,6 % та становила 339 326, а за станом на
20.11.2012 р. кількість таких злочинів станоH
вила 296 798, що свідчить також про невелиH
ке зростання на кінець року. 

Проблемами запобігання та протидії злоH
чинам займалися такі зарубіжні та вітчизH
няні вчені у галузі кримінального права і
кримінології, як Г. Аванесов, О. Алексеєв, 
О. Бандурка, В. Голіна, І. Даньшин, О. ДжуH
жа, А. Долгова, А. Закалюк, В. Зеленецький,
А. Зелінський, О. Кальман, В. Коваленко, 
О. Колб, О. Костенко, О. Кулик, І. ЛановенH
ко, О. Литвак, В. Лунеєв, В. Малков, Г. МіньH
ковський, А. Савченко, В. Сташис, В. Тацій,
В. Туляков, В. Шакун, Н. Ярмиш та інші.
Надто поглибленим кримінальноHправовим і
кримінологічним аспектам запобігання окреH
мим видам злочинів проти власності придіH
ляли увагу С. Алфьоров, В. Батиргареєва, 
О. Гришко, С. Дьоменко, В. Ємельяненко, 
О. Ільїн, М. Коржанський, В. Кузнецов, А. КуH
рашвілі, О. Лисодєд, О. Литвак, В. НавроцьH
кий, В. Скрибця, О. Смаглюк, Ю. Філея й ін. 

Особливе місце серед злочинів проти
власності займає грабіж – відкрита насильH
ницька форма заволодіння чужим майном. 
У колишньому СРСР за період 1956–1991 рр.
кількість грабежів збільшилася в 14 разів, а в
Україні тільки за 1991–1993 рр. – у 2,2 раза.
У наступні роки їх рівень зменшується з неH
значними коливаннями. Так, у 2004 р. зареH
єстровано 60 946 грабежів. Упродовж останH
ніх років кількість цих злочинів зменшуєтьH
ся, але питома вага залишається стабільно
високою. Якщо у 2007 р. в цілому в Україні
було скоєно 32 266 грабежів, то у 2008 р. – 
26 927, у 2009 р. – 27 598, у 2010 р. – 23 000, 
у 2011 р. – 22 966, у 2012 р. – 20 737, тобто за
п’ять років відбулося кількісне зменшення
цього виду корисливих злочинів [8]. Отже,
стан злочинів проти власності, зокрема й 
грабежу, незважаючи на деякі тенденції щоH
до зменшення цієї категорії злочинів, проH
довжує залишатися стабільно високим. 

Щодо рівня злочинів проти власності, зоH
крема грабежу, то слід визначати його за допоH
могою чотирьох коефіцієнтів: коефіцієнту

інтенсивності, коефіцієнту злочинної активH
ності, коефіцієнту судимості та коефіцієнту
віктимності. Насамперед, коефіцієнт інтенH
сивності злочинності дозволяє співвіднести
кількість зареєстрованих злочинів і населенH
ня за відповідний проміжок часу на певній 
території у розрахунку на 1000, 10 000, 100 000
жителів. Якщо розрахувати за декілька періH
одів, то можна його порівняти у часі. ОскільH
ки кількість злочинів проти власності у 2012 р.
становила 355 614 злочинів, а чисельність
населення України – 45 633 600 мешканців
[7], то коефіцієнт злочинів проти власності
на 10 тис. жителів в Україні у 2012 р. становить
77,9. У порівнянні з 2011 р., коли кількість
таких злочинів становила 339 326, чисельH
ність населення – 45 778 500 мешканців, коH
ефіцієнт збільшився, адже у порівняльному
році він становив 74,1. У 2010 р. кількість таH
ких злочинів становила 316 930, чисельність
населення України – 45 962 900 мешканців, 
а коефіцієнт інтенсивності злочинів проти
власності – 69,0. 

Ситуація щодо рівня інтенсивності граH
бежів на 10 тис. населення у країні дещо інH
ша: у 2010 р. коефіцієнт інтенсивності граH
бежів становив 5,01; у 2011 р. – 5,02; у 2012 р. –
4,54, тобто на фоні зростання коефіцієнта інH
тенсивності злочинів проти власності інтенH
сивність вчинюваних грабежів має невелике
коливання, але є стабільно високою. 

Коефіцієнт злочинної активності насеH
лення (далі – К.з.а.н.)відображає частоту
вчинення кримінальних правопорушень мешH
канцями регіону у розрахунку на 1000, 10 000
або 100 000 населення регіону. Коефіцієнт
злочинної активності населення по країні на
10 тис. жителів у 2010 р. становив 49,2; у
2011 р. – 49,3; у 2012 р. – 46. Щодо злочинів
проти власності, зокрема грабежів, цей коH
ефіцієнт визначити не можливо, оскільки у
статистичних даних органів внутрішніх справ
не відображається розподіл злочинців на груH
пи за окремими видами злочинності та злоH
чинів. Така ситуація є неприйнятною, адже саH
ме особа злочинця є безпосереднім адресаH
том профілактичних заходів, що здійснюютьH
ся всіма суб’єктами запобіжної діяльності, зоH
крема органами внутрішніх справ. Подібний
стан речей із коефіцієнтом судимості, що віH
дображає частоту судимих мешканців регіону,
які вчиняють кримінальні правопорушення,
у розрахунку на 1 000, 10 000 або 100 000 жиH
телів. 

Коефіцієнт віктимності (далі – К.в.) дозH
воляє співвіднести кількість потерпілих від
злочинів і населення за відповідний проміH
жок часу на певній території у розрахунку на
1 000, 10 000, 100 000 жителів. Коефіцієнт
віктимності на 10 тис. жителів у країні у 2010 р.
становив 69,9; у 2011 р. – 75,2; у 2012 р. – 73.
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Потерпілими від грабежів у 2010 р. стали 
22 979 осіб (К.в. – 5); у 2011 р. – 22 574 (К.в. –
4,9); у 2012 р. – 21 445 (К.в. – 4,7) [8]. 

Аналіз сучасного стану і тенденцій злоH
чинів проти власності свідчить, що у 2009 р.
зареєстровано 242 776 злочини, у 2010 р. –
316 930 злочинів, у 2011 р. – 339 326, у 
2012 р. – 355 614 злочинів. За допомогою
табличного процесора MSExcel, можна здійсH
нити короткостроковий кримінологічний
прогноз злочинів проти власності в Україні
(рис. 1). 

Рис. 1. Тенденції  злочинів  проти  власності  в  Україні

Злочини проти
власності

— Експоненціальна
(злочини проти
власності)

Рис. 2. Тенденції  грабежу  в  Україні

Грабіж 
(ст. 186 КК України)

—   Поліноміальна
(ст. 186 КК України)
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Якщо у 2007 р. в Україні було скоH
єно 32 266 грабежів, то у 2008 р. – 26 927, 
у 2009 р. – 27 598, у 2010 р. – 23 000, 
у 2011р. – 22 966, у 2012 р. – 20 737 грабежів.
Тенденції грабежів представлені на рис. 2. 

Динаміка грабежів відображає зміни у
стані, структурі, характері та географії злоH
чинності протягом певного періоду на відпоH
відній території (таблиця). 

Період злочинності проти власності заH
лишимо той, що розглядається, а динаміку
відобразимо у діаграмі (рис. 3). 
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Поширеність злочинів проти власності й
їх складових – грабежів в Україні розподіH
ляється таким чином: найвищий рівень – ДоH
нецька, Дніпропетровська, Одеська, ХарH
ківська, Запорізька, Луганська, Львівська,
Миколаївська області, м. Київ, АРК; середній –
Київська, Полтавська, Кіровоградська, СумH
ська, Черкаська, Вінницька, Херсонська, ХмельH
ницька, Житомирська області, м. СевастоH
поль; найнижчий рівень – Чернігівська, ВоH
линська, Рівненська, Закарпатська, ІваHноH
Франківська, Чернівецька, Тернопільська
області. 

Майже в усіх регіонах країни спостеріH
гається зростання злочинів проти власності
й одночасне зменшення їх виду – грабежу.
Це може свідчити як про послаблення здійсH
нення профілактики злочинів у цій сфері,
так і про низьке їх виявлення, розкриття та
розслідування. Прикладом може бути приH
мирення злочинця та потерпілого (як це пеH
редбачено чинним Кримінальним процесуH
альним кодексом). Є підстави вважати, що у
найближчій перспективі становище навряд
чи зміниться на краще. Слід також зазначиH

ти, що грабежі все частіше відбуваються з неH
законним проникненням у житло, організоH
ваною групою, у великому розмірі. Це сусH
пільно небезпечне діяння проти власності, як
свідчить практика, характеризується висоH
кою латентністю; спостерігається тенденція
до збільшення частки грабежів, скоєних орH
ганізованими злочинними групами. Це зуH
мовлюється тим, що вжиті заходи щодо проH
філактики, зокрема виявлення, розкриття,
розслідування та покарання винних у вчиH
ненні грабежів, не приносять задовільного
результату. У зв’язку з цим необхідно додатH
ково вивчати стан законодавчого регулюванH
ня складу даного злочину та відповідальносH
ті за його вчинення, вдосконалювати відповідH
ну правозастосовну практику, підвищуваH
ти ефективність діяльності державних і регіоH
нальних органів щодо запобігання вчиненню
грабежів. 

Слід зазначити, що у науці та правозастоH
совній практиці виникає чимало спірних пиH
тань, пов’язаних із кваліфікацією діянь, що
містять ознаки грабежу, перш за все це стоH
сується відмежування грабежу від суміжних

Динаміка грабежів в Україні 

Показник 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.

Кількість грабежів 32266 26927 27598 23000 22966 20737

Ланцюговий темп росту, % 0,83 1,02 0,83 0,99 0,90

Базисний темп росту, % 0,83 0,86 0,71 0,71 0,64

Рис. 3. Динаміка злочинів проти власності в Україні
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складів злочинів – крадіжки, розбою тощо.
Трапляються судові рішення, де діяння, споH
чатку кваліфіковане як розбій, перекваліфіH
кується потім на грабіж, і навпаки. Те ж стоH
сується і співвідношення складів грабежу та
крадіжки. Як правило, помилки при цьому
відбуваються через неправильну оцінку інH
тенсивності насильства, що застосовується
при вилученні чужого майна у потерпілого, а
також неправильну оцінку способу вчинення
розкрадання (таємного чи відкритого). ТаH
кож мають місце випадки неоднозначного
трактування питання психічного насильства,
наприклад, при оцінці демонстрації кастетів,
макетів вогнепальної зброї. Свого наукового
осмислення потребують питання застосуванH
ня кваліфікуючих ознак, притаманних грабеH
жу. Багато проблем є у сфері запобігання
грабежам, де ще до нинішнього часу не сфорH
мована система профілактики майнових злоH
чинів. Діяльність державних і місцевих суH
б’єктів профілактики злочинів у цьому наH
прямі не відповідає вимогам суспільства, і
тут необхідно, насамперед, зосередити увагу
на діяльності органів внутрішніх справ, де
зосереджуються основні ресурси із запобіH
гання та протидії грабежам. 

Проведений аналіз дозволяє зробити ви�
сновок про необхідність дослідження та пракH
тичного використання кримінологічної хаH
рактеристики грабежів, грабіжників, криміH
нологоHвіктимологічної характеристики поH
терпілих від грабежів, на основі яких визнаH
чатимуться пріоритетні напрями, форми і
методи профілактичної роботи всіх суб’єктів

запобіжної діяльності у цій сфері, а органами
внутрішніх справ розроблятимуться та здійH
снюватимуться дієві заходи щодо запобіH
гання грабежам. Крім того, потрібно також
врахувати зарубіжний досвід, адже він не виH
користовується у повному обсязі, а корисні
норми (з точки зору запобіжної діяльності) не
імплементуються у вітчизняне законодавство. 
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The scientific article is devoted to one of the most important structural components of crime in
Ukraine – property crimes, particularly robberies. The content of this article the criminological charac�
teristics of robberies in Ukraine, in particular: current status, trends, level, dynamics, structure and 
geography. Noted the impance of identifying, recording and use of criminological characteristics 
of crime in general, particularly robbery, for the practice of preventing and combating this phenomenon
and its components. 

В статье раскрывается криминологическая характеристика грабежей в Украине, в част�
ности их современное состояние, тенденции, уровень, динамика, структура и география, а 
также важность определения, учета и использования криминологической характеристики
преступности. 
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Існування України як незалежної та правоH
вої держави передбачає вироблення надійH
ного механізму забезпечення регулювання

та захисту існуючих у суспільстві господарсьH
ких відносин. Однією з ланок цього механізму є
встановлення у кримінальному законодавстві
норми про протидію законній господарській
діяльності (ст. 206 Кримінального кодексу
(далі – КК) України), що передбачає відпоH
відальність за протиправні посягання не тільки
на суспільні відносини у сфері господарювання,
а й на відносини власності, що виступають неH
обхідною складовою господарських цінностей.
Разом із тим незважаючи на досить тривале
нормативне закріплення цієї норми у практичH
ній діяльності правоохоронних і судових орH
ганів вона не знайшла свого належного застосуH
вання. Однією з причин цього є її певна недосH
коналість. Протидія законній господарській
діяльності здійснюється різноманітними споH
собами, які з часом удосконалюються, що поH
требує від ученихHправників продовження наH
укових розробок, спрямованих на вдосконаH
лення цієї норми та розроблення рекомендацій
щодо практики її застосування. 

Наукові дослідження проблем кримінальH
ної відповідальності за протидію законній госH
подарській діяльності здійснювали П. АндрушH
ко, А. Бойко, О. Дудоров, О. Кальман, В. КиH
ричко, В. Мойсик, Г. Марітчак, П. МатишевсьH
кий, О. Перепелиця, М. Погорецький, Л. Скора,
Є. Стрельцов, М. Хавронюк та інші, а також заH
рубіжні вчені Б. Волженкін, Н. Лопашенко, 
З. Незнамова, Т. Погосян та інші. Разом із тим
питання вдосконалення цього складу злочиH
ну внаслідок певної обмеженості способів його 
вчинення потребують продовження подальших
досліджень. 

Спосіб у виді погрози розголошення відоH
мостей, які потерпілий чи його близькі родичі
бажають зберегти в таємниці, присутній як у

складі злочину у виді вимагання, так і у деяких
інших складах злочинів, наприклад, статтях 154,
262, 308 КК та інших. У цих нормах зміст споH
собу здійснення злочину та категорія «шанH
таж» виступають як співвідношення загального
і часткового. У диспозиціях статей 120, 303 КК
шантаж прямо вказаний як спосіб скоєння цих
злочинів. Окремі норми КК передбачають відH
повідальність за різні форми розголошення певH
них відомостей: статті 132, 145, 168 та інші. В конH
тексті цього дослідження розглянемо приклад
КК Республіки Молдова, який у своїй редакції
прямо не передбачає норму про відповідальність
за протидію законній господарській діяльності,
але містить ст. 247 (примушування до укладення
угоди або до відмови від її укладення). ОсновH
ний склад цього злочину передбачає відповіH
дальність за примушування до укладення угоди
або до відмови від її укладення, що поєднане із
погрозою застосування насильства, знищення
або пошкодження майна, розповсюдження відоH
мостей, які можуть заподіяти значну шкоду праH
вам та охоронюваним законом інтересам особи
або її близьких родичів, при відсутності ознак
шантажу [1].

Досліджуваний спосіб вчинення злочину
знайшов своє місце також в інших джерелах заH
рубіжного кримінального законодавства. НаH
приклад, ст. 213Hа КК Болгарії передбачає відH
повідальність за шантаж, тобто за діяння особи,
яка з метою того, щоб примусити іншу особу
позбавитися від майна чи права або прийняти
на себе майнове зобов’язання, погрожує такій
особі насильством, оприлюдненням деяких гаH
небних обставин, із заподіянням шкоди майну
або іншою деякою незаконною дією суттєвих
наслідків для тієї особи або його/її родичів [2].
Аналогічна норма присутня й у ст. 211 КК РуH
мунії [3]. 

С. Ожегов термін «шантаж» визначає як неH
порядні дії, погрозу викриття, розголошення
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виді протидії законній господарській діяльності. 

