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канд. юрид. наук, доцент,
старший науковий співробітник відділу проблем юрисдикційних форм
правового захисту суб’єктів приватного права
Науководослідного інституту приватного права
і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

ПРЕДСТАВНИЦТВО ОРГАНІЗАЦІЄЮ
КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕРЕСІВ АВТОРІВ
І СУБ’ЄКТІВ СУМІЖНИХ ПРАВ У СУДІ:
проблема правової стабільності щодо сплати судового збору
У статті розглядаються проблемні питання організаційноправових форм організацій
колективного управління майновими правами авторів і суб’єктів суміжних прав.
Ключові слова: організація колективного управління, договір, автор, суміжні права, гроB
мадська організація, судовий збір, судовий захист, пільги.
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онституція України гарантує громадяB
нам свободу літературної, художньої,
наукової та технічної творчості, захист
інтелектуальної власності, їх авторських прав,
моральних і матеріальних інтересів, що виB
никають у зв’язку з різними видами інтелекB
туальної діяльності; кожен громадянин має
право на результати своєї інтелектуальної,
творчої діяльності, ніхто не може використоB
вувати або поширювати їх без його згоди, за
винятками, встановленими законом (частиB
ни 1, 2 ст. 54).
Згідно з Цивільним кодексом (далі – КоB
декс) України, право інтелектуальної власB
ності – це право особи на результат інтелекB
туальної, творчої діяльності або на інший
об’єкт права інтелектуальної власності, виB
значений цим Кодексом та іншим законом
(ч. 1 ст. 418). Право інтелектуальної власносB
ті становлять особисті немайнові права інB
телектуальної власності та (або) майнові праB
ва інтелектуальної власності, зміст яких щоB
до певних об’єктів права інтелектуальної власB
ності визначається Кодексом та іншим закоB
ном (ч. 2 ст. 418 Кодексу).
Право інтелектуальної власності (авторB
ське право та суміжні права) здійснюється
особою відповідно до закону за своєю волею,
незалежно від волі інших осіб. Так, суб’єкти
авторського права та суміжних прав можуть
управляти своїми майновими правами різниB
ми способами: особисто, через свого повіреB
ного або на колективній основі через організаB
ції колективного управління, створені суб’єкB
тами авторського права та (або) суміжних
прав, чи відповідні державні організації, устаB
новчі документи яких передбачають здійсB
© І. Берестова, 2014

нення таких функцій (положення ст. 45, часB
тин 2, 5 ст. 46 Закону України «Про авторське
право і суміжні права (далі – Закон № 3792).
Іншими словами, суб’єкти авторського права
та суміжних прав особисто, на власний розB
суд обирають спосіб управління своїми майB
новими правами.
Відповідно до положень Закону № 3792
суб’єкти авторського права та суміжних прав
можуть управляти своїми майновими праваB
ми різними способами: особисто, через свого
повіреного або на колективній основі через
організації колективного управління (далі –
ОКУ), створені суб’єктами авторського праB
ва та (або) суміжних прав, чи відповідні дерB
жавні організації, установчі документи яких
передбачають здійснення таких функцій (поB
ложення ст. 45, частин 1, 5 ст. 47).
Слід зазначити, що Законом № 3792 праB
вовий статус ОКУ визначений фрагментарно,
а правове регулювання її діяльності є досить
лаконічним. Тому останнім часом виникає
чимала кількість наукових проблем і практичB
них питань щодо реалізації ОКУ своїх повB
новажень, зокрема при зверненні до суду із
заявами щодо захисту прав суб’єктів авторB
ського та (або) суміжних прав. Болючим пиB
танням є питання про наявність чи відсутність
обов’язку сплати судового збору або звільB
нення від його сплати при зверненні до суду
на підставі п. 7 ст. 5 Закону України «Про суB
довий збір» від 08.07.2011 р. № 3674–VI
(далі – Закон № 3674).
Спробуємо висловити власні аргументи
щодо питання, відповідь на яке криється, сеB
ред іншого, й в організаційноBправовій формі,
в якій конкретна ОКУ створена.
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Виходячи з положень Закону № 3792, меB
тою створення ОКУ є управління на колекB
тивній основі майновими правами суб’єктів
авторського права та (або) суміжних прав,
що реалізується шляхом укладання відпоB
відних договорів із вказаними суб’єктами та
виключно в межах повноважень, одержаних
від них (положення ч. 1 ст. 47, ч. 3 ст. 48).
Положеннями ч. 2 ст. 48 Закону № 3792
визначено, що ОКУ не мають права займатиB
ся комерційною діяльністю чи використовуB
вати будьBяким способом об’єкти авторськоB
го права та (або) суміжних прав, доручених їм
для управління. Неприбутковість ОКУ є її
невід’ємною ознакою: такі організації не моB
жуть отримувати вигоду від управління майB
новими правами суб’єктів авторського права
та (або) суміжних прав, оскільки право власB
ності на ці майнові права їм не належить.
ОКУ діють на підставі статутів і в межах повB
новажень, одержаних від суб’єктів авторсьB
кого права та (або) суміжних прав (абзац 2
ч. 1 ст. 48 Закону № 3792). Відповідно до ЦК
України ОКУ є непідприємницькими товаB
риствами – юридичними особами приватноB
го права (абзац 2 ч. 2 ст. 81, ст. 85, ч. 2 ст. 87).
Разом із тим надмірна лаконічність закоB
нодавця у регулюванні діяльності ОКУ в ЗаB
коні № 3792 і відсутність самостійного ЗакоB
ну про ОКУ призводять до того, що останнім
часом дедалі більше з’являється свідчень серB
йозних недоліків зазначеної правової констB
рукції. Поняття ОКУ не є досконалим, осB
кільки не містить достатньо чітких особлиB
вих ознак щодо засновників, статусу й оргаB
нізаційноBправової форми цього виду юридичB
ної особи. Тому вважаємо, що неприбуткові
засади колективного управління авторськиB
ми та суміжними правами не можуть носити
виключного характеру, оскільки ОКУ нерідB
ко зловживають своїми правами, передбачеB
ними законом, для використання коштів не
відповідно до основної мети. Так, ч. 3 ст. 49 пеB
редбачається право ОКУ резервувати на своB
їх рахунках суми незапитаної винагороди
(роялті), які після спливу трьох років можуть
бути використані на цілі, передбачені статутом.
Крім того, законодавство України не місB
тить положень щодо фінансування діяльносB
ті ОКУ. У законодавстві про авторське та суB
міжні права багатьох зарубіжних країн заB
кріплюється принцип самофінансування таB
ких організацій (наприклад, ч. 2 ст. 35 Закону
Республіки Молдова «Про авторське право і
суміжні права» від 23 листопада № 293BХІІІ).
Практика діяльності окремих ОКУ в Україні
переконує у тому, що ОКУ справляють коміB
сію за адміністрування та здійснення управB
ління правами. Отже, у договорах, укладених
ОКУ з суб’єктами авторського права та суB
міжних прав, передбачається отримання таB
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кими організаціями винагороди за управB
ління авторськими та суміжними правами, за
рахунок якої відбувається покриття фактичB
них видатків організації, понесених у зв’язку
з виконанням покладених на неї відповідно
до договору функцій, зокрема звернення до
суду за захистом прав суб’єктів авторського
права та (або) суміжних прав відповідно до
статутних повноважень і доручення цих суB
б’єктів (п. «г» ч. 1 ст. 49 Закону № 3792).
Слід погодитись із позицією Л. Майданик,
згідно з якою досить часто вітчизняні ОКУ
утримують занадто великий відсоток коміB
сійних відрахувань від суми роялті, що подеB
куди сягає 50 % [1, с. 77]. Інші науковці, зоB
крема Л. Щерба, вказують, що буквальне тлуB
мачення норм законодавства, присвячених
колективному управлінню, дає підстави для
висновку про представницький характер доB
говору колективного управління майновими
правами суб’єктів авторського права та (або)
суміжних прав [2]. Викладене дає підстави
для висновку, що ОКУ може бути суб’єктом,
який представляє «чужі» інтереси в судовоB
му процесі, наприклад, як громадська органіB
зація. Однак при цьому така ОКУ повинна
мати відповідну організаційноBправову форму.
Л. Щерба робить також висновок про те,
що виключно представницька сутність догоB
вору колективного управління не повною міB
рою відповідає природі відносин колективB
ного управління, оскільки останнім властиві
дискреційні повноваження керуючого, уповB
новаженого на свій власний розсуд здійснюB
вати юридичні та фактичні дії в інтересах доB
вірителя. У зв’язку з цим чисто представницьB
кий характер колективного управління вітчизB
няною правозастосовною практикою не сприйB
нятий [3, c. 104].
Відсутність правової стабільності (правоB
вої природи відносин) у відносинах між ОКУ
та суб’єктами авторського права, між ОКУ й
особами, які здійснюють публічне сповіщенB
ня фонограм, відеограм та їх примірників чеB
рез будьBякі засоби зв’язку з комерційною
метою, призводить до виникнення чисельB
них проблем при захисті ОКУ прав суб’єктів
авторського права чи (або) суміжних прав.
Гарантією реалізації права на судовий заB
хист у контексті доступності правосуддя є
можливість надання законом різних пільг осоB
бам, зобов’язаним сплачувати судовий збір.
З цією метою законодавець запровадив інB
ститут звільнення від сплати судового збору –
надання державою ініціаторам судового проB
цесу пільг (переваг), які полягають у можлиB
вості не сплачувати судовий збір за подання
до суду заяв, скарг, а також за видачу судаB
ми документів. Зокрема, п. 7 ч. 1 ст. 5 Закону
№ 3674, зокрема, встановлено, що звільняютьB
ся від сплати судового збору громадські орB
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ганізації, які звернулись у випадках, передB
бачених законодавством, із заявами до суду
щодо захисту прав та інтересів інших осіб.
Законом № 3674 від сплати судового збору
звільняється лише один вид юридичних осіб
приватного права – громадська організація, а
тому виникає питання щодо віднесення ОКУ
до громадської організації, у зв’язку з чим на
цьому слід зупинитися більш детально.
Правові й організаційні засади діяльності
громадських об’єднань, у тому числі громадсьB
ких організацій, визначені Законом України
«Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р.
№ 4572BVI (далі – Закон № 4572). ГромадсьB
ке об’єднання – це добровільне об’єднання
фізичних осіб та/або юридичних осіб приватB
ного права для здійснення та захисту прав і
свобод, задоволення суспільних, зокрема екоB
номічних, соціальних, культурних, екологічB
них, та інших інтересів. Законом № 4572 виB
значені організаційноBправові форми утворенB
ня громадських об’єднань, а саме: громадська
організація, засновниками та членами (учасB
никами) якої є фізичні особи, та громадська
спілка, засновниками якої є юридичні особи
приватного права, а членами (учасниками)
можуть бути юридичні особи приватного праB
ва та фізичні особи (частини 2, 3 та 4 ст. 1).
Громадське об’єднання із статусом юридичB
ної особи, зокрема, має право бути учасниB
ком цивільноBправових відносин, набувати
майнові та немайнові права відповідно до заB
конодавства, є непідприємницьким товаристB
вом (ч. 5 ст. 1, п. 1 ч. 2 ст. 21 Закону № 4572).
Юридична особа вважається створеною з
дня її державної реєстрації; з цього моменту
виникає її цивільна правоздатність (ч. 4 ст. 87,
ч. 4 ст. 91 ЦК України). Одним із елементів
цивільної правоздатності юридичної особи є
можливість бути позивачем і відповідачем у
суді. Таким чином, невід’ємним етапом ствоB
рення громадської організації як юридичної
особи приватного права, отже, і набуття нею
цивільної правоздатності, є її реєстрація в поB
рядку, визначеному Законом України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичB
них осіб – підприємців», з урахуванням особB
ливостей, установлених Законом № 4572 (ч. 1
ст. 12). Така реєстрація передбачає, зокрема,
внесення відомостей про громадську органіB
зацію до Реєстру громадських об’єднань і до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців, а також виB
дання свідоцтва про реєстрацію громадськоB
го об’єднання як громадської організації.
Наявність статусу некомерційної приватB
ної організації, яка звернулася за захистом
прав інших осіб, автоматично не звільняє її
від сплати судового збору, оскільки до прийB
няття Закону № 4572 правове регулювання
діяльності громадських організацій в УкB

раїні встановлювалося Законом України
«Про об’єднання громадян» від 16.06.1992 р.
№ 2460–ХІІ (далі – Закон № 2460); ст. 1 ЗаB
кону № 2460 визначалося, що об’єднанням
громадян є добровільне громадське формуB
вання, створене на основі єдності інтересів
для спільної реалізації громадянами своїх прав
і свобод і незалежно від назви (рух, конгрес,
асоціація, фонд, спілка тощо) відповідно до
цього Закону визнавалося політичною парB
тією або громадською організацією.
Об’єднання громадян мають право на доB
бровільних засадах засновувати або вступати
між собою в спілки (союзи, асоціації тощо),
утворювати блоки та коаліції, укладати між
собою угоди про співробітництво і взаємодоB
помогу. Створення і легалізація спілок об’єдB
нань громадян, порядок їх діяльності та лікB
відації здійснюються відповідно до Закону
№ 2460 (ст. 10). Законом № 2460 не виділяB
лися види організаційноBправових форм гроB
мадських організацій та їх об’єднань, а визнаB
чалася лише мета створення такої юридичної
особи – реалізація прав і свобод громадян як
основна ознака об’єднання громадян. ІншиB
ми словами, первинною юридичною особою,
яка мала повноваження на утворення спілки
(асоціації, союзу), була саме громадська оргаB
нізація (об’єднання громадян).
Підприємства, господарські товариства
тощо не мали права об’єднуватись у спілки
на підставі Закону № 2460, оскільки праB
вовідносини між їх об’єднаннями регулюваB
лись іншими законодавчими актами, зокреB
ма положеннями Господарського кодексу
(далі – ГК) України. Так, ГК України передB
бачає можливість підприємствам об’єднуваB
тися з метою координації своєї господарської
діяльності в об’єднання підприємств, яким є
господарська організація, утворена у складі
двох або більше підприємств із метою коорB
динації їх виробничої, наукової й іншої діB
яльності для вирішення спільних економічB
них і соціальних завдань. Об’єднання підприB
ємств утворюються підприємствами на добB
ровільних засадах або за рішенням органів,
які відповідно до ГК України й інших закоB
нів мають право утворювати об’єднання підB
приємств. В об’єднання підприємств можуть
входити підприємства, утворені за законодавB
ством інших держав, а підприємства України
можуть входити в об’єднання підприємств,
утворених на території інших держав (частиB
ни 1 та 2 ст. 118 ГК України).
ОрганізаційноBправові форми об’єднань
підприємств передбачені ст. 120 ГК України,
відповідно до ч. 1 якої господарські об’єдB
нання утворюються як асоціації, корпорації,
консорціуми, концерни, інші об’єднання підB
приємств, передбачені законом. Асоціація не
має права втручатись у господарську діяльність
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підприємств – учасників асоціації. За рішенB
ням учасників асоціація може бути уповноB
важена представляти їх інтереси у відносиB
нах із органами влади, іншими підприємстваB
ми й організаціями (ч. 2 ст. 120 ГК України).
На сьогодні в Україні діють два види
асоціацій: асоціація як громадське об’єднання
(спілка), утворена на підставі Закону № 2460
(з урахуванням розділу V «Прикінцеві та пеB
рехідні положення» Закону № 4572) чи полоB
жень Закону про громадські об’єднання (гроB
мадська спілка), та асоціація як договірне
неприбуткове, некомерційне господарське об’єд
нання підприємств, утворена на підставі інB
шого закону.
Аналіз норм чинного законодавства та
зареєстрованих ОКУ в Україні свідчить, що
ОКУ можуть утворюватись не лише як гроB
мадські організації, а й в інших організаційB
ноBправових формах. Це можуть бути госB
подарські об’єднання підприємств (зокрема
асоціації), приватні організації, громадські
об’єднання (громадські організації та громадB
ські спілки (зокрема, асоціації)) тощо.
Таким чином, якщо ОКУ здійснює предB
ставництво в суді прав суб’єктів авторського
та (або) суміжних прав, суд має враховувати
положення законів № 3674, № 4572, а також
№ 2460 у системному розумінні. Крім того,
слід пам’ятати, що зазначені положення заB
конів мають застосовуватися у системному
розумінні з положеннями процесуального
законодавства, – Цивільного процесуальноB
го кодексу (далі – ЦПК) або Господарського
процесуального кодексу (далі – ГПК), які є
публічними актами, тобто такими, що визнаB
чають чітку процедуру звернення із заявами
до суду. Згідно з положеннями ЦПК і ГПК
у осіб виникають права, чітко визначені в
цих кодифікованих актах.
Якщо засновниками ОКУ є фізичні осоB
би, то така організація може бути об’єднанB
ням фізичних осіб (громадським об’єднанB
ням), створеним на добровільній основі як
юридична особа, що не має на меті одержання
прибутку, та на підставі саме Закону № 4572,
оскільки його дія не поширюється на сусB
пільні відносини у сфері утворення, реєстраB
ції, діяльності та припинення, зокрема, непідB
приємницьких товариств (які не є громадсьB
кими об’єднаннями), утворених на підставі

інших законів (п. 6 ч. 2 ст. 2 Закону № 4572).
Процесуальним законодавством чітко визнаB
чені різні процесуальні процедури, а тому
ОКУ відповідно до положень статей 42, 45
ЦПК та (або) абзацу 3 ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 21,
ст. 28 ГПК має підтвердити при поданні
відповідних заяв свій статус як громадської
організації (свідоцтво про реєстрацію як гроB
мадського об’єднання – громадської оргаB
нізації).
Висновки
Правовідносини між ОКУ та суб’єктами
авторського та (або) суміжних прав ґрунтуB
ються на положеннях договорів, укладених
між ними; такі організації здійснюють предB
ставництво інтересів суб’єктів авторського
права та суміжних прав виключно в межах
повноважень, наданих їм авторами й іншими
суб’єктами авторського права і (або) суміжB
них прав, отримуючи від такого представницB
тва відповідну винагороду. Звільнення ОКУ
від сплати судового збору у справах, в яких
вони здійснюють представництво суб’єктів
авторського та (або) суміжних прав відповідB
но до договору та за винагороду, є безпідставB
ним і суперечить меті сплати судового збору.
Разом із тим організація з функціями коB
лективного управління може звільнятися від
сплати судового збору, якщо вона утворена
фізичними особамиBавторами чи (або) суB
б’єктами авторського права саме як громадB
ська організація, перебуває в Реєстрі громадB
ських об’єднань, отримала відповідне свідоцB
тво та здійснює представництво суб’єктів авB
торського права та (або) суміжних прав без
відповідної винагороди.
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У

сучасному цивільному обороті догоB
вірні зобов’язання з надання послуг
формують одну з найбільш численних
груп договірних зобов’язань.
Метою цієї статті є дослідження правової
природи інституту договірних зобов’язань
із надання послуг і спроба встановлення
його генеологічного коріння.