Ключові слова: спосіб, шантаж, обман, відомості, потерпілий, факти, документи, госпоH
дарська діяльність. 
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компрометуючих відомостей із метою вимаганH
ня, а також взагалі погрозу, залякування чимH
небудь із метою створити вигідну для себе обH
становку [4, с. 727]. В юридичному енциклопеH
дичному словнику за редакцією О. Сухарєва
поняття «шантаж» ототожнюється з вимаганH
ням, де зазначено, що шантаж – це злочин, анаH
логічний вимаганню [5, с. 409]. Зміст погрози
тлумачиться як залякування, обіцянка заподіH
яти комуHнебудь неприємність; поширити –
стати доступним, відомим для багатьох [4, с. 540,
673]. М. Мельник вважає, що «сенс погрози при
вимаганні полягає в залякуванні особи, до якої
пред’явлена вимога, з метою забезпечити виH
гідну для винного поведінку. Погроза повинна
бути дійсною і реальною. При визначенні дійсH
ності й реальності погрози необхідно виходити
із суб’єктивного відношення до неї винного та
суб’єктивного сприйняття її потерпілою осоH
бою» [6, с. 515]. 

У пункті 13 постанови Верховного Суду
України «Про судову практику у справах про
злочини проти власності» від 06.11.2009 р. № 10
вказується, що під відомостями, які потерпілий
або його близькі родичі бажають зберегти в
таємниці, слід розуміти такі дійсні або вигадані
дані про їх, їхні дії та дії, зроблені відносно них,
розголошення яких з будьHяких міркувань не є
для них бажаним. До таких відомостей, зокреH
ма, можуть відноситися дані про інтимні стороH
ни життя, захворювання, аморальні вчинки,
злочинну діяльність тощо. Погроза поширити
зазначені відомості означає можливість повідоH
мити про них будьHяким способом хоча б одній
особі, якій вони не були відомі, якщо потерпілі
особи бажали зберегти їх у таємниці. Головне
при цьому, щоб погроза поширити такі відоH
мості здатна була примусити потерпілого викоH
нати пред’явлену до нього вимогу [6, с. 516]. 

О. Рарог зміст зазначеного способу визнаH
чає як поширення відомостей, що ганьблять поH
терпілого або його близьких (про їх інтимне
життя, стан здоров’я, ганебних фактах біографії
тощо), а також поширення інших відомостей, які
хоча і не є ганебними, але у випадку розголошенH
ня можуть заподіяти істотну шкоду правам і заH
конним інтересам потерпілого або його близьких
(відомості, що становлять комерційну таємницю;
відомості, що становлять таємницю приватного
або сімейного життя тощо) [7, с. 368].

Слід зазначити, що під кримінальноHправоH
вим визначенням категорії шантаж слід розу�
міти умисні дії, вчинені суб’єктом злочину у вигля�
ді дійсного та реального залякування потерпілої
особи поширити серед інших осіб відомості, які їм
раніше були невідомі, що ганьблять потерпілого
або його близьких, або інші відомості, з метою
примусити його виконати пред’явлені вимоги або
забезпечити вигідну для винного поведінку. Таким
чином, відомостями, що виступають предметом
шантажу, є: ганебні факти про інтимні сторони
життя, аморальні вчинки, злочинну діяльність,
про стан здоров’я, ганебні факти біографії поH
терпілого або його близьких; інші відомості, які

хоча й не є ганебними, але у випадку їх розголоH
шення можуть заподіяти істотну шкоду праH
вам і законним інтересам потерпілого або його
близьких (відомості, що становлять комерційH
ну таємницю; відомості, що становлять таємниH
цю приватного або сімейного життя тощо). НаH
певно, погроза розголошення небажаних для
потерпілого або близьких йому осіб відомостей
має не менш негативні наслідки, ніж погроза
застосування насильства або пошкодження чи
знищення майна. Відсутність цієї ознаки в доH
сліджуваному складі злочину, на нашу думку,
суттєво ускладнює її застосування на практиці. 

Розглядаючи різноманітні способи вчиненH
ня досліджуваного злочину необхідно, на нашу
думку, звернути увагу на таку їх різновидність,
як обман. 

На доцільність аналізу цього питання вкаH
зують факти вчинення протидії законній госпоH
дарській діяльності саме із застосуванням цьоH
го способу. 

Так, один із генеральних директорів крупного
російського підприємства зазначив, що у нього буH
ло незаконно відібрано два підприємства шляхом
підроблення всіх підписів засновників, застосовано
фальшиву печатку нотаріуса, після чого цю власH
ність було п’ять разів перереєстровано у податкоH
вій інспекції, а в подальшому ці підприємства буH
ли відчужені добросовісним покупцям [8, с. 6–7].
Аналогічні злочинні способи у сучасному житті
набули поширення й є стандартними при здійсненH
ні рейдерських захоплень.

Відповідно до свого філологічного тлумаH
чення обман передбачає введення в оману, неH
доброзичливе відношення до когоHнебудь; хибH
не уявлення про щоHнебудь, помилку [4, с. 346].
У чинному кримінальному законодавстві цей
спосіб як обов’язкова ознака об’єктивної стороH
ни складу злочину прямо передбачено у низці
норм, а саме – у ч. 2 ст. 142; частинах 2 та 3 ст. 143;
ст. 144; ст. 149; частинах 1–3 ст. 157; частинах 1,
2 ст. 160; частинах 2, 3 ст. 161; ст. 173; ст. 190; ст. 192;
ст. 2581; ст. 303; частинах 1, 2 ст. 357; частинах
1, 3 ст. 409 КК. Крім того, у багатьох нормах обH
ман виступає як форма об’єктивної сторони
складу злочину, наприклад у статтях 1881, 205,
2091, 212, 222, 233, 289, 353, 366 КК та інших. 

КК Іспанії передбачає у ст. 292 відповіH
дальність за діяння осіб, які нав’яжуть або виH
користають для себе або для третіх осіб, на шкоH
ду суспільству або будьHкому з партнерів шкідH
ливого договору, прийнятого із застосуванням
обману [9]. 

На обман, як складову перешкоджання, вкаH
зано також у ч. 2 ст. 6 Закону України «Про виH
бори народних депутатів», де зазначено, що «заH
стосування насильства, погроз, обману, підкупу
чи будьHяких інших дій, що перешкоджають
вільному формуванню та вільному виявленню
волі виборця, забороняється». Пленум ВерховH
ного Суду України у своєму роз’ясненні, що місH
титься у п. 17 постанови «Про судову практику
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у справах про злочини проти власності» від
06.11.2009 р. № 10 вказує, що обман – це повіH
домлення потерпілому неправдивих відомостей
або приховування певних обставин. 

П. Матишевський, розкриваючи зміст катеH
горії «обман» зазначав, що при повідомленні
потерпілому неправдивих відомостей має місце
активна форма шляхом активної дезінформації
потерпілого; при приховуванні від потерпілого
певних обставин – має місце пасивна форма
шляхом замовчування істини, неповідомлення
потерпілому відомостей про обставини, знання
яких істотним чином вплинуло би на поведінку
останнього не на користь винного [10, с. 442].
Доповнюючи наведену точку зору, О. Смаглюк
стосовно злочину, передбаченого ст. 190 КК,
вказує, що «обман – це повідомлення завідомо
неправдивої інформації або приховування, заH
мовчування інформації про якіHнебудь факти та
обставини, повідомити про які було необхідно,
спрямовані на введення потерпілого в оману
або на підтримку помилки особи з метою завоH
лодіння чужим майном, і які привели до такого
стану потерпілого» [11, с. 191]. 

Аналіз наукових досліджень і судової пракH
тики свідчить, що обман як спосіб протидії заH
конній господарській діяльності може бути заH
стосовано в обох формах. При активній формі
обману винна особа може використовувати підH
роблені протоколи зборів учасників товаристH
ва; підроблені платіжні документи [12, с. 6]; заH
здалегідь неправдиву інформацію про роботу
підприємства, яка надається до судових і правоH
охоронних органів; створення фіктивних фірм –
«прокладок», на які за допомогою фіктивних
угод переоформлюється майно підприємства;
фальсифікацію матеріалів перевірок і криміH
нальних проваджень; підроблені документи, що
вносяться до органу державної реєстрації; підH
роблені нотаріальні документи; неправомірну
відмову в реєстрації суб’єкта господарювання
тощо. При пасивній формі обману може мати
місце неповідомлення власникам акцій про час
і місце проведення зборів акціонерів, судових
засідань, тендерів. Всі ці обманні способи у своH
їй сукупності є засобом для досягнення злочинH
ної мети протидіяти законній господарській діH
яльності. Зазначимо, що у випадку, коли при вчиH
ненні цього злочину будуть застосовуватися
обманні способи, передбачені статтями 205 (фікH
тивне підприємництво); 2221 (маніпулювання
на фондовому ринку); 2231 (підроблення докуH
ментів, що надаються для реєстрації випуску
цінних паперів) КК, такі дії не потребують окH
ремої кваліфікації у зв’язку із тим, що вони висH
тупають невід’ємним способом вчинення цього
злочину. Обґрунтовуючи цю тезу, звернімося
до висновку В. Навроцького, відповідно до якоH

го ідеальна сукупність відсутня, коли діянням
заподіяні наслідки, що вказують на порушення
підпорядкованих між собою об’єктів [13, с. 342].
Враховуючи тотожність об’єктів цих складів
злочинів, можемо стверджувати про відсутність
ідеальної сукупності при вчиненні зазначених
суспільно небезпечних діянь. 

На нашу думку, запропоновані зміни усуH
нуть надмірну кваліфікацію цього злочину та
сприятимуть досягненню завдань кримінальноH
го провадження стосовно забезпечення швидH
кого, повного та неупередженого розслідування
та судового розгляду (ст. 2 КПК). 

Проведений аналіз дозволяє зробити вис�
новок, що шантаж та обман на сучасному етапі
є досить поширеними способами, які викорисH
товуються при протидії законній господарській
діяльності. Відсутність зазначених способів у
редакції ч. 1 ст. 206 КК, на нашу думку, є суттєH
вою прогалиною, що повинна бути усунена їх
уведенням до диспозиції досліджуваного склаH
ду злочину. 
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The present article deals with the content analysis of the categories blackmail and cheat as of criminal
ways at counteraction to legitimate economic activity. 

В статье анализируется содержание категорий «шантаж» и «обман» в качестве способов совер�
шения преступления в виде противодействия законной хозяйственной деятельности. 
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Накопичувальна система пенсійного страH
хування, як альтернатива і доповнення
до обов’язкової солідарної системи, діє у

багатьох країнах. Її основне призначення та меH
та – залучити пенсійні внески громадян, розH
містити їх у різного роду інвестиційних проекH
тах, тобто здійснити накопичення пенсійного
капіталу. Таким чином отримується інвестиційH
ний прибуток, а при настанні пенсійного віку й
інших соціально значимих обставин громадяни
отримують додаткові пенсійні виплати. 

На шляху створення в Україні системи наH
копичувального пенсійного страхування прийH
нято ряд важливих нормативних актів. Уперше
на законодавчому рівні як самостійний рівень
пенсійної системи України накопичувальна сиH
стема закріплена Законом України «Про заH
гальнообов’язкове державне пенсійне страхуH
вання» від 09.07.2003 р. № 1058. На його розвиH
ток схвалена Стратегія розвитку пенсійної сисH
теми, затверджена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 15.12.2005 р. № 525Hр.,
якою створення обов’язкової накопичувальної
системи визначено пріоритетним завданням. 

Концепія реформування пенсійної системи
України передбачає послідовну реалізацію наH
копичувальних засад. Запровадження накопиH
чувальної системи має завершити формування
нової пенсійної системи України. На першому
етапі планується здійснити заходи щодо збаH
лансування пенсійної системи України та заH
вершити формування інституційноHтехнічних
компонентів накопичувальної системи пенсійH
ного страхування (2010–2013 рр.), а на другому
(2014–2017 рр.) – поступово її впровадити. ОдH
нак практична реалізація згаданих кроків значH
но ускладнюється різного роду факторами, більH
шою мірою політичного й економічного харакH
теру. Тому розв’язати питання запровадження
накопичувального пенсійного страхування можH
на лише на основі загальнодержавних програм соH
ціальноHекономічного розвитку. 

Пенсійна реформа в Україні супроводжуH
ється активним науковими дослідженнями,
гострими науковими дискусіями та полемікою.
Особливо гостро питання пенсійного забезпеH
чення постали при проведенні другого етапу пенH
сійної реформи у 2011 р. Серед вітчизняних наH
уковців, які досліджують питання реформуванH
ня пенсійної системи України, зокрема проблеH
му запровадження накопичувального пенсійноH
го страхування, заслуговують на увагу роботи 
В. Андріїва, О. Коваля, С. Кропельницької, О. МосH
каленка, І. Оклей, П. Пилипенка, С. Прилипка,
Б. Сташківа, Т. Солоджук, М. Стадник, Н. ХуH
торян, М. Шумила, О. Ярошенка [1; 2] та інших
науковців. Активно питання пенсійного накоH
пичення висвітлюється російськими науковцяH
ми Ю. Вороніним, М. Захаровим, Е. Тучковою,
Є. Мачульською, Г. Сулеймановою та ін. 

Мета цієї статті полягає у дослідженні факH
торів, що впливають на запровадження накоH
пичувальної системи пенсійного забезпечення
в Україні й її функціонування, аналізі переH
думов ефективності та дієвості введення накоH
пичувального компонента пенсійної системи. 

Об’єктивними факторами, що зумовлюють
потребу у запровадженні в Україні накопичуH
вальної системи пенсійного страхування, є соці�
ально�демографічна та економічна ситуація в
державі. Демографічна ситуація в Україні є одH
нією з найскладніших у Європі, адже домінуH
ючими демографічними тенденціями в Україні є
старіння населення, зниження народжуваності.
Згідно з даними АналітичноHдорадчого центру
«Блакитна стрічка» показник співвідношення
кількості пенсіонерів до кількості платників
пенсійних внесків у 2012–2013 рр. становить
87%, а до 2050 р. він сягне 125 %. Іншими словаH
ми, за умови збереження існуючих демографічH
них тенденцій четверо працівників повинні 
будуть утримувати п’ятьох пенсіонерів [3, с. 11].
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Подібні тенденції притаманні практично всім
зарубіжним країнам, однак розвинуті європейH
ські держави вже давно розпочали вживати заH
ходів до мінімізації негативних наслідків фіH
нансової кризи та складної демографічної ситуH
ації. Останніми роками у пенсійних системах
розвинутих країн спостерігається тенденція до
встановлення щільнішого зв’язку розмірів пенH
сій із обсягами фактично сплачених страхових
внесків [3, с. 3]. Такий підхід дозволяє підсилиH
ти страховий характер пенсійних систем, ствоH
рити механізм, що мотивує застрахованих осіб
до участі у фінансуванні системи, знизити можH
ливості та мотивацію уникнення сплати страхоH
вих внесків. В офіційних документах ЄС встаH
новлені конкретні напрями переходу до нових
пенсійних схем до 2020 р. Прогнозується, що за
цей період у пенсійних виплатах частка соліH
дарної системи знизиться з 84 % до 64 %; при 
цьому накопичувальний компонент збільшитьH
ся з 25 % до 29 %, а незначна на сьогодні частка
добровільного приватного страхування збільH
шиться у три рази – з 1,5 % до 4,5 % [4, с. 25].  