Перші паростки поняття договору як осB
новної правової форми, в якій здійснюється
великий товарообіг і господарське життя,
спостерігаються у Стародавньому Римі. Під
правовим впливом опинились економічні та
торговельні відносини. Римляни створили
розгорнуту систему договорів, що забезпечуB
вала надійну правову основу ділових відноB
син. Однак римське договірне право є реB
зультатом тривалого розвитку та шліфуванB
ня всіх сторін і елементів договору, а також
узагальнення практики преторських едиктів,
діяльності магістратів [1, с. 62].
У системі договорів, відомих римському
приватному праву, виділялося три самостійB
них різновиди договору найму: (lokatio conB
ductio) – «lokatio conductio rei» (найм речей),
«lokatio conductio operis» (підряд), «lokatio
conductio operarum» (найм послуг).
Зважаючи на те, що аналізу видів договоB
ру про найм у римському праві присвячено
багато робіт відомих зарубіжних, а також
вітчизняних романістів різних періодів, можB
на припустити, що генеологічне коріння суB
часного договору надання послуг бере почаB
ток в «locatioBconductio operarum». У сучасній
романістиці не викликає заперечень твердженB
ня, що наймання для виконання певної посB
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луги в основному здійснюється для повсякB
денних, домашніх робіт, що не потребують
ніяких особливих здібностей чи спеціальних
знань, за вказівкою наймача [2, с. 430].
В юридичній літературі стверджується,
що наймання послуг у давньоримську епоху
почалося з найму рабів, які були предметом, а
не учасниками договору. Таким чином, особа,
яка наймалася, ставила себе фактично в полоB
ження раба, оскільки надання себе в служіння
іншому й отримання за це винагороди (грошової,
продуктової тощо) знижували соціальний стаB
тус римського громадянина [3, с. 193]. У зв’язB
ку з цим, як зазначають І. Новицький та І. ПеB
ретерський, в умовах рабовласницького сусB
пільства договір найму послуг не набув широB
кого поширення й істотного значення, оскільB
ки звертатися до послуг вільних громадян
шляхом укладання locatioBconductio operarum
доводилося нечасто [2, с. 431]. Разом із тим таB
кий підхід залишає без відповіді питання про
те, яким чином надавалися кваліфіковані поB
слуги юристів, лікарів тощо? З цього приводу
в юридичній літературі, на жаль, не збереглоB
ся достовірних відомостей, однак висловлено
припущення, що древні римляни вдавалися
до договору доручення (mandatum), який є
договором, за яким одна особа (mandans) –
довіритель доручає, а інша особа (procurator) –
мандатарій приймає на себе виконання безB
оплатно певних дій. При цьому змістом доB
ручення могли бути як юридичні дії, так і поB
слуги фактичного характеру, щоб ці дії викоB
нувалися nulla mercide constituta neque proB
missa, тобто так, щоб за них не було передбачеB
но ніякої плати [4, с. 150–151].
Отже, для давньоримського інституту найB
му послуг були характерні такі ознаки:
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особистий характер відносин, тобто поB
слуги мали бути виконані особисто особою,
яка найнялася;
платність наданих послуг (передбачався
обов’язок послугоодержувача сплатити виB
значену домовленістю суму тоді, коли наданB
ня послуг стало неможливим з його вини);
обов’язковість надання послуги (втрата
здоров’я або каліцтво надавача послуг не могB
ло служити підставою для вимог про винагоB
роду);
обов’язковість виконання договору (у виB
падку смерті послугоодержувача, який не розB
рахувався з їх надавачем, справедливість виB
магала, щоб договір був належно виконаний).
У наступні століття договір найму послуг
і його елементи були запозичені з римського
права багатьма європейськими державами, одB
нак не в тому вигляді, в якому він існував у стаB
родавній державі. Законодавство цих країн у
сфері правовідносин із надання послуг прийB
малося та розроблялося на основі його заB
гальних ідей і принципів. Так, німецьке праB
во не виділяло послуг, а всі подібні відносиB
ни кваліфікувало як підряд.
Що стосується системи права України, то
першими писаними та встановленими закоB
нодавчою владою законами були договори, що
виступають у наших джерелах під назвою: ряд,
докончанє, хресне цілування, мир, правда.
До нинішніх часів дійшло кілька груп догоB
ворів. До першої групи належать договори,
що мають міжнародний характер і укладені з
іноземними державами. Друга група – це доB
говори князів між собою (напівзовнішні,
напіввнутрішні), зважаючи на те, що всі русьB
кі князівства були окремими державами, слаB
бо між собою пов’язаними. До третьої групи
належать договори між князями та народом,
що встановлювали взаємні правові відносиB
ни на час князювання цієї особи. Це були так
звані «ряди» [1, с. 62]. Договірні відносини поB
ширилися майже на всі сфери життя та, приB
стосувавшись до нових умов, залишилися в
сучасному праві, набули нових ознак, отримаB
ли подальший розвиток. Так, на українських
землях наймання людей у служіння або на
роботи було доволі поширеним явищем ще
за часів Київської Русі. Панівною формою
цього договору були житловий запис або каB
бальний запис. Приводом до укладання таких
правочинів служили або крайня потреба, або
тяжкі борги. Такі записи вели до встановленB
ня холопства, що автоматично призводило
по суті до володіння людини людиною. ТаB
кий порядок існував аж до кінця XVII ст. [5,
с. 15]. Норми, присвячені правовій регламенB
тації цих відносин зустрічаються в таких
правових джерелах, як Руська Правда, ЛиB
товські статути 1529, 1566, 1588 років, СудебB
нику 1497 р. та 1589 р. Не вдаючись до глибоB
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кого їх історичного аналізу, слід зазначити,
що в наведених джерелах правовій регламенB
тації піддавалася фізична праця, виконувана
однією особою на користь іншої, лише у виB
падку, якщо така праця пов’язувалася з обмеB
женням або втратою свободи працівником.
Разом із тим у правових джерелах КиївB
ської Русі є положення, що свідчать про існуB
вання так званого договору вільного найму, в
якому були відсутні механізми поневолення
працівника. Так, у Руській правді є згадки
про регламентацію відносин із окремими каB
тегоріями працівників на основі вільного найB
му. Згідно із ст. 2 «Правди Ярослава» кривдB
ник повинен був сплатити лікарю за послуги,
надані ним потерпілому [6, с. 9].
У Литовських статутах 1529, 1566, 1588
років, що свідчать про більш високий (у поB
рівнянні з добою Київської Русі) рівень екоB
номічного розвитку тогочасного суспільства,
регламентуються відносини вільного найB
му. Останні можуть бути названі вільними,
оскільки наймачем (наймитом) виступала
вільна людина, цивільні права якої зберігаB
лися в повному обсязі, хоча вона і перебувала
у певній економічній залежності від феодала.
Договір найму укладався на певний час («відB
стоїть свій урок») або для виконання певної
роботи («свою справу обробить»). ПриклаB
дом може бути п. 7 Статуту Великого КнязівB
ства Литовського 1529 р., в якому в імпераB
тивному порядку передбачався обов’язок опB
лати праці селянина: «если бы ктоBнибудь взял
в качестве закупа крестьянина или крестьянку
и не договорился с ними о размере присевка
или о том, за какую сумму будет засчитыB
ваться год работы, то с причитающейся сумB
мы денег должно быть вычтено крестьянину
пятнадцать грошей за год, а женщине десять
грошей» [6, с. 49].
Норми про договір вільного найму зуB
стрічаються і в Судебнику 1497 р., відповідно
до ст. 54 якого наймит, який пішов від госпоB
даря до закінчення строку договору («не доB
служивший свого уроку»), втрачав право на
оплату праці («найму позбавлений»). У СуB
дебнику 1589 р. наймачеві надавалося право
достроково розірвати договір із виплатою
наймити «з розрахунку», тобто гроші за факB
тично відпрацьований час без будьBяких
штрафних санкцій. Штраф у потрійному
розмірі найманої плати передбачався у виB
падку, якщо наймач не захоче оплатити роB
боту наймита, а останній його в цьому виB
криє [7, с. 39].
Викладене свідчить про нечисленність
норм, що регулювали договірні відносини
вільного найму в тогочасному суспільстві.
Однак такий підхід є цілком закономірним
для епохи феодалізму. Більше того, у давньоB
римському праві суб’єктами досліджуваних
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правовідносин могли бути лише вільні гроB
мадяни (в той час як тоді існував рабовласB
ницький лад). Таким чином, і в давньоримсьB
кому праві найм послуг не отримав пошиB
рення.
Аналіз періоду зародження відносин найB
му послуг (XI–XVIII ст.) дозволяє констатуB
вати, що, незважаючи на рецепцію римського
приватного права в правові системи ряду
європейських держав, у тому числі Київської
Русі, еволюційний розвиток правового регуB
лювання відносин щодо застосування наймаB
ної праці виходить з давньоруського права. НаB
томість у цивільному праві Німеччини, ФранB
ції значною мірою була збережена структура
римського приватного права, у тому числі
об’єднання договорів найму послуг і найму
речей в одному договірному типі – договорі
найму.
Заслуговує на увагу те, що договір особисB
того найму лише з певним ступенем умовB
ності можна розглядати як джерело договору
з надання послуг, оскільки він виступав реB
гулятором, насамперед, відносин найму праB
ці, а не відносин із надання послуг.
Другий період, який ми пропонуємо імеB
нувати періодом формування (XVIII – почаB
ток XX ст.), характеризується перебуванням
українських земель у складі різних держав, а
тому й еволюція інституту договірних зобоB
в’язань із надання послуг відбувалася поBрізB
ному (спільним залишався зв’язок із договоB
ром особистого найму). Так, у кодифікованоB
му акті 1793 р. «Права за якими судиться маB
лоросійський народ» взагалі відсутні мехаB
нізми правового регулювання як зобов’язань
із надання послуг, так і зобов’язань особистоB
го найму. Натомість у Цивільному кодексі
(далі – ЦК) Східної Галичини 1797 р., як заB
значає Р. Стефанчук, значну роль відіграла
рецепція догм римського приватного права
[8, с. 29], а тому тут відображені правові норB
ми, присвячені регулюванню відносин найму
послуг. Так, відповідно до п. 263 гл. XVIII
ЦК Східної Галичини 1797 р. послуги осіб
можуть бути обіцяні за певну грошову плату,
що є наймом робіт або послуг. Йдеться про
права й обов’язки, які виникають на підставі
взаємної домовленості про роботи та послуB
ги та визначаються укладеним сторонами доB
говором. Якщо ж сторони не визначили вид
послуг, її ціну, то на цій підставі договір найB
му вважався неукладеним. Іншими словами,
якщо одна сторона надавала послугу на підB
ставі укладеного договору, то інша повинна
була виплатити їй винагороду, яка в разі неB
обхідності визначалась із залученням фахівB
ців. Якщо ж фахівці визначать, що робота взаB
галі не відповідає умовам договору, то викоB
навець не мав права вимагати виплати винаB
городи [8, с. 415].

Отже, ЦК Східної Галичини 1797 р. один
із перших на території Східної Галичини та
Буковини (теперішня територія України) по
новому відобразив підхід до правового регуB
лювання відносин найму робіт і послуг та, що
більш важливо, вперше розмежував договірB
ні зобов’язання з виконання робіт і надання
послуг. Утім цей Кодекс був у багатьох аспекB
тах ще орієнтований на феодальні відносини,
оскільки став результатом кодифікаційних
процесів, що відбувалися в Австрійській імB
перії ще у другій половині XVIII ст. Так, він
містив такі юридичні конструкції права феоB
дальної епохи, як феод, колонат, спадкуванB
ня за правом первородства (майорат, сеніB
орат) тощо. Роботи з розроблення Кодексу
були розпочаті ще за часів МаріїBТерезії.
Згодом Кодекс відіграв роль проекту ЦК, який
був випробуваний на території Австрійської
провінції – Галичини. Текст його став осноB
вою для Загального цивільного уложення
Австрійської імперії 1812 р. (ABGB) [9, с. 86].
Відомим на західноукраїнських землях
був і кодифікований акт 1811 р. «Загальне
цивільне уложення Австрійської імперії»,
глава 26 якого присвячена договорам із наB
дання особистих послуг. Так, згідно із змісB
том п. 1151, якщо хтось зобов’язується до виB
конання послуг або до виготовлення якогоB
небудь твору за встановлену грошову винаB
городу, то виникає договір з найму послуг [6,
с. 1104]. Загалом у главі достатньо уваги приB
свячено формі укладення договору, встаB
новленню прав та обов’язків сторін, розмеB
жуванню договорів із надання особистих поB
слуг і купівліBпродажу, припиненню догоB
вору з надання особистих послуг. Новелою
цього кодифікованого акта, на нашу думку,
було те, що в главі 26 виділялися різновиB
ди такого договірного типу з надання особисB
тих послуг, як договори з надання правових,
медичних, художніх послуг, а також видавB
ничих послуг.
Натомість на території більшої частини
сучасної України у 1807 р. набув чинності
такий кодифікований акт, як «Зібрання маB
лоросійських прав» окрема глава в якому
(гл. XXXIII) була присвячена правовому реB
гулюванню відносин між господарем і слуB
гою відносно особистого найму та встановB
лення плати за це (Глава о договоре между
господином и слугою касательно найма и
платы) [6, с. 985]. Зазначена глава містила
22 параграфи та передбачала можливість стоB
рін такого договору самостійно визначати
між собою окремі права й обов’язки (наприB
клад, строк його дії тощо). Положення, що
містяться у гл. XXXIII розраховані, насампеB
ред, на регулювання відносин найму праці, а не
відносин із надання послуг. Так, предмет доB
говору особистого найму становили домашB
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ні послуги, землеробські, ремісничі, заводсьB
кі роботи, торговельні промисли тощо.
У тогочасній науковій літературі правову
природу договору особистого найму аналізуB
вали такі цивілісти, як К. Анненков, Д. МейB
єр, Г. Шершеневич, К. Побєдоносцев, В. ФорB
маковський. За визначенням К. Анненкова,
під договором особистого найму розумівся
договір, за яким одна особа зобов’язується
надавати іншій за винагороду протягом певB
ного часу будьBякі матеріальні чи нематеріB
альні послуги (наприклад, послуги з навчанB
ня домашнім учителем) [10, с. 187]. ВажлиB
вими його умовами були: предмет (матеріальB
ні та нематеріальні послуги); строк; винагоB
рода за надані послуги [11, с. 166–173]. Слід
зазначити, що на той час під матеріальниB
ми послугами переважно розуміли фізичну
працю, що не вимагала занадто високої проB
фесійної кваліфікації, а послугами нематеріB
альними – послуги розумові (послуги вчитеB
ля, лікаря тощо).
Г. Шершеневич, визначаючи поняття «доB
говір особистого найму», наголошував на тоB
му, що це вільна угода сторін щодо користуB
вання та надання праці, а саме: «одно лицо
приобретает право временного пользования
трудом другого лица, поскольку рабочие преB
доставляют свой труд в распоряжение наB
нимателя и направляют его согласно указаB
ниям последнего» [12, с. 364]. Тогочасна ніB
мецька юридична доктрина, яка найбільше
сприйняла догми римського приватного праB
ва, також розуміла під наймом послуг лише
роботу, що повинна бути проведена за вкаB
зівкою роботодавця.
Наступною умовою договору особистого
найму була умова про строк його дії. Як заB
значається в тогочасній юридичній літераB
турі, строк цей міг визначатися роками, місяB
цями або ж настанням певної події, наприB
клад, закінченням роботи [10, с. 190]. Крім
того, сторони могли й не передбачати строк
дії договору. В такому випадку контрагенти
залишали за собою право виконати договірні
умови наперед або ж вимагати розірвання
договору у будьBякий час.
Важливою умовою договору вважалося
також визначення в ньому винагороди за наB
дані послуги. Винагорода могла виражатися
не лише в конкретно вираженій сумі грошей,
а й у наданні найманому працівнику інших
речей. Як зазначав К. Побєдоносцев, договір
особистого найму передбачається завжди опB
латним, тобто плата повинна бути визначена
на користь найманого працівника навіть тоB
ді, коли б вона і не була визначена у договорі,
у розмірі, що визначається по справедлиB
вості до вартості схожої праці, якщо закоB
ном не визначена відома такса за вчинення
будьBякої дії або роботи за цієї таксою, як, наB
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приклад, за працю присяжного повіреного
[13, с. 404].
Сторонами у договорі особистого найму
виступали, з одного боку, роботодавець – найB
мач, господар, з іншого – найманий працівник.
Наймачем могли бути як фізичні, так і юриB
дичні особи, а найманим працівником – виB
ключно фізична особа, особистою працею якої
виконувались основні умови договору. РівB
ність і свобода сторін при укладанні договоB
ру особистого найму законодавцем презюB
мувалася.
Таким чином, аналіз тогочасного законоB
давства свідчить, що за сторонами договору
особистого найму закріплювалися широкі
можливості визначення взаємних прав і обоB
в’язків на власний розсуд. У зв’язку з цим
можна дійти висновку, що в той час при розB
робленні кодифікаційних актів цивільного
законодавства переважаючим був принцип
диспозитивності, за яким за сторонами заB
кріплювалося право самостійно в договорі
передбачати конкретні договірні умови. Як
зазначав К. Анненков, виділити чітку систеB
му прав і обов’язків за договором особистого
найму, зважаючи на розмаїття видів особисB
тої праці, що може бути предметом цього доB
говору, надзвичайно важко [10, с. 193].
Особлива увага в тогочасному законодавB
стві приділялася відповідальності сторін за
договором особистого найму. ВідповідальB
ність за цим договором носила майновий хаB
рактер і будувалася на принципі вини. За невиB
конання або неналежне виконання договору
цивільноBправова відповідальність встановB
лювалась у двох формах: відшкодування збитB
ків і сплата неустойки. Отже, незважаючи на
відсутність у дореволюційних законах визнаB
чення договору найму, всі вченіBцивілісти
давали приблизно однакове його визначенB
ня. Спільним для всіх договорів була та обB
ставина, що предметом найму була праця
фізичної особи, тобто робоча сила розуміB
лась як товар із приводу якого сторони вступаB
ли у договірні правовідносини, а віднесення
послуг нарівні з майном і роботою до об’єктів
цивільного права робило їх товаром і вклюB
чало особистий найм (послугу) в товарний
оборот.
Висновки
У дореволюційні часи трудові договори
визнавалися цивільноBправовими договораB
ми і лише після революції вони склали предB
мет трудового права. Іншими словами, доB
говір особистого найму у вітчизняному дореB
волюційному праві оформляв відносини найB
му праці, який у подальшому трансформуB
вався у трудовий договір. Слід також зазнаB
чити, що, попри постійну еволюцію відносин
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між їх учасниками, ці правовідносини залиB
шалися договірними. Хоч регламентація певB
них умов таких правовідносин (розмір оплаB
ти послуг, істотні умови договору, правові
наслідки порушення зобов’язання, відповіB
дальність сторін тощо) державною владою в
той чи інший період вирішувалася поBрізноB
му, незмінною залишалася цивільноBправова
суть зазначених договірних зв’язків.
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charge for rendering services, commitment of service binding implementation agreement.
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предоставления услуги, обязательность выполнения договора).
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У статті розглядаються сутність державних облігацій, їх особливості, а також доктри
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Н

е можна заперечити тезу про те, що терB
мін «обсяг регулювання» обігу інскрипB
цій не знаходиться у синонімічному
ряду із такими термінами, як «ефективність
регулювання», «якість регулювання». В умоB
вах трансформації правового поля обігу цінB
них паперів законодавство, що регламентує
інскрипції, доволі суперечливе та не послідовB
не. Законодавець перманентно залишається
на крок позаду від потреб, що висуває ринок
інскрипцій. Саме тому зазначений стан розB
витку суспільних відносин і регламентації
інскрипцій є поштовхом для здійснення наB
укової розвідки у заданому правовому векторі.
Метою цієї статті є з’ясування сутності
інскрипцій та їх особливостей із огляду на
доктринальні здобутки, нормативноBпраB
вову складову.

Окремим аспектам характеристики інB
скрипцій у своїх працях приділяли увагу такі
науковці, як М. Агарков, В. Бєлов, І. БезклуB
бий, А. Габов, Є. Дьомушкіна, С. НасерреBАзB
нер, О. Стокер, С. Уілсон Річард, В. ЯроцьB
кий та ін.
Інскрипції у різні періоди часу та залежB
но від особливостей національної правової
системи називалися державними облігаціB
ями, облігаціями державного та національB
ного боргу тощо. Наприклад, у ВеликобриB
танії такі цінні папери називалися «золотоB
обрізні» облігації, адже їх сертифікати містиB
ли золотий кант.
Інскрипції відомі ще дореволюційноB
му цивільному праву. Зокрема, про їх ознаB
ки йшлось у Маніфесті Олександра І від
27.05.1810 р. про відкриття строкової внутB
рішньої позики для зменшення кількості
асигнацій і для сплати Державних боргів. У раB
дянський період державні облігації, незважаB
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ючи на звужене розуміння об’єктів цивільB
них прав, набули поширення. У Законі УкB
раїни «Про цінні папери та фондовий ринок»
(ст. 10) вказані цінні папери мають назву
«державні облігації України» (далі – державB
ні облігації, інскрипції). Згадана норма, будуB
чи ядром регламентації державних облігацій,
не містить відповідного визначення, що ствоB
рює проблеми праворозуміння та правозасB
тосування у сфері обігу цінних паперів. ПодібB
ний стан нормативного регулювання споB
стерігається й у Російської Федерації (далі –
РФ). Адже Закон РФ «Про особливості еміB
сії та обігу державних та муніципальних цінB
них паперів» не містить відповідного нормаB
тивного визначення (ст. 2), а ст. 3 визначає
лише державні облігації як вид державних і
муніципальних цінних паперів. Звернувшись
до ст. 1 Закону Республіки Казахстан «Про
ринок цінних паперів», що містить визначенB
ня основних понять, ми теж не знайдемо дефіB
ніцію державної облігації.
У доктрині цивільного права є різні підB
ходи до розуміння інскрипцій. Так, В. Бєлов
під інскрипцією розуміє будьBякий (незалежB
но від найменування) іменний або на пред’явB
ника цінний папір, що посвідчує право її утB
римувача (бенефіціара), який належить до
кола встановлених емітентом суб’єктів, на
отримання від державиBемітента (у передбаB
чений нею строк) номінальної вартості, а таB
кож право на отримання фіксованого в ній відB
сотка від номінальної вартості або інших майB
нових прав [1, c. 58]. На думку А. Габова дерB
жавною облігацією слід визнати емісійний
цінний папір, що є формою договору державB
ної позики та посвідчує право позикодавця
на отримання від позичальника (держави)
наданих йому грошових засобів або, залежно
від умов позики, іншого майна, встановлених
відсотків або інших майнових прав у строк,
© С. Вавженчук, 2014
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що передбачений умовами випуску позики в
обіг [2, c. 383]. У даному випадку є намагання
змішати дві конструкції (зобов’язальну й об’єктB
ну), адже облігація належить до об’єктів циB
вільних прав, а договір окреслений зобов’яB
зальною конструкцією, що видається сумнівним.
Зважаючи на складність розуміння сутB
ності інскрипції, спробуємо виокремити її
конститутивні ознаки:
• така облігація є емісійним цінним папе
ром, адже її розміщення здійснюється окреB
мими випусками, вона посвідчує однаковий
об’єм прав та їх строк здійснення всередині
одного випуску;
• державна облігація як борговий цінний
папір посвідчує позикові відносини, тобто інB
скрипція посвідчує зобов’язання, за якими
на емітента (державу) покладається обов’яB
зок повернути власнику державної облігації
її номінальну вартість та обов’язок емітента
сплачувати фіксований дохід власнику обліB
гації на заздалегідь визначених умовах. Як
наслідок в юридичній літературі висловлюB
валася думка, за якою облігація включає в
себе дві основні властивості: зобов’язанням
емітента повернути держателю облігації по
спливу визначеного строку суму, що вказана
на зовнішній стороні облігації; зобов’язання
емітента сплачувати фіксований дохід дерB
жателю облігації у вигляді відсотка від її ноB
мінальної вартості чи іншого майнового еквіB
валента [3, c. 62];
• позикове зобов’язання має бути здійснеB
не у строк, що передбачений умовами розміB
щення державної облігації;
• повернення номінальної вартості державB
ної облігації може бути здійснене у вигляді
як грошових коштів, так й іншого майнового
еквівалента, наприклад, майна, визначеного
родовими ознаками (в Україні повернення
номінальної вартості державної облігації можB
ливе лише грошима або державними облігаB
ціями України інших видів. Останнє визначаB
ється умовами розміщення облігації);
• інскрипція наділена ознакою оборото
здатності;
• облігації притаманний формалізм;
• емітентом інскрипцій виступає виключно
держава;
• на підставі імперативного правила ч. 12
ст. 10 Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок» інскрипції можуть існуваB
ти виключно в бездокументарній формі. ПоB
зиція законодавця щодо існування інскрипB
цій виключно у бездокументарній формі з
огляду на наведені раніше аргументи [4,
c. 170–175] видається сумнівною.
Окреслені ознаки інскрипції дають підB
стави для наведення відповідної дефініції.
Так, інскрипція – це емісійний борговий цінB
ний папір, що посвідчує позикові відносини