Пострадянські країни, країни Східної та
Центральної Європи лише нещодавно відчули
нагальну потребу введення додаткових фінанH
сових джерел у систему пенсійного забезпечення.
У Російській Федерації другий і третій рівень
пенсійної системи заснований на принципі наH
копичення. Накопичувальна частина пенсії (2–
6 % фонду оплати праці) надходить на індивідуH
альний рахунок працівника. Майбутній розмір
виплат залежить від внесків працівника та доH
ходів від інвестування накопичувальної частиH
ни пенсії [5, с. 4]. У Казахстані з 1998 р. відбуH
вається реформа пенсійної системи за чилійсьH
ким зразком: протягом 30 років передбачаєтьH
ся збереження солідарного рівня, але внески до 
нього знижуються з 25,5 % до 15 % фонду 
заробітної плати. Обов’язковий другий рівень
фінансується працівниками у розмірі, що дорівH
нює 10 % заробітної плати. Третій – добровільH
ний рівень формується за рахунок відрахувань
роботодавцем або приватних добровільних внесH
ків [5, с. 4]. Накопичувальні пенсійні системи,
сформовані на принципах пенсійного страхуH
вання, почали запроваджувати в Болгарії, СлоH
ваччині, Хорватії, Румунії, Словенії, Македонії.
На жаль, Україна відстає не лише від розвинуH
тих країн Західної Європи, а й від країн постH
соціалістичного простору у темпі та формах проH
ведення пенсійної реформи, зокрема у питанні
запровадження накопичувального елементу пенH
сійного забезпечення. 

Питання запровадження накопичувального
пенсійного страхування в Україні поки не виріH
шене. Багато у чому відповідь на нього мав дати ЗаH
кон України «Про заходи щодо законодавчого реH
формування пенсійної системи» від 08.07.2011 р.
№ 3668. Однак він закріпив в основному зміни
щодо умов призначення пенсій у солідарній
системі, зокрема у частині підвищення пенсійH
ного віку для жінок та тривалості страхового стаH
жу, а конкретні питання запровадження накоH

пичувальної частини пенсії, визначення правоH
вої природи накопичувального механізму пенH
сійного страхування залишилися відкритими.
Розробники Закону апелювали до цифр і навоH
дили дані статистики, за якими у 2010 р. з дерH
жавного бюджету на покриття дефіциту бюджеH
ту Пенсійного фонду України було виділено
майже 34,4 млрд грн. У 2011 р. дефіцит бюджеH
ту Пенсійного фонду України становив понад
20 млрд грн або майже 10 % загальних видатків
бюджету Пенсійного фонду України [1, с. 3]. На
сьогодні ситуація не лише не змінилась, а й значH
но погіршилася. За даними Пенсійного фонду,
за наслідками 2012 р. реальний дефіцит кошH
тів Фонду у 2012 р. досяг 27,2 млрд грн, із яких
15,3 млрд грн покривалися за рахунок коштів
державного бюджету, передбачених на цю мету
Законом України «Про Державний бюджет УкH
раїни на 2012 рік» [2]. Це свідчить про подальH
ше зростання дефіциту бюджету Пенсійного
фонду України, яке не можна подолати лише
підвищенням пенсійного віку та збільшенням
тривалості страхового стажу. Потрібні компH
лексні заходи щодо збалансування трьох рівнів
пенсійної системи, насамперед між солідарною
та накопичувальною. Однак відповіді на питанH
ня про те, коли почне функціонувати накопиH
чувальна система, Закон не дає. Відповідно до
п. 9 Прикінцевих положень Закону України від
09.07.2003 р. № 1058 прийняття закону про спряH
мування частини страхових внесків до НакопиH
чувального фонду здійснюється лише після виH
конання таких умов: 

•• забезпечення виплати пенсій у солідарній
системі в розмірі, передбаченому ч. 3 ст. 46 КонсH
титуції України; 

•• збалансованість бюджету Пенсійного фонH
ду відповідно до міжнародних стандартів бухH
галтерського обліку; 

•• створення інституційних компонентів функH
ціонування накопичувальної системи пенсійноH
го страхування, у тому числі: повного впроваH
дження системи персоніфікованого обліку та
створення системи автоматизованого звітуванH
ня щодо стану накопичувальних пенсійних рахунH
ків застрахованих осіб із урахуванням стану пенH
сійних активів; 

•• створення програмноHтехнічного комплекH
су для системи збирання страхових внесків до
Накопичувального фонду, сумісного з систеH
мою електронних переказів банків; 

•• прийняття законодавчих актів, необхідних
для функціонування накопичувальної системи
пенсійного страхування; 

•• призначення всіх членів Ради НакопичуH
вального фонду; 

•• проведення тендерів та укладення договоH
рів із компаніями з управління активами, збеH
рігачем та аудитором Накопичувального фонду; 

•• набуття досвіду роботи системи недержавH
ного пенсійного забезпечення; 

•• забезпечення фінансування з державного
бюджету втраченої частини страхових коштів у
солідарній системі у зв’язку з перерахуванням
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частини страхових внесків до НакопичувальH
ного фонду. 

Слід зазначити, що Законом України від
08.07.2011 р. № 3668 була скасована така умова
запровадження накопичувальної системи, як
економічне зростання країни протягом двох осH
танніх років, а саме: якщо в кожному з них ваH
ловий внутрішній продукт зростав не менше
ніж на 2 % порівняно з попереднім роком. НатоH
мість ст. 1 згаданого Закону передбачає, що пеH
рерахування страхових внесків до НакопичуH
вального пенсійного фонду заHпроваджується
починаючи з року, в якому буде забезпечено
бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду
України. Якщо взяти до уваги наведені показH
ники дефіциту бюджету Пенсійного фонду УкраH
їни на даний час, то питання запровадження наH
копичувальної системи відкладається ще на баH
гато років. 

Ми вважаємо, що умова про бездефіцитH
ність бюджету Пенсійного фонду є суттєвою
перепоною на шляху реформування пенсійної
системи. Справедливою є думка відомого наH
уковця Н. Хуторян про те, що введення накопиH
чувальної системи пенсійного страхування не
слід пов’язувати з бездефіцитністю бюджету
Пенсійного фонду, який на даний час забезпеH
чує солідарну систему пенсійного страхування.
Пункт 3 ст. 1 Закону від 08.07.2011 р. № 3668
передбачає, що страхові внески до НакопичуH
вального фонду є складовою частиною внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страH
хування, сплаченого учасниками накопичувальH
ної системи пенсійного страхування. На думку
Н. Хуторян, якщо 2 %, а в подальшому 7 %, буH
дуть сплачуватися працівниками понад розмір
відрахувань від бази нарахування єдиного внесH
ку, передбаченого ст. 8 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхуH
вання», то не витримує жодної критики аргуH
ментація щодо неможливості введення накоH
пичувальної пенсійної системи у зв’язку з дефіH
цитом бюджету Пенсійного фонду, оскільки
внески до Накопичувального пенсійного фонду
відраховуватимуться незалежно від внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страH
хування (до солідарної системи) [6, с. 35]. 

Заслуговує на увагу і такий важливий моH
мент, як визначення правової природи накопиH
чувального механізму пенсійного страхування.
Стаття 2 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058,
закріплюючи трирівневу структуру пенсійної
системи України, перший (солідарну систему)
та другий (накопичувальну систему) рівні відH
носить до системи загальнообов’язкового дерH
жавного пенсійного страхування. Відповідно,
другий (накопичувальна система) та третій ріH
вень (система недержавного пенсійного забезH
печення) становлять систему накопичувального
пенсійного забезпечення. Вважаємо, що це вноH
сить невизначеність у з’ясування правової приH
роди накопичувальної системи. 

Логіку законодавця зрозуміти можна, адже
запровадження накопичувального механізму

пенсійного страхування має «розвантажити»
солідарну систему, залучивши додаткові фінанH
сові інвестиції. При цьому залучення громадян
до участі у накопичувальній системі відбуваH
ється шляхом імперативної вказівки у законі.
Зокрема, ст. 2 Закону України від 08.07.2011 р.
№ 3668 встановлює віковий ценз участі у накоH
пичувальній системі – громадяни, яким на дату
запровадження перерахування страхових внесH
ків до Накопичувального пенсійного фонду виH
повнилося не більше 35 років. Такі норми надаH
ють накопичувальному пенсійному страхуванH
ню ознак обов’язкового й імперативного харакH
теру. Слід також зазначити, що порядок участі у
накопичувальній системі, умови та розміри пенH
сійних виплат визначаються договором страхуH
вання довічної пенсії (ст. 55 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування»). Таким чином, накопичувальна
система пенсійного страхування носить подвійH
ну правову природу, поєднуючи у собі публічH
ноHправові засади обов’язкового соціального
срахування та приватноHдиспозитивні норми щоH
до реалізації права на певний вид страхового
пенсійного забезпечення. Знайти оптимальне
поєднання цих компонентів – основне завдання
для подальших кроків у напрямі реформування
пенсійної системи. 

У більшості країн світу функціонування наH
копичувальних пенсійних систем здійснюється
на добровільних засадах, вони розглядаються як
важливий додатковий структурний елемент сиH
стеми пенсійного забезпечення, що залучає значH
ні обсяги фінансових інвестицій. У Російській ФеH
дерації накопичувальна частина пенсійного страH
хування як обов’язковий елемент пенсійної сиH
стеми почала функціонувати з 2002 р. На накоH
пичувальних засадах побудована пенсійна сисH
тема Казахстану, де ставка внеску на обов’язкоH
ве пенсійне страхування становить 10 % заH
робітку [7, с. 17]. Ця країна обрала для приклаH
ду чилійську модель пенсійного забезпечення,
засновану виключно на накопичувальній сисH
темі. Однак відокремлене функціонування викH
лючно накопичувальної системи виявило значH
ні проблеми, пов’язані із зниженням рівня доH
ходів громадян, отриманням мінімальної пенсії
та незабезпеченням прожиткового мінімуму.
Крім того, держава самоусувається від підтримH
ки осіб пенсійного віку, весь тягар сплати страH
хових внесків лягає на працівника. У свою черH
гу, у країнах, де обрана модель комплексного та
паралельного співіснування солідарних і накоH
пичувальних пенсійних систем, досягнуто виH
сокого рівня пенсійного забезпечення. 

Нова пенсійна система, передусім її накопиH
чувальна частина, спрямована на виховання
економічної самостійності та відповідальності
громадян за стан особистого матеріального добH
робуту після виходу на пенсію. Це має змусити
людей вже сьогодні замислитися над тим, що
вони отримають після завершення своєї трудоH
вої діяльності, підвищити їх заінтересованість 
у контролі за належною сплатою роботодавцяH
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ми страхових коштів до Пенсійного фонду [8, 
с. 94]. Однак сама собою накопичувальна система
не спроможна вирішити всі проблемні питання
пенсійної системи, адже вона більшою мірою є
додатком до солідарних розподільчих моделей. 

За допомогою системи накопичувального
пенсійного страхування створюється можлиH
вість більшого контролю за накопиченням, інH
вестуванням та виплатою коштів, адже пенсійні
активи громадян не перерозподіляються (як у
солідарній системі), а перебувають на індивідуH
альному пенсійному рахунку особи протягом
тривалого періоду. Такі кошти будуть власністю
учасника другого рівня та використовуватимуH
ться для виплати йому пенсії, а в разі його смерH
ті будуть успадковані, а не виплачені іншим
учасникам (як у солідарній системі). До позиH
тиву накопичувальної пенсійної системи слід
віднести збільшення заощаджень для фінансуH
вання економічного розвитку, підвищення ефекH
тивності адміністративного управління систеH
мою пенсійного забезпечення. Сутнісною особH
ливістю цієї системи є те, що в ній, на відміну
від солідарної, не відбувається негайної виплаH
ти пенсійних коштів, які надійшли у вигляді
страхових внесків. Відповідно створюється можH
ливість для інвестування достатньо значного
обсягу фінансових ресурсів у економіку країни.
Крім того, запровадження накопичувальної сиH
стеми дозволить нівелювати досить вагомий на
сьогодні фактор старіння населення. 

Висновки 

Вирішити питання запровадження в УкраH
їні накопичувальної системи пенсійного страхуH
вання не можна шляхом лише прийняття норH
мативних актів. Слід чітко усвідомити, що без
послідовної соціальноHекономічної політики дерH
жави не варто сподіватися на вирішення проH
блем у сфері пенсійного страхування. Тому пенH
сійна реформа повинна супроводжуватися зміH

нами у податковій і фінансовоHкредитній політиH
ці, реформами у медичній сфері, сфері соціальH
ного обслуговування. Лише реальне й якісне
підвищення рівня життя населення та середH
ньої тривалості життя може викликати довіру 
до додаткових інструментів пенсійного забезH
печення.

Перспективними напрямами подальшого наH
укового дослідження є аналіз правової природи
накопичувального пенсійного страхування, з’яH
сування потенційних наслідків її запровадженH
ня та функціонування. 
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Вимоги ринкової економіки диктують поH
требу чіткого осмислення взаємодії екоH
номічних факторів із соціальними, адже

пошук стабільних фінансових джерел і формуH
вання на їх основі надійної системи матеріальH
ного забезпечення є надзвичайно важливою проH
блемою для будьHякої держави. 

Метою цієї статті є дослідження теорії страH
хового пенсійного ризику як визначальної й
об’єктивної підстави, що зумовлює необхідH
ність надання матеріального забезпечення. 

Найманий працівник, як правило, має лише
одне джерело доходу – заробітну плату. Саме
нею визначається його майнове становище. ТоH
му певні несприятливі явища (старість, інвалідH
ність, втрата годувальника) тягнуть за собою
позбавлення заробітку та додаткові витрати. Як
зазначає Т. Миронова, найманий працівник пеH
ребуває у стані повної майнової нестійкості, тобH
то незабезпеченості існування [1, c. 6]. Л. ЗабєH
лін всі причини, внаслідок яких працівник може
втратити джерело засобів до існування, об’єдH
нав у загальне поняття «соціальний ризик» або
«соціальна незабезпеченість» [2, c. 45]. Таким
чином, взаємозв’язок між рівнем соціального
забезпечення особи та ризиком настання несприH
ятливих життєвих соціально значимих обстаH
вин, тобто соціальним ризиком, є об’єктивним.
Поняття «соціальний ризик» і його трансфорH
мація у поняття «страховий випадок» пов’язані
з етапом розвитку рівня виробництва, із переH
творенням робочої сили на товар і відповідно заH
робітної плати на основне джерело засобів до
існування. Для багатьох осіб виникає ризик
втрати заробітку й, як наслідок, соціальна неH
забезпеченість. Як зазначав Н. Вігдорчик, соціH
альне страхування обіймає трудящі маси, для
яких заробітна плата – єдине джерело засобів
до існування [3, c. 10]. Учений визначав ризик

як передбачувану можливість відомих негативH
них явищ [3, c. 11]. Саме ризик втрати заробітку
Н. Вігдорчик визначав як об’єкт соціального
страхування та вважав його важливою ознакою
страхування як соціального. Іншою істотною
ознакою соціального страхування автор вважав
поняття «суб’єкт соціального страхування», під
яким він мав на увазі трудящі класи – всіх, хто
страждає у сучасному суспільстві від незабезH
печеності існування [3, c. 20]. 

Відповідно до умов формування розміру заH
робітної плати вона не може значно перевищуH
вати мінімум коштів і доходів, необхідних на поH
криття звичайних видатків робітника, а тому з
поточних заробітків не можна накопичити доH
статніх коштів на покриття екстрених видатків.
Характер екстреності цих видатків зумовлений
поняттям «ризику», поєднаного з будьHякою роH
ботою [2, c. 45]. 

Л. Забєлін, звертаючи увагу на соціальний
характер страхування, зазначав, що соціальне
забезпечення має на меті не вирішення майноH
вих проблем окремих осіб, а усунення соціальних
небезпек та їх наслідків. Тому воно здійснюєтьH
ся у суспільних (соціальних) формах [4, c. 136].
Такі міркування актуальні й на сучасному етаH
пі, адже суспільна та соціальна спрямованість
пенсійного страхування є його визначальною
характеристикою. 

Радянські вчені відмовилися від правової
категорії «соціальний ризик». Так, В. Андрєєв
вважав, що система страхування соціальних риH
зиків могла виникнути й отримати розвиток 
лише при капіталізмі та відносно пролетаріату,
для якого настання ризиків неминуче супровоH
джувалося втратою засобів до існування. Автор
вважав, що державне соціальне страхування,
зберігаючи деяку термінологічну схожість, не
будується на принципі страхування ризику, а
передбачає нормальне забезпечення осіб, які в
силу об’єктивних причин не мають можливості
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працювати й, як наслідок, отримувати за працю
[5, c. 13]. Така позиція оптимально поєднуваH
лась із пануючою на той час державною імпераH
тивною системою управління пенсійним забезH
печенням. 

Сучасне розуміння соціальних ризиків хаH
рактеризується широким підходом до їх змісту.
Так, Н. Болотіна визначає соціальні ризики як
такі події в житті людини, за яких виникає неH
безпека втрати матеріальних засобів для задоH
волення її першочергових (базових) потреб, неH
обхідних для збереження та відтворення повH
ноцінного життя як члена людського суспільH
ства [6, c. 44]. Обґрунтованою є її думка про те,
що соціальні ризики є наріжним каменем соH
ціального захисту, а зміна їх переліку дозвоH
ляє простежити розвиток соціального захисту й
оцінити його стан у конкретній державі [6, c. 45].
Соціальний ризик визначають також як соціH
ально значиму обставину об’єктивного характеH
ру, з настанням якої громадяни (члени їх сімей)
не здатні самостійно себе утримувати, а тому
потребують матеріального захисту з боку дерH
жави [7, c. 188]. 

В. Роїк соціальний ризик розуміє як віH
рогідність настання матеріальної незабезпечеH
ності працівників унаслідок втрати заробітку та
працездатності (професійні та загальні захвоH
рювання, нещасні випадки як на виробництві,
так і поза ним) [8, c. 21]. Таке визначення соH
ціального ризику вважаємо обмеженим, оскільH
ки воно, поHперше, звужує його суб’єктів лише до
категорії «працівники»; поHдруге, обмежує пеH
релік підстав, що зумовлюють право на соціальH
не забезпечення. Т. Гарасимів однією з харакH
терних ознак соціального ризику за правом соH
ціального забезпечення називає втрату особою
працездатності [9, c. 8]. При цьому автор також
звужує обсяг соціального ризику через віднеH
сення до нього лише такої підстави, як втрата
працездатності. М. Федорова вважає, що соціH
альні ризики у широкому розумінні загрожуH
ють практично всім категоріям населення, а тоH
му є підставою для соціального захисту насеH
лення; це ризики не лише матеріальної незабезH
печеності, а й соціального неблагополуччя (сирітH
ства, безнаглядності, одинокості тощо) [10, c. 33].

Трактування соціальних ризиків як самоH
стійного інституту загальної частини права соціH
ального забезпечення, що встановлює перелік
життєвих обставин, з настанням яких пов’язуєтьH
ся право на соціальне забезпечення, набуло поH
ширення у науковій літературі. 

Г. Сулейманова поняття «страховий соціH
альний ризик» розуміє як імовірну подію, при
настанні якої здійснюється обов’язкове соціH
альне страхування [11, c. 27]. Таке визначення є
дещо спрощеним і не охоплює всю специфіку соH
ціального ризику як багатогранного феномена.
Г. Трунова визначає страховий ризик як можH
ливість настання негативних наслідків у вигляH
ді втрати заробітної плати (доходу) або її зменH
шення для осіб, застрахованих у системі загальH
нообов’язкового державного соціального страH

хування, та деяких інших осіб, визначених заH
коном [12, c. 138]. 

Є. Мачульська визначила соціальний ризик
як імовірну подію, що настає в результаті втраH
ти заробітку або іншого трудового доходу, паH
діння рівня життя нижче відмітки прожитковоH
го мінімуму, яка створює з об’єктивних причин
необхідність соціального захисту населення з
боку держави [13, c. 26]. Пізніше вона уточнила
це визначення з точки зору його страхової приH
роди та значно розширила коло суб’єктів, які вхоH
дять до характеристики категорії «соціальний
ризик і перелік підстав, які визначають право на
певний вид соціального страхового забезпеченH
ня». Соціальний ризик Є. Мачульська розуміє
як імовірну подію, настання якої призводить до
матеріальної незабезпеченості у зв’язку з втраH
тою доходу від трудової діяльності або внутH
рішньосімейного утримання, а також у зв’язку з
виникненням додаткових витрат на дітей та
інших непрацездатних членів сім’ї, на потреби 
у медичних або соціальних послугах [14, c. 27].
Це визначення заслуговує на підтримку, адже
повною мірою відображає сучасне розуміння
соціального ризику як події, що призводить, 
як правило, до повної або часткової втрати праH
цездатності, наслідком чого є втрата основного
джерела засобів до існування, матеріальна неH
забезпеченість. 

Якщо категорія «соціальний ризик» одержаH
ла у науці права соціального забезпечення ґрунH
товне наукове розроблення, то поняття «пенсійH
ний страховий ризик» практично не розглядаH
лось як самостійний правовий феномен. ВваH
жаємо, що таку ситуацію потрібно виправляти.
Об’єктивно пенсійні ризики охоплюються заH
гальною категорією соціальних ризиків. Проте
вони мають певну специфіку, пов’язану, насамH
перед, із більш тривалим періодом настання
страхового випадку. Тому, спираючись на навеH
дені поняття «соціальний ризик», спробуємо 
вивести поняття «пенсійний ризик». 

Однією з перших у науці права соціального
забезпечення сучасного періоду поняття «пенH
сійний ризик» досліджувала М. Сєдєлишкова,
на думку якої, пенсійний ризик можна вважати
різновидом страхових ризиків [15, c. 8]. ПенH
сійний ризик вона розуміє як імовірність наH
стання несприятливої події, пов’язаної з втратою
чи зниженням заробітку або іншого трудового
доходу внаслідок втрати або зниження працеH
здатності з причин похилого віку, інвалідності
або у зв’язку з втратою годувальника [15, c. 9]. 

Ознаками, які відрізняють страхові соціH
альні ризики від не страхових, М. Федорова
вважає: страхові ризики компенсуються застраH
хованим особам за рахунок спеціально створених
страхових фондів, а не страхові ризики компенH
суються за рахунок коштів бюджетів різних рівH
нів; страхові ризики розподіляються між усіма
учасниками соціального страхування (на соліH
дарних засадах), а при не страхових – фінансоH
ве навантаження лягає на всіх членів суспільH
ства через розподіл грошових коштів через
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бюджет; страхові ризики можна наперед пеH
редбачити, оцінити, а не страхові оцінити та пеH
редбачити важче [10, c. 136]. На думку Г. ТруH
нової ознаками соціальних ризиків є їх страхоH
вий характер і чітке визначення категорії осіб,
які підлягають захисту від них [12, c. 127]. ЗагаH
лом такі ознаки притаманні і пенсійним страхоH
вим ризикам, однак із деякими особливостями.
Обумовлюються вони структурою пенсійної
системи України, побудованою на трьох рівнях:
солідарному, накопичувальному та рівні недерH
жавного пенсійного забезпечення. Якщо раніше
йшлося виключно про такі пенсійні ризики, як
досягнення пенсійного віку, інвалідність, втраH
та годувальника як підстави матеріального заH
безпечення у солідарній системі, то сьогодні, на
нашу думку, слід враховувати і пенсійні ризики,
на яких засновується система накопичувальноH
го пенсійного страхування. 

Першою ознакою страхових пенсійних риH
зиків можна вважати їх масовий характер, адже
вони стосуються мільйонів громадян країни. 
Законодавчий перелік громадян, які підлягають
обов’язковому державному пенсійному страхуH
ванню, закріплює ст. 11 Закону. Проте сучасні
фінансовоHекономічні реалії нашого суспільH
ства, на жаль, залишають значну частину насеH
лення поза пенсійним страхуванням. Ідеться
про ведення бізнесу «у прихованому вигляді»,
небажання підприємців страхувати своїх найH
маних працівників тощо. З метою гарантування
таким громадянам права на пенсійне забезпеH
чення законодавець передбачив у ст. 12 Закону
можливість добровільної участі у системі пенсійH
ного страхування. Це дозволяє вести мову про
масовий характер пенсійного забезпечення, отH
же, і пенсійних ризиків. 

Другою ознакою страхових пенсійних риH
зиків можна визначити довготривалий харак�
тер настання тих імовірних соціально значимих
обставин, які кладуться в їх основу – досягненH
ня пенсійного віку, настання інвалідності, втраH
та годувальника, смерть застрахованої особи. 

Третя ознака пенсійних ризиків полягає у
тому, що пенсійне страхування здійснюється за�
здалегідь до настання страхового випадку з меH
тою подальшої компенсації несприятливих наH
слідків на засадах солідарності за індивідуальH
ний ризик. Слід зазначити, що ця ознака стосуH
ється солідарного рівня пенсійного страхування,
заснованого на принципі солідарності поколінь,
коли працююча частина населення утримує неH
працездатну частину.

Четвертою ознакою можна вважати законо�
давче визначення категорій осіб, які підлягають
захисту від пенсійних ризиків через обов’язкову
та добровільну участь у системі пенсійного страH
хування. 

Страховий пенсійний ризик характеризуєтьH
ся необхідністю його попереднього обліку та
виміру задля диференційованого визначення розH
міру страхових пенсійних внесків. Із 01.01.2011 р.
в Україні запроваджено єдиний соціальний внеH
сок, який є аналогом колишніх чотирьох плаH

тежів, що сплачувалися платниками податків
як збори на загальнообов’язкове державне соH
ціальне та пенсійне страхування. ПовноваженH
ня щодо адміністрування, зокрема контролю
над повнотою сплати нового платежу, передані
Пенсійному фонду України. 

Прийняття нового Закону зумовлене неH
обхідністю підвищення ефективності роботи діH
ючих Фондів загальнообов’язкового державноH
го соціального страхування, а також покликане
створити умови щодо запобігання дублювання
страховими фондами функцій, пов’язаних із форH
муванням страхових засобів. З моменту запроH
вадження в Україні накопичувальної системи
пенсійного страхування почнуть нараховуватиH
ся та сплачуватись і страхові внески до накопиH
чувального фонду. Закон України «Про заходи
щодо законодавчого забезпечення реформуванH
ня пенсійної системи» від 08.07.2011 р. закріпив
положення про те, що страхові внески до НакоH
пичувального пенсійного фонду є складовою
частиною єдиного внеску на загальнообов’язкоH
ве державне соціальне страхування, сплаченого
учасниками накопичувальної системи пенсійH
ного страхування, і підлягають спрямуванню до
Накопичувального пенсійного фонду в таких
розмірах: у рік запровадження перерахування –
2 % бази нарахування єдиного внеску на загальH
нообов’язкове державне соціальне страхування,
встановленого для таких учасників; кожного
наступного року – у розмірі, збільшеному на 
1 %, до досягнення 7 % і подальшої сплати у заH
значеному розмірі (ст. 1). 

На відміну від інших соціальних ризиків,
настання пенсійних страхових ризиків не обоH
в’язково тягне за собою втрату доходу від труH
дової діяльності, адже чинне законодавство не
пов’язує призначення пенсії з припиненням
трудової діяльності (крім пенсій окремим катеH
горіям громадян, що регулюються спеціальним
законодавством). Якщо вести мову про пенсію
за віком у солідарній системі пенсійного страH
хування, то слід зазначити, що умовами її приH
значення є досягнення встановлених законом
пенсійного віку та страхового стажу. Тому гроH
мадянин не обмежений у праві одночасного отH
римання заробітної плати та пенсії за віком. Це
стосується і пенсій по інвалідності внаслідок заH
гального захворювання (якщо продовження інH
валідом трудової діяльності не суперечить висH
новкам медичних рекомендацій). Більше того,
матеріальна забезпеченість при цьому може
навіть зростати, адже особа отримує подвійне
джерело засобів до існування. Так, згідно з ч. 2
ст. 47 Закону України «Про загальнообов’язкоH
ве державне пенсійне страхування» пенсії виH
плачуються без урахування одержуваної заH
робітної плати (доходу) або пенсійних виплат 
із накопичувальної системи пенсійного страH
хування чи пенсійних виплат із системи неH
державного пенсійного забезпечення. 

Одним із найбільш дискусійних питань друH
гого етапу пенсійної реформи 2011 р. було пиH
тання про обмеження чи відстрочення виплати
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пенсій працюючим пенсіонерам, оскільки ниH
нішня ситуація на ринку пенсійних послуг свідH
чить про надзвичайно велику питому вагу осіб,
які після призначення пенсій продовжують праH
цювати, створюючи таким чином додаткове фіH
нансове навантаження на бюджет Пенсійного
фонду. Поки що законодавець обмежився лише
нормою ст. 29 Закону про підвищення розміру
пенсії за віком у разі відстрочки часу її признаH
чення. Проте скористатися таким правом гроH
мадяни особливо не поспішають. Вважаємо, що
обмежувати право на отримання пенсії особам,
які продовжують працювати, на сучасному етаH
пі недоцільно та несправедливо, оскільки розмір
отримуваних пенсійних виплат не дозволяє відH
чути матеріальний достаток, тому і змушені гроH
мадяни працювати далі. Вирішити такий соціH
альний конфлікт можна лише шляхом реальноH
го підвищення розміру пенсій, збільшення фіH
нансової заінтересованості у більш пізньому
виході на пенсію. 

Пенсійний ризик втрати доходу від припиH
нення трудової діяльності найбільш яскраво
проявляється у пенсійному забезпеченні у разі
втрати годувальника. У цьому випадку (згідно
із ст. 36 Закону) пенсія призначається непраH
цездатним членам сім’ї померлого годувальниH
ка, які перебували на його утриманні, тобто йоH
го дохід був для них основним і єдиним джереH
лом засобів до існування. 

Що стосується накопичувальної частини
системи пенсійного страхування, то тут втрата
доходу від припинення трудової діяльності не
може вважатися ключовим пенсійним ризиком,
оскільки пенсійні виплати у накопичувальній
системі будуть додатком до виплат у солідарній
системі. Іншими словами, при характеристиці
пенсійних страхових ризиків слід вести мову
про ймовірну втрату частини доходу (заробітH
ку) внаслідок припинення трудової діяльності. 

Отже, ще однією ознакою страхового пенH
сійного ризику є те, що його слід пов’язувати,
як правило, з ризиком втрати лише частини доH
ходу внаслідок припинення трудової діяльності.
Більшою мірою пенсійному ризику притаманH
ний ризик втрати професійної працездатності з
настанням пенсійного віку й, як наслідок, неH
можливість подальшої праці. 

Висновок 

Проведений аналіз дозволяє нам запропоH
нувати таке визначення поняття «страховий

пенсійний ризик». Страхові пенсійні ризики – це
ймовірні події, пов’язані з досягненням встаH
новленого законом пенсійного віку, інваліднісH
тю, втратою годувальника, смертю, настання
яких може призвести до матеріальної незабезH
печеності застрахованої особи або членів її сім’ї
внаслідок втрати нею частини доходу (зароH
бітку) від трудової діяльності.
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In the article is revealed the term «pension insurance risk», defined its characteristics, analyzed the 
influence of pension risk on the procedure of providing material support in solidarity system. 

В статье раскрывается понятие «страховой пенсионный риск», определяются его свойства, ана�
лизируется влияние пенсионного риска на порядок предоставления материального обеспечения в со�
лидарной системе.
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Одним із основних завдань інформаH
ційної політики держави є збереженH
ня власного аксіологічного поля. ЗроH

бити це поза науковими основами неможH
ливо. БудьHякі спроби залучення фахівців із
PR або іміджу приречені на провал, оскільки
без глибоких наукових засад здійснення ціH
єї політики, поза контекстом інформаційної
аналітики не можна досягти бажаного ефекту.

Актуальність порушеної теми зумовлеH
на тим загальновизнаним положенням філоH
софії науки, що рефлексія самої науки щоH
до власних пізнавальних проблем є одним із
найважливіших критеріїв науковості останніх.
Аналітична діяльність виступає базою для
здійснення інформаційної політики, формує
не лише уявлення, а й горизонти пізнання та
наукового обґрунтування обрання тих чи інH
ших векторів розвитку, забезпечує їх інфорH
маційне супроводження. Важливим кроком
на шляху усвідомлення сутності аналітичної
діяльності є з’ясування її правової природи.