між її власником і державою (емітентом), а
також відображає зобов’язання держави поверB
нути власникові облігації її номінальну варB
тість у вигляді грошових коштів або іншого
майнового еквівалента в передбачений умоB
вами розміщення облігацій строк, виплатити
дохід за облігацією, якщо інше не передбачеB
но умовами розміщення. Із наведеного не виB
пливає необхідність виділення на рівні закоB
ну окремого виду цінних паперів – державB
них облігацій, адже більшість наведених озB
нак притаманні всім облігаціям, а вказівка на
емітента (державу) не є кваліфікуючою ознаB
кою. Крім того, критерієм виділення будьB
якого нового виду цінних паперів слід вважати
здатність посвідчення цінним папером майноB
вого права, що не посвідчується іншими видаB
ми цінних паперів. Так, Є. Дьомушкіна заB
значає, що введення у законодавство нового
виду цінних паперів може бути обґрунтоване
лише у випадку, якщо ці цінні папери посвідB
чують таке майнове право, яке не посвідчуB
ється жодним із існуючих видів цінних паB
перів [5, c. 10]. Також не можна заперечити тоB
го факту, що облігація посвідчує доволі шиB
рокий спектр прав, низка яких посвідчується
й інскрипціями.
Державні облігації прийнято поділяти на
іменні державні облігації та державні облігації
на пред’явника. Законодавство деяких держав,
зокрема Японії, передбачає можливість конB
вертації іменних державних облігацій на дерB
жавні облігації на пред’явника та навпаки.
Згадані облігації називаються конвертованиB
ми державними облігаціями. Підставою для
конвертації таких облігацій є відповідне воB
левиявлення їх власника. Проте право на конB
вертацію державної облігації у власника виB
никає не з моменту її емісії, а через визначеB
ний період часу.
Державні облігації за строком обігу можуть
поділятися на безстрокові, довгострокові, се
редньострокові, короткострокові. ВизначаB
ючи у ч. 1 ст. 10 Закону України «Про цінні
папери та фондовий ринок» державні облігаB
ції за вказаним критерієм законодавець одB
разу встановив, що до довгострокових дерB
жавних облігацій слід відносити ті, що мають
строк погашення понад п’ять років; до середB
ньострокових державних облігацій – від одB
ного року до п’яти років; до короткострокових
державних облігацій – до одного року.
Аналіз безстрокових і довгострокових дерB
жавних облігацій свідчить, що законодавець
вказівкою на словосполучення «понад п’ять
років» фактично дозволяє випускати безстроB
кові державні облігації (вічні облігації) та, так
названі суперстрокові державні облігації (із
строком погашення понад 20 років). БезстроB
кові державні облігації передбачають виплаB
ту відсотків і не мають строку погашення. Як
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правило, лише держава має виключне право
на випуск безстрокових облігацій. У більшосB
ті розвинутих країн довгостроковими дерB
жавними облігаціями вважаються облігації,
строк погашення яких починається з 10–15 роB
ків. Зокрема, законодавство Великобританії
визнає довгостроковими державними облігаB
ціями такі, що мають строк погашення від 15
до 30 років [6, c. 55]. В Японії випускають
довгострокові державні облігації (Japanese
Government Bond) із строком погашення від
10 до 20 років [7]. Федеральний Уряд ФРН таB
кож випускає довгострокові облігації (BunB
desanleihen), строк погашення яких облікоB
вується від 10 до 30 років [8]. У США казнаB
чейські облігації (мають фіксовану відсоткоB
ву ставку з можливістю отримання їх власB
ником доходу кожні шість місяців), випуB
щені на 30 років вважаються, довгострокоB
вими облігаціями [9].
Середньострокові державні облігації наB
ціональний законодавець визначив як такі,
що мають строк погашення від одного до п’яB
ти років. Якщо звернутися до законодавства
іноземних держав, то можна помітити, що сеB
редньострокові державні облігації мають різB
ний строк погашення, що може коливатися від
5 до 15 років. Так, Федеральний Уряд ФРН
випускає на п’ять років державні облігації
Bundesobligationen (bobls) із фіксованим купоB
ном без права дострокового погашення [10].
У вказані державні облігації bobls можуть
інвестувати як резиденти, так і нерезиденти
Німеччини. У Великобританії середньостроB
ковими державними облігаціями вважаютьB
ся такі, що мають строк погашення до 15 роB
ків [6, c. 55]. У США аналогом середньостроB
кових державних облігацій виступають казB
начейські ноти (Treasury Notes) із строком
погашення 2, 3, 5, 7, 10 років [11]. Власник казB
начейських нот (їх ще називають «ТBноти»)
набуває можливість отримувати кожні шість
місяців дохід у вигляді фіксованого проценту.
Державні облігації України із строком
погашення до одного року національним заB
конодавцем відносяться до короткострокоB
вих. Законодавство ряду іноземних держав
містить інший підхід до виокремлення коB
роткострокових облігацій. Так, законодавB
ство Німеччини дозволяє випускати ультраB
короткострокові державні облігації, що маB
ють назву Unverzinsliche Schatzanweisungen
(BuBills) із строком погашення від 6 до 12 міB
сяців. Крім того, Федеральний Уряд ФРН
має право випускати звичайні короткостроB
кові державні облігації, що іменуються BunB
desschatzanweisungen (Schatz), із строком поB
гашення до двох років, що обліковується з
дати емісії [12]. У США короткостроковими
державними облігаціями виступають казнаB
чейські короткострокові облігації (Treasury
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Bills), що можуть випускатися із строком погаB
шення від декількох днів до одного року [13].
Слід зазначити, що положення ч. 2 ст. 163
Господарського кодексу (далі – ГК) України
передбачають, крім іншого, такі види цінних
паперів, як облігації внутрішніх та зовнішніх
державних позик. При цьому ст. 163 ГК УкB
раїни жодним чином не згадує про «державні
облігації України», які є родовим поняттям
по відношенню до понять облігацій внутрішB
ніх і зовнішніх державних позик та вказані у
ст. 10 Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок». На нашу думку, метою
уникнення секторіальності у нормативному
масиві й уніфікації законодавства ст. 163 ГК
України у переліку видів цінних паперів поB
винна містити державні облігації.
У системному розумінні наведених норB
мативних положень облігації внутрішніх і
зовнішніх державних позик слід розглядати
як нормативні – різновид державних обліB
гацій України.
Таким чином, відповідно до ч. 2 ст. 10 ЗаB
кону України «Про цінні папери та фондоB
вий ринок» державні облігації України закоB
нодавець поділяє на облігації внутрішніх дерB
жавних позик України, облігації зовнішніх
державних позик України та цільові облігаB
ції внутрішніх державних позик України.
Позитивним є те, що законодавець наводить
легальні визначення державних облігацій.
Відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок» до облігаB
цій внутрішніх державних позик України відB
носяться державні цінні папери, що розміщуB
ються виключно на внутрішньому фондовоB
му ринку та підтверджують зобов’язання УкB
раїни щодо відшкодування пред’явникам
цих облігацій їх номінальної вартості з виплаB
тою доходу відповідно до умов розміщення
облігацій. Цільові облігації внутрішніх дерB
жавних позик України – це облігації внутрішB
ніх державних позик, емісія яких є джерелом
фінансування дефіциту державного бюджету
в обсягах, передбачених на цю мету законом
про Державний бюджет України на відповідB
ний рік, і в межах граничного розміру державB
ного боргу (ч. 4 ст. 10 Закону).
З аналізу наведених визначень облігацій
внутрішніх державних позик України та ціB
льових облігацій внутрішніх державних поB
зик України випливає, що останні законодаB
вець розглядає як підвид державних облігаB
цій, адже вони включаються ним до облігаB
цій внутрішніх державних позик України. ОдB
нак ч. 2 ст. 10 Закону України «Про цінні паB
пери та фондовий ринок» на відміну від ч. 4
ст. 10 Закону вказує на те, що цільові обліB
гації внутрішніх державних позик України
не є різновидом облігацій внутрішніх державB
них позик України.
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Визначення облігацій зовнішніх державB
них позик міститься у ч. 5 ст. 10 Закону УкраB
їни «Про цінні папери та фондовий ринок», за
яким вони є державними борговими цінниB
ми паперами, що розміщуються на міжнаB
родних фондових ринках і підтверджують
зобов’язання України відшкодувати пред’явB
никам цих облігацій їх номінальну вартість
із виплатою доходу відповідно до умов виB
пуску облігацій.
У системному розумінні наведених норB
мативних положень облігації внутрішніх і
зовнішніх державних позик слід розглядати
як нормативні різновиди державних облігацій
України.
До особливостей відносин, об’єктом яких
виступають облігації зовнішніх державних
позик, слід віднести те, що лише МіністерстB
во фінансів України здійснює розміщення,
обслуговування та погашення облігацій зовB
нішніх державних позик України. Втім, МіB
ністерство фінансів України не позбавлене
права на договірних засадах залучати до цих
процесів фінансові установи або інвестиB
ційні компанії. Ще однією особливістю розB
глядуваних відносин є те, що продаж облігаB
цій зовнішніх державних позик України, на
відміну від облігацій внутрішніх державних
позик України, здійснюється виключно у
валюті запозичення.
Емісію державних облігацій України заB
конодавець відносить до частини бюджетноB
го процесу та в силу ч. 6 ст. 10 Закону УкраB
їни «Про цінні папери та фондовий ринок» воB
на не підлягає регулюванню Національною
комісією з цінних паперів і фондового ринку.
Як наслідок, регулювання розміщення, обігу
облігацій юридичних осіб, облігацій місцеB
вих позик і державних облігацій, контроль за
цим процесом суттєво різниться, що ставить
у нерівні умови осіб, які випускають розгляB
дувані облігації, які розглядаються.
Висновки
Проведений аналіз дозволив з’ясувати
сутність інскрипцій та їх особливостей з огB
ляду на доктринальні здобутки, нормативноB
правову складову. На підставі сформованих
ознак сформульоване авторське визначення
інскрипції – це емісійний борговий цінний
папір, що посвідчує позикові відносини між
її власником і державою (емітентом), а також
відображає зобов’язання держави повернути
власникові облігації її номінальну вартість у
вигляді грошових коштів або іншого майноB

вого еквівалента в передбачений умовами
розміщення облігацій строк, виплатити дохід
за облігацією, якщо інше не передбачено умоB
вами розміщення. Критерієм виділення будьB
якого нового виду цінних паперів слід вважаB
ти здатність цінного папера посвідчувати майB
нове право, що не посвідчується іншими виB
дами цінних паперів. На підставі компаративB
ного, системноBструктурного методу окреслеB
но строковість інскрипцій і нормативне закріпB
лення видових конструкцій інскрипцій.
Разом із тим, враховуючи гостру актуB
альність проблем правової регламентації інB
скрипцій у сучасних економічних умовах, заB
кликаємо правників до подальшого дослідженB
ня й обговорення окресленої проблематики.
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The article focuses the essence of government bonds and their features. Particular attention is paid
to dogmatic approaches to understanding government bonds.
В статье рассматриваются сущность государственных облигаций, их особенности, а также
доктринальные подходы к пониманию государственных облигаций.

4/2014
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
УДК 347.1

Олег Первомайський,
канд. юрид. наук,
доцент кафедри цивільного права
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,
старший науковий співробітник
Науководослідного інституту приватного права
і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОПРАВОВОГО ЗАХИСТУ
ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ
ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
У статті досліджуються основні проблеми, що виникають у зв’язку з захистом прав та
інтересів таких учасників цивільних відносин, як держава Україна й інші суб’єкти публічного
права, пропонуються можливі способи мінімізації виявлених проблем.
Ключові слова: суб’єкти публічного права, держава Україна, суб’єктивне цивільне право,
захист цивільних прав та інтересів.

С

уб’єкти публічного права є потенційB
ними та фактичними учасниками
більшості цивільних відносин. ПробB
леми, що виникають у зв’язку з участю різних
суб’єктів публічного права в цивільних відноB
синах, вже досліджувалися в працях таких
науковців, як Ю. Білоусов, С. Іванов, Т. БодB
нар, Ю. Дзера, І. Кучеренко, Р. Майданик, Л. МуB
зика, О. Пушкін, Р. Сабодаш [1–8].
Участь у цивільних відносинах та, власB
не, наявність у суб’єктів публічного права
цивільних прав та інтересів із незворотністю
передбачають наявність можливостей для заB
хисту цих прав та інтересів у випадку їх поB
рушення, невизнання чи оспорювання. Разом
із тим цьому аспекту участі суб’єктів публічB
ного права в цивільних відносинах, тобто
проблематиці цивільноBправового захисту наB
лежних їм прав та інтересів, увага в наукових
дослідженнях майже не приділялася.
Метою цієї статті є виявлення та досліB
дження основних проблем, що виникають
у зв’язку з захистом прав та інтересів таких
учасників цивільних відносин, як держава
Україна й інші суб’єкти публічного права.
Твердження про існування можливостей
для захисту належних суб’єктам публічного
права цивільних прав та інтересів ґрунтуєтьB
ся на уявленні про те, що останні (тобто циB
вільні права та інтереси) незалежно від суB
б’єкта, якому вони належать, мають бути заB
безпечені юридичною можливістю їх захисB
ту, оскільки в іншому випадку втрачається
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сенс їх існування. Іншими словами, сутність
суб’єктивного цивільного права й інтересу
нерозривно пов’язані з можливістю їх захисту,
бо в іншому випадку вони втрачають якість,
відповідно, суб’єктивного цивільного права
й інтересу.
Стаття 15 Цивільного кодексу (далі –
ЦК) України закріплює право кожної особи
на захист свого цивільного права й інтересу
у разі його порушення, невизнання або оспоB
рювання. Положення цієї статті базуються
на нормах Конституції України, що закріпB
люють обов’язок держави Україна забезпеB
чувати, зокрема, захист прав усіх суб’єктів
права власності та господарювання (ст. 13),
споживачів (ст. 42), захист прав і свобод люB
дини і громадянина судом (ст. 55). Системне
тлумачення зазначених та інших норм чинB
ного законодавства свідчить, що незважаючи
на відсутність у чинному законодавстві факту
визнання держави Україна та територіальB
них громад особами в цивільноBправовому
розумінні, вони й інші суб’єкти публічного
права є тими учасниками цивільних відB
носин, які можуть претендувати не лише на
участь в останніх (ч. 2 ст. 2 ЦК України), а й
на захист належних цим суб’єктам цивільних
прав та інтересів. А тому, попри те, що ЦК
України й інші акти цивільного законодавB
ства прямо не вказують на можливість захисB
ту прав та інтересів держави Україна й інших
суб’єктів публічного права, можливість і факB
тичне існування цього явища та поняття не
повинно викликати сумнівів. При цьому слід
зазначити, що йдеться саме про цивільнопра
© О. Первомайський, 2014
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вовий захист суб’єктивних цивільних прав
та інтересів суб’єктів публічного права, тобто
захист, який здійснюється із застосуванням
тих способів захисту, визначених у ст. 16 ЦК
України й інших актах цивільного законодавB
ства чи встановлених цивільноBправовими
договорами. Застосування ж інших юридичB
них і неюридичних способів захисту суб’єкB
тивних цивільних прав та інтересів суб’єктів
публічного права, наприклад права власності
держави Україна, перебуває за межами цього
дослідження.
Розмірковуючи щодо проблематики циB
вільноBправового захисту суб’єктивних цивільB
них прав та інтересів суб’єктів публічного праB
ва, логічним є припущення про те, що (оскільки
ЦК України не містить положень, які б вказуB
вали на особливості захисту прав та інтересів
суб’єктів публічного права) такий захист здійсB
нюється відповідно до загальних засад циB
вільного права та законодавства, у тому чисB
лі з урахуванням положень гл. 3 ЦК України
«Захист цивільних прав та інтересів» стосовB
но способів захисту, суб’єктів, які здійснюB
ють захист цивільних прав та інтересів, тощо.
Більше того, ті незначні за своїм текстуB
альним обсягом положення, що містить ЦК
України стосовно участі суб’єктів публічноB
го права в цивільних відносинах, наприклад
ст. 82, прямо вказують на регулювання такої
участі відповідно до загальних положень ЦК
із можливістю застосування окремих особB
ливостей у правовому регулюванні зазначеB
ної участі, що будуть встановлені законом.
Однак, поперше, засадничі положення
ЦК України (а саме – ст. 1 та ст. 3) не передB
бачають існування таких особливостей і вкаB
зують на протилежне – цивільні відносини
засновані на юридичній рівності; подруге,
залишається не зрозумілим обсяг тих особB
ливостей правового регулювання, що все ж
можуть бути встановлені спеціальним закоB
нодавством щодо участі в цивільних відноB
синах суб’єктів публічного права.
Аналізуючи проблеми захисту цивільних
прав та інтересів суб’єктів публічного права
(більше того, вказуючи на певні особливості
такого захисту), неодмінно слід врахувати таB
кі засадничі положення національного циB
вільного права та законодавства:
• в цивільному праві є певне розуміння поB
няття «цивільноBправовий захист» та досвід
практичного застосування цього поняття, що
мають застосовуватись і щодо захисту цивільB
них прав та інтересів суб’єктів публічного права;
• не спростованим положеннями актів циB
вільного законодавства щодо суб’єктів пубB
лічного права є судження про те, що наявB

ність в учасника цивільних відносин цивільB
ного права чи інтересу зумовлює й існування
права на захист цього права чи інтересу;
• можливість здійснення цивільних прав
зумовлена юридично забезпеченою можлиB
вістю його захисту у випадку його порушенB
ня, оспорювання тощо;
• Конституція України й інше чинне закоB
нодавство встановлює, поBперше, рівність
усіх суб’єктів перед законом, у тому числі юриB
дичну рівність у питаннях захисту прав та
інтересів, що належать цим учасникам; поB
друге, обов’язок держави щодо забезпечення
захисту прав усіх суб’єктів;
• статтею 3 Конституції України встановB
лено пріоритет права та свобод людини, які з
гарантіями щодо їх забезпечення визначають
зміст і спрямованість діяльності держави;
• захист цивільних прав та інтересів суб’єкB
тів публічного права не має призводити до
порушення цивільних прав та інтересів суB
б’єктів приватного права.
Ці та інші засадничі положення в їх сисB
темному зв’язку, на нашу думку, є надзвиB
чайно важливими на шляху дослідження циB
вільноBправового механізму захисту цивільB
них прав та інтересів суб’єктів публічного праB
ва та виявлення наукових і практичних пробB
лем, що перешкоджають його (механізму)
функціонуванню. При цьому одним із визнаB
чальних моментів, що є найважливішим у
встановленні характеру взаємодії зазначених
засадничих положень, є виявлення положень,
що мають першочергове, свого роду пріориB
тетне значення в забезпеченні захисту прав
та інтересів усіх без винятку учасників циB
вільних відносин, оскільки захист прав та інB
тересів одного з учасників доволі часто стиB
кається з проблемою здійснення, меж здійсB
нення чи навіть порушення прав та інтересів
інших учасників цивільних відносин. ІдетьB
ся, зокрема, про певну конкуренцію, з одного
боку, положення про необхідність забезпеB
чення однакового захисту для всіх учасників
цивільних відносин, наприклад, суб’єктів –
власників, а з іншого – положення ст. 3 КонB
ституції України, якою встановлено пріориB
тет права та свобод людини. Іншими словаB
ми, здійснюючи захист цивільних прав та
інтересів суб’єктів публічного права, слід виB
значитися щодо можливої межі здійснення
такого захисту суб’єктів публічного права у
випадку, коли таке здійснення буде обмежуB
вати чи навіть порушувати права та (або) інB
тереси суб’єкта чи суб’єктів приватного праB
ва; враховуючи мету функціонування дерB
жавної влади та місцевого самоврядування
(а максимально коротко це – служіння люB
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дині), можливо є сенс вести мову про нове
засадниче положення цивільного права та заB
конодавства, а саме засаду юридичної нерів
ності, що має місце під час участі суб’єктів
публічного права в цивільних відносинах, чи
хоча б під час захисту належних їм прав та
інтересів. Звісно, йдеться про юридичну неB
рівність на користь суб’єктів приватного, а
не публічного, права, відповідно до якої у виB
падку конкуренції захисту прав чи інтересів
суб’єктів приватного та публічного права пеB
ревага (пріоритет), за загальним правилом,
надавався б захисту прав та інтересів суб’єкB
тів приватного права.
Зрозуміло, що подібного, тобто надання
переваги (пріоритету) в захисті прав та інтеB
ресів суб’єктів приватного права, на сьогодні
не існує; більше того, є приклади протилежB
ного змісту (коли перевага надається захисту
прав та інтересів держави Україна й інших
суб’єктів публічного права). Доволі наочним
прикладом існуючої конкуренції публічного
та приватного інтересу у відносинах захисту
цивільних прав та інтересів є ситуація щодо
можливого набуття права власності на безхаB
зяйну річ чи відумерле майно. З одного боку,
положення ЦК України передбачають набутB
тя права власності на безхазяйну річ (ст. 335)
чи відумерле майно (ст. 1277) відповідною
територіальною громадою – суб’єктом пубB
лічного права, з іншого – щодо цього ж майB
на може виникнути право власності й у добB
росовісного володільця – суб’єкта приватB
ного права на підставі набувальної давності
(ст. 344). Вирішення цієї конфліктної ситуB
ації, на нашу думку, можливе шляхом обмеB
ження випадків набуття територіальною гроB
мадою права власності на безхазяйну річ чи
відумерле майно, якщо у цього майна є добB
росовісний володілець, який потенційно моB
же в подальшому набути право власності на
це майно. Подібне судження ґрунтується на
думці про те, що перевагу слід надавати саме
захисту прав та інтересів суб’єктів приватноB
го права, а не навпаки. Однак це лише пропоB
зиція, для застосування якої на практиці
відсутнє достатнє легальне підґрунтя, а тому
вирішення проблеми можливе за умови внеB
сення відповідних законодавчих змін, згідно
з якими буде прямо закріплено в загальних
положеннях ЦК України положення щодо
наявності переваги (пріоритету) в охороні та
захисті прав чи інтересів суб’єктів приватB
ного права у порівнянні з захистом прав та
інтересів суб’єктів публічного права або
буде внесено зміни безпосередньо до полоB
жень ЦК України, що регулюють речові відB
носини такої конкретної ситуації.
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Проблематичним з точки зору цивільноB
правового механізму захисту прав та інтеB
ресів учасників цивільних відносин є те, що
суб’єктом такого захисту може бути як сам
володілець цього права або інтересу (самозаB
хист), так й інші особи, а саме: суд, ПрезиB
дент України, органи державної влади, органи
місцевого самоврядування. При цьому значB
на частина згаданих органів державної влади
одночасно є суб’єктами публічного права та
можливими учасниками цивільних відносин.
У зв’язку з цим може виникнути ситуація,
коли суб’єкт публічного як учасник цивільB
них відносин здійснювати захист належного
йому права чи інтересу не в контексті змісту
ст. 19 ЦК України, а як орган державної (виB
конавчої чи судової) влади, тобто виникає
ризик ситуації коли, наприклад, орган судоB
вої влади буде «суддею у власній справі».
Аналіз легальних підстав для здійснення
правового захисту цивільних прав та інтеB
ресів учасників цивільних відносин дозвоB
ляє виокремити положення ст. 13 КонстиB
туції України, що зобов’язує державу УкраB
їна забезпечити захист прав усіх суб’єктів
права власності. Аналогічне положення місB
тить ч. 1 ст. 386 ЦК України. Звісно, органи
державної влади й органи місцевого самоB
врядування згадуються також як суб’єкти, що
мають здійснювати захист цивільних прав та
інтересів у статтях 16, 17 ЦК України. Отже,
на підставі буквального тлумачення тексту
закону можна дійти висновку щодо наявB
ності у суб’єктів публічного права, не цивільB
ного права (правомочності) на захист, а пубB
лічноBправового обов’язку із забезпечення
захисту цивільних прав та інтересів усіх без
винятку учасників цивільних відносин, у тоB
му числі своїх цивільних прав та інтересів.
Оскільки в результаті подібної ситуації дерB
жава Україна й інші суб’єкти публічного праB
ва можуть створити для себе більш сприятB
ливі умови для захисту належних їм прав та
інтересів, маємо застерегти, що подібна ситуB
ація провокує виникнення конфліктів інтеB
ресів, а також юридичної нерівності між учасB
никами цивільних відносин, однак вже в інB
ший бік (а саме: суб’єкти публічного права
більше захищені у порівнянні з суб’єктами приB
ватного права).
Крім того, в таких випадках може виниB
кати складна проблема вибору моделі повеB
дінки суб’єктів публічного права (органів
державної влади тощо), які мають здійснити
захист цивільних права чи інтересу, бо у виB
падку існування потреби в одночасному захисB
ті права чи інтересу суб’єкта публічного праB
ва та суб’єкта приватного права, орган влади
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(суб’єкт публічного права), який здійснює
такий захист, опиняється в конфлікті інтереB
сів і за відсутності засадничого положення
про перевагу (пріоритет) у захисті прав та інB
тересів суб’єктів приватного права надасть
перевагу захисту прав чи інтересу суб’єкта
публічного права.
Численні підтвердження саме такої моB
делі поведінки органів державної влади, що
фактично обирали між захистом прав суб’єкB
тів приватного та публічного права та надаB
вали перевагу захисту останніх, має вітчизB
няна практика судочинства тощо. Так, у діяльB
ності органів державної влади, зокрема оргаB
нів прокуратури та регіональних відділень
Фонду державного майна України, свого чаB
су набула поширення практика пред’явлення
до суду в інтересах держави Україна позовів
про визнання права власності держави на
об’єкти соціальноBкультурного призначення
на тій підставі, що останні не були передані
до статутних фондів (капіталів) акціонерних
товариств, які створювалися під час приваB
тизаційних процесів кінця 90Bх років минуB
лого століття, отже, ці об’єкти залишилися дерB
жавною власністю. Суди, як правило, задоB
вольняли подібні позови та визнавали право
власності держави Україна на ці об’єкти, що
фактично було своєрідною формою «прихоB
ваної реприватизації» та ґрунтувалося на неB
доліках законодавства і практики приватиB
зації початку 90Bх років минулого століття;
при цьому ігнорувалися права та інтереси
суб’єктів приватного права, які фактично
безоплатно позбавлялися певного майна.
На нашу думку, у зазначених випадках
мала місце перевага, що надавалася суб’єкту
публічного права – державі у захисті належB
ного їй права власності, застосування якої
(переваги) не ґрунтувалося на положеннях
Основного Закону України та ЦК України.
Способом мінімізації таких випадків є поB
збавлення абсолютної більшості суб’єктів пубB
лічного права змоги бути учасниками цивільB
них відносин, оскільки вони можуть забезпеB
чити виконання своїх основних функцій (орB
гану державної влади чи органу місцевого саB
моврядування) не беручи безпосередньої учасB
ті в цивільних відносинах. Найнагальнішим
у цьому сенсі є позбавлення статусу юридичB
них осіб публічного права більшості судів як орB
ганів судової влади, які мають брати участь
не в цивільних відносинах, набуваючи при
цьому речових прав, укладаючи договори тоB
що, а здійснювати правосуддя. ЗабезпечуваB
ти ж майнову основу функціонування судів
як певних організаційних утворень, у тому
числі забезпечувати пред’явлення позовів і