Нині в інформаційноHправовій сфері браH
кує монографічних робіт саме методологічH
ного рівня, адже дослідники, занурюючись у
конкретні наукові проблеми, здебільшого поH
слуговуються методологією адміністративH
ного права, яка по суті не здатна вирішити
комплекс нових наукових проблем, притаH
манних інформаційній сфері, інформаційних
правовідносин, що входять до гносеологічноH
го кола інформаційного права й є аксіологічH
но пов’язаними саме з ним [1]. 

Слід констатувати, що інформаційна глоH
балізація виступає найбільш неоднозначним
виявом сучасної дійсності. З одного боку, чиH
мало дослідників описують позитивні моменH
ти як формування інформаційного суспільH
ства, так і дерегуляції інформаційних відноH
син, формування вільного інформаційного

ринку [2–4]. Інша група дослідників зосереH
джує увагу у теоретичних пошуках на формуH
ванні виваженої державної інформаційної
політики (далі – ДІП) [5; 6], виробленні наH
дійних механізмів інформаційної безпеки та
здійсненні систематизації інформаційного заH
конодавства у різних його формах [7–14],
правовому регулюванні ефективного розвитH
ку інформаційного суспільства [15; 16]. 

Герменевтичний і логікоHсемантичний анаH
ліз праць зазначених дослідників, а також
доктринальних робіт Р. Калюжного, В. ЦимH
балюка та М. Швеця свідчать, що за сучасH
них умов постає нове завдання: формування
на основі концептуально оновленої методоH
логії інформаційного права засад інформаH
ційної аналітики. 

Для формування певних висновків ми
проаналізували комплекс теоретикоHметодоH
логічних проблем, що визначають когнітивне
поле державної інформаційної політики. ЧільH
не місце серед них посідають питання підгоH
товки аналітиків.

Слід зазначити, що в Україні у класифіH
каторі професій відсутня така професія, як
аналітик. Проблеми щодо визначення геопоH
літичного статусу нашої держави, напрямів
ДІП, технологій, стратегії ведення інформаH
ційного протиборства1 в умовах невизначеH
ності стратегічного курсу розвитку держави,
відсутності методологічної бази ведення даH
ного виду протиборства заважають функціоH
нуванню успішної й ефективної держави. РозH
виток глобального інформаційного суспільстH
ва, інформаційна нестабільність, у тому чисH
лі інформаційна асиметрія, детерміновані 
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багатоваріантним розвитком зовнішньопоH
літичного курсу держави, а безпосередні паH
раметри соціального життя значним чином
зумовлені конфронтаційним змістом вектоH
рів розвитку інформаційної цивілізації.

Підвищений рівень ентропії інформаційH
ного поля, мультивекторність варіантів розH
витку ІС, а також відповідна поліфункціоH
нальність організаційних і функціональних
структур, що реалізують ДІП, зумовлюють
необхідність в аналітичному не лише супроH
водженні, а й забезпеченні процесів прийH
няття управлінських рішень в інформаційній
сфері. Вважаємо, що за умов подальшого геоH
інформаційного розвитку наявність високоH
професійних професіоналівHаналітиків має
визначальне значення для успішної реалізаH
ції ДІП, досягнення проголошених нею цілей.

Питанням підготовки аналітиків присвяH
чено певний масив досліджень, але вони маH
ють обмежену та здебільшого вузькопрофільH
ну спрямованість, оскільки вихід на інфорH
маційну аналітику відбувається не через анаH
ліз змістовного боку цієї діяльності, її приH
значення та можливої трансформації відпоH
відно до потреб інформаційної політики, а
відповідно до встановлених МОН вимог до
підготовки фахівців інформаційного профіH
лю за певною функціональною спеціалізаH
цією або корпоративних вимог до підготовки
аналітиків у певній сфері (фінансовий аналіH
тик, аналітик із безпеки тощо) [17–21]. Так,
Т. Ганцюк, досліджуючи проблеми підготовH
ки інформаційних аналітиків для сфери дерH
жавного управління, помилково ототожнює
роботу державного службовця з обробки ним
інформації й уміння працювати з документаH
ми, тобто фактично аналітична діяльність
зведена до документознавства та застосуванH
ня інформаційних технологій у державному
управлінні [22], до бібліотечної справи [23].

В. Артемова взагалі трактує роботу анаH
літика через функціонування режимноHсекH
ретних підрозділів: розкриває їх роль у сфері
правових аспектів захисту інформації з обмеH
женим доступом, вимоги до персоналу, який
працює з цією інформацією [24], викладає не
стільки методики аналітичного виводу інH
формації, узагальнення й оцінювання, розH
роблення арктичних рекомендацій, скільки
інформаційну діяльність працівників режимH
ноHсекретних підрозділів. Іншими словами,
В. Артемов прагне через власне вузьке баченH
ня, зумовлене, напевно, специфікою роботи в
правоохоронних органах спеціального приH
значення, визначити концептуальні поняття
«аналітика», «аналітична діяльність».

Можна стверджувати, що в Україні нині
не існує ефективної системи інтелектуальноH
го забезпечення формування, прийняття, реH
алізації та контролю за реалізацією управH

лінських рішень у системі державного упH
равління, у тому числі в інформаційній сфеH
рі. Так, аналітичне супроводження ПрезиH
дента України раніше здійснювали науковоH
дослідні інститути: Національний інститут
стратегічних досліджень (далі – НІСД), НаH
ціональний інститут проблем міжнародної
безпеки, Національний інститут проблем наH
ціональної безпеки, інформаційноHаналітичні
структури РНБОУ, зокрема нормопроектноH
го забезпечення діяльності Президента. НиH
ні ці структури, окрім НІСД, ліквідовані (як і 
в структурі Адміністрації Президента УкраH
їни ліквідоване Управління стратегічних розH
робок, основним призначенням якого було
здійснення стратегічного планування розH
витку держави). Унаслідок цього в більшості
органів державної влади не існує стійких, таH
ких що забезпечують наступність, кваліфікоH
ваних інформаційноHаналітичних структур,
за 24 роки незалежності не створено налагоH
дженої системи комунікації між органами дерH
жавної влади як в цілому, так і в інформаційній
сфері, не вироблено засад системної державH
ної кадрової політики в інформаційноHанаH
літичній сфері. У той самий час недержавні
аналітичні центри, які фінансуються, зокрема,
зHза кордону, створюють сприятливий ґрунт
для реалізації чужих стратегій в українськоH
му національному інформаційному просторі.
Все це суперечить об’єктивним тенденціям
розвитку як системи реалізації ДІП, так і
глобального інформаційного суспільства, баH
жаної ролі України в ньому не лише як споH
живача інтернетHтехнологій, а й як активного
учасника інформаційного ринку, передусім у
частині вироблення високих інформаційних
технологій. Дедалі очевидною стає потреба у
фаховій підготовці системних аналітиків, зоH
крема інформаційних аналітиків. Ця проблема
має не суто теоретичне забарвлення, а повністю
наповнена практичним змістом: формування
аналітичної еліти нації, здатної визначати наH
ціональні цілі розвитку та шляхом синтезу
методів реалізовувати успішні стратегії націоH
нальної державної інформаційної політики.

Одним із критеріїв успішності сучасної
держави, на нашу думку, є рівень національH
них інформаційних технологій на інформаH
ційному ринку, співвідношення рівня інфорH
маційного виробництва з інформаційним споH
живанням, здатність до стратегічного управH
ління інформаційним простором. О. СеліваH
нов зазначає: США показово демонструють,
що інформаційний ресурс може бути задіяний
для гігантського посилення ефективності орH
ганізації діяльності держави як зсередини,
так і в зовнішньому соціальноHкультурному
просторі [25, с. 13].

Актуальність проблеми, що розглядаєтьH
ся, визначається такими чинниками:
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•• необхідність інституціоналізації аналіH
зу як окремої та загальної дисципліни і проH
фесійної сфери;

•• необхідність виділення окремого наH
пряму діяльності – інформаційна аналітика –
з відповідним його науковоHтеоретичним обH
ґрунтуванням, організаційним і навчальноH
методичним забезпеченням через визначенH
ня основних ОКХ та ОПП із виходом на дерH
жавний стандарт професійної освіти;

•• необхідність інформаційноHаналітичH
ної роботи у сфері сучасної державної інH
формаційної політики;

•• пошук підходів до формування стандарH
тів якості прикладних досліджень в експертH
ноHаналітичному середовищі.

Аналітику слід розглядати крізь призму
двох основних аспектів: як окрему й особлиH
ву сферу професійної діяльності; як окрему
навчальну дисципліну.

Нині в українській інформаційній сфері
потреба в інформаційних аналітиках об'єкH
тивно існує, але тенденційність ставлення до
даної професії, а також неповне розуміння її
значення й евристичних можливостей, поH
части кон’юнктурні цілі, перешкоджають форH
муванню ДІП на виваженій основі. Більше
того, в науці інколи привалюють фрагменH
тарні та вихолощені за суттю позиції щодо
переважання людиноцентристської ідеології.
Але бездумне захоплення такими підходами
та віртуалізація справжніх можливостей гроH
мадянського суспільства є помилково та неH
безпечно перебільшеними. Внаслідок схвальH
ної підтримки знесилення держави й її владH
них можливостей щодо створення належних
умов для реалізації громадянами всього спектH
ра їх законних прав та інтересів зруйновані:

•• наукові школи, які мають виступати осH
новою будови епістемологічної інформаційH
ної спільноти, внаслідок чого наука опинилаH
ся на теренах нездорової конкуренції окреH
мих науковців, суперництва владних можлиH
востей наукових керівників, врештіHрешт на
межі жебрацтва та тотальної деструктивної
корупції;

•• система підготовки кадрів стратегічного
рівня управління (в Національній академії
оборони України скорочено термін навчання
на рівні стратегічного управління до одного
року, замість двох, як було раніше; в НаціоH
нальній академії державного управління ісH
нує кафедра політичної аналітики та прогноH
зування в рамках спеціальності «Публічна поH
літика і управління», однак із 23 предметів,
що викладаються на цій кафедрі, лише дві
навчальні дисципліни прямо стосуються анаH
літики: «ІнформаційноHаналітичне забезпеH
чення публічної політики та управління»,
«Теорія та практика аналізу публічної поліH
тики» й одна дисципліна може розглядатися

в контексті аналітики: «Прогнозування, проH
ектування та моделювання в політиці та упH
равлінні»);

•• система методичних розробок навчанH
ня, підготовки, перепідготовки та підвищенH
ня кваліфікації аналітиків.

Сугестивні ідеологеми «ринкового сусH
пільства», «невтручання держави в справи
громадянського суспільства» тощо насправді
мають зовсім іншу мету – позбавити державу
можливостей впливати на власну інформаH
ційну політику. Саме тому в науковій літераH
турі немає принаймні несуперечливої систеH
ми понять і категорій, які описують зміст поH
няття «інформаційна аналітика», спостерігаH
ється змішування таких понять, як «інфорH
маційна діяльність», «діяльність з обробленH
ня інформації», «діяльність щодо інформаH
ції», «інформаційний аналіз». Зокрема, при
з’ясуванні змісту поняття «інформаційний
аналіз» можна спиратися на розроблену конH
цепцію ситуаційного аналізу – аналізу балансу
сил у глобальному інформаційному просторі.
Можна стверджувати, що оцінка балансу та
розстановки сил і рівня контролю над інфорH
маційними ресурсами тягне за собою іншу
проблему – позиціонування інформаційних
акторів, зумовлює формування окремих страH
тегій позиціонування стосовно інформаційH
ного поля, того чи іншого інформаційного сеH
редовища. Більше того, це передбачає перегруH
пування суб’єктів інформаційних відносин
(державних і недержавних), зміну їх ролей 
за умови збереження цільової діяльності.

Нині в діяльності недержавних інфорH
маційних суб’єктів спостерігається тенденH
ція до формування визначеної нами розстаH
новки сил, передусім, визначальності й алгоH
ритмічності їх впливу на формування того
чи іншого стереотипу або поведінської матH
риці. Так, до змісту інформаційної аналітики
можна включати експертне супроводження
державних рішень, що знаходить свій вияв у
розробленні державної цільової програми в
інформаційній сфері. У багатьох центральH
них органах виконавчої влади існують ексH
пертні підрозділи, що відповідають за інтерH
нет представленість органу, комунікації, зв’язH
ки з громадськістю, зв’язки з іншими мінісH
терствами та відомствами, з закордонними
колегами, громадськими й іншими організаH
ціями тощо.

У певних випадках можна вести мову про
стратегічне планування розвитку інформаH
ційної сфери, що підтверджується нормативH
ною базою, в якій визначені терміни розвитH
ку системи, а також пропонується комплекс
заходів, необхідних для досягнення якісних і
кількісних змін за певний період. СтратегічH
не планування стає невід’ємною частиною
інформаційної аналітики. Така строкатість і
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та, та конкретних прогностичних, діагносH
тичних і практичних рекомендацій. У нашій
країні аналітиком себе може вважати чи не
кожний: адже сьогодні будьHяка особа чітко
проаналізує політичні проблеми в суспільстH
ві, наведе достатню кількість фактів зловжиH
вань і корупції, невдалих інформаційних камH
паній, зокрема знахабнілої та зневажливої
для України московської пропаганди щодо
майбутніх невдач України у разі підписання
Угоди з ЄС, які мали місце під час ЯлтинсьH
кої конференції, що проходила 19–22 вересH
ня 2013 р., тощо. Однак абсолютно протиH
лежну залежність можемо спостерігати, коли
спробуємо цих осіб спитати про конкретні
оцінки та відповідні ним рекомендації, наH
приклад: прогнозні моделі розвитку інфорH
маційного простору, у тому числі медіа просH
тору України, та його вплив на свідомість
громадян; конкретні напрями державної інH
формаційної політики в частині протидії інH
формаційним війнам із боку Росії; напрями
формування конкурентоспроможних інфорH
маційних технологій при входженні до ЄС;
напрями інформаційної політики щодо збереH
ження інформаційної самобутності українсьH
кого інформаційного суспільства й отриманH
ня рівних можливостей на доступ і викорисH
тання, розпорядження інформацією та новиH
ми технологіями тощо.

Слід також зазначити, що інформаційна
політика, у тому числі інформаційна аналітиH
ка, донедавна розглядалися виключно з техH
нократичних позицій, без урахування соціоH
гуманітарного й екософського зрізу.

Викладене дозволяє зробити висновок,
що за нинішніх умов формування глобальноH
го інформаційного суспільства, необхідності
концептуального переосмислення напрямів
державної інформаційної політики наявність
високопрофесійного, оптимального за чиH
сельністю та спеціалізаціями ядра професіоH
налів аналітиків є визначальним і необхідH
ним компонентом для подальшого функціH
онування держави в багатомірних просторах.
А правове регулювання цих процесів вистуH
пає необхідним елементом їх упорядкування.
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полісемія негативно впливають на аналітику
як окрему та самостійну сферу діяльності, не
дозволяють сформувати на академічному
рівні чітко визначеного предмета та методоH
логії. У зв’язку з цим постає наукове завданH
ня щодо з’ясування змісту зазначених поH
нять і викладення основних положень стоH
совно формування такого наукового напряH
му, як інформаційна аналітика, з виходом на
окремий вид соціальної діяльності – інфорH
маційну аналітику.

Контекстуально інформаційну аналітику
слід розглядати й аналізувати через такі реH
презентації:

•• як фундаментальний аналіз усієї сукупH
ності інформаційних відносин;

•• як емпіричний аналіз, що містить сукупH
ність кількісних та якісних методів досліH
дження інформаційної політики;

•• як прикладний аналіз, тобто галузь соціH
альної практики в інформаційній сфері, в рамH
ках якої виробляються конкретні пропозиції
щодо дій в інформаційному просторі, даються
конкретні рекомендації щодо реалізації ДІП.

Як зазначали російські дослідники, ми
стикаємося з «феноменом первісної синкреH
тичності», а на Заході такий стан у сфері поH
літичного аналізу, що включає будьHякі види
аналітичної діяльності, – давно вже пройдеH
ний етап [26].

Емпірична наука й аналітична практика є
складовими елементами інформаційної анаH
літики, але різні за своєю суттю. І проблема
полягає не в тому, що сучасна епістемологічH
на спільнота інформаційників не може вироH
бити чіткі критерії диференціації. Вона леH
жить в іншій площині – у потребі та стандарH
тах якості.