вчинення інших дій, спрямованих на цивільB
ноBправовий захист судових органів, має діB
юча й на сьогодні Державна судова адміністB
рація чи інший подібний орган.
Запровадження тих юридичних осіб, які
мають забезпечувати діяльність органів влади,
має бути послідовним і всеохоплюючим тим
більше крім згаданої Державної судової адB
міністрації, відповідних суб’єктів вже має
Кабінет Міністрів України, Верховна Рада
України тощо. Ми вважаємо, що позбавлення
більшості органів влади можливості участі в
цивільних відносинах мінімізує проблему заB
хисту їх цивільних прав та інтересів, оскільки,
власне, таких вони й не матимуть. Крім того,
функціонування механізму цивільноBправоB
вого захисту суб’єктивних цивільних прав та
інтересів учасників цивільних відносин поB
винно набути ознак прогнозованості в пиB
таннях захищеності цивільних прав та інтеB
ресів суб’єктів приватного права як природB
них учасників цих відносин. Ідеться про те,
що суб’єкт приватного права має бути свідоB
мий того, що його цивільні права й інтереси
будуть ефективно, своєчасно та пріоритетно
захищені навіть у випадку, коли конкурецію
в захисті його прав та інтересів складе захист
прав та інтересів суб’єктів публічного права,
у тому числі прав та інтересів держави УкB
раїна. Проте на сьогодні можемо констатуваB
ти відсутність такого роду прогнозованості
та спроб невмотивованого посилення захисB
ту прав та інтересів держави Україна й інших
суб’єктів публічного права.
Небезпідставність зазначених побоювань
і констатація існування тенденції щодо неB
виправданого посилення захисту прав та інB
тересів суб’єктів публічного права є (зоB
крема, внесення змін до ст. 228 ЦК України
щодо розширення підстав для застосування
такого способу захисту цивільних прав, як
визнання правочину недійсним у зв’язку з
порушенням інтересів держави). Вже звичB
ним, але не менш дивним і не зрозумілим в
частині своєї обґрунтованості є положення
п. 6 ч. 1 ст. 268 ЦК України, що не поширює
строки позовної давності, отже, надає переB
ваги в судовому захисті, на відносини щодо
вимог органу виконавчої влади, який реаліB
зує державну політику у сфері державного
матеріального резерву. Можна констатувати,
що все більш поширеною в судовій практиці
є діяльність органів прокуратури щодо поB
вернення за будьBяких підстав у державну та
комунальну власність об’єктів приватизації,
навіть якщо, наприклад, незаконність приваB
тизації земельних ділянок чи іншого майна
була пов’язана з незаконними діями безпоB
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середньо самих органів державної влади, а не
суб’єкта приватного права, який набув у власB
ність державне чи комунальне майно.
Висновки
Суб’єкти публічного права є можливими
учасниками цивільних відносин, отже, маB
ють певні цивільні права й інтереси, що моB
жуть і мають бути захищені. Однак здійсненB
ня захисту цих прав та інтересів не має поруB
шувати прав та інтересів суб’єктів приватноB
го права. Більше того, можливо дискусійним,
але можливим є внесення до чинного законоB
давства положення, яке б закріплювало переB
вагу (пріоритет) у захисті цивільних прав та
інтересів суб’єктів приватного права у випадB
ках, коли здійснення такого захисту конкурує
з захистом цивільних прав та інтересів суб’єкB
тів публічного права.
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In the article identified and investigated basic problems arising from the protection of the rights and
interests of such participants in civil relations as Ukraine and other subjects of public law. The possible
ways to minimize the problems identified.
В статье исследуются основные проблемы, возникающие в связи с защитой прав и интере
сов таких участников гражданских отношений, как государство Украина и иные субъекты пуб
личного права, предлагаются возможные способы минимизации выявленных проблем.
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У статті розглядається зобов’язання як одна з центральних категорій у цивільному праві,
підкреслюється, що належне виконання сторонами договірних зобов’язань, які виникають із
умов договору побутового підряду, є не тільки елементом виконання договору, а й певною нор
мою поведінки.
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У

теорії цивільного права укладення доB
говору розглядається як певного роду
процес погодження волі суб’єктів майB
бутнього договірного відношення, адже, як
зазначав І. Новицький, саме в договорі виB
ражається погоджена воля сторін [1, с. 95].
Ф. Яковлєв вважав, що договір (двостороння
або багатостороння згода) виникає внаслідок
взаємно пов’язаних погоджених дій двох чи
декількох осіб [2, с. 90]. Ф. Гавзе наголошував,
що в ситуації, коли воля сторін при укладенB
ні договору збігається, їх (волю) можна розB
глядати як тотожні лише у випадку, коли доB
говір укладається на спільну господарську діB
яльність; у всіх інших випадках воля сторін є
не тотожною, а зустрічною. Саме тому, що інB
тереси та воля однієї сторони зустрічні інB
тересам і волі другої сторони вони доходять
згоди і в результаті виникає загальний вольоB
вий акт, укладається договір [3, с. 85]. ПогоB
дитись із такою думкою навряд чи можна, осB
кільки вести мову про збіг волі сторін, які уклаB
ли договір, видається не зовсім правильним;
так само не правильно буде наголошувати на
єдиній волі для обох сторін, оскільки погоджеB
на воля сторін, спрямована на мету договору,
буде основою для виникнення зобов’язань,
які виникають із цивільноBправових договоB
рів у цілому, у тому числі договору побутовоB
го підряду.
В юридичній літературі зобов’язання розB
глядають як одну з центральних категорій у
цивільному праві. Так, на думку Л. ЩеннікоB
вої, на зобов’язанні, без перебільшення, триB
мається цивільний оборот [4, с. 8]. Н. ГолубєB
ва стверджує, що підхід до визначення й основB
них ознак зобов’язань, властивий римській
юриспруденції, зберігся й у сучасній цивілісB
© М. Пленюк, 2014

тиці, де зобов’язання визначаються як правоB
вий зв’язок між суб’єктами права, внаслідок
якого одна особа (дебітор, боржник) має щось
дати, зробити або надати іншій особі (креB
диторові) під загрозою застосування в разі
невиконання цього обов’язку засобів дерB
жавного примусу [5, с. 181].
Відповідно до ч. 1 ст. 865 ЦК України за
договором побутового підряду підрядник,
який здійснює підприємницьку діяльність,
зобов’язується виконати за завданням фізичB
ної особи (замовника) певну роботу, признаB
чену для задоволення побутових та інших осоB
бистих потреб, а замовник зобов’язується прийB
няти й оплатити виконану роботу. У зобов’яB
заннях, що виникають із договорів побутовоB
го підряду, сторони виступають у ролі боржB
ника та кредитора, які наділені правами й
обов’язками.
Зобов’язання, які виникають на підставі
договору побутового підряду, надзвичайно поB
ширені на практиці, адже в рамках цих відноB
син сторони задовольняють свої побутові
потреби, а також власні інтереси. Саме задовоB
лення побутових та інших особистих потреб
замовника, як зазначає І. Банасевич, є особB
ливістю, індивідуалізуючою ознакою роботи,
яка є предметом договору побутового підряB
ду [6, с. 66]. Більше того, оскільки предметом
договору є виготовлення, переробка, обробB
ка, ремонт речі чи виконання іншої роботи з пеB
реданням її результату, то задоволення особисB
тих потреб замовника буде найважливішим
критерієм належного виконання договірних
зобов’язань.
Як право, так і обов’язок є за своєю суттю
організаційними, оскільки спрямовані на орB
ганізацію дій сторін щодо підтвердження виB
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конання зобов’язань. Так, на підтвердження
виконання зобов’язань за договором побутоB
вого підряду підрядник зобов’язується викоB
нати за завданням замовника певну роботу,
призначену для задоволення особистих поB
треб. Замовник, у свою чергу, зобов’язаний
прийняти й оплатити підряднику виконану
роботу. Оскільки належне виконання припиB
няє зобов’язання (ст. 599 ЦК України), вваB
жаємо, що для визначеності у відносинах між
учасниками, перш за все, безпідставних вимог
кредитора чи в разі оспорювання проведеного
виконання забезпечення боржнику письмоB
вих документів, підрядник зобов’язаний виB
дати замовнику чек, квитанцію чи будьBякий
інший документ. Адже підставою для виникB
нення кредиторського обов’язку кредитора
є: виконання боржником, проведене в повB
ному обсязі або частково; висунення боржB
ником кредитору вимоги про видачу розписB
ки про одержання виконання повністю чи
частково тощо. Таким чином, видача підрядB
ником квитанції, чека чи будьBякого іншого
документа буде дотриманням вимоги щодо
належного виконання зобов’язань за договоB
ром побутового підряду.
В. Крат вважає, що для забезпечення виB
значеності у відносинах суб’єктів потрібно заB
значати в розписці: підставу виникнення зоB
бов’язання (наприклад, номер і дату укладенB
ня договору); суб’єктів, які здійснили викоB
нання (боржник або інша особа) та прийняB
ли виконання (кредитор або інша особа, яка
має на це право); зміст зобов’язання (сплата
грошових коштів); дату або час виконання
зобов’язання; місце виконання зобов’язанB
ня; обсяг виконання (повний чи частковий);
місце знаходження кредитора; дату та місце
складання [7, с. 23]. У зв’язку з викладеним,
для договору побутового підряду доцільно
такі відомості передбачати у квитанції, чеку,
який повинен передати замовнику підрядник,
що відповідатиме вимогам належного викоB
нання зобов’язань.
Договір побутового підряду є споживчим
договором, адже за його умовами підрядник,
який є підприємцем, реалізовує результати
своєї роботи, які замовляє для особистих поB
треб замовник. Як випливає із норми ст. 526
ЦК України, зобов’язання має виконуватися
належним чином відповідно до умов договору
та вимог ЦК України, інших актів цивільноB
го законодавства, а за відсутності таких умов
і вимог – відповідно до звичаїв ділового обоB
роту або інших вимог, що звичайно ставлятьB
ся. Так, із ст. 868 ЦК України зрозумілим є
те, що підрядник зобов’язаний надати замовB
нику необхідну та достовірну інформацію
про запропоновані роботи, їх види, особлиB
вості, про ціну та форму оплати роботи, а таB
кож повідомити замовнику на його прохання
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інші відомості, що стосуються договору. ЗваB
жаючи на публічність договору побутового
підряду, вважаємо, що частину виконання зоB
бов’язання підрядник може виконати, так би
мовити, наперед, до моменту укладення догоB
вору, тобто підрядник має право надати інB
формацію про себе, вказавши відомості про реB
єстрацію як суб’єкта підприємницької діяльB
ності, своє місце знаходження, контактні телеB
фони, а також види пропонованих робіт і прейB
скурант цін за їх виконання. Ці вимоги буB
дуть виконані належним чином, якщо підрядB
ник інформацію про себе розмістить у досB
тупному для замовника місці, на території чи
в приміщенні, які на відповідних правомочносB
тях належать підряднику (наприклад, у приміB
щенні майстерні для пошиття одягу, ремонту
взуття тощо). Наголошуючи на інформації
про підрядника, яка потрібна для замовника
та широкого кола споживачів, не слід плутаB
ти таку інформацію з рекламою, якою підB
рядник доводить до відома замовників (споB
живачів) про роботу, що ним виконується.
У науці цивільного права науковці часто
співвідносять такі терміни, як «реклама» й
«інформація». Хоча наведені поняття є доB
сить близькими за змістом, ототожнення їх у
договорі побутового підряду є не припустиB
мим. Адже реклама застосовується, як правиB
ло, у ринкових відносинах і містить у собі інB
терес до фізичної й юридичної особи, товаB
рів, ідей, починань, яка сприяє реалізації тоB
варів, ідей тощо [8, с. 18]. Інформація за своB
їм змістом є ширшою ніж реклама, тому для
належного виконання умов договору побутоB
вого підряду вважаємо, що інформація має буB
ти доступною для замовника та містити відоB
мості, які на початковій стадії укладення доB
говору побутового підряду мають важливе знаB
чення для замовника.
Оскільки предметом підрядних договорів
є результат роботи, виконаної підрядником
відповідно до умов договору та в обумовлений
строк чи термін, вважаємо, що строки викоB
нання сторонами своїх зобов’язань є важлиB
вими умовами договору. Це зумовлюється
також консенсуальним характером договору
побутового підряду, адже виконання підрядB
ником взятих на себе зобов’язань потребує,
як правило, певного часу. Тому ми наголошуB
ємо на тому, що за договором побутового підB
ряду підрядник, який здійснює підприємB
ницьку діяльність, зобов’язується виконати за
завданням замовника певну роботу, признаB
чену для задоволення побутових потреб та інB
ших особистих потреб, в обумовлений договоB
ром розумний строк, а замовник зобов’язуєтьB
ся прийняти й оплатити результат виконаної
роботи [9, с. 88]. Зважаючи на викладене, доB
тримання строків чи термінів виконання роB
біт слід вважати однією з основних умов наB
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лежного виконання договору побутового підB
ряду, адже, як зазначав М. Сібільов, цінність
зобов’язання полягає у його виконанні [10,
с. 388].
Виконання зобов’язання – це вчинення
боржником дії, яка відповідає змісту зобоB
в’язання [11, с. 12]. Так, за умовами договору
побутового підряду зобов’язання виконуB
ються сторонами для досягнення певної меB
ти, оскільки підрядник зобов’язується викоB
нати певну роботу за замовленням замовниB
ка, для його особистих потреб, а останній зоB
бов’язаний оплатити її. При цьому належно
виконані зобов’язання є підставою для їх приB
пинення (ст. 598 ЦК України). Коли йдеться
про зобов’язання, проведене належним чиB
ном, стверджуємо, що воно припиняє свою
дію, адже є кінцевою метою, яку сторони баB
жали досягти шляхом укладення договору поB
бутового підряду. Так, пошите належним чиB
ном плаття буде такою кінцевою метою замовB
ника, а оплата за його пошиття, у свою чергу,
буде метою підрядника. У кожної із сторін із
виконанням належним чином зобов’язання та
досягненням мети, заради якої укладався доB
говір, зобов’язання припиняються.
ЦК України встановлені загальні умови
виконання зобов’язання, які для учасників
підрядних правовідносин передбачають наB
явність декількох видів стандартів поведінB
ки, серед яких: умови договору, вимоги ЦК
України, вимоги інших актів цивільного заB
конодавства, звичаї ділового обороту, а також
інші вимоги, які зазвичай ставляться (ст. 526).
До інших вимог, які ставляться до належного
виконання договору побутового підряду, слід
відносити вимоги про належну якість надаB
ного матеріалу. Так, якщо підрядник за бажанB
ням замовника виконує роботу з неякісного
матеріалу, при цьому попередивши замовниB
ка про це, зобов’язання підрядника вважатиB
муться такими, що виконані належним чиB
ном, навіть якщо результат виконаної роботи
не задовольнив інтереси замовника. Відмова
замовника від оплати за виконану належним
чином роботу буде вважатися порушенням
умов договору.
На сторінках юридичної літератури досі
тривають дискусії з приводу співвідношення
реального та належного виконання зобов’яB
зань. Підґрунтям такої наукової дискусії є те,
що наука радянського права відносила полоB
ження реального виконання договірних зобоB
в’язань до найважливіших принципів соціB
алістичного договірного права [3, с. 153]. На
сучасному етапі в доктрині цивільного права
термін «реальне виконання» взагалі не вжиB
вається, а тому дискусії з цього приводу не
мають юридичного підґрунтя, адже відсутній
як теоретичний, так і практичний аспекти.
Тому в договорі побутового підряду, оцінюB

ючи виконання договірних зобов’язань, слід
брати до уваги виключно належне виконанB
ня. Належне виконання зобов’язання посідає
перше місце серед усіх інших принципів виB
конання зобов’язань. Так, російський учений
С. Сарбаш до принципів виконання відноB
сить: належне виконання; недопустимість
односторонньої відмови від виконання зобоB
в’язання; реальне виконання; економічність
виконання; розумність і добросовісність [12,
с. 99–117], отже належне виконання зобоB
в’язань є першим серед інших принципів виB
конання зобов’язання.
А. Гриняк вважає, що одним із важливих
елементів належного виконання підрядних
договорів є виконання договірних умов наB
лежними сторонами [13, с. 282]. У зв’язку з
цим заслуговує на увагу суб’єктний склад
досліджуваного договору. Відомо, що договір
побутового підряду відрізняється від інших
договорів про виконання робіт саме своїм
суб’єктним складом, адже особливість цього
договору полягає не лише в тому, що договір
відноситься до споживчих договорів та є пубB
лічним, а й у тому, що підрядником має бути
особа, яка здійснює підприємницьку діяльB
ність (ст. 865 ЦК України). Замовником виB
ступає фізична особа, яка замовляє певну роB
боту для задоволення своїх особистих потреб.
Однак такий виключний суб’єктний склад,
визначений законодавцем, здебільшого виклиB
кає подив. Адже не тільки фізична особа моB
же замовляти виконання певної роботи, яка
буде призначена для задоволення особистих
потреб. Юридичній особі теж потрібно викоB
нання певного роду робіт, результати яких
задовольнятимуть потреби юридичної особи
та не матимуть на меті отримання прибутку.
Так, для обслуговування клієнтів юридичній
особі, перш за все, потрібно облаштувати приB
міщення, тому юридична особа вправі зверB
нутися до підрядника, який може виготовиB
ти меблі для офісу, які і будуть «служити»
для споживчих цілей. Метою такого замовB
лення не буде отримання прибутку, оскільки
представники юридичної особи користуваB
тимуться ними самі. Тому вважаємо, що закоB
нодавцю слід переглянути норми щодо суB
б’єктного складу за договором побутового
підряду, які свідчитимуть і про належне викоB
нання підрядних договорів належними стоB
ронами.
Серед багатьох новел, про які ми, переживB
ши десятилітній рубіж, ведемо мову як про
досягнення ЦК України, заслуговує на увагу
норма ст. 545 ЦК України «Підтвердження
виконання зобов’язання», якою передбачено,
що, прийнявши виконання зобов’язання, креB
дитор повинен на вимогу боржника видати
йому розписку про одержання виконання частB
ково або в повному обсязі. За договором поB
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бутового підряду виконання зобов’язання є
кінцевим результатом, якого бажали досягти
сторони укладаючи договір. Тому зрозуміло,
що належне виконання чи виконання провеB
дене належним чином призведе до припиненB
ня зобов’язання. Тому у договорі побутового
підряду підтвердженням належного виконанB
ня підрядного договірного зобов’язання буде
як отриманий результат роботи від підрядB
ника, так і отриманий чек, квитанція чи будьB
який інший відповідний документ про оплату.
Окреслюючи всі підстави належного виB
конання договірних зобов’язань за договоB
ром побутового підряду, слід зазначити, що
не менш важливим є й місце виконання зобоB
в’язання. Адже з’ясування з певною точністю
місця виконання договірного зобов’язання
свідчитиме про правильну реалізацію принциB
пу належного виконання. Оскільки, на думку
деяких учених [14, с. 592], за допомогою з’яB
сування місця вчинення зобов’язання стороB
ни не лише встановлюють вимогу, дотриманB
ня якої буде свідченням належного виконанB
ня, а й формулюють умови договору щодо
визначення та розподілу витрат на доставку
предмета виконання, визначення місця переB
дання і приймання результату робіт тощо.
ЦК України встановлено, що місце викоB
нання зобов’язання встановлюється у догоB
ворі (абзац 1 ч. 1 ст. 532). У випадках, якщо місB
це виконання зобов’язання не встановлене,
за дефініцією абзацу 3 ст. 532 ЦК України виB
конання провадиться за зобов’язанням про
передання товару (майна), що виникає на
підставі інших правочинів – за місцем вигоB
товлення або зберігання товару (майна), якB
що це місце було відоме кредиторові на моB
мент виникнення зобов’язання. Оскільки доB
говір побутового підряду є публічним договоB
ром, то замовнику при укладенні договору вже
відоме місце виконання зобов’язання, адже
воно, як правило, провадиться за місцем виB
готовлення замовлення й є відомим широкому
колу споживачів. Разом із тим виконання того
чи іншого замовлення може здійснюватися і
в іншому місці. Так, пункти прийому одягу
для хімчистки можуть не збігатися з місцем
виконання самої роботи. Оскільки місце виB
конання зобов’язання вважається одним із
елементів його належного виконання, вваB
жаємо, що місце виконання зобов’язання має
бути зазначене в договорі (чеку, квитанції). АдB

же відповідно до ст. 532 ЦК України, зобов’яB
зання виконуються за місцезнаходженням
боржника. Саме тому у випадках виконання
договору побутового підряду в іншому місці
вказівка про це має бути зазначена у договорі
(чеку, квитанції). Це буде свідченням того, що
зобов’язання виконане належним чином.
Проведений аналіз дозволяє зробити вис
новок, що в юридичній літературі принцип
належного виконання розглядається як вкаB
зівка не лише на мету, яку бажають досягти
сторони підрядного договірного зобов’язанB
ня укладаючи договір побутового підряду
і визначаючи в ньому умови й елементи виB
конання, а й, передусім, на вимоги, передбачеB
ні нормами поведінки, яких суб’єкти догоB
вірного зобов’язання зобов’язані дотримуватиB
ся задля досягнення мети договору.
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The article considers the «obligation» as one of the central categories in civil law. Emphasizes that
proper execution of contractual obligations by the parties arising from the conditions of a consumer con
tract is not only an element of the contract, as well as certain conduct norms that exist to achieve the goal.
В статье рассматривается обязательство как одна из центральных категорий в граждан
ском праве, подчеркивается, что надлежащее исполнение сторонами договорных обязательств,
возникающих из условий договора бытового подряда, является не только элементом исполнения
договора, но и определенной нормой поведения.
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КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ
ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ЗАВДАНУ
МОРАЛЬНУ ШКОДУ
У статті аналізуються необхідність враховування об’єктивної зумовленості критеріїв
справедливого розміру відшкодування моральної шкоди, а також інтегруюча роль, яку мають
відігравати серед них вимоги справедливості, розумності та добросовісності.
Ключові слова: відшкодування моральної шкоди, критерії, справедливість, розумність,
добросовісність.

С

еред найважливіших і найскладніших
наукових і практичних питань, що анаB
лізуються дослідниками такого спосоB
бу захисту цивільних прав та інтересів, як
відшкодування моральної шкоди, центральB
не місце, безперечно, посідає проблема криB
теріїв розміру належної потерпілому комB
пенсації. Вчені звертають увагу на широке
коло обставин, які можуть мати істотне знаB
чення для правильного вирішення відповідB
них позовів [1–6]. У сформульованих з цього
приводу підходах нерідко бракує певної конB
цептуальної основи, спроможної забезпечиB
ти диференційовану відповідно до особливосB
тей порушених регулятивних правовідносин,
їх об’єктів і суб’єктів єдність правового регуB
лювання відносин із відшкодування моральB
ної шкоди.
Метою цієї статті є вироблення пропоB
зицій щодо побудови об’єктивно зумовлеB
ної, внутрішньо цілісної системи критеріїв
обсягу відповідальності зобов’язаної осоB
би, придатних для використання у кожноB
му випадку завдання моральної шкоди.

Розмаїття відображених у науковій літеB
ратурі поглядів на критерії визначення розB
міру відшкодування моральної шкоди підB
дається певному узагальненню – більшість
із них можна згрупувати залежно від орієнB
тації на такі чинники:
• суспільне значення особистого немайB
нового права або блага, що стало об’єктом
протиправного посягання, та ступінь його
ураження (при цьому практично не згадуєтьB
ся значення об’єктивної сторони поведінки
правопорушника, внаслідок чого не дістає наB
© В. Примак, 2014

лежної оцінки такий закріплений безпосеB
редньо у ст. 23 Цивільного кодексу (далі –
ЦК) України критерій, як характер правопоB
рушення, що увиразнюється винятково завB
дяки комплексному дослідженню об’єкта, обB
ставин і способу вчинення протиправного поB
сягання);
• притаманне для порушених суспільних
відносин співвідношення інтересів, а також
фактичних і юридичних можливостей сторін;
• індивідуальні ознаки потерпілої фізичB
ної особи, що впливають на рівень її вразB
ливості;
• ступінь вини правопорушника;
• засади справедливості та розумності
(спосіб урахування яких, утім, зазвичай не
розкривається).
Інколи до кола критеріїв визначення розB
міру належної потерпілому компенсації вклюB
чають судову практику й обставини, що підB
лягають врахуванню при визначенні розміру
деліктної відповідальності будьBякого виду
(в силу прямої вказівки закону). Подекуди
вся можлива сукупність згаданих критеріїв
класифікується на загальні (що застосовуB
ються у кожному випадку незалежно від спеB
цифіки конкретної справи чи особливостей
потерпілого) та спеціальні, або окремі (пеB
редбачають урахування різного роду специB
фічних обставин, індивідуальної вразливості
потерпілого індивіда тощо); нарешті, наголоB
шується на неприпустимості використання
способу цивільноBправового захисту, що розB
глядається нами, з метою неправомірного збаB
гачення потерпілого.
На нашу думку, для адекватного визнаB
чення та систематизації критеріїв обсягу відB
повідальності у формі відшкодування моB
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ральної шкоди, насамперед, слід орієнтуваB
тися на такі суто об’єктивні чинники, врахуB
вання яких первісно обґрунтовує виникненB
ня суб’єктивного цивільного права на застоB
сування зазначеного способу цивільноBпраB
вового захисту, а згодом дозволяє конкретиB
зувати об’єкт і зміст нововиниклого деліктB
ного зобов’язання:
• характеристика основних елементів
порушених регулятивних правовідносин –
передусім їх об’єкта та суб’єктів;
• суто немайновий (нееквівалентний будьB
якому майновому стягненню) зміст тих негаB
тивних немайнових наслідків правопорушенB
ня, які хоча й підлягають компенсації, але на
засадах, що відрізняються від принципу повB
ного відшкодування, притаманного відповіB
дальності за завдання матеріальної шкоди;
• природні відмінності між різними виB
дами учасників цивільних відносин – фізичB
ними і юридичними особами, публічноBпраB
вовими утвореннями;
• особливості об’єктивної та суб’єктивної
сторін поведінки правопорушника й їх пеB
редбачуваний (розумно очікуваний) вплив на
немайнову сферу потерпілого;
• правова суть (мета та функціональне приB
значення) відповідного способу захисту циB
вільних прав та інтересів, що полягає в утB
вердженні засад справедливості, розумності
та добросовісності, запобіганні вчиненню
правопорушень і мінімізації спричинених ниB
ми негативних немайнових наслідків.
Ми виходимо з того, що характер вчиненоB
го правопорушення визначається його об’єкB
том (порушеним особистим немайновим блаB
гом) і об’єктивною стороною поведінки праB
вопорушника, а спеціальний наголос на знаB
чимості вини правопорушника дозволяє підB
креслити взаємозв’язок між ступенем виявB
леної ним недобросовісності, ймовірними наB
слідками вчиненого посягання та специфічB
ним впливом запобіжної функції відшкодуB
вання моральної шкоди на особливості реB
алізації компенсаційної функції цього заходу
цивільноBправової відповідальності. Слід таB
кож зважати на інтегральне значення засади
справедливості щодо всіх інших вимірів праB
ва (включно з розумністю та добросовіснісB
тю) та в плані забезпечення ефективності праB
вового регулювання. Тому в означеному конB
тексті справедливість постає як універсальний
(яким можна скористатися в кожній праB
вовій ситуації) та загалом самодостатній криB
терій визначення розміру належної потерB
пілому компенсації за завдану йому моральну
шкоду, а характер правопорушення – як уніB
версальний предмет правової оцінки та доклаB
дання засади справедливості з метою визнаB
чення адекватної для його конкретного змісB
ту майнової кореляції з тим розміром компенB
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сації, який за подібних обставин сприяє утB
вердженню моральноBправових імперативів
справедливості, розумності, добросовісності.
Звичайно, функцію критеріїв розміру відB
повідальності правопорушника можуть відіB
гравати і такі загальні чинники, що впливаB
ють на розмір цивільноBправової відповідальB
ності загалом, як зустрічна вина потерпілого
та майнове становище правопорушника – фіB
зичної особи.
Спробуємо деталізувати побудовану на
викладених концептуальних засадах систему
критеріїв розміру відповідальності за завданB
ня моральної шкоди.
Поперше, у найбільш узагальненому виB
гляді під критеріями розміру відшкодування
моральної шкоди слід розуміти сукупність
правових і моральних приписів, характерисB
тик певних осіб, їх правового статусу та повеB
дінки, обставин справи й інших явищ об’єкB
тивної дійсності, які істотною мірою віддзерB
калюють ступінь порушення вчиненим діянB
ням імперативів справедливості, розумності
та добросовісності, або виявляють здатність
визначати міру компенсаційноBмайнового заB
хисту потерпілої особи, необхідну і достатню
для відновлення переконаності сторін поруB
шених правовідносин, а також усіх інших суB
б’єктів цивільного права у ключовій ролі згаB
даних моральноBправових засад в організації
життєдіяльності суспільства.
Подруге, серед критеріїв розміру належB
ної потерпілому компенсації за завдану йому
моральну шкоду доцільно виділити групи
чинників, що характеризують ступінь поруB
шення основних моральних цінностей сусB
пільства, об’єкт протиправного посягання, поB
ведінку правопорушника як причину виникB
нення моральної шкоди та поведінку потерB
пілого, якщо вона сприяла виникненню шкоB
ди чи збільшенню її розміру, форму втілення
завданих потерпілому особистих немайноB
вих втрат (результат правопорушення), а таB
кож незалежні від поведінки сторін об’єктивB
ні обставини справи, що позначилися на інB
дивідуальному вияві й обсязі завданої моB
ральної шкоди або в силу інших причин мають
бути враховані безпосередньо з міркувань
справедливості.
Відповідно, йдеться про оцінку крізь призB
му засад справедливості, розумності та добB
росовісності таких об’єктивованих назовні
чинників, як:
• суспільна значимість особистого немайB
нового блага, що стало об’єктом протиправB
ного посягання, та істотність завданих поB
терпілому втрат. Не дарма ЄСПЛ наголошує
на тому, що у разі порушення статей 2 і 3
Конвенції (Конвенції про захист прав людиB
ни і основоположних свобод 1950 р., згадані
статті якої стосуються права на життя та заB
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борони катувань), які вважаються найбільш
важливими положеннями, компенсація моB
ральної шкоди, що випливає з такого поруB
шення, має бути в принципі частиною досB
тупних засобів правового захисту [7, с. 716];
• ознаки об’єктивної та суб’єктивної стоB
рони поведінки правопорушника. При цьому
його вина має розглядатися як обов’язковий
об’єкт правової оцінки і критерій обсягу відпоB
відальності боржника навіть тоді, коли згідB
но з законом вина виключається з кола умов
виникнення відповідного компенсаційноBмайB
нового обов’язку. В останньому випадку наB
явність вини й її ступінь поставатиме як озB
нака необхідності збільшення розміру відпоB
відного майнового стягнення;
• індивідуальні особливості потерпілого,
які мав усвідомлювати правопорушник або
врахування яких має виняткове значення
для утвердження в суспільстві ідеалу спраB
ведливості;
• юридична або фактична нерівність стаB
новища сторін, підвищена вразливість одніB
єї з них або посідання певною стороною особB
ливого правового статусу, що визначає відмінB
ні від звичайних межі правомірного втручанB
ня в особисту немайнову сферу потерпілого;
• добровільне вжиття правопорушником
або іншою особою, яка відповідає за завдану
шкоду, розумних заходів, спрямованих на
усунення чи істотне ослаблення вияву негаB
тивних наслідків вчиненого правопорушення;
• загальні критерії коригування розміру
деліктної відповідальності, до яких належать
зустрічна вина потерпілого у виникненні або
збільшенні обсягу завданої шкоди, а також
врахування майнового стану боржника – фіB
зичної особи.
Потретє, тривалість порушення особисB
тих немайнових прав та інтересів потерпілоB
го (час до припинення правопорушення, наB
слідки якого мають триваючий чи пролонгоB
ваний характер – як правило, при завданні
моральної шкоди внаслідок порушення пубB
лічноBправових прав особи) має розглядатиB
ся як чинник, що істотною мірою впливає на
стан потерпілої особи та зумовлює необхідB
ність збільшення розміру відповідальності за
завдані їй немайнові втрати. Разом із тим чаB
совий чинник зазвичай не може розглядатиB
ся як критерій зменшення розміру відшкодуB
вання моральної шкоди, оскільки компенB
сація присуджується за страждання, пережиB
ті у певний часовий проміжок, а не лише ті,
що мають місце (тривають, виникли згодом)
на час вирішення справи у суді; у визначених
законом випадках для захисту окремих видів
особистих немайнових благ можуть встановB
люватися строки давності, сплив яких унеB
можливлює примусове стягнення належної
кредиторові компенсації; з плином часу в неB

майновій сфері потерпілого можуть виникаB
ти нові вияви моральної шкоди, наявність
яких спричинюватиме виникнення нових
деліктних зобов’язань із приводу відшкодуB
вання моральної шкоди; виявлення істотних
обставин, що існували на час розгляду в суді
справи про відшкодування моральної шкоди,
але про які не могло бути відомо тій чи іншій
стороні, може слугувати підставою для насB
тупного перегляду судового рішення про розB
мір присудженої компенсації у порядку, пеB
редбаченому процесуальним законодавством.
Почетверте, справедливість є як виріB
шальним, так і інтегральним критерієм для
визначення належного розміру компенсації
за заподіяні потерпілому немайнові втрати.
Зазначена ознака, серед іншого, сама собою
передбачає повне врахування міркувань роB
зумності та добросовісності. При цьому спраB
ведливість є й інструментом для оцінки: обB
ставин справи, у контексті кваліфікації яких
мінімально необхідним є аналіз суті самого
вчиненого правопорушення (порушеного осоB
бистого немайнового блага насамперед); адеB
кватності вартісної кореляції між моральноB
правовою оцінкою вчиненого правопорушенB
ня та розумними суспільними очікуваннями
щодо розміру компенсаційного захисту засад
справедливості, розумності та добросовісносB
ті як невіддільних від порушених у конкретB
ному випадку особистих немайнових благ,
проте змістовно самостійних, об’єктів правоB
вого захисту. Тому саме характер правопоB
рушення (а за відсутності певних відомостей
щодо характеру поведінки правопорушника –
принаймні суть порушеного особистого неB
майнового блага) і справедливість є необхідB
ними та мінімально достатніми критеріями
для визначення розміру відповідальності за
завдання моральної шкоди.
Справедливість як така вимагає конкреB
тизації загального правила про врахування
майнового стану суб’єкта відповідальності –
фізичної особи (у плані недопущення втрати
житла й основних засобів для забезпечення
розумних потреб як самого правопорушника,
так і осіб, яким він зобов’язаний надавати утB
римання згідно з законом) та певного пошиB
рення його дії також і на юридичних осіб, за
винятком тих випадків, коли буде встановлено,
що юридична особа використовується в осB
новному саме для умисного вчинення різноB
го роду протиправних дій, що спричинюють
завдання істотної моральної шкоди.
Поп’яте, законодавець і судова практиB
ка мають зважати на природні відмінності
фізичних і юридичних осіб. Відповідно, спеB
ціальними критеріями визначення розміB
ру компенсації за немайнову шкоду, завдану
юридичній особі, слід вважати: сферу діяльносB
ті та публічноBправовий статус правопорушB
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ника: найвищою має бути відповідальність
суб’єктів господарювання (індивідуального
підприємця зокрема) з порівнюваними щодо
потерпілої особи параметрами «ринкової
влади» – у разі порушення правил чесної конB
куренції; меншими – розміри компенсацій,
що стягуються з держави або інших суб’єктів
публічного права у зв’язку з негативними
цивільноBправовими наслідками правопоруB
шень, учинених у публічноBправовій сфері;
найменші розміри майнових компенсацій доB
речно стягувати з фізичних осіб, які не є підB
приємцями та завдали моральної шкоди не у
зв’язку з посіданням ними становища так зваB
ної публічної особи; тривалість вимушеного
стану невизначеності щодо продовження виB
яву негативних (не тільки немайнових, а й
майнових) наслідків вчиненого правопоруB
шення; характер розумно очікуваного впливу
вчиненого правопорушення на: стабільність
подальшої діяльності потерпілої юридичної
особи; фізичний і душевний стан фізичних
осіб, які становлять людський субстрат відB
повідної організації (насамперед тих, які вхоB
дять до органів волевиявлення потерпілої юриB
дичної особи у цивільноBправових відносиB
нах, або від яких істотною мірою залежить
успішність функціонування цієї організації
(провідні вчені, творчі працівники тощо, внеB
сок яких є вирішальним для ефективної діB
яльності високотехнологічних виробництв і
засобів масової інформації відповідно), а таB
кож учасників підприємницького або непідB
приємницького товариства, права якого було
порушено.
Висновки
До критеріїв визначення розміру відшкоB
дування завданої моральної шкоди у найB

більш загальному плані можна віднести загаB
лом всі згадані фактичні обставини поруB
шення суб’єктивного цивільного права креB
дитора, спроможні істотним чином вплинути
на індивідуальний вияв завданих потерпіB
лому немайнових втрат і ступінь ураження заB
сад справедливості, розумності та добросовісB
ності як спеціальних об’єктів цивільноBправоB
вого захисту. Характер правопорушення і спраB
ведливість є необхідними та мінімально доB
статніми критеріями для визначення розміру
відповідальності за завдання моральної шкоди.
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The article emphasizes the need to take into account the objective conditionality criteria just com
pensation for moral damage and integral role to be played among them the demands of justice, reason
ableness and good faith.
В статье анализируются необходимость учета объективной обусловленности критериев
справедливого размера возмещения морального вреда, а также интегрирующая роль, которую
должны играть среди них требования справедливости, разумности и добросовестности.
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цивільноправових договорів.
Ключові слова: договір страхування, страховик, страхувальник, цивільні права й обов’язки,
договір про надання послуг, страхова послуга, договірне зобов’язання.

О

дним із найефективніших правових
інструментів, що забезпечують обіг і
використання матеріальних та інтелекB
туальних благ з метою постійного забезпеченB
ня соціальноBекономічного розвитку суспільB
ства, є договір.
Відносини, що виникають між особами,
заінтересованими у страхуванні свого життя,
майна, відповідальності й інших майнових
інтересів, які не суперечать чинному законоB
давству України (страхувальниками), з одB
ного боку, та особами, які здійснюють страB
хування (страховиками), – з іншого опосеB
редковуються договорами страхування. ДоB
говір страхування є правовим засобом, що
опосередковує процес надання страховиком
страхової послуги страхувальникові.
Сутність страхових відносин полягає в заB
хисті майнових інтересів фізичних та юриB
дичних осіб у разі настання певних подій
(страхових випадків) за рахунок грошових
фондів, що формуються шляхом сплати циB
ми особами страхових платежів. СтрахуванB
ня забезпечує захист суб’єктів від можливих
витрат і збитків, що спричиняються псуванB
ням чи втратою майна внаслідок дії стихійB
них сил природи, невиконання зобов’язань
контрагентами у договорі тощо.
Правовому регулюванню страхових відB
носин присвячена гл. 67 Цивільного кодексу
(далі – ЦК) України «Страхування», § 2
гл. 35 Господарського кодексу (далі – ГК)
України, Закон України «Про страхування»
від 07.03.1996 р. Однак сучасне цивільне заB
конодавство у сфері регулювання страхових
відносин характеризується суперечливістю
та нестабільністю, що зумовлює порушення
© Н. Міловська, 2014

договірних зобов’язань із страхування та споB
ри між їх учасниками.
Важливим завданням сучасної юридичB
ної науки є науковий аналіз усіх правових інB
ститутів, серед яких особливе місце посідає
цивільноBправовий договір, у тому числі доB
говір страхування. Ці питання були частково
предметом аналізу таких українських науковB
ців, як В. Луць, А. Довгерт, Н. Кузнецова, М. СіB
більов, Т. Боднар, І. Безклубий, О. Беляневич,
В. Олюха та інших. Однак у цивілістичній
науці перевага надається дослідженню окреB
мих видів договірних зобов’язань із страхуB
вання, договір страхування загалом не аналіB
зується.
Метою цієї статті є визначення місця та
особливостей договору страхування в сисB
темі договірних зобов’язань.
Відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК України доB
говором є домовленість двох або більше стоB
рін, спрямована на встановлення, зміну або
припинення цивільних прав та обов’язків.
У цивілістичній науці договір розглядається
у трьох аспектах: поBперше, під договором
розуміється юридичний факт – підстава виB
никнення цивільного правовідношення; поB
друге, договір розглядається як власне праB
вовідношення (роль договору не обмежується
тільки тим, що він впливає на динаміку циB
вільних правовідносин, а й визначає відповідB
но до вимог законодавства, звичаїв ділового
обороту, вимог розумності, добросовісності
та справедливості зміст конкретних прав та
обов’язків учасників договірного зобов’язанB
ня; поBтретє, у договорі вбачають документ,
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в якому закріплено факт встановлення зоB
бов’язальних правовідносин [1, с. 24]. ОдB
нак ЦК України заклав принципово нову паB
радигму цивільноBправового договору, що
розглядається, насамперед, не як правочин,
правовідношення чи документ, а як регуляB
тор суспільних відносин [2, с. 146].
Залежно від цілей класифікація цивільB
ноBправових договорів здійснюється за різB
ними критеріями. Поклавши в основу клаB
сифікації правовий наслідок (мету) догоB
ворів, серед цивільноBправових договорів
особливе місце посідає група договорів про
надання послуг (транспортні договори, доруB
чення, комісія, зберігання, консигнація, креB
дитний договір, факторинг, страхування тоB
що). Зрозуміло, що у межах відповідної груB
пи дається лише приблизний перелік окреB
мих видів договорів, оскільки відповідно до
ст. 11 ЦК України цивільні права й обов’язки
виникають із дій осіб, що передбачені актами
цивільного законодавства, а також із дій осіб,
що не передбачені цими актами, але за анаB
логією породжують цивільні права й обов’язB
ки, зокрема з договорів та інших правочинів.
Як зазначає В. Луць, у рамках зазначеної
групи договорів формується відповідний тип
договору про надання послуг, у межах якоB
го виділяються окремі види договорів [3,
с. 435].
Загальними ознаками, що об’єднують усі
договірні зобов’язання про надання послуг в
єдину групу, є особливості об’єкта: це послуB
ги нематеріального характеру, нероздільно
пов’язані з особистістю послугонадавача.
БудьBяка послуга ототожнюється з дією,
але в результаті дії створюється матеріальB
ний предмет, а послуга задовольняє особисті
потреби особи [4, с. 318]. Таким чином, основB
ною розмежувальною ознакою зобов’язань
про надання послуг і зобов’язань із виконанB
ня робіт є результат діяльності, що здійснюB
ється послугонадавачем. Якщо в зобов’язанB
нях підрядного типу результат виконаних
робіт завжди має уречевлену форму, то в зоB
бов’язаннях про надання послуг результат
діяльності виконавця не має уречевленого
змісту. Сама послуга споживається в процесі
її надання, тобто носить нематеріальний хаB
рактер і не може існувати окремо від викоB
навця. Стаття 177 ЦК України визначає посB
лугу самостійним об’єктом цивільних прав.
Відповідно до ст. 901 ЦК України за доB
говором про надання послуг одна сторона (виB
конавець) зобов’язується за завданням друB
гої сторони (замовника) надати послугу, яка
споживається в процесі вчинення певної дії
або діяльності, а замовник зобов’язується опB
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латити виконавцеві зазначену послугу, якщо
інше не встановлено договором.
Загальні положення глави 63 ЦК УкраB
їни можуть застосовуватися до всіх договорів
про надання послуг, якщо це не суперечить
суті зобов’язання, а також договорів, які взаB
галі не передбачені законодавством, але своїм
предметом мають надання послуги, що поляB
гає у вчиненні певної дії або здійсненні певB
ної діяльності.
Деякі автори стверджують, що договораB
ми про надання послуг не можуть називатиB
ся будьBякі договори, яким у книзі 5 ЦК відB
ведені окремі глави чи параграфи, оскільки
глава 63 включена до ЦК України поряд із інB
шими главами, зокрема главою 67, присвячеB
ною страхуванню, а не як загальна [5, с. 363–
364]. Однак аналіз із кількох класифікацій
цивільноBправових договорів свідчить про
неоднозначність позицій дослідників з приB
воду розгляду договору страхування як догоB
вору про надання послуг. Так, О. Іоффе виB
діляє зобов’язання із страхування в окрему
категорію і тим самим розмежовує цей вид
зобов’язань із наданням послуг. У своїй клаB
сифікації договорів Ю. Романець також виокB
ремлює страхування в окрему групу [6, с. 338,
344–345]. Інші автори відносять договори
страхування до договорів про надання послуг,
відповідно до точки зору яких будьBякий доB
говір страхування є договором про надання
послуг (фінансового характеру).
Договір страхування як самостійний вид
договору в групі договорів про надання посB
луг виступає правовим засобом зменшення
шкідливих наслідків настання випадкових
обставин, передбачених договором страхуB
вання (знищення майна, зниження працеB
здатності чи смерть застрахованої особи, наB
стання інших страхових ризиків).
Самостійність договору страхування є
показником, що дозволяє відмежовувати йоB
го від інших, зовнішньо схожих із ним договоB
рів (договору поруки, доручення, зберігання,
позики, перевезення) [7, с. 23].
Відповідно до ч. 1 ст. 979 ЦК України за
договором страхування одна сторона (страB
ховик) зобов’язується у разі настання певної
події (страхового випадку) виплатити другій
стороні (страхувальникові) або іншій особі,
визначеній у договорі, грошову суму (страхоB
ву виплату), а страхувальник зобов’язується
сплачувати платежі та виконувати інші умоB
ви договору. Передбачене ЦК України понятB
тя «договір страхування» є практично аналоB
гічним поняттю, яке дається у ГК України
та Законі України «Про страхування». Так,
згідно із ст. 16 Закону України «Про страхуB
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вання» договором страхування є письмова
угода між страхувальником і страховиком, згідB
но з якою страховик бере на себе зобов’язанB
ня у разі настання страхового випадку здійсниB
ти страхову виплату страхувальнику або інB
шій особі, визначеній у договорі страхування
страхувальником, на користь якої укладено
договір (надати допомогу, виконати послугу
тощо), а страхувальник зобов’язується сплаB
чувати страхові платежі у визначені строки та
виконувати інші умови договору.
За юридичними ознаками договір страB
хування є оплатним, взаємним, ризиковим
(алеаторним), диспозитивно реальним праB
вочином.
Договір страхування є оплатним, оскільB
ки страхувальник сплачує страхову премію
(страхові платежі), а страховик несе ризик
настання страхового випадку і за наявності
останнього здійснює страхову виплату.
Договір страхування є двостороннім, осB
кільки права й обов’язки набувають обидві
сторони – страховик і страхувальник. ВзаB
ємний характер договору страхування зуB
мовлений тим, що обидві сторони беруть на
себе одна перед іншою обов’язки. Важливо, що
права однієї сторони співвідносяться з обоB
в’язками іншої таким чином, що відповідному
обов’язку страховика кореспондує відповідне
право страхувальника і навпаки.
При визначенні консенсуальності чи ре
альності договору на практиці всебічно оціB
нюються ознаки й умови договору, передбаB
чені як законом, так і сторонами. Так, ст. 979
ЦК України, в якій дається визначення поB
няття «договір страхування», побудована таB
ким чином, що не містить безпосередньо озB
нак щодо його консенсуальності чи реальB
ності. Проте відповідно до ч. 1 ст. 983 ЦК
України договір страхування набирає чинB
ності з моменту внесення страхувальником
першого страхового платежу, якщо інше не
встановлено договором. Аналіз зазначеної
норми ЦК України дає підстави для висновB
ку, що договір страхування може розглядаB
тися як реальний договір, якщо умовами доB
говору або законом не визначено його конB
сенсуальний характер.
Диспозитивність ч. 1 ст. 983 ЦК України
дає можливість пов’язувати набрання чинB
ності договором страхування з будьBяким
іншим моментом після укладення правочину
за всіма істотними умовами, а не лише з моB
ментом сплати страхової премії (внеску),
наприклад з наданням страхувальником неB
обхідних документів тощо. Однак набрання
чинності договором не може відбутися після
настання страхового випадку. Тому норму