Складність розуміння інформаційної сфеH
ри, неабиякі парадигмальні зіткнення в роH
зумінні сутності та призначення інформаH
ційного суспільства або суспільства знань
призводять до підміни справжньої аналітики
на її віртуальний образ. Адже нині словом
«аналітик» називають оглядачів преси, тих
чи інших експертів або взагалі осіб, які дають
коментарі з певних питань. Особливого знаH
чення надають цьому слову журналісти, які,
здійснюючи огляд тієї чи іншої події, дають
власний коментар, помилково вважають йоH
го аналітичним. На зазначену обставину зверH
тали увагу й інші дослідники. Зокрема, В. ПоH
пова вважає, що, замість забезпечення ефекH
тивного управління державою, центр розуH
міння переноситься на забезпечення медіаH
кампаній із демонстрацією його віртуальних
успіхів, наперед висуваються маніпулятивні
технології [26].

На нашу думку, зміст практичної або
прикладної аналітики полягає у наданні конH
кретних оцінок, релевантних запитам клієнH
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In the article author searched a law nature of information analytical activity. The necessity for
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В статье исследуется правовая природа информационно�аналитической деятельности,
доказывается необходимость подготовки аналитиков в информационной сфере.
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Сучасний етап розвитку суспільних відH
носин характеризується збільшенням
ролі та значення інформації, у тому

числі інформаційних відносин. Незважаючи
на певну кількість розвідок, присвячених інH
формаційному праву, інформаційним відноH
синам, найбільш дискусійними залишаються
ті, що спрямовані на формування категорійH
ноHпонятійного апарату. Це і визначає актуH
альність наукової статті. 

Застосування історіографічного, логікоH
семантичного, діахронного та синхронного,
історичного методів дослідження уможливиH
ли дійти висновку, що в науковій літературі
недостатньо опрацьоване питання інфорH
маційних відносин, оскільки слід чітко розH
межовувати поняття «правовідносини» та
«відносини», через що воно ще й досі не є конH
цептуалізованим в рамках інформаційного
права. Також слід зазначити, що відсутність
уніфікованого визначення інформаційних
правовідносин на національному й універH
сальному рівнях, а також необхідність формуH
вання консенсуального категорійноHпонятійH
ного апарату зумовлює мету цієї статті. 

Останнім часом питання інформаційних
відносин стало доволі популярним предмеH
том розгляду науковців, але не парадигмальH
ним. У цьому ракурсі заслуговують на уваH
гу наукові праці В. Ліпкана, В. Цимбалюка, 
М. Швеця, І. Арістової, В. Залізняка, М. ДімH
чогло, Л. Капінус, Д. Перова, О. Нестеренко
та ін. [1–10]. 

У працях із проблематики інформаційноH
го права, як правило, зазначається, що воно
як окрема галузь права має регулювати особH
ливу однорідну групу суспільних відносин, які
називаються інформаційними правовідносиH

нами. Прикладом законодавчого закріпленH
ня визначення інформаційних відносин, на
нашу думку, є Закон України «Про інформаH
цію», в якому зазначається, що він регулює
відносини щодо створення, збирання, одерH
жання, зберігання, використання, поширенH
ня, охорони, захисту інформації. З даного виH
значення можна дійти висновку, що ці відноH
сини і будуть інформаційними, а оскільки воH
ни підлягають регулюванню нормами права,
то можуть бути ідентифіковані як правові. 

Щоб дослідити та визначити поняття та
природу інформаційних правовідносин як
виду правових та інформаційних відносин
необхідно визначитися з терміном «інфорH
мація». 

Чим точніше визначено об’єкт правового
регулювання (в нашому випадку – інфорH
мація), навіть якщо це поняття буде визначеH
но спрощено та звужено в юридичному конH
тексті, тим ефективніше можна розвивати і
врегульовувати інформаційні правовідносиH
ни. На законодавчому рівні визначення поH
няття «інформація» знайшло своє відобраH
ження в низці нормативноHправових актів
(зокрема, у законах України «Про інформаH
цію», «Про телекомунікації» та ін.). Поняття
«інформація» сьогодні визначається як базоH
ве в багатьох галузях знань і наукових дисциH
плін. Констатуємо, що визначення поняття
«інформація» потребує нового сучасного підH
ходу та переосмислення, у тому числі в юрисH
пруденції. 

Узагальнення запропонованих підходів
до розуміння інформації дозволяє визначити
інформацію – як нові відомості та дані, отриH
мані споживачем у результаті їх сприйняття
і перероблення, які оцінені користувачем як
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корисні та можуть бути подані у вигляді сигH
налів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих
зображень чи в інший спосіб, збережені на
матеріальних носіях або відображені в елекH
тронному вигляді [8, с. 28]. Також підтриH
муємо пропозицію щодо усунення колізії та
заповнення прогалин у формуванні універH
сального поняття «інформація» як об’єкта
інформаційних відносин. На науковому рівH
ні слід активізувати дослідження в таких
сферах, як філософія права, правова інфорH
матика, семантика, націобезпекознавство тоH
що у комплексі. Це уможливить уніфікацію
поняття, що розглядається, з урахуванням спеH
цифіки за галузями, сферами, сегментами. 

Перш як розкрити зміст інформаційних
правовідносин як виду правових та інформаH
ційних відносин, на нашу думку, слід проанаH
лізувати поняття, запропоновані науковцяH
ми. У вітчизняній юридичній літературі не
розроблено однозначного розуміння цього
поняття. 

Здійснений нами формальноHюридичний,
логікоHсемантичний, догматичний та гермеH
невтичний аналізи визначень поняття «інфорH
маційні правовідносини» в юридичній літеH
ратурі дозволяє сформулювати такі висновH
ки щодо його трактування та інтерпретації: 

•• під інформаційними правовідносинами
взагалі розуміють урегульовані інформаційH
ноHправовими нормами суспільні відносини,
що виникають із приводу інформації, стороH
ни якого виступають як носії взаємних прав
та обов’язків, установлених і гарантованих
інформаційноHправовою нормою [11, с. 51]; 

•• термін «інформаційні правовідносини»
пропонується використовувати поHперше, як
узагальнюючий для всієї сфери інформаційH
них правовідносин; поHдруге, як конкретизуH
ючий щодо тих інформаційних цивільних
правовідносин, що не пов’язані з інформаціH
єю, як з особистим немайновим, не пов’язаH
ним з майновим, благом [12, с. 10]; 

•• правовідносини щодо створення, фікH
сації, поширення, пошуку, отримання (одерH
жання), зберігання інформації у розумінні її
як ресурсу суспільної діяльності, що обробH
ляється із застосуванням різних технологій
(способів, засобів, методів) об’єктивізації
[13, с. 6]; 

•• інформаційні відносини – це інформаH
ційні зв’язки між суб’єктами політичної сисH
теми суспільства, держави, що виникають під
час одержання, використання, зберігання та
споживання інформації [5, с. 181]. Ми вваH
жаємо це визначення некоректним, оскільки,
поHперше, термін «споживання» й є правоH
мочністю, яка вже зазначена, а саме – викоH
ристання [14, с. 285] і з юридичної точки зоH
ру неприпустиме для використання в даному
аспекті; поHдруге, інформаційні зв’язки є точH

ним синонімом інформаційних відносин, а
це, у свою чергу, зумовлює неможливість форH
мулювання чіткого й обґрунтованого визнаH
чення; поHтретє, суб’єктами політичної системи
суспільства є держава, народ, населення дерH
жави, класи, нації, соціальні прошарки, об’єдH
нання громадян [15, с. 150], але не всі вони є
суб’єктами інформаційних правовідносин; 

•• частина інформаційних відносин через
їх суспільну значущість потребує врегулюH
вання за допомогою загальнообов’язкових,
формально визначених, гарантованих держаH
вою правил поведінки. Такі відносини визнаH
чаємо як інформаційні правовідносини. ВпоH
рядкування їх пов’язане перш за все з необH
хідністю розмежування прав та обов’язків їх
учасників, тобто з визначенням правового
статусу відповідних суб’єктів [8, с. 27]. 

Слід акцентувати увагу на тому, що до
змісту будьHяких суспільних правовідносин
(інформаційні не є винятком) відносяться
такі елементи: суб’єкт, об’єкт, зміст та юриH
дичний факт. Під суб’єктом розуміється ноH
сій суб’єктивних прав та обов’язків, а у сфері
інформаційних правовідносин до них налеH
жать – фізичні особи, юридичні особи, об’єдH
нання громадян, суб’єкти владних повноваH
жень. У порівнянні з Законом України «Про
інформацію» в редакції 1992 р., внесення
змін доповнило існуючий перелік «новими»
положеннями, без точної вказівки на прироH
ду об’єднання громадян, а також суб’єктами
владних повноважень, визначення яких місH
титься в цьому ж Законі. Суб’єкти мають воH
лодіти інформаційною правосуб’єктністю,
що передбачає правоздатність і дієздатність.
На нашу думку, правосуб’єктність необхідно
доповнити таким елементом, як інформаційH
на деліктоздатність, оскільки у сфері інфорH
маційних відносин на сучасному етапі є значH
на кількість порушень, за які винні особи поH
винні бути притягнуті до відповідальності
(кримінальної чи адміністративної). 

Наступним елементом виступає об’єкт, а
саме – матеріальне благо, стосовно якого суH
б’єкти вступають в ті чи інші правовідносиH
ни. Відповідно до положень Закону України
«Про інформацію» об’єктом інформаційних
відносин є інформація. Об’єктом інформаційH
них відносин є документована або публічно
оголошувана інформація про події й явища в
галузі політики, економіки, культури, охороH
ни здоров’я, а також у соціальній, екологічH
ній, міжнародній та інших сферах. Усі громаH
дяни України, юридичні особи та державні
органи мають право на інформацію, що пеH
редбачає можливість вільного одержання, виH
користання, поширення та зберігання відоH
мостей, необхідних для реалізації ними своїх
прав, свобод і законних інтересів, виконання
завдань і функцій [16, с. 275]. 
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Змістом інформаційних відносин є суH
купність прав та обов’язків їх суб’єктів. ЮриH
дичним фактом є певна дія чи подія, з якою
пов’язують виникнення, зміну чи припиненH
ня правовідносин. Що стосується інфорH
маційних правовідносин, то вони виникаH
ють, змінюються та припиняються при обіH
гу інформації в інформаційній сфері з ураH
хуванням особливостей і властивостей інH
формації, що виявляються в системі права
(наприклад, класифікація інформації за реH
жимом доступу). 

Правовідносини – це врегульовані норH
мами права суспільні відносини, учасники
яких виступають як носії суб’єктивних прав і
юридичних обов’язків, що забезпечуються
державою. Інформаційні правовідносини реH
гулюються нормами не тільки адміністраH
тивного права, а й інформаційного, конституH
ційного, земельного, екологічного, кримінальH
ного  та інших галузей права [17, с. 12]. 

Оскільки інформаційні відносини стали
невід’ємною складовою суспільного життя,
Україна як держава, що декларує себе праH
вовою, зобов’язана не лише забезпечити наH
лежний рівень державного управління у цій
сфері, а й визначити ступінь власної відпоH
відальності за невиконання взятих на себе 
зобов’язань [18, с. 10]. 

Особливості інформаційних відносин звоH
дяться до того, що ці відносини виникають,
розвиваються та припиняються в інформаH
ційній сфері під час обігу інформації; опосеH
редковують державну політику визнання, доH
тримання та захисту інформаційних прав і
свобод людини та громадянина в інформаH
ційній сфері; характеризують особливості заH
стосування публічноHправових і цивільноH
правових методів правового регулювання при
здійсненні інформаційних прав і свобод із
урахуванням специфічних особливостей та
юридичних властивостей інформації й інH
формаційних об’єктів [19, с. 116]. 

Право на доступ до інформації посідає
особливе місце в інформаційноHправових відH
носинах, оскільки є гарантією реалізації баH
гатьох інших прав і свобод людини та громаH
дянина. На думку В. Ліпкана, це право має
такі складові: збирання; зберігання; викорисH
тання та поширення інформації, що й є осноH
вою інформаційних правовідносин. Слід заH
значити, що [20, с. 203]: 

•• одержання – це набуття, придбання, наH
копичення інформації громадянами, юриH
дичними особами або державою відповідно
до чинного законодавства України; 

•• зберігання – це забезпечення належного
стану інформації й її матеріальних носіїв; 

•• використання – задоволення інфорH
маційних потреб громадян, юридичних осіб і
держави; 

•• поширення – розповсюдження, обнароH
дування, реалізація інформації у встановлеH
ному законом порядку. 

Заслуговує на увагу класифікація інфор�
маційних відносин. Аналіз інформаційної сфеH
ри свідчить про її багатоплановість, про різH
номанітність інформаційноHправових відноH
син за характером, змістом і спрямованістю.
В юридичній літературі існує значна кільH
кість класифікацій, зокрема [21, с. 11]: 

•• відносини, що виникають при пошуку,
отриманні та використанні інформації; 

•• відносини, що виникають при створенH
ні, передачі та поширенні інформації; 

•• відносини, що виникають при створенні
та застосуванні інформаційних систем, меH
реж, засобів забезпечення; 

•• відносини, що виникають при створенні
та застосуванні засобів і механізмів інфорH
маційної безпеки. 

О. Кохановська виділяє такі види законоH
давчого регулювання інформаційних відноH
син: право громадян на доступ до інформації,
захист інформації, охорона виключних прав
[22, с. 7].  

Аналіз інформаційних правовідносин свідH
чить, що в основу класифікації можуть бути
покладені такі ознаки: тривалість відносин,
об’єкт (інформація за режимом доступу),
відносини щодо реалізації права на доступ 
до інформації (перелік усіх правомочностей)
та відносини забезпечення інформаційної
безпеки держави, інформаційні дії (активні
та пасивні), характер (регулятивні, охоронH
ні) та ін. 

Основними принципами інформаційних
відносин є: гарантованість права на інфорH
мацію; відкритість, доступність інформації,
свобода обміну інформацією; достовірність і
повнота інформації; свобода вираження поH
глядів і переконань; правомірність одержанH
ня, використання, поширення, зберігання та
захисту інформації; захищеність особи від
втручання в її особисте та сімейне життя. 

Викладене дозволяє зробити висновок,
що інформаційні правовідносини – це різновид
правових та інформаційних відносин, які виH
никають між фізичними особами, юридичH
ними особами, об’єднаннями громадян і суH
б’єктами владних повноважень стосовно вільH
ного отримання, використання, поширення
та зберігання відомостей, необхідних для реH
алізації своїх прав, свобод і законних інтереH
сів, здійснення завдань і функцій, а також
врегульовані нормами інформаційного, адміH
ністративного й інших галузей права. 

Таким чином, інформаційні правовідноH
сини є одним із видів правових відносин і маH
ють низку специфічних властивостей, що поH
яснюється особливістю їх об’єкта – інфорH
мації; питання вдосконалення правового реH
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гулювання суспільних відносин, що виникають
з приводу інформації, є актуальними. Це зуH
мовлюється не лише розвитком демократичH
них перетворень у державі й активністю вітH
чизняних і зарубіжних громадськоHполітичH
них інституцій у дослідженні зазначеної проH
блематики, а й з конкретними недоліками
чинних норм вітчизняного права. 

Безумовно, законодавство України з реH
гламентації інформаційних правовідносин
потребує змін. Однак такі зміни мають ґрунH
туватися на результатах фундаментальних
наукових досліджень відповідних відносин,
що складаються в Україні. Слід усвідомити
зміст поняття «інформаційні правовідносиH
ни», правильно визначити їх суб’єктів, охаракH
теризувати об’єкт і зміст. Перспективними
дослідженнями в цьому напрямі вважаємо
вдосконалення правового регулювання інH
формаційних правовідносин. 

Оскільки більшість існуючих матеріальH
них норм у сфері інформаційних відносин
відповідає міжнародним вимогам, то удоскоH
налення національного законодавства, перш
за все, має концентруватися на прийнятті
дієвих положень щодо механізмів і гарантій
існування інформаційних правовідносин, заH
безпечення захисту й інформаційної безпеки
людини, суспільства, держави. 
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In the article the author analyzes the existing definitions of the term «information», own definition
of «legal information» was formulated, overall description of the legal information relations as a form
of legal relations and information relations was done and their basic principles were described. 