ст. 983 ЦК України слід розуміти так, що доB
говір страхування поширюється на страхові
випадки, які настали після набрання ним
чинності, якщо договором не передбачено
більш пізній момент, починаючи з якого виB
падки вважатимуться страховими.
Договір страхування відноситься до але
аторних (ризикових) договорів, специфіка
яких полягає в тому, що залежно від настання
чи ненастання встановленої обставини виB
грає одна сторона, а програє інша [8, с. 318].
Елемент ризику, який бере на себе кожна із
сторін у ризиковому договорі, полягає у віроB
гідності того, що один чи другий контрагент
фактично отримає зустрічне задоволення менB
шого обсягу, ніж ним самим надано.
Зобов’язання із страхування неможливе
без страхового ризику, який є необхідною
умовою, що не встановлюється сторонами зоB
бов’язання, а визначається імперативними
нормами закону, внаслідок чого страховий
ризик набуває значення обов’язкового елеB
мента будьBякого зобов’язання із страхуванB
ня. Страхування носить ризиковий (алеаторB
ний) характер, оскільки неможливо передбаB
чити, який розмір страхової виплати належаB
тиме до настання страхового випадку і здійсB
нення виплати страховиком. Крім того, доB
говір страхування відрізняється від договору,
укладеного під відкладальну умову, в якому
права й обов’язки сторін виникають при наB
станні певної події (ст. 212 ЦК України), хоча
правочин і вчинений. У договорі страхуванB
ня права й обов’язки виникають при безпосеB
редньому вчиненні правочину, але предмет
певного обов’язку, тобто дія, яка вимагається
до вчинення зобов’язаною особою, залежить
від настання певної обставини (події). При
настанні страхового випадку у страховика
виникає не новий обов’язок, а лише обов’язок
здійснити страхову виплату, який первісно
був закладений у зміст договору при його укB
ладенні.
Переважна більшість договорів є такими,
що укладаються на користь сторін, і право
вимагати їх виконання належить лише стоB
ронам договору. Договором на користь треB
тьої особи є правочин, в якому боржник зобоB
в’язаний виконати свій обов’язок на користь
третьої особи, яка встановлена або не встаB
новлена у договорі (ч. 1 ст. 636 ЦК України).
Таким договором є договір страхування, укB
ладений страхувальником із страховиком на
користь третьої особи (вигодонабувача), за
яким страховик зобов’язаний здійснити страB
хову виплату вигодонабувачеві у разі досягB
нення ним певного віку або настання іншого
страхового випадку (ст. 985 ЦК України).
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Відповідно до ст. 3 Закону «Про страхуванB
ня» страхувальники можуть укладати із
страховиками договори про страхування треB
тіх осіб (застрахованих) і призначати громаB
дян або юридичних осіб для одержання страB
хових сум або страхового відшкодування (виB
годонабувачів), а також змінювати їх до насB
тання страхового випадку.
Договір страхування укладається в письB
мовій формі. Факт укладення його може поB
свідчуватися страховим свідоцтвом (поліB
сом, сертифікатом), що є формою договору
страхування.
Законодавства зарубіжних країн визнаB
ють договір страхування різновидом догоB
вору приєднання, але захищають споживачів
від невигідних умов страхового договору. Так,
Директива № 93/13 права Європейського СоB
юзу встановлює, що «несправедливі» умови
укладеного договору, не можуть бути примуB
сово виконані споживачем, якщо вони не
були належним чином погоджені сторонами
в ході індивідуальних переговорів. Умови доB
говору не визнаються погодженими належB
ним чином, якщо страхувальник отримав уже
сформований текст договору і не мав можB
ливості змінити його зміст [9, с. 46]. ВіднеB
сення договору страхування до договору приB
єднання дає підстави визнавати даний догоB
вір публічним (ст. 633 ЦК України).
Таким чином, договір страхування, як і
будьBякий інший цивільноBправовий догоB
вір, можна розглядати як:
• правову форму, на підставі якої здійсB
нюється надання страхової послуги;
• спосіб конкретизації дій, які повинні
вчиняти сторони;
• узгоджене волевиявлення сторін, спряB
моване на отримання відповідного результату;
• засіб взаємного контролю поведінки
сторін (належне виконання зобов’язань,
встановлення відповідальності), який сприB
яє досягненню очікуваних результатів.
Договірне зобов’язання із страхування
може виступати самостійним правовідноB
шенням або доповнювати інше. Відносини із
страхування можуть виступати як додаткоB
ве, допоміжне зобов’язання при страхуванB
ні предмета застави (ст. 581 ЦК України,
ст. 10 Закону України «Про заставу»), страхуB
ванні товару за договором купівліBпродажу
(ст. 696 ЦК України), страхуванні ризику неB
виконання платником ренти своїх обов’язB
ків за договором ренти (ч. 3 ст. 735 ЦК УкB
раїни), страхуванні предмета договору найB
му (оренди) (ст. 771 ЦК України), страхуB
ванні об’єкта будівництва (ст. 881 ЦК УкB
раїни) тощо.
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Страхування є однією з істотних умов доB
говору будівельного підряду (ч. 5 ст. 318 ГК
України), договору оренди державного та
комунального майна (ст. 10 Закону України
«Про оренду державного та комунального
майна»), концесійного договору (ст. 10 ЗакоB
ну України «Про концесії») тощо.
В окремих законах інститут страхування
визнається способом забезпечення виконанB
ня зобов’язань, хоч у загальних положеннях
про зобов’язання зазначений інститут прямо
не віднесено до таких способів. Це пояснюB
ється тим, що страхування, як правило, виB
користовується не як спосіб забезпечення
виконання зобов’язання, а як можливість
уповноваженої особи отримати задоволення
свого права вимоги, навіть у випадку, коли
зобов’язана особа не може виконати свого
обов’язку.
На відміну від застави та поруки, які не
можуть існувати поза правовідносинами з
надання кредитних операцій, поле застосуB
вання страхування як основної (самостійної)
договірної конструкції є досить широким,
наприклад при наданні послуг по страхуB
ванню цивільної відповідальності власників
транспортних засобів, по медичному страхуB
ванню, страхуванню будівельноBмонтажних
робіт від настання певних ризиків у процесі
будівництва житла тощо.
Оскільки послуги страхування відповідB
но до Закону України «Про фінансові послуB
ги та державне регулювання ринків фінанB
сових послуг» від 12.07.2001 р. віднесені до
різновидів фінансових послуг, їх реалізація
стає можливою за умови дотримання вимог
вказаного законодавчого акта.
Відповідно до ч. 5 ст. 1 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регуB
лювання ринків фінансових послуг» послуга –
це операції з фінансовими активами, що здійB
снюються в інтересах третіх осіб за власний
рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках,
передбачених законодавством, і за рахунок
залучених від інших осіб фінансових коштів,
із метою отримання прибутку або збереженB
ня реальної вартості фінансових активів.
У системі цивільних правочинів договоB
ри про надання фінансових послуг виділяB
ються тим, що їх вчинення є безпосередньо
предметом діяльності банківських та/чи інB
ших фінансових установ (а в передбачених
законом випадках і нефінансових установ) з
приводу здійснення банківських та/чи інших
фінансових операцій.
За суб’єктами і предметом надання зоB
бов’язання з надання фінансових послуг поB
діляються на банківські та небанківські. ОдB
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ним із видів зобов’язань із надання небанківB
ських фінансових послуг виступають, зокреB
ма, зобов’язання із страхування.
Ґрунтуючись на вимогах Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулюB
вання ринків фінансових послуг», а також ЗаB
кону України «Про страхування», фінансові
послуги, у тому числі страхові послуги, повинB
ні надаватися безпосередньо тією особою,
якій таке право надано не договором, а заB
коном, із урахуванням його вимог. У зв’язку
з цим страхування може здійснюватися виB
ключно фінансовими установами, передбачеB
ними ст. 2 Закону України «Про страхуванB
ня», які отримали ліцензію на право здійсненB
ня страхової діяльності.
Висновки
Договір страхування в системі цивільноB
правових договорів належить до договорів
про надання послуг фінансового характеру. ОсB
новна особливість цієї групи договорів поляB
гає в тому, що надання послуги невіддільне від
діяльності особи – послугонадавача (надання
страхової послуги невіддільно пов’язане з
діяльністю страховика), а корисний ефект таB
кої діяльності полягає в самому процесі наB
дання послуги.
Договір страхування є самостійним циB
вільноBправовим договором, який поєднує
як загальні ознаки, властиві будьBякому циB

вільноBправовому договору про надання поB
слуг, так і особливі (публічність, договір на
користь третьої особи, договір приєднання).
Договірне зобов’язання із страхування
може виступати й як додаткове, допоміжне
зобов’язання при страхуванні предмета заB
стави, товару за договором купівліBпродажу,
страхуванні предмета договору найму (оренB
ди), об’єкта будівництва тощо.
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In the scientific article analyzed the features and defined the place of the insurance contract in the
system of civil law contracts.
В статье анализируются особенности и определяется место договора страхования в сис
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Стаття присвячена аналізу основних умов, що зумовлюють застосування застереження
про публічний порядок у міжнародному приватному праві України та держав світу.
Ключові слова: застереження про публічний порядок, основи правопорядку, колізійноB
правове регулювання, суверенна рівність, міжнародний комерційний арбітраж.

З

а більш як два століття існування інB
ституту застереження про публічний
порядок не лише зміст, а й умови та
межі його застосування залишаються неB
визначеними. Як зазначив В. Савчук, заB
лежно від політичного режиму, форми
правління, закритості чи відкритості праB
вового поля, типу правової системи застеB
реження, що розглядається, може застосоB
вуватися у різних аспектах – від виключB
ного до тотального, а тому застереження
про публічний порядок може мати як проB
гресивний, так і реакційний характер [1].
Аналіз законодавства та практики більB
шості держав світу свідчить, що сучасною
тенденцією є максимальне звуження зверB
нення правозастосовних органів до застеB
реження про публічний порядок [2, с. 55].
Оскільки мета міжнародного приватного
права є забезпечення зручного та справедB
ливого регулювання правовідносин з іноB
земним елементом шляхом уможливлення
застосування іноземного права на териB
торії національної держави [3, с. 190], її реB
алізація можлива лише у випадку, коли
застереження про публічний порядок маB
тиме виключний та екстраординарний хаB
рактер, спрямований на захист закріпленого
у нормах права публічного порядку. Такий
підхід до застереження, що розглядається,
зумовив тенденцію до формулювання у теB
орії міжнародного приватного права та закріпB
лення у законодавствах різних держав певB
них обмежень, спрямованих на забезпеченB
ня застосування застереження про публічB
ний порядок як засобу виключного характеB
ру [4, с. 185].
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Перш за все, у законодавстві більшості
держав світу, у тому числі в Україні, відобB
ражена умова, відповідно до якої застереB
ження про публічний порядок підлягає заB
стосуванню у випадку, коли іноземна праB
вова норма зумовлює наслідки, що є несуB
місними з основами вітчизняного правоB
порядку.
Фахівці міжнародного приватного праB
ва зазначають, що зміст правової норми та
результат її застосування у конкретних
умовах можуть різнитися [5, с. 286; 6, с. 72].
Застосування застереження, що розглядаB
ється, на основі лише невідповідності місцеB
вого цивільного закону й іноземного закоB
ну означатиме заперечення міжнародного
приватного права, оскільки колізійна проB
блема виникає лише за умови такої невідB
повідності [7, с. 52]. Тому автори коментаB
ря до вітчизняного Закону України «Про
міжнародне приватне право» вважають, що
при вирішенні питання про необхідність
використовувати захисний механізм пубB
лічного порядку суд повинен виходити не
з наявності протиріччя змісту іноземної
норми засадам українського правопорядB
ку, а з факту неможливості правової системи
прийняти чи визнати наслідки застосуB
вання іноземного права [8, с. 114].
Так, у країнах, що належать до мусульманB
ської правової сім’ї, одним із принципів сімейB
ного права є полігамія. Відповідно, якщо гроB
мадянин мусульманської держави побажає укB
ласти на території України другий чи третій
шлюб, йому буде відмовлено, оскільки це супеB
речитиме принципу моногамності, на якому баB
© Є. Боярський, 2014
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зується сімейне право України. Але якщо в украB
їнському суді постане питання про аліменти на
утримання дитини, яка народилася у полігамB
ному шлюбі, та визнання її як такої, яка народB
жена у шлюбі, то визнання полігамного шлюбу є
законним, оскільки суд забезпечуватиме всебічB
ний захист прав та інтересів дитини [8, с. 98–99].
Іншими словами, іноземна правова норма
має позбавлятися екстериторіальної дії тільки
після введення останньої у вітчизняну правову
систему, тлумачення та застосування її до факB
тичних обставин справи, якщо результат її регуB
лювання порушить вітчизняний публічний поB
рядок.

Аналогічний підхід існує й у сфері міжB
народного комерційного арбітражу. Так,
п. «b» ч. 2 ст. V НьюBЙоркської конвенції
про визнання та приведення у виконання
іноземних арбітражних рішень 1958 р. виB
значає, що у визнанні та приведенні у виB
конання іноземного арбітражного рішення
може бути відмовлено, якщо таке визнанB
ня та виконання суперечить публічному
порядку держави. Таке формулювання, зоB
крема, вказує на те, що, вирішуючи питанB
ня про відповідність вітчизняному публічB
ному порядку арбітражних рішень, державB
ні суди оцінюють результати їх визнання
та приведення у виконання, але не мають
права переглядати арбітражні рішення по
суті. У пункті 12 постанови Пленуму ВерB
ховного Суду України «Про практику розB
гляду судами клопотань про визнання й виB
конання рішень іноземних судів та арбітB
ражів і про скасування рішень, постановB
лених у порядку міжнародного комерційB
ного арбітражу на території України» від
24.12.1999 р. № 12 зазначалося, що клопоB
тання про визнання та виконання рішень
іноземних судів (арбітражів) суд розгляB
дає у визначених ними межах і не може
входити в обговорення правильності цих
рішень по суті, вносити до останніх будьB
які зміни.
Слід також зазначити, що застереження
про публічний порядок має застосовуватиB
ся лише у випадку, коли наслідки застосуB
вання іноземного права явно несумісні з
вітчизняним публічним порядком. ПризнаB
ченням вимоги явної несумісності є обмеB
ження широкого застосування застереженB
ня, що розглядається, шляхом встановленB
ня своєрідного порогу для оцінки наявності
порушення публічного порядку. Так, застоB
сування застереження про публічний поряB
док можливе лише тоді, коли несумісність
наслідку застосування іноземного права із

вітчизняними засадами правопорядку буде
настільки очевидною, що не викликатиме
жодного сумніву у суб’єкта правозастосуB
вання. Відповідно, у кожному конкретному
випадку на орган правозастосування поB
кладається обов’язок чіткого та переконB
ливого доведення наявності тяжкого поруB
шення вітчизняного публічного порядку [5,
с. 286]. Незважаючи на те, що вперше це
правило закріплено у Римській конвенції
про права, що застосовується до договірB
них зобов’язань 1980 року, воно набуло
поширення у внутрішньому праві багатьох
держав світу [4, с. 186] – Австрії, Бельгії,
Болгарії, БуркінаBФасо, Венесуелі, ВірмеB
нії, Канаді, Нідерландах, Німеччині, РосійB
ській Федерації, Україні та ін.
Вимога явної несумісності застосовуB
ється також при доведенні порушення пубB
лічного порядку арбітражними рішенняB
ми. Як констатують західні вчені, загальною
тенденцією у сфері міжнародноBправовоB
го регулювання міжнародного комерційB
ного арбітражу є утворення сприятливого
режиму для арбітражних рішень шляхом
запровадження прискорених процедур для
їх визнання та приведення у виконання, з
одного боку, й обмеження підстав для відB
мови у такому визнанні – з іншого [9, с. 78;
10, с. 472]. Зокрема, в ухвалі Верховного СуB
ду України від 24.11.2010 р. визнано, що
обов’язковість і виконуваність арбітражноB
го рішення презюмується міжнародним та
національним законодавством і, відповідно,
сторона, що подає клопотання про відмову у
визнанні та виконанні арбітражного рішенB
ня, несе тягар доведення наявності такої підB
стави. Тому (попри те, що явна несумісність
із публічним порядком безпосередньо не
закріплена у НьюBЙоркській конвенції про
визнання та приведення у виконання іноB
земних арбітражних рішень 1958 р., у ТипоB
вому законі ЮНСІТРАЛ «Про міжнародB
ний торговий арбітраж» 1985 р.), за загальB
ноприйнятою практикою застереження про
публічний порядок має застосовуватися лиB
ше при прямому та тяжкому порушенні фунB
даментальних засад державного правопоB
рядку [9, с. 2843].
Необхідність згаданого підходу підтверB
джена Інститутом міжнародного права, який
у ст. 3 Резолюції «Про міжнародне визнанB
ня та виконання арбітражних рішень» від
1959 р. визначив, зокрема, що у визнанні та
виконанні іноземного арбітражного рішенB
ня може бути відмовлено у випадку, якщо
таке рішення явно суперечить публічному поB
рядку місця, де визнання вимагається [11].
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Відмінність у політичних, економічних,
правових системах держав не є підставою
для застосування застереження про пубB
лічний порядок. За часів існування біпоB
лярної системи світу однією з основ для
застосування застереження, що розглядаB
ється, правозастосовні органи багатьох дерB
жав вважали відмінність політикоBідеолоB
гічного та соціальноBекономічного порядB
ку іноземної держави та держави суду. Як
зазначає М. Богуславський, суди західних
держав у ряді справ, що стосувалися виB
знання наслідків проведеної в СРСР націоB
налізації та сфери сімейного права, ухиляB
лися від застосування радянського права в
силу принципової відмінності останнього
від права таких держав [12, с. 106]. РадянB
ські ж суди використовували застереженB
ня про публічний порядок як засіб для звеB
дення до мінімуму сфери застосування іноB
земного права буржуазних країн [13, с. 196].
Такий підхід дозволяв більшою мірою заB
довольняти політичні й економічні інтереси
держав різних таборів, а не регулювати відB
носини з іноземним елементом [14, с. 238].
Однак поки у світі існує множинність
держав із різними політичними, економічB
ними та правовими системами, їх право
завжди відрізнятиметься одне від одного
навіть у межах однієї і тієї ж правової сім’ї.
Тому використання будьBякої відмінності
між ними як підстави для застосування
застереження, що розглядається, може приB
вести до повної відмови від застосування
іноземного права. Більше того, порівняння
органами правозастосування політичної,
економічної та соціальної системи іноземB
ної та вітчизняної держави, а також аналіз
відмінностей між ними абсолютно не відпоB
відає вимогам принципу законності та праB
вової визначеності.
О. Мережко вважає, що кожна держава
має право встановлювати власні колізійне
регулювання, і проти відмінностей у націоB
нальних правових системах міжнародного
приватного права не можна заперечувати,
якщо вони не порушують загальнообов’язB
кові принципи міжнародного публічного
права [3, с. 201]. Як визначено у Декларації
про принципи міжнародного права, що стоB
суються дружніх відносин та співробітB
ництва між державами відповідно до СтатуB
ту ООН від 24.10.1970 р. і Заключному акті
Наради з безпеки та співробітництва в ЄвB
ропі від 01.08.1975 р., одним із елементів
фундаментального міжнародноBправового
принципу суверенної рівності держав є праB
во кожної держави вільно обирати свої поB
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літичні, соціальні, економічні та культурні
системи, а також встановлювати закони й
адміністративні правила. Тому ухилення від
застосування права іноземної держави за озB
накою відмінності останньої у соціальноBекоB
номічному чи політичному устрої є порушенB
ням принципу суверенної рівності держав
і, зокрема, може мати наслідком дискриміB
націю іноземців за критерієм громадянства.
В останні десятиліття у теорії та пракB
тиці міжнародного приватного права споB
стерігається тенденція до обмеження можB
ливості застосування застереження про
публічний порядок на основі відмінностей
між державами. Так, зокрема, ч. 2 ст. 12 ЗаB
кону України «Про міжнародне приватне
право» визначає: «Відмова в застосуванні
права іноземної держави не може ґрунтуB
ватися лише на відмінності правової, поліB
тичної або економічної системи відповідB
ної іноземної держави від правової, поліB
тичної або економічної системи України».
На думку Є. Пирогової та Ю. Жукової, це
правило є фактично єдиною на сьогодні
формально визначеною та закріпленою
нормативно характеристикою публічноB
го порядку, яка чітко визначає, що саме не
може прирівнюватися до порушення пубB
лічного порядку [15, с. 257]. Більше того,
на думку О. Муранова, попри те, що вона
стосується питань застосування іноземноB
го права, ним за аналогією слід керуватися й
при вирішенні питань про визнання та приB
ведення у виконання або відміну арбітражB
них рішень [16, с. 400].
Разом із тим слід зазначити, що згадане
обмеження на законодавчому рівні, крім
України, існує лише у кількох постсоціалісB
тичних країнах – Вірменії, Киргизькій
Республіці, Республіці Казахстан, РеспубB
ліці Узбекистан, Російській Федерації та
Угорщині. Це свідчить, перш за все, про те,
що у більшості держав світу органи правоB
застосування не були схильні реалізовуваB
ти певні зовнішньополітичні інтереси дерB
жави і культура застосування застереженB
ня про публічний порядок була більш виB
сокою. Тому С. Крохалєва вважає, що дане
обмеження в цілому має допоміжний, уточB
нюючий характер, однак не формує безпоB
середнім чином режим категорії публічноB
го порядку [6, с. 72].
Висновки
Намагаючись певним чином компенсуB
вати невизначеність публічного порядку,
законодавець встановлює певні межі для
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застосування даного механізму з метою
уникнення зловживань із боку органів праB
возастосування. Для застосування застеB
реження про публічний порядок останнім
необхідно у кожному конкретному випадB
ку обґрунтовувати той факт, що застосуB
вання норми іноземного права призведе
без будьBяких сумнівів до результату, що є
несумісним із публічним порядком відповідB
ної держави. Той факт, що всі наведені умоB
ви закріплені на законодавчому рівні, є чинB
ником, який забезпечуватиме існування даB
ного правового інституту відповідно до світоB
вих тенденцій та гарантуватиме стабільність
колізійноBправового регулювання.
Список використаних джерел
1. Савчук В. В. Применение оговорки о публичB
ном порядке при признании и исполнении иностB
ранного судебного решения без наличия договора. –
<http://www.lawbelarus.com/repub2008/sub18/text1
8155.htm >.
2. Жильцов А. Н. Применимое право в междунаB
родном коммерческом арбитраже: императивные
нормы: дис. … канд. юрид. наук. – М., 1998. – 214 с.
3. Мережко О. О. Проблеми теорії міжнародного
публічного та приватного права. – К., 2010. – 320 с.
4. Международное частное право / Л. П. АнуфB
риева, К. А. Бекяшев, Г. К. Дмитриева и др. – М.,
2004.
5. Лунц Л. А. Курс международного частного
права: В 3 т. – М., 2002. – Т. 1. – 1007 с.

6. Крохалев С. В. Категория публичного поB
рядка в международном гражданском процессе:
сравнительное исследование на основе правовых
систем России и Франции: дис. … канд. юрид. наB
ук. – Екатеринбург, 2005. – 253 с.
7. Толстых В. Л. Международное частное праB
во: коллизионное регулирование. – СПб., 2004. –
526 с.
8. Міжнародне приватне право: НауковоBпракB
тичний коментар закону / За ред. А. Довгерта. – Х.,
2008. – 352 с.
9. Born G. International Commercial Arbitration. –
Wolters Kluwer, 2009. – 3254 p.
10. Redfern A., Hunter M. Law and Practice of
International Commercial Arbitration. – London:
Sweet & Maxwell, 2003. – 560 p.
11. Resolution of the Institute of International
Law «On International Recognition and EnforceB
ment of Arbitral Awards». Session of Neuchatel 1959. –
<http:// www.idiBiil.org/idiE/resolutionsE/1959_neu_
01_en. pdf>.
12. Богуславский М. М. Международное частB
ное право. – М., 2006. – 606 с.
13. Кисіль В. І. Міжнародне приватне право:
питання кодифікації. – К., 2000. – 430 с.
14. Очерки международного частного права /
Под ред. А. С. Довгерта. – Х., 2007. – 816 с.
15. Жукова Ю. Д., Пирогова Е. С. ФормироваB
ние понятия «публичный порядок» в практике
российских судов // Правовые исследования: ноB
вые подходы. – М., 2012. – С. 246–266.
16. Муранов А. И. Некоторые аспекты поняB
тия «публичный порядок» применительно к межB
дународному коммерческому арбитражу в РосB
сии // Международное право. – 2001. – № 5. –
С. 396–425.

Стаття надійшла до редакції 31.03.2014 р.

The article is devoted to the analisys of main terms, upon which the public policy reservation is ap
plied in private international law of Ukraine and world states.
Статья посвящена анализу основных условий, которые обусловливают применение оговорки
о публичном порядке в международном частном праве Украины и государств мира.

4/2014
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
УДК 347.5

Руслан Холод,
здобувач Науководослідного інституту приватного права
і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

СПОСОБИ ЗАХИСТУ
ЖИТЛОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
ЗА ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
У статті досліджується поняття «захист житлових прав» на підставі норм матеріально
го права, що визначають зміст житлових прав громадян, аналізуються теоретикоправові
підходи до визначення способів захисту житлових прав та їх правового змісту.
Ключові слова: житло, житлові права, право на захист, способи захисту житлових прав.

В

ідповідно до ст. 55 Конституції УкB
раїни права і свободи людини та гроB
мадянина захищаються судом. Зміст
права на захист полягає у можливості фізичB
ної особи в установленому законом порядку
звернутися до суду за охороною свого права
та захистити його відповідними способами,
передбаченими законом. Особливістю захисB
ту суб’єктивних цивільних прав та інтересів
є можливість вибору різних порядків забезB
печення (визнання) порушення прав і правоB
вого впливу на порушника, що не обмежуєтьB
ся способами, встановленими ст. 16 ЦивільB
ного кодексу (далі – ЦК) України.
Метою цієї статті є аналіз норм матеріальB
ного права, що регулює захист житлових
прав громадян, обґрунтування положень,
пов’язаних із змінами змісту житлових прав
громадян та їх інтересів.
Проблемам вирішення житлових спорів
в юридичній літературі приділялась увага у
роботах таких вітчизняних цивілістів, фахівB
ців інших галузей правової науки, як В. БоB
рисова, М. Галянтич, В. Гопанчук, О. Дзера,
Є. Мічурін, М. Сібільов, С. Сліпченко, О. СоB
болєв, Є. Харитонов та ін.
Реалізація права на захист цивільних
прав відбувається через застосування визнаB
чених способів захисту, передбачених ЦК
України. Під способами захисту цивільних
прав звичайно розуміють передбачені закоB
нодавством засоби, за допомогою яких можB
на припинити, запобігти, усунути порушенB
ня права, забезпечити його відновлення та
компенсацію втрат, зумовлених порушенням
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права [1, с. 210]. Зміст права на захист визнаB
чається комплексним поєднанням норм циB
вільного та житлового права, що встановлюB
ють зміст правоохоронних заходів, підстави
їх застосування, коло суб’єктів.
Способи захисту прав фізичних осіб на
житло визначаються у нормах, що регулюB
ють ті чи інші види житлових правовідносин
або встановлюють відповідальність за поруB
шення норм законодавства. Суб’єкт цивільB
ного права може обрати один чи кілька споB
собів захисту. Правом на звернення до суду
за захистом наділена не лише особа, яка має
матеріальноBправову заінтересованість у спраB
ві, а й особи, які за законом мають на це праB
во з метою захисту прав і інтересів інших осіб
[2, с. 424].
Спосіб захисту суб’єктивних прав та інB
тересів як правова категорія є одним із елеB
ментів права на захист. Слід зазначити, що в
літературі існує чимало визначень поняття
«спосіб захисту цивільних прав». Способи заB
хисту суб’єктивних цивільних прав та інтереB
сів передбачені договором або законом.
Спосіб захисту – це система законних
дій суб’єктів захисту (уповноважених осіб
та/ або юрисдикційних органів), що дозволяє
попередити, усунути чи компенсувати наB
слідки порушення, невизнання або оспорюB
вання суб’єктивного цивільного права. С. ПоB
грібний під способом захисту суб’єктивного
права розуміє визначений законом поряB
док забезпечення відновлення (визнання) поB
рушених прав і одночасного правового вплиB
ву на порушника з метою відновлення поруB
шеної майнової та немайнової сфери [3, с. 204].
Е. ТужиловаBОрданська спосіб захисту циB
© Р. Холод, 2014
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вільних прав визначає як дію або систему
взаємопов’язаних, послідовних, визначених
законом дій (які носять матеріальноBправовий
характер), здійснюваних шляхом пред’явленB
ня відповідних вимог, визначених змістом
визначеного способу захисту й у вибраній
уповноваженою особою формі, незалежно
від наявності або відсутності вини правопоB
рушника, а також можливості або необхідB
ності впливу на нього з метою захисту поруB
шеного цивільного права (зокрема, права на
нерухомість) [4, с. 93].
Слід зазначити, що способи захисту житB
лових прав однієї особи є формами примусоB
вого виконання певних обов’язків іншою
особою. При цьому такого роду примус у меB
жах правовідносин із захисту житлових прав
слід розуміти як приведення конкретним заB
конним способом поведінки особи, яка поB
рушує житлові права, у стан, що забезпечує
усунення порушення або компенсацію його
наслідків.
Розглядаючи юридичну природу споB
собів захисту житлових прав та інтересів, не
можна оминути увагою існуючі на сьогодні
дискусії з приводу співвідношення способів
захисту цивільних прав та інтересів із засоB
бами захисту таких прав та інтересів. Так, у
випадку посягання на суб’єктивне житлове
право особи вона, перш за все, обирає спосіб
захисту, який визначає засіб і належить до
тієї чи іншої форми захисту (наприклад, у
випадку невизнання права на житло особа
обирає такий спосіб захисту, як визнання праB
ва, подаючи позов до суду про визнання праB
ва на житлове приміщення, що є засобом заB
хисту та належить до юрисдикційної форми
захисту суб’єктивних цивільних прав).
Т. Ярова відмежовує засоби захисту суB
б’єктивних прав від способів і вважає, що заB
соби захисту можна розглядати як інструB
мент реалізації передбачених у законодавстві
способів захисту, а процес застосування цих
засобів – це дія, за допомогою якої заінтереB
совані особи вимагають захисту порушеного
права від інших суб’єктів. До них можна відB
нести, наприклад, позов, претензію, скаргу,
заяву. Однак вибір засобу захисту залежить,
у свою чергу, від способу та форми захисту
[5, с. 390]. Отже, для способів захисту житлоB
вих прав, характерними є такі ознаки: підстаB
вою їх застосування є закон чи договір; вони
реалізуються суб’єктом у рамках матеріальB
ного правовідношення; вони виникають із
факту об’єктивноBпротиправного діяння (поB
рушення, невизнання чи оспорювання праB
ва). У зв’язку з цим можемо припустити, що
законодавець у ст. 16 ЦК України заклав і

способи захисту житлових прав, що надають
можливість попереджати порушення житлоB
вих прав, забезпечувати необхідні умови реB
алізації житлових прав, відновлювати поруB
шені житлові права, компенсувати збитки,
завдані порушенням таких прав.
У цілому способи захисту суб’єктивних
прав та інтересів визначені в загальних полоB
женнях ст. 16 ЦК України. Відповідно до ч. 2
цієї статті такими способами є: визнання праB
ва, визнання правочину недійсним, припиненB
ня дії, що порушує право, відновлення станоB
вища, яке існувало до порушення, примусове
виконання обов’язку в натурі, зміна правовідB
ношення, відшкодування збитків та інші спосоB
би відшкодування майнової шкоди, відшкоB
дування моральної (немайнової) шкоди, виB
знання незаконними рішення, дій чи бездіяльB
ності органу державної влади, органу влади
Автономної Республіки Крим або органу місB
цевого самоврядування, їх посадових і служB
бових осіб. Як випливає з аналізу цієї правоB
вої норми, перелік способів захисту суб’єктивB
них прав та інтересів не є вичерпним, адже,
як зазначено у ч. 2 ст. 16 ЦК, суд може захисB
тити цивільне право або інтерес іншим споB
собом, передбаченим договором або законом.
Таким чином, у ст. 16 ЦК України передбаB
чено загальний перелік можливих способів
захисту житлових прав, однак закріплення пеB
реліку цивільноBправових способів захисту в
ст. 16 ЦК України не означає виключної можB
ливості застосування його при захисті всіх
порушених житлових прав.
Викладене свідчить, що можливими споB
собами цивільноBправового захисту житлоB
вих прав фізичних осіб є власне способи, які
визначені не тільки в загальних положеннях
ст. 16 ЦК України, а й положеннях інших
нормативних актів. Такі способи захисту
житлових прав фізичних осіб можуть бути
передбачені також у правочинах, якими опоB
середковується виникнення, зміна чи приB
пинення таких прав у фізичних осіб, у правоB
чинах, спрямованих на здійснення аналізоваB
них прав фізичними особами.
Загальноприйнятою класифікацією споB
собів захисту цивільних прав та інтересів є поB
діл їх на юрисдикційні та неюрисдикційні, тобB
то залежно від того, чи здійснюється їх реаліB
зація із зверненням до юрисдикційних оргаB
нів. ЦивільноBправові способи захисту праB
ва власності поділяються також на речово
правові, зобов’язальноправові та спеціальні [6,
с. 12]. І. Дзера пропонує класифікувати всі заB
соби захисту права власності на: основні реB
човоBправові засоби (віндикація, негаторний
позов); допоміжні речовоBправові засоби заB
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хисту (позови про визнання права власносB
ті, про виключення майна з опису чи звільB
нення зBпід арешту); спеціальні (наприклад,
виBзнання правочинів недійсними, позови
співвласників майна); зобов’язальноBпраB
вові [7, с. 9].
В. Андрійцьо, класифікуючи способи заB
хисту цивільних прав за критерієм конкретB
ноBцільової спрямованості, запропонував таB
ку класифікацію: превентивні, тобто спрямоB
вані на попередження порушення цивільних
прав; припинювальні (спрямовані на припиB
нення порушення цивільних прав); відновлюB
вальні (спрямовані на відновлення порушеB
них прав); компенсаційні (спрямовані на комB
пенсацію втрат, понесених у зв’язку з поруB
шенням цивільних прав) [8, с. 7].
Слід зазначити, що поширеною є думка,
згідно з якою у житловому законодавстві, крім
цивільноBправових засобів захисту, визначеB
них ст. 16 ЦК України, мають отримати праB
вове закріплення і такі засоби, як застосуванB
ня негайних заходів щодо запобігання поруB
шенню при самозахопленні житлового приміB
щення, застосування грошового стягнення заB
мість відшкодування збитків при руйнуванні
або псуванні житла, при систематичному поB
рушенні прав та інтересів сусідів, при викоB
ристанні житла не за призначенням [9, с. 313].
Тому пропонуємо, крім цивільноBправових
способів захисту житлових прав фізичних
осіб, закріплених у ст. 16 ЦК України, застоB
совувати і такі способи захисту, як негайне
виселення при самозахопленні житла, поB
новлення житлового права, грошове стягненB
ня та відшкодування збитків, переселення
(а не виселення), судові способи захисту, а
не позасудові, віндикації у випадку поруB
шення прав та інтересів речових житлових
прав тощо.
В юридичній літературі пропонується
й інша класифікація способів захисту суB
б’єктивних прав, зокрема на способи превенB
тивного характеру, основним призначенням
яких є запобігання цивільним правопоруB
шенням у майбутньому. Так, це може мати
місце при вирішенні житлових спорів, коли
перед судом постає питання про визнання за
особою права на житлову площу; це способи,
що безпосередньо спрямовані на захист майB
нової сфери особи, але не справляють маB
теріального впливу на правопорушника. Із
змісту ст. 386 ЦК випливає, що такий захист
може бути наданий лише судом. Слід зазнаB
чити, що на можливість (вірогідність, загроB
зу) порушення як фактичну підставу для
звернення особи за захистом свого права у
ст. 15 ЦК не вказується.
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Висновки
ЦК України визначає способи захисту
права власності на житло, що виникають
унаслідок правопорушень, які вчиняються
суб’єктами житлових правовідносин. ВихоB
дячи з положень чинного законодавства, споB
соби захисту житлових прав можна класифіB
кувати таким чином:
основні речовоBправові способи захисту
житлових прав: витребування власником житB
ла з чужого незаконного володіння (віндиB
каційний позов); вимога власника про усуB
нення перешкод з боку осіб, які заважають
здійснювати право власності (негаторний
позов); вимога власника про звільнення житла
зBпід арешту. Допоміжні речовоBправові заB
соби захисту, внаслідок яких виникає право
власності на житло: позов про визнання права
власності на житло; позов про набуття права
власності на самочинно збудовані об’єкти,
внаслідок набувальної давності; вимога про
захист прав співвласника у разі виділу, поділу
та продажу житла, що перебуває у спільній
власності;
основні зобов’язальноBправові способи
захисту прав на житло в договірних відносиB
нах, що прямо передбачають передачу волоB
діння та користування житлом: купівліBпродаB
жу, міни, дарування, позички, ренти, довічноB
го утримання; найму, оренди житла. ДодатB
кові засоби, що можуть передбачати передаB
чу прав користування житлом: при будівницB
тві житла, заставі (іпотека) житла; спадкуB
вання житла спадкоємцями, заповідальний
відказ, спадковий договір;
основна цивільноBправова відповідальB
ність: відшкодування шкоди, заподіяної невиB
конанням чи неналежним виконанням догоB
вору; переобладнання та перепланування жиB
лого будинку і жилого приміщення; відшкодуB
вання позадоговірної відповідальності. ДодатB
кова цивільноBправова відповідальність: поB
вернення поліпшень за договором; поверненB
ня безпідставно отриманого чи збереженого
майна; знесення будинку, будівель і споруд;
за невиконання наймодавцем обов’язків щодо
забезпечення схоронності житлового фонду та
ремонту жилого приміщення у випадках, зуB
мовлених невідкладною необхідністю; за завB
дання шкоди культурній спадщині;
інші способи захисту: вимога про визнанB
ня правочину недійсним, про захист права
власності померлих та осіб, визнаних безвісB
но відсутніми або оголошених померлими;
способи захисту прав власників від непраB
вомірного втручання державних органів. СпеB
ціальні способи захисту: застосування негайB
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них заходів щодо запобігання порушення
при самозахопленні житла; виселення корисB
тувача при руйнуванні або псуванні житла;
виселення при систематичному порушенні
прав та інтересів сусідів і при використанні
житла не за призначенням.
Оскільки способи захисту прав є одним із
елементів позову як процесуального засобу заB
хисту суб’єктивних прав та інтересів фізичних
осіб, то такі способи захисту можна також клаB
сифікувати залежно від видів позову. Зокрема,
йдеться про присуджувальні позови, позови
про визнання та перетворювальні позови.
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Н

а сучасному етапі розвитку посилюB
ється прагнення значної кількості люB
дей до стабільного життя, заснованоB
го на дотриманні норм не лише права та заB
кону, а й моралі [1, с. 250]. У той самий час,
поBперше, завищується здатність державних
і громадських організацій та установ забезB
печувати реалізацію наближення до стабільB
ності в межах як окремо взятої країни, так
і планети в цілому; поBдруге, вважається, що
негативні чинники постійно відроджуються
в сприятливих умовах, а не супроводжують
розвиток людських спільнот із моменту поB
яви людини на планеті. Необхідно довести, що
людство, у тому числі окрема людська спільноB
та, перебувають тільки на початковому етапі
переходу від стихійного розвитку до розвитку,
підкореного жорстким, прогнозованим умовам.
Мета цієї статті – констатувати реальність
переходу людських спільнот від стихійноB
го розвитку до розвитку, зумовленого існуB
ванням непорушних базових норм життєB
діяльності та безпеки, а також довготриваB
ле співіснування позитивних і негативних
чинників, що зумовлюють розвиток людсьB
ких співтовариств.
Питання розвитку окремо взятих нароB
дів, країн, держав досліджували відомі вченіB
історики (П. Толочко, Б. Рибаков, Л. ЗалізB
няк, Г. Івакін, О. Моца). Вони знайшли своє
відображення в підручниках і навчальних
посібниках (В. Король, О. Толочко). ПитанB
ням взаємодії та співіснування влади і злоB
чинності, суспільства і злочинності приділяли
увагу, зокрема, Н. Пархоменко, В. Шакун,
О. Костенко [2; 3]. Довготривале співіснуB
вання злочинного та нормативного світів розB
глядається в працях В. Анисимкова, Джо ДоB
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риго, А. Гурова, Д. Донских, В. Радзієвського та
інших [1; 4–6]. Однак сьогодні існують щонайB
меньше дві точки зору на проблеми балансу
та співіснування негативного і позитивного в
життєдіяльності суспільства. З одного боку,
констатується несформованість суспільних
інститутів, що діють незалежно від держави,
з іншого – доводиться слабкість державних
структур, які забезпечують стабільність і безB
пеку розвитку людських спільнот на теритоB
рії окремої країни. Це свідчить про необхідB
ність подальших досліджень, в основі яких
лежить визнання факту співіснування позиB
тивного і негативного в людині та суспільB
стві, розуміння необхідності постійного поB
шуку і забезпечення балансу між ними.
Людське суспільство не є ідеальноBпозиB
тивним цілим і не керується тільки позитивB
ними бажаннями та намірами. Тому в його ісB
торії та розвитку значне місце посідають субB
культури [1, с. 14–15], які, як правило, йменуB
ються негативними, руйнівними. Необхідні
трансформації людства завжди викликали,
викликають і викликатимуть посилення таких
субкультур, що користуються стихійністю
соціальних змін, неминучим руйнуванням
стереотипів, розпадом системи цінностей і
норм, які гарантують громадський порядок
[4, с. 177–179]. За таких непростих умов заB
хисні й охоронні інститути суспільства не моB
жуть забезпечити чіткість, стабільність і узB
годженість цінністноBнормативних приписів
і орієнтацій, допускають часткову та повну
відсутність необхідного нормативного регуB
лювання в реальних складних ситуаціях.
У сучасних умовах, коли відбувся перехід
від планової командної економіки до еконоB
міки ринкової, коли замість твердих і чітких
регуляторів поведінки людини як члена співB
товариства були задіяні принципи індивідуB
© Д. Бочарніков, 2014
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алізму, немає можливості покладатися на
життєвий досвід попередніх поколінь. Тому
різко знижується цінність досвіду старших
поколінь людей, ступінь поваги до них, приB
меншуються їх заслуги. Зорієнтована на заB
воювання свого, особливого місця в житті
молодь легко відкидає старі норми та правиB
ла, не може тверезо оцінити та визнати їх неB
обхідність [2, с. 325]. У результаті дві третини
будьBякого людського співтовариства втягуB
ються в тривалий конфлікт, вирішити який
засобами держави (насамперед – законами)
дуже непросто.
Більшості людей, змушеній щодня займаB
тися вирішенням численних побутових і осоB
бистих проблем, може здатися, що важчих
часів, аніж пережиті нині, не було в усій багаB
товіковій історії людства. Насправді ж (у сиB
лу стихійності розвитку людства) лихоліть у
його історії було достатньо. В епохи змін поB
стійно проявляли себе фактори, що свідчать
про руйнування засад, які керують поведінB
кою великих груп людей. Проте людина завB
жди була, є і залишається істотою, здатного виB
живати в найскладніших умовах. У перехідні
періоди доволі часто на перший план висуваB
лися люди, які керувалися зовсім не благими
намірами й спонуканнями. Звичайно ж, вони
повинні були сформувати для себе засоби
передачі інформації, що дозволяють уникнуB
ти підвищеної уваги й різноманітних погроз
із боку правоохоронних систем, властивих
законослухняним людським співтоваристB
вам. Таким засобом, перш за все, стали особB
ливі мови (жаргон, арго тощо), що піддавалиB
ся необхідним трансформаціям у різні істоB
ричні періоди.
Із зростанням кількості й ускладненням
проблем, з якими стикається суспільство в
епохи змін, мова злочинців набуває особливої
привабливості для людей, раніше не помічеB
них у протизаконній діяльності. Більше того,
в умовах, коли засоби позитивної пропаганB
ди й агітації скорочуються чисельно й якісно.
Відомо, що за останні два десятки років в УкB
раїні закрито багато клубів, бібліотек, гуртків,
секцій, інших культурних закладів. А якщо
сюди додати й безробіття в результаті хвилеB
подібного закриття підприємств, установ і
організацій, на балансі яких часто і перебуваB
ли подібні установи культури, то не слід диB
вуватися тому, що законослухняні громадяB
ни стають контрабандистами, рекетирами,
засвоюючи специфічну мову та культуру [5,
с. 204–206], які, здавалося б, не повинні заB
ходити за межі, що захищаються людьми в
міліцейських і поліцейських погонах.
На сьогодні ми усвідомлюємо, що суспільB
ство насправді законослухняних громадян
практично беззбройне перед різко та швидко
зміненою в гірший бік ситуацією. Держава