В статье анализируются существующие дефиниции понятия «информация», формулиру�
ется определение информационных правоотношений, характеризуются информационные пра�
воотношения как вид правовых отношений. 
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На сучасному етапі розвитку інформаH
ційної цивілізації одним із основних
векторів наукових досліджень є інфорH

маційний, адже з плином часу в різних дерH
жавах змінювалося змістовне наповнення поH
няття «інформація», її роль і значення для суH
спільства, особи, держави [1, с. 21]. ВідповідH
но й у правовій системі України відбуваютьH
ся значні зміни, у тому числі пов’язані із зміH
ною структури та ролі джерел інформаційноH
го права. 

Однією з причин виділення джерела праH
ва у формальноHюридичному значенні як
сутнісного елемента будьHякої національної
правової системи є те, що за джерелом права
можна простежити як розвивалася держава –
переважно революційним або еволюційним
шляхом, ступінь впливу римського права на
розвиток внутрішнього права, ступінь рецепH
ції міжнародного права у сферу внутрішньоH
го законодавства, активність держави в регуH
люванні життєдіяльності суспільства, розвиH
нутість у конкретній державі інститутів інH
формаційного суспільства, їх взаємодію з
державою, розвиток у громадян звички доH
тримуватися та шанувати норми чинного заH
конодавства тощо. Таким чином, джерело праH
ва визначає як статичну, так і динамічну стоH
рони взаємодії всіх компонентів національH
ної правової системи і при цьому може викоH
ристовуватися як для власне юридичних ціH
лей, так і в соціологічному аспекті, тобто в
аспекті аналізу взаємодії правової системи з
іншими суспільними підсистемами [2, с. 35].
Відповідно потребують системного аналізу
зміни в системі джерел інформаційного праH
ва України з метою встановлення їх відпоH
відності потребам інформаційного обігу, а

також визначення подальших шляхів розH
витку національної системи джерел інфорH
маційного права. Аналіз структурних змін у
системі джерел вітчизняного інформаційного
права України дозволить визначити їх вплив
на правозастосовний механізм, виявити осH
новні тенденції останнього. Разом із тим для
вирішення порушених питань необхідним є
окреслення методологічних засад заплановаH
ного дослідження.

Мета цієї статті полягає у визначенні меH
тодологічних підходів до дослідження джеH
рел інформаційного права України.

У вітчизняній правовій думці проблеми
джерел права розглядали такі правознавці: 
В. Бабкін, М. Гредескул, С. Дністрянський,
О. Жилін, В. Журавський, А. Заєць, О. Зайчук,
Б. Кістяківський, М. Ковалевський, Л. Луць,
О. Мурашин, К. Неволін, П. Недбайло, Ю. ОбоH
ротов, Н. Оніщенко, М. Орзіх, М. Палієнко,
Н. Пархоменко, С. Пахман, Л. Петрова, П. РабіH
нович, М. Рененкампф, В. Селіванов, О. СкаH
кун, Є. Спекторський, Ф. Тарановський, Р. ТоH
полевський, А. Фатєєв, М. Чижов, Ю. ШемH
шученко та інші. Не менш важливе значення
мають наукові розвідки фахівців інформаH
ційного права, теорії управління, адміністH
ративного права, зокрема: І. Арістової, В. АрH
темова, І. Бачила, Д. Белла, З. Бжезінського,
В. Богуша, В. Вернадського, В. Гавловського,
В. Голубєва, В. Горобцова, В. Гурковського,
М. Гуцалюка, О. Данільяна, Д. Дарендорфа,
О. Дзьобаня, М. Дімчогло, О. Дубаса, В. ІноH
земцева, Р. Калюжного, М. Кастельса, В. КолоH
са, С. Комова, В. Копилова, Т. Костецької, О. КоH
хановської, В. Крисько, С. Кудрявцевої, Н. КуH
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шакової, В. Ліпкана, О. Литвиненка, О. ЛогіH
нова, Є. Макаренко, І. Мащенка, В. ПетренH
ка, В. Погорілка, Г. Почепцова, В. ЦимбалюH
ка, І. Чижа, К. Череповського, М. Швеця, 
В. Ярочкіна та ін. 

Результати дослідження джерел інфорH
маційного права не можуть існувати відокH
ремлено, а прямо залежать від здобутків теH
орії держави та права, у тому числі інформаH
ційного права. Еволюція розуміння права та
його джерел відбувалась упродовж багатьох
століть. Проблема джерел права пов’язана з
розумінням права як такого і не знайшла в
науці свого остаточного визначення. Більше
того, зміна позиції в розумінні права зумовлює
зміну системи джерел права, через що визнаH
чення системи джерел права стає не менш
проблематичним, ніж визначення феномена
права [3, с. 35].

На думку А. Піонтковського, розробленH
ня в юридичній науці окремих наукових поH
нять сприяє засвоєнню та розумінню діючоH
го права і полегшує юристу процес застосуH
вання права [4, с. 35]. Отже, визначаючи терH
мінологічний аспект і включаючи до нього
понятійний апарат, доцільно визначити поH
няття «джерело інформаційного права».

Різні версії вирішення проблеми джерел
права пропонуються в працях значного кола
вчених – від перших спроб їх теоретичного
осмислення в літературних пам’ятках античH
ної епохи до сучасних її концептуалізацій та
інтерпретацій. Однак методологія обґрунтуH
вання джерел права, у тому числі інформаційH
ного, не вивчалася з позицій виявлення внутH
рішньої логіки її історичного розвитку, здатH
ної стати підґрунтям раціональної аргуменH
тації реформувань у вузлових пунктах цієї
історії [5, с. 67].

Аналіз сформованих у вітчизняній і заH
рубіжній науковій літературі уявлень про
джерело права (його поняття, сутність, зміст
і призначення) свідчить, що джерело права,
як і власне право, неможливо визначати лиH
ше з якогось одного боку. Це призведе до споH
твореного уявлення. Джерело права слід розH
глядати традиційно [6, с. 73]. По�перше, з
етимологічного боку – загальноприйнятого
уявлення про його поняття і зміст; по�друге,
під кутом зору джерела права як природного
явища, пов'язаного з географічними, клімаH
тичними, біологічними й іншими фактораH
ми, що безпосередньо впливають на процес
правотворення1; по�третє, з урахуванням

того, що джерело інформаційного права є
чинником соціальним, політичним, ідеологічH
ним, культурологічним, який впливає на проH
цес правотворчості, а через нього, опосередH
ковано, і на саме інформаційне право. 

Виходячи з факту зумовленості права соH
ціальним, культурним та іншими середовиH
щами, деякі автори схильні визначати джеH
рело права крізь призму цих факторів, а саH
ме – як процес селективної еволюції культуH
ри, що акумулює у своїх нормах поведінки соH
ціальний досвід людства (або досвід того суH
спільства, в якому вони діють) [7, с. 138]. ТаH
ке однобічне визначення джерела права у 
науковій літературі піддавалося обґрунтоваH
ній критиці, оскільки в ньому гіперболізоваH
на роль культури у правотворчому процесі, 
а саме – джерело представлене як «селекH
тивний процес». Разом із тим таке визначенH
ня джерела права існує і відображає ступінь
певного впливу культури як одного із соціH
альних факторів на процес правотворення. 

Ґрунтовність теоретичного дослідження
джерел інформаційного права залежить від
багатьох факторів, серед яких визначальним
є з’ясування об’єктивних шляхів і підходів 
дослідження: наукових засобів, принципів і 
методів. Попри значну кількість публікацій, в
яких досліджуються окремі елементи правоH
вої системи, системи джерел права, актуальH
ною залишається проблема комплексного доH
слідження джерел права як категорії юриH
дичної науки й одного з елементів правової
системи та механізму правового регулюванH
ня. Важливість наукового дослідження сисH
теми джерел права зумовлена тим, що ефекH
тивність її функціонування впливає майже
на всі сфери суспільного життя, є необхідною
умовою ефективності механізму правового
регулювання як одна з його складових, що зуH
мовлює зміст усіх інших елементів правової
системи [3, с. 7]. 

Солідаризуючись з Н. Пархоменко, заH
значимо, що дослідження джерел права має
ґрунтуватися на певних принципах, зокрема: 

•• принципі обґрунтованості, застосуванH
ня якого уможливлює аргументування будьH
якого твердження (саме тому дослідження та
висновки щодо джерел права повинні ґрунH
туватися на певному фактичному матеріалі,
який є об’єктивним); 

•• принципі історизму, що має важливе знаH
чення для пояснення еволюційних і революH
ційних змін в історичному розвитку, у правоH
вих системах, зокрема у вітчизняній, що сфорH
мувалася впродовж тривалого періоду в умоH
вах збереження певної спадковості з попередH
нім правовим станом суспільства, які справиH
ли безпосередній вплив на розвиток системи
права та системи джерел права. Разом із тим
принцип історизму не повинен трактуватись

1Ще у XVIII ст. Монтеск’є, досліджуючи проH
цес впливу кліматичних умов на право, зазначав: 
якщо справедливо, що характер розуму і пристрасті
серця надзвичайно різноманітні в різному кліматі,
то закони повинні відповідати і відмінностям цих 
пристрастей, і відмінностям цих характерів (Монте�
скье Ш. О духе законов. – М., 1999. – С. 272).
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як обґрунтування можливості виводити майH
бутнє з минулого. Майбутнє багатоваріантH
не, іноді воно виявляє свої ознаки, іноді є пеH
редбачуваним, у тому числі у державноHпраH
вовій сфері [8, с. 7]. Тому зміст джерел права
можна зрозуміти лише за умови розгляду їх у
генезисі та розвитку, в конкретних історичH
них умовах і взаємозв’язках. Саме за таких
умов джерела права як історичні явища виH
ступають у систематизованому вигляді в усій
своїй повноті. Отже, у теоретичному досліH
дженні джерел інформаційного права має буH
ти реалізований принцип історизму, що оріH
єнтує на розгляд їх у становленні, розвитку,
в конкретноHісторичних обставинах [6, с. 7];

•• принципі логічності, що дозволяє за доH
помогою законів формальної логіки з’ясуваH
ти особливості структури та дії окремих джеH
рел права, системи джерел права загалом, виH
явити зв’язки (неузгодженості) між джереH
лами та відповідно проблеми правового регуH
лювання, дослідити як внутрішню будову сиH
стеми джерел права, так і їх взаємодію з інH
шими системами у правовому полі;

•• принципі всебічності дослідження, що
передбачає пізнання якомога більшої кільH
кості властивостей джерел права, їх зв’язків.
Чим більша кількість критеріїв аналізу засH
тосовується, тим вірогіднішими будуть висновH
ки. Тому не можна зробити загальний висноH
вок про ефективність певного джерела права
на підставі лише однорідних показників (наH
приклад, частоти застосування або сфери дії
будьHякого джерела права); абсолютизувати
будьHяке джерело права, ґрунтуючись на доH
свіді однієї з країн, робити узагальнення. ВсеH
бічність дослідження джерел права досягаH
ється шляхом виявлення їх сутності та зв’язH
ків з іншими правовими явищами; вивченH
ням поглядів на проблему, що розглядається;
застосування всієї сукупності методів із меH
тою отримання різноаспектних характерисH
тик джерел права, їх системи, використання
знань, отриманих в інших галузях наукового
знання [3, с. 16–19]. 

Крім того, попри суттєвий вплив дихоH
томії права на структуру та зміст сучасного
інформаційного права України та незважаH
ючи на плюралізм дослідницьких позицій 
із цього питання, в праві, у тому числі в інфорH
маційному праві, практиці його застосування
залишаються сильними позиції позитивізму
і формального підходу, що має глибоке ісH
торичне підґрунтя. Розуміючи всі сильні та
слабкі сторони цього підходу, для обґрунтуH
вання й остаточного формування власної конH
цепції системи джерел інформаційного праH
ва слід виходити з принципу наступності в
праві, здійснити поділ джерел на формально
закріплені та формально незакріплені. ОсH
таннє не впливає на авторську позицію щодо

формального позитивізму як такого, однак
дозволить подати матеріал таким чином, щоб
полегшити сприйняття окремих новаторсьH
ких підходів до проблематики, насамперед
відповідатиме сучасній юридичній практиці,
яка, у свою чергу, є основним інструментом
перевірки будьHякої висунутої нами теорії.

Щодо методів, використовуваних нами у
процесі дослідження джерел інформаційного
права, то це методи теорії адміністративного
права й управління, системноHструктурний і
компаративний методи, а також системний і
синергетичний підходи. Всі вони сприяють
ширшому та глибшому пізнанню системи джеH
рел інформаційного права, швидкому нагроH
мадженню теоретично і практично значущої
інформації про неї. За допомогою вказаних
методів увага акцентується не лише на виH
явленні особливостей і визначенні поняття
джерел права, а й на їх взаємозв’язку з іншиH
ми явищами, інститутами, процесами. Це доH
помагає віднайти не лише внутрішній мехаH
нізм дії окремих компонентів, а й їх взаємоH
дію на окремих рівнях, глибоко та різнобічно
пізнати зовнішні та внутрішні зв’язки і взаємоH
залежності між джерелами права, їх внутрішH
ній зміст, мету, структуру, роль, призначення
[9, с. 6].

Слід також зазначити, що понятійний
апарат сучасного інформаційного права баH
зується на здобутках інших галузей права, а
не тільки теорії права. Враховуючи поліаспектH
ність права та специфіку його застосування,
звернення до інших результатів галузевих
досліджень може здійснюватися лише за неH
обхідності, оскільки вважаємо, що накопичеH
ного потенціалу інформаційного права в більH
шості випадків буде достатньо для вирішенH
ня проблемних питань із обраної тематики.
Наведені міркування вплинули на структуH
ру та зміст нашого дослідження, а як попеH
редній результат методологічного аспекту
можна запропонувати такі висновки:

зміна ставлення до права та закону передH
бачає визначення нових методологічних підH
ходів до дослідження права, його сутності,
форм вияву. Як зазначалось у літературі, цей
процес буде ефективним лише у випадку, якH
що він здійснюється з урахуванням специH
фіки права та його джерел, у тому числі шляH
хів, методів та способів їх пізнання. Таким
чином, актуальною залишається проблема
комплексного дослідження джерел права як
категорії юридичної науки й одного з елеH
ментів правової системи та механізму правоH
вого регулювання. Ефективність останнього
безпосередньо пов’язана з системою джерел
права;

результати дослідження джерел інфорH
маційного права не можуть існувати відокH
ремлено, а залежать від здобутків теорії дерH
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жави та права. Проблема джерел інформаційH
ного права тісно пов’язана з розумінням праH
ва як такого і не знайшла в науці свого остаH
точного вирішення. Крім того, зміна позицій
у розумінні місця інформаційного права, зуH
мовлює зміну систем джерел інформаційного
права, через що визначення останньої стає не
менш проблематичним ніж визначення самоH
го феномена інформаційного права;

тривалий час у теорії права існувало два
методологічних підходи до дослідження приH
роди права. Перший полягає у прихильності
до проголошеного у ХХ ст. позитивістського
ототожнення права та закону, аналізі змісту
права залежно від державної волі, що звоH
дить право до наказу держави. Такий підхід
поширений досі та залишає поза увагою розH
гляд права як засобу втілення в життя спраH
ведливості, гуманності як необхідних склаH
дових демократичного розвитку суспільства,
обмежує юридичну науку лише дослідженH
ням догми права, перетворенням правознавH
ства на законознавство. Наслідком такого
праворозуміння є недооцінка соціальної приH
роди джерел права. Другий підхід полягає у
зведенні права виключно до природних прав
людини, які не потрібно закріплювати в 
законодавстві, запереченні або недооцінці
впливу державної влади на правоутворення 
і правореалізацію. Недооцінка ролі держави у
правовому регулюванні суспільних відносин
врештіHрешт призводить до порушень закоH
ну, правового нігілізму тощо;

класичний нормативістський підхід не
відповідає сучасній тенденції розширення коH
ла джерел інформаційного права, посиленню
їх ролі, а також правозастосовній та іншій юриH
дичній практиці, яка фактично склалася.