розписалася у своїй нездатності швидко та
надійно контролювати безробіття, міліція в
країні виявляється не готова до виставлення
ефективних кордонів на шляху пересування
позбавлених заробітку людей. Поява не тільB
ки офіційно зареєстрованого, а й прихованоB
го безробіття означає збільшення рівня злоB
чинності не на сім, як свідчить міжнародний
досвід [3, с. 60], а на 14 % і навіть більше, а
якщо злочинність підігрівається алкоголем
і наркотиками, то статистика вбивств і хуB
ліганств набуває надзвичайних розмірів –
60–70 % [3, с. 83].
Відмова від колективності співіснування,
прагнення до самоізоляції, до атомізації людB
ських співтовариств призводить також до таB
кого негативного показника, як концентрації
багатств планети в руках досить обмеженої
кількості людей [2, с. 7].
Зростаючий рівень нездатності враховуB
вати потреби оточуючих людей приводить до
того, що людина з хворобливою психікою,
людина, яка не вміє справлятися із своїми
емоціями, людина, яка не бажає обмежувати
себе у своїх далеко не найкращих проявах, виB
являється здатною завдати величезної шкоди
дуже багатьом людям, яких вона особисто
ніколи не знала і до яких у стабільному стані
не мала б абсолютно ніяких претензій. І якщо
раніше читати про стрілянину з вогнепальної
зброї в будинку школи можна було тільки в
газетному стовпчику про події за кордоном,
то тепер із подібними ситуаціями зіштовхуB
ється й не може впоратися не тільки звиB
чайна людина, а й частина вартових правоB
порядку.
Раніше за порушення вимог державного
стандарту можна було гарантовано сісти за
ґрати, покласти на стіл партквиток правлячої
партії, втрачаючи можливості зайняти будьB
яку керівну посаду. Тепер, коли керуючим
ядром процесу є не план, а ринок, для підB
приємця немає нічого легшого, ніж піти на
порушення – державні структури вчасно відB
стежити порушення та змусити ефективно
відповісти за нього не зможуть. Тому з неB
давніх часів спочатку ми притягаємо до криB
мінальної відповідальності директора атомB
ної станції, а потім, немов зрозумівши, що одB
на людина не може щомиті впливати позиB
тивно на ситуацію на об’єкті площею в кільB
ка квадратних кілометрів, реабілітуємо його.
Спочатку ми називаємо країну житницею
Європи, а потім, побоюючись неминучих трудB
нощів, дозволяємо вносити в землю цієї краB
їни синтетичні добрива та випікати хліб, що
через тиждень покривається плямами гниB
лизни. Більше того, ми допускаємо на рівні
країни та держави можливість зниження якісB
них показників харчування [2, с. 41], пошиB
рення серед споживачів сумнівної продукції

43

4/2014
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
як власного виробництва, так і завезеної зBза
кордону.
Спочатку ми вели мову про те, що дітей
виховують і батьки, і дитячий садок, і школа,
і будинок (палац) дітей та молоді, що вчиB
тель і викладач освічені, а тому шановні люB
ди. Тепер, віддаючи данину хибно сприйняB
тій цінності особи, не можемо розібратися, хто
ж має більше прав і обов’язків стосовно підB
ростаючого покоління. Представники нового
покоління, як правило, ізолюються від усього
й від усіх (крім себе й собі подібних). А під
час відсутності належного впливу в душах і
психіці молодих людей формуються компB
лекси й установки, що не сприяють готовB
ності до подолання життєвих незгод і трудB
нощів. Зростає число психічних розладів і
захворювань у підлітків [2, с. 37], які виявляB
ються беззахисними перед реальністю доросB
лого жорстокого життя. Беззахисними набаB
гато більшою мірою, ніж їх батьки, які встигB
ли сформуватися в умовах панування колекB
тивності та плановості.
Значимість романтики та героїзму для
нових поколінь ще ніхто не зміг заперечити,
але, що пропонує цим поколінням суспільB
ство під знаками романтики, героїзму? ВиB
правдання наркоманів, захист осіб нетрадиB
ційної сексуальної орієнтації, виправдання
правопорушників у суді. Такі «приклади» заB
соби масової інформації тиражують у режимі
«двадцять чотири години на добу, сім днів на
тиждень», сприяючи вкоріненню у свідомосB
ті молоді впевненості в тому, що саме такі моB
делі, стереотипи та матриці поведінки є норB
мативними та належними. І законослухняB
ний десятикласник – медаліст (м. Москва,
2013 р.) перетворюється на влучного стрілка,
здатного позбавити життя як вчителя, так і
патрульного поліцейського. А суспільство
запекло намагається виправдати цього десяB
тикласника: він приділяв надмірну увагу навB
чанню, мозок закипів, зірвався, психіка слабB
ка. І вбивця при цьому знає, що більше десяB
ти років позбавлення волі за такі діяння йому
не дадуть, а реально можуть дати навіть менB
ше. Заслуговує на увагу й неодноразово підB
тверджена недосконалість слідчої та судової
структур держави і суспільства. У результаB
ті чітка схема засуджених правопорушниB
ків руйнується, позбавляючи каральну сисB
тему стабільності та визначеності, а суспільB
ство – захисту від подібної нестандартності,
нетрадиційності, ненормативності.
Можна стверджувати, що урбанізація сприB
яє зростанню злочинності [3, с. 80], але стаB
тистика доведе, що це відбувається не скрізь
і не завжди. Можна стверджувати, що у нас за
двадцять років побудовано, існує та діє громаB
дянське суспільство, але останні події 2013–
2014 рр., що знайшли найширше висвітлення
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в засобах масової інформації, змушують у цьоB
му засумніватися, якщо, звичайно, обов’язкоB
во цікавитися всією передісторією відомих поB
дій і фактів. Можна навіть вважати, що скасуB
вання жорсткого інституту прописки й одноB
бічна ліквідація візового режиму з більшістю
країн світу є гарантією благоденства всіх і
кожного. Тільки ось Європа, позбавлена украB
їнських просторів, уже зрозуміла, що триваB
ле перебування в одній кімнаті багатьох дуже
й дуже різних людей не завжди призводить
до формування нормативних спільнот і союзів.
Слід зазначити, що селище менше піддане
впливу злочинності, ніж місто будьBякого розB
міру [3, с. 21], але крадіжок, самогоноваріння
та супутнього йому пияцтва за двадцять останB
ніх років села України так повністю й не позбуB
лися. Можна навіть припустити, що п’яний
водій місцевої сільської автобази на МАЗі з
лисою гумою є меншим злом, ніж вбитий ним
самовпевнений городянин, який посадив у
старі «Жигулі» дружину, тещу й двох малоB
літніх дітей і поїхав у Крим відпочивати «диB
куном», але професіоналBдиректор автобази,
незговірливий механік і охоронець, який жорB
стко виконує інструкції не випустили б таку
машину з таким водієм далі периметра автоB
підпріємства.
Останнім часом державні структури все
частіше стали розписуватися у власній неB
спроможності подолати таке явище, як міграB
ція. Створюється враження, що для профільB
них чиновників міграція людей є некероваB
ним процесом, але, на думку професіонала,
людина здатна впорядкувати та навіть зупиB
нити цей процес. Такі інструменти, як дерB
жавний і адміністративний кордони існують
сотні років. Історія людства знає десятки споB
собів як відкрити кордон навстіж, так і заB
крити його «на замок». Можна стверджуваB
ти, що мігрант, який постійно почуватиме сеB
бе гостем, зв’язаним по руках і ногах численB
ними найжорстокішими обмеженнями, що
діють протягом десятків років, кілька разів
подумає, перш як зважиться вийти за рамки
статусу простого туриста та спробує стати
дійсно своїм серед місцевих жителів. Як гоB
родяни, так і селяни намагатимуться зберегB
ти звичний для себе уклад життя, усіляко заB
хищатимуть його від спроб несанкціоноваB
них більшістю населення змін. Раніше можB
на було вести мову про те, що в місті можна
більшою мірою зберегти свою анонімність,
що в місті менш інтенсивними та глибокими
є міжособистісні відносини [3, с. 14–15].
З розвитком сучасних засобів цілодобоB
вого відеоспостереження, систем ідентифіB
кації по зображенню особи на фотографії та
відеозапису, систем примусового незалежB
ного глобального позиціонування, систем безB
дротового інтернетBзв’язку можливість заB
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лишитися невідомим неминуче скорочуваB
тиметься. Не дивно, що у випадку масових
заворушень саме в містах їх учасники намаB
гаються всіляко прикрити свої обличчя та гоB
лови, побоюючись ідентифікації, отже, можB
ливість попередження і припинення ненорB
мативної поведінки усвідомлюється ними доB
статньою мірою.
Приходячи в село, мешканець міста немиB
нуче тягне за собою міські вимоги до інфраB
структури, а тому можна стверджувати, що
безтурботне та спокійне життя сільських дільB
ничних інспекторів закінчиться дуже швидB
ко – доведеться і постійне патрулювання
запровадити, і відеоспостереження з ідентиB
фікацією практично освоювати, і про методи
захисту адміністративного кордону району й
області думати не тільки в теоретичних асB
пектах. Якщо ж сільські правоохоронці та
сільські органи місцевої влади не спрогнозуB
ють і не будуть готові до протистояння негаB
тивним впливам, то зростання інтересу гороB
дян до життя в сільській місцевості спричиB
нить і погіршення криміногенної обстановки
в селі, призведе до капітуляції сільських субB
культур перед субкультурами міськими (у
тому числі – злочинними, що носять негативB
ний характер) [1, с. 275].
Безумовно, не всі громадяни в окремо взяB
тій країні можуть професійно протистояти неB
гативному впливу аномії [1, с. 205], не всі люB
ди керуються у своїх думках і вчинках, насамB
перед, сухою, майже комп’ютерною логікою, а
не емоціями, не всі люди є зразками моральB
ної чистоти та досконалості. При цьому більB
шість людей неминуче погоджується з думB
кою, що за різних підходів до проблеми співB
існування мають бути загальні правила, принB
ципи, норми й обмеження, порушення яких
рано або пізно негативно позначиться на житB
ті та діяльності великої кількості людей.
Висновки
Про граничну стихійність розвитку людB
ських співтовариств сьогодні вже не можна

вести мову, цього не дозволить рівень розB
витку науки, техніки, освіти. І тому не слід розB
глядати негативні прояви людської сутності
як те, що раптом виявилося, тільки що сфорB
мувалося та дуже швидко підсилилося в конB
кретний момент часу. При всьому багатстві
вибору кримінальні кодекси більшості країн
світу жорстко переслідують цілком конкретB
ні злочини як неприпустимі, протиправні,
суспільноBнебезпечні діяння з точки зору як
закону держави, так і моралі суспільства.
Якщо мешканці країни єдині у своїх уявB
леннях про належне та необхідне, то вони раB
но або пізно досягнуть несуперечності між
моральними нормами та нормами права, буB
дуть жорстко стежити за збереженням баB
лансу між цими нормами, сприймаючи себе
як членів єдиного цілого, будучи заінтересоB
ваними в тривалій, нормативній життєдіяльB
ності. Завдання юристів, діячів культури та
мистецтва, вихователів, учителів, викладачів –
підтримати цей баланс, сформувавши нормаB
тивне уявлення про нього у молодого покоB
ління, а функція професіоналівBчиновників і
правоохоронців – підтримати цей баланс тоB
ді, коли вчорашні школярі та студенти стаB
нуть дорослими самостійними людьми.
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In article questions of coexistence of positive and negative factors of development of mankind in
whole and separate human communities are investigated. In particular the question on real ability of the
state and a society is considered to provide forward positive development of the person, community, the
country, the state.
В статье исследуются вопросы сосуществования позитивных и негативных факторов раз
вития человечества, вопрос о реальной способности государства и общества обеспечить посту
пательное позитивное развитие личности, сообщества, страны, государства.
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РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ
У статті аналізується історія виникнення, становлення та розвитку законодавства у
сфері виробництва і реалізації молока та молочної сировини в Україні.
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Е

фективність правового забезпечення розB
витку сільського господарства в сучасB
них умовах реформування земельних
та аграрних відносин, інтеграційних процесів
залежить, насамперед, від стану національноB
го законодавства, яке повинно володіти сисB
темними властивостями, наявними різноB
манітними зв’язками між правовими елеменB
тами та можливістю їх ефективного викорисB
тання і застосування. З метою визначення повB
ноти, достатності й ефективності такої систеB
ми законодавства необхідно дослідити істоB
рію його формування.
Окремі питання розвитку аграрного заB
конодавства досліджували в своїх працях
В. Носік, О. Погрібний, В. Семчик, А. СтатівB
ка, Н. Титова, В. Уркевич, В. Янчук та інші.
Разом із тим законодавство України у сфері виB
робництва та реалізації молока та молочної
сировини предметом спеціального дослідженB
ня не було.
Метою цієї статті є дослідження процесу
виникнення, становлення та розвитку заB
конодавства про виробництво і реалізацію
молока та молочної сировини в Україні,
виділення основних періодів у його нормаB
тивноBправовому регулюванні й основних
тенденцій розвитку.
Перші згадки про молоко та продукти йоB
го переробки відносяться приблизно до Х тис.
до н. е. Про це свідчать знахідки спеціальних
подійників, відстійників для приготування
сиру й інших унікальних пристроїв. ОдноB
значно свідчать про використання молока доB
машніх тварин малюнки на стінах ЄгипетсьB
ких пірамід. У районі Вавілону, на розкопках,
знайдена споруда, побудована більше VI тис.
років тому, і на одній із стін зображені чоB
ловіки, що доять корів у високі глечики. ТочB
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не місце появи молока не відоме, але в Турції
й Африці знахідки дають можливість стверB
джувати, що використання молока було відоB
ме ще за 7 тис. років до народження Христа [1].
На півдні України виявлено один із найB
давніших осередків, де одомашнення тварин
відбулося щонайменше за IV–III тис. до н. е.
У розкопках столиці скіфів Неаполя СкіфсьB
кого поблизу Сімферополя знайдені численB
ні останки великої рогатої худоби. У залишках
давньоукраїнської трипільської культури (в
басейні Дніпра, Південного Бугу та Дністра),
що відносяться до неоліту та мідноBкам’яного
віку (V–III тис. до н. е.), знайдені кістки свійB
ської великої рогатої худоби двох типів: дрібB
ної тонконогої з короткими рогами, подібної
до тварин російських північних порід – яросB
лавської й інших (500 років тому у північних
районах Росії з’явилися молочні корови, а
молочний промисел відомий з IX ст., про що
збереглися письмові свідчення на берестяB
них грамотах [1]); і крупної, представники
якої нагадували черкаську худобу. Трипільці
також розводили овець, кіз, свиней і лише під
кінець зазначеного періоду оволоділи техніB
кою розведення коней. Вони досягли значних
успіхів у розвитку землеробства, а скотарстB
ву надавали другорядне значення, вбачаючи
у великій рогатій худобі, в основному, засіб
для обробітку землі. Використання худоби як
робочої сили дало змогу трипільцям перейти
від мотичного землеробства до більш проB
дуктивного – плужного [2, с. 11].
У період Київської Русі «села» згадуваB
лись у перших угодах русів із греками й у
вступній частині «Повісті временних літ». У КоB
роткій редакції «Руської Правди» згадується
«смердей конь», що свідчить про широке виB
користання цієї тварини на селі [1, с. 44]; про
цінність інших свійських тварин свідчить поB
рівняльний аналіз штрафів, що був запроваB
© Ю. Канарик, 2014
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джений «Руською Правдою»: за кобилу – 60
резан, за корову – 40 резан, за вола – гривня.
Слід зазначити, що період від зародженB
ня скотарства до 1645 р. характеризується
широким застосуванням звичаєвого права, а
наступні три періоди розвитку – регулюванB
ням саме нормативноBправовими актами. ПоB
чаток другого періоду ми пов’язуємо з прийB
няттям спеціальних нормативноBправових
актів, спрямованих на врегулювання відноB
син у сфері тваринництва. Так, у МосковсьB
кій державі у середині XVII ст. спостерігаютьB
ся перші серйозні спроби поліпшення скотарB
ства. Зокрема, за царювання Олексія МихайB
ловича (1645–1676 рр.) видають накази про
завезення до дворових вотчин із України плеB
мінних тварин і вербування спеціалістівBскоB
тарів. За царювання Петра І (1682–1725 рр.)
нарівні з утворенням промислових і торгоB
вих підприємств посилено розвивається тваB
ринництво, прогресивні зміни спостерігалиB
ся і в розвитку скотарства, зокрема для поліпB
шення місцевої худоби почали завозити заB
рубіжні, більш продуктивні породи. У 1720 р.
виданий Указ про створення перших велиB
ких племінних вівцеферм, а у 1724 р. – МаB
ніфест, який зобов’язував усіх малоросійB
ських жителів утримувати своїх овець за
правилами (регулами), які були надрукоB
вані великим тиражем і роздані населенню
України.
Реформа 1861 р. внесла історичні зміни і
в розвиток тваринництва. Внаслідок розорюB
вання земель і розширення посівів зернових
скоротилися угіддя – випаси, луки, вигони,
толоки, підвищилася орендна ціна на них.
Площа сіножатей в Україні у 1860–1887 рр.
зменшилася майже у 5 разів. Це, у свою чергу,
призвело до послаблення кормової бази, що
негативно позначилося на веденні селянсьB
кого господарства. Так, у 1870–1900 рр. кільB
кість худоби зменшилася на 804 тис. голів,
переважно овець і волів. Зменшення погоB
лів’я волів не позначилося на загальній кільB
кості великої рогатої худоби, поголів’я якої
за цей час (20 років) збільшилося майже на
1200 тис. Тваринництво України відігравало
важливу роль у постачанні імперського та заB
кордонного ринку худобою, яловичиною, саB
лом, вершковим маслом, шкірою тощо [3,
с. 40–41]. Так, господарство поміщика ШесB
такова спеціалізувалося на розведенні висоB
копродуктивної породи корів, надої молока
яких становили на кожну корову в середньоB
му понад 500 відер на рік. Корови не тільки
експонувалися на щорічних виставках у БерB
дичеві, а й відправлялися у різні кінці УкраB
їни, губернські центри Росії, в обидві столиці
[3, с. 76].
Важливим кроком у підвищенні ефективB
ності племінної справи став випуск племінB

них книг. В Україні час заснування таких
книг відноситься до початку ХХ ст. [4, с. 116].
У 1885–1892 рр. від туберкульозу у м. Києві
померло 4306 чоловік, тобто майже 539 чоB
ловік за рік, що стало наслідком туберкульоB
зу корів, молоко яких надходило у продаж
[5]. Значне поширення туберкульозу серед
населення м. Києва змусило ветеринарного
лікаря В. Пономарьова у 1888 р. провести перB
ший перепис великої рогатої худоби у м. КиB
єві. На основі цього перепису у Санітарну
комісію представлено проект Обов’язкових
правил для осіб, які тримають корів у проB
мислових цілях. У цьому ж році вперше проB
водився огляд кумисноBлікувального заклаB
ду. Через відсутність коштів огляд молочних
ферм проводився 1–2 рази на рік. Про необB
хідність такого нагляду свідчить те, що вже у
1892 р. Санітарна комісія знайшла кошти,
щоб додатково платити за огляд ферм по 25 руб
[6, с. 2].
У 1893 р. у м. Москва відкритий перший
молочний завод, а пізніше – і в Одесі, КатеB
ринославі (Дніпропетровську) [3, с. 6 ]. З поB
чатком інтенсивного будівництва залізничB
них шляхів у другій половині XIX ст. розпоB
чалося транспортування молока у спеціальB
них вагонахBльодовиках, якому сприяв таB
кож пільговий залізничний тариф на молоко
з 1895 р. У цей період існувало два види тоB
вариств, що займалися переробкою молока, а
саме: «такія, которыя работаютh вполнh за
свой счетh и держатъ собственнаго мастера,
и такія, которыя, по тh мh или другимh услоB
віямh и обстоятельствамh, отдаютh перераB
ботываемое молоко вh аренду» [7, с. 412].
На подальший розвиток тваринництва
справили вплив зміни у земельній політиці, а
саме – проведення Столипінської реформи.
Слід зазначити, що у ході здійснення рефорB
ми відбувся розклад общини, збільшився проB
шарок заможних селян, підвищився рівень
виробництва сільськогосподарської продукції,
але питання малоземелля так і не було виріB
шене. Аграрне законодавство тільки починаB
ло формуватися. Це були розрізнені нормативB
ні акти, розкидані по різних частинах Зводу
законів Російської імперії. Такий земельноB
правовий устрій Російської імперії, а також
України, зберігався фактично до початку ЛютB
невої революції 1917 р. [8, с. 13–15].
На початок 1916 р. в українських селах
функціонувало 440 тис. хутірських і відрубB
них господарств, яким уряд надавав допомоB
гу на пільгових умовах, зокрема лісоматеріал
для будівництва оселі [9, с. 78–79]. У цей пеB
ріод зростає експорт сільськогосподарської
продукції. Вивозяться зерно, цукор, масло
тварин, яйця, домашня птиця тощо. У 1912 р.
на продаж в Англію вивезено масла тваринB
ного на 68 млн крб, що перевищувало у 2 раB
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зи вартість річного видобутку сибірського
золота. Порівняно з 1894 р. поголів’я великої
рогатої худоби збільшилося на 63 %.
У 1910–1911 рр. створюються перші орB
гани управління та координації племінної
справи – відділи тваринництва і молочного
господарства в Катеринославській, КиївсьB
кій, КамянецьBПодільській та Житомирській
губерніях, які займалися питаннями оцінки
племінного матеріалу, експортом та імпортом
племінної худоби, організацією контрольних
союзів і проведенням координуючих нарад
із проблем розвитку тваринництва.
Наприкінці 1918 – початку 1919 рр. із меB
тою виконання програми більшовиків, а таB
кож забезпечення Червоної армії продовольB
ством на території України провадилася жорсB
тока економічна політика – політика «воєнB
ного комунізму», що передбачала націоналіB
зацію всієї землі, промислових підприємств,
торгівлі, примусову трудову мобілізацію, лікB
відацію товарноBгрошових відносин, ценB
тралізований розподіл продуктів і товарів
[9, с. 272].
У післяреволюційний період надзвичайB
но важливу роль у збереженні племінних тваB
рин, і їх інтенсивному відтворенні відіграв
декрет РНК РРФСР «Про племінне тваринB
ництво» від 19.07.1918 р. Відповідно до цьоB
го декрету племінні тварини проголошуваB
лися загальнонародним надбанням країни
(ст. 1), всі племінні тварини записувалися
зоотехнічними комісіями до особливих книг
про племінних тварин, встановлювалася заB
борона на використання таких тварин у війB
ськових цілях (статті 3–4). З метою максиB
мального збереження поголів’я заборонявся
вивіз продуктивної худоби за кордон, кращі
племінні стада були взяті на облік і забезпеB
чені фуражем [10].
Наступним кроком у становленні племінB
ної справи був декрет РНК РРФСР «Про
племінних тварин у трудових господарстB
вах» від 27.01.1920 р. Відповідно до цього
нормативноBправового акта всі племінні тваB
рини, що перебували в особистій чи колекB
тивній власності, не підлягали зрівняльному
розподілу. У випадку нераціонального викоB
ристання племінних тварин губернські зеB
мельні відділи мали всі повноваження відB
куповувати їх у володарів і передавати у дерB
жавну власність [2, с. 28].
Скликаний на початку березня 1921 р.
X з’їзд РКП(б) проголосив перехід до нової
економічної політики (далі – НЕП), основB
ним змістом якої була заміна продрозкладки
продподатком. Після закінчення громадянB
ської війни та запровадження НЕПу почиB
нається розвиток сільськогосподарської коB
операції, перш за все молочної: всі міські моB
лочні заводи країни у 1918–1921 рр. були конB
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фісковані та передані у кооперацію [3, с. 7].
У 1921 р. прийнятий декрет ВЦВК і РНК
«Про сільськогосподарську кооперацію» [11,
с. 154], який дозволяв створювати сільськоB
господарські кооперативні товариства на заB
садах добровільності, явочним порядком, з
наступною реєстрацією їх як для виробничоB
го кооперування сільського господарства, так
і для кооперування постачання та збуту [12,
с. 53–54].
У 1929–1934 рр. відбувалася масова коB
лективізація сільського господарства згідно з
постановою ЦК ВКП(б) «Про темп колекB
тивізації та заходах допомоги держави колB
госпному будівництву» від 05.01.1930 р. [12].
Необхідність організації роботи скотарськоB
молочарської кооперації полягала у збільB
шенні молочної худоби, підвищенні її проB
дуктивності через поліпшення техніки утриB
мання та годівлі, індустріалізації молочарB
ства та організації збуту молочних продуктів
[13, с. 6]. Після створення великих колгоспів
і радгоспів постало питання про організацію
державної системи молочної промисловості,
і постановою Ради Праці та Оборони від
26.02.1930 р. при Наркомторзі СРСР було
організовано Всесоюзне об’єднання «СоюзмоB
локо», якому передали заводи «МаслоцентB
ру». Так було покладено початок створення
державної молочної промисловості. У 1939 р.
на базі молочних і м’