Таким чином, слід зазначити, що обґрунH
тування джерел інформаційного права не моH
же бути зведеним до певної стандартної легіH
тимаційної процедури, яка полягала б у логічH
ному підведенні нормативноHправових полоH
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жень під деякі абсолютні й інваріантні «міH
рила належності»; згадані «мірила», як і тлуH
мачення джерел інформаційного права, виH
значаються суспільноHінформаційним конH
текстом здійснення міжлюдських відносин,
що характеризується історичним динамізH
мом і власною логікою розвитку; ця логіка
передбачає об’єктивне тяжіння інформаційH
ного права як особливої реальності до більш
складних системних форм свого впорядкуH
вання та підвищення самоорганізаційного
потенціалу структурних компонентів даної
реальності; при цьому ступінь обґрунтоваH
ності джерел інформаційного права має виH
значатися мірою співспрямованості векторів
правового регулювання з тенденціями такої
самоорганізації. 
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Сучасний етап соціального розвитку виH
значаємо як етап розвитку та створенH
ня ефективної правової бази для вреH

гулювання різних аспектів існування інфорH
маційного суспільства. Запровадження новітH
ніх інформаційних технологій значно приH
скорює процес отримання, обробки, зберіганH
ня, використання, поширення, аналізу інфорH
мації. Широкий і оперативний доступ до інH
формації підвищує ефективність її викорисH
тання, що, у свою чергу, стає невід’ємним елеH
ментом управління всіма інститутами та проH
цесами. 

Застосування історіографічного, діахронH
ного та синхронного, системного, історичноH
го методів дослідження та методу екстрапоH
ляції засвідчило, що в науковій літературі
недостатньо опрацьоване питання «інфорH
маційна функція держави», через що воно
досі не є концептуалізованим у рамках інH
формаційного права. Відсутність уніфіковаH
ного визначення інформаційної функції дерH
жави на національному й універсальному
рівнях, а також необхідність формування конH
сенсуального категорійноHпонятійного апаH
рату зумовило мету цієї статті. 

Останнім часом проблеми інформаційноH
го права стали доволі популярним предмеH
том розгляду науковців. У цьому ракурсі заH
слуговують на увагу наукові праці В. ЛіпH
кана, В. Баскакова, В. Цимбалюка, М. Швеця, 
І. Арістової, В. Залізняка, М. Дімчогло, Л. КапіH
нус, К. Череповського,  О. Климентьєва, О. ЯреH
менко [1–11] та інших. 

Роль держави в управлінні суспільними
справами, у вирішенні основних питань соH
ціального розвитку реалізується через її функH
ції, що спрямовані на задоволення інтересів і
потреб як окремих осіб, так і суспільства в ціH
лому. Залежно від того, які невідкладні пробH
леми та стратегічні завдання необхідно виріH

шувати суспільству, встановлюються функH
ції держави. Функції держави можна визнаH
чити як основні напрями діяльності держаH
ви, в яких відображаються та конкретизуH
ються її завдання, цілі, виявляється сутність
і соціальне призначення держави у суспільстH
ві [12, с. 84]. В іншій інтерпретації під функH
ціями держави розуміють основні об’єктивно
необхідні напрями і види внутрішньої та зовH
нішньої діяльності, спрямовані на реалізацію
завдань для досягнення відповідної мети в
конкретних формах, за допомогою властивих
методів, які виражають суть, соціальне приH
значення держави, роль і місце в суспільстві
на даному етапі розвитку [13, с. 177].  

Слід зазначити, що на функції держави
впливають не тільки зміни, що відбуваються
в державі як такій, а й зміни умов існування
самої держави, зміни зовнішніх умов, зовнішH
нього середовища, в якому діє держава, і саме
вони є чинником еволюції функцій держави
[14]. Цим пояснюється заінтересованість наH
уковців у дослідженні обраної нами теми.

Узагальнивши наведені визначення, моH
жемо зазначити, що під функціями держави
розуміють основні законодавчо визначені наH
прями внутрішньої (національної) та зовнішH
ньої (міжнародної) діяльності, спрямовані на
досягнення встановленої мети. 

Інформаційна функція держави полягає у
забезпеченні системи отримання, викорисH
тання, поширення та збереження інформації
[13]. Під інформаційною функцією держави
слід розуміти основні напрями її діяльності,
спрямовані на забезпечення інформаційних
інтересів населення та держави в цілому. На
нашу думку, сутність інформаційної функції
полягає в організації та забезпеченні системи
створення, збирання, одержання, викорисH
тання, поширення, зберігання, охорони, заH
хисту інформації, а також активній участі
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держави (в особі її представницьких органів)
у розвитку світового інформаційного просH
тору, встановленні режиму використання інH
формаційних ресурсів на основі рівноправH
ного співробітництва з іншими державами,
шляхом здійснення відповідної інформаційH
ної політики. 

Інформаційна функція держави – це саH
мостійний і пріоритетний напрям державної
інформаційної політики, що реалізується за
допомогою інформаційних засобів для доH
сягнення інформаційного суверенітету, вільH
ного та безпечного інформаційного розвитку
інформаційного суспільства в рамках конкH
ретної держави, у тому числі для захисту інH
формаційних прав, свобод і законних інтеH
ресів людини та громадянина. Разом із тим
вона виступає інформаційною формою доH
сягнення інших цілей суспільства та держаH
ви, в інших найбільш важливих сферах житH
тєдіяльності суспільства [10, с. 30]. 

Ж. Павленко вважає, що інформаційна
функція – це загальносоціальна основна
функція, яка визначає напрям діяльності з
розвитку інформаційної сфери, що охоплює
всю сукупність відносин, пов’язаних із ствоH
ренням, збереженням, обробкою, передачею
інформації в усіх сферах життя суспільства,
зокрема в економічній, політичній, соціальH
ній, правовій, науковій, освітній, управлінH
ській тощо [15]. Наведене визначення свідH
чить, що інформаційна функція держави не є
ізольованою, її виконання пов’язане із здійсH
ненням інших напрямів діяльності. ІнфорH
маційна функція на сучасному етапі розвитH
ку є однією з основних функцій держави. 

Інформаційна функція держави стала
об’єктом наукових досліджень порівняно неH
давно, оскільки за радянських часів інформаH
ційна діяльність держави розглядалася праH
вознавцями в контексті політикоHправового
забезпечення існуючої ідеології [11, с. 66]. 

Незважаючи на наявність в теорії права
значної кількості досліджень функцій дерH
жави, для юридичної науки поняття «інфорH
маційна функція держави» перебуває на стадії
становлення. Слід зазначити також, що лише
деякі науковці виділяють таку функцію [16;
17]. Постійно зростаюча роль інформації в
соціальному та державному управлінні, стрімH
кий розвиток інформаційноHтелекомунікаH
ційного прогресу і досягнутий рівень інфорH
матизації органів державної влади все ж даH
ють підстави сучасним ученим визначати ноH
ву функцію держави – інформаційну. У цьому
зв’язку цілком закономірно виникає необH
хідність узагальнення сучасних правових доH
сліджень щодо інформаційної функції дерH
жави [15]. 

У суспільстві інформація стала визнаH
чальним фактором прискорення процесів

глобалізації й інтернаціоналізації. УпорядH
кування інформаційних правовідносин є одH
ним із першочергових завдань держави на
будьHякому етапі її розвитку. Так, ПостаноH
вою Президії Верховної Ради України «Про
розробку пакета проектів законів з пробH
лем інформатизації і захисту інформації» від
24.03.1992 р. Кабінету Міністрів доручено до
01.09.1992 р. розробити і внести на розгляд
Верховної Ради України пакет проектів заH
конів з проблем інформатизації та захисту
інформації, інформаційного забезпечення екоH
номічного та соціального розвитку, захисту
прав громадян в умовах інформатизації, дерH
жавної та комерційної таємниць, визначення
відповідальності за правопорушення під час
роботи з інформацією, реформи в докуменH
туванні, контролю над експортом інформаH
ційних ресурсів, доступу до інформації тощо. 

Слід акцентувати увагу на тому, що проH
цес законодавчого забезпечення в інформаH
ційній сфері в останні роки має позитивну тенH
денцію. Протягом 2010–2012 рр. прийняті 
нові закони та внесені зміни до чинних. Цими
актами визначені, зокрема, засади внутрішH
ньої політики України у сферах розбудови
державності, формування інститутів громаH
дянського суспільства, порядок забезпеченH
ня права кожного на доступ до інформації
суб’єктів владних повноважень, державні гаH
рантії щодо надання безоплатної правової
допомоги [18]. 

Формування інформаційної функції дерH
жави передбачене Законом України «Про
інформацію» від 02.10.1992 р., в якому зазнаH
чено, що основними напрямами інформаційH
ної політики є забезпечення доступу кожноH
го до інформації; забезпечення рівних можH
ливостей щодо створення, збирання, одержанH
ня, зберігання, використання, поширення,
охорони, захисту інформації; створення умов
для формування в Україні інформаційного
суспільства; забезпечення відкритості та проH
зорості діяльності суб’єктів владних повноH
важень; створення інформаційних систем і
мереж інформації, розвиток електронного
врядування; постійне оновлення, збагачення
та зберігання національних інформаційних
ресурсів; забезпечення інформаційної безпеH
ки України; сприяння міжнародній співпраці
в інформаційній сфері та входженню УкраH
їни до світового інформаційного простору. 

Основною метою нашої держави в інфорH
маційній сфері, беручи до уваги положення
Концепції Національної програми інформаH
тизації, нормативноHправових актів, що визH
начають мету, основні завдання державної
інформаційної політики, можна назвати ствоH
рення правових, організаційноHтехнічних та
інших умов для реалізації інформаційних прав
людини і громадянина, інформаційних потреб



І Н Ф О Р М А Ц І Й Н Е П РА В О

103

12/201312/2013

суспільства, формування системи національH
них інформаційних ресурсів, забезпечення
національної інформаційної безпеки і побуH
дова інформаційного суспільства [19, с. 113].  

Розвиток інформаційної функції держаH
ви тісно пов’язаний із закріпленням інфорH
маційних прав у Конституції України (статH
ті 17, 31, 32, 34, 50 та ін.), оскільки ці права є
основними при її здійсненні. 

Органами, що здійснюють свою діяльH
ність в інформаційній сфері, є Верховна Рада
України, Президент, Кабінет Міністрів, КонH
ституційний Суд, міністерства, інші центH
ральні та місцеві органи державної виконавH
чої влади, органи судової влади та інші. ІнH
формаційна функція держави виявляється в
діях усіх гілок державних органів влади та
реалізується в таких напрямах [15]: 

•• створення інформації – держава безпоH
середньо створює нормативні акти, інформація
для яких береться, зрозуміло, ззовні. З цим
положенням ми не погоджуємось, оскільки
національні органи законодавчої влади прийH
мають власні нормативно правові акти (якщо
і береться до уваги «закордонна інформація»,
то лише як приклад, з метою уникнення проH
галин, які виникають в інших країнах);

•• супровід інформації, що має державне
значення. Це положення не зовсім коректне,
на нашу думку, оскільки державна інформаH
ційна політика має супроводжувати всю інH
формацію, а також, як додатковий аргумент,
ні на законодавчому, ні на доктринальному
рівні не дається визначення інформації дерH
жавного значення, міститься лише поняття
«суспільно значима»; 

•• відкритість органів державної влади для
громадян. Це положення підтверджується
отриманням доступу до інформації за інфорH
маційним запитом, із яким особа може зверH
нутися до відповідних уповноважених орH
ганів державної влади – розпорядників того
чи іншого виду інформації; 

•• збір, обробка, охорона і захист інформаH
ції, необхідної для реалізації функцій держави;

•• створення спеціалізованих структур у
сфері інформації та регулювання їх діяльH
ності – засобів масової інформації, архівів,
бібліотек, установ культури, освіти; 

•• інформаційний обмін між органами дерH
жавної влади (всередині держапарату). НеH
обхідно також здійснювати діалоги між ними
та громадськими правозахисними органіH
заціями з метою прийняття до уваги тих доH
повідей, які вони щорічно готують; це стосуH
ється й інформаційної сфери, прийняття відH
повідних кроків для зменшення кількості поH
рушень інформаційних прав людини та гроH
мадянина; 

•• використання інформації у внутрішніх
інтересах держави (для виконання всіх інших

державних функцій). Використання інфорH
мації має бути також і на міжнародній арені,
що, у свою чергу, сприяє підвищенню позиH
тивного міжнародного іміджу нашої країни; 

•• зберігання інформації на різних стадіях
інформаційного процесу; 

•• переробка інформації та створення нової. 
Підтвердженням того, що інформаційну

функцію виконують всі органи державної
влади, є активно реалізована у світі концепH
ція «eHstate», суть якої полягає в активному
використанні всіма державними органами у
своїй повсякденній діяльності інформаційH
них технологій. 

Класифікуючи функції держави за триH
валістю дії на постійні та тимчасові, можна
стверджувати, що інформаційна функція є
постійною, оскільки вона існує на будьHякоH
му етапі розвитку держави. Однак її знаH
чимість та інтенсивність реалізації на кожноH
му етапі різні. Так, в умовах глобальної інH
форматизації реалізація інформаційної функH
ції держави набуває особливого значення й
інтенсивності [15], свідченням цього є сучасH
ний інформаційний розвиток суспільства. 

Ми підтримуємо позицію О. КлименH
тьєва стосовно ознак, які характеризують
концептуальний бік формування інформаH
ційної функції, а саме: інформаційна функH
ція держави зумовлена необхідністю реаліH
зації інформаційних потреб та інформаційH
них інтересів; інформаційна функція держаH
ви виникає одночасно з формуванням інфорH
маційного суспільства, є сучасним вектором
наукових досліджень; вона становить собою
напрям діяльності держави; це напрям діяльH
ності держави в однорідній сфері – інфорH
маційній, інформаційні функції змінюються
в просторі та часі [10, с. 33]. Можна виділити
також інші похідні інформаційної функції –
моніторинг, висвітлення діяльності органів
влади в засобах масової інформації тощо [14].

Аналіз інформаційної функції держави, її
характерних ознак, запропонованих дефініH
цій дозволяє зробити такі висновки:

формування інформаційної функції дерH
жави як самостійної зумовлюється інтенсивH
ним інформаційним розвитком суспільства
та прийняттям нормативноHправових актів в
інформаційній сфері (після проголошення неH
залежності України); 

існує необхідність прийняття спеціальноH
го законодавчого акта, який би закріплював деH
фініцію «інформаційна функція держави», виH
значав основні способи її здійснення;

забезпечення інформаційної функції дерH
жави має бути підтримане дієвими законодавH
чими механізмами й активними діями органів
державної влади; 

при здійсненні кодифікаційного процесу,
а саме – прийнятті Інформаційного кодексу,
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в ньому слід закріпити інформаційну функцію
держави; 

•• вироблення ефективних заходів щодо
забезпечення поінформованості міжнародH
ного співтовариства коректними даними про
події, що мають місце в Україні (прикладом
надання недостовірної та викривленої інH
формації є підготовка та проведення чемпіH
онату з футболу ЄвроH2012 та події, що відбуH
ваються зараз, а саме «Євромайдан»). 

Безумовно, законодавство України із заH
кріплення інформаційної функції держави
потребує змін. Однак такі зміни мають ґрунH
туватися на результатах фундаментальних
наукових досліджень відповідних відносин,
що складаються в Україні. Слід зрозуміти
зміст поняття «інформаційна функція дерH
жави» та коректно визначити напрями її заH
безпечення. Перспективними дослідженняH
ми в цьому напрямі вважаємо вдосконалення
правового регулювання інформаційної функH
ції держави. 
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In the article the author analyzes the existing definitions of the term «informational function of the
state», own definition of «informational function of the state» was formulated, overall description of
the informational function of the state was done and its basic features were described. 

В статье анализируются существующие дефиниции понятия «информационная функция
государства», формулируется определение «информационной функции государства», характе�
ризуется информационная функция государства, ее основные черты. 


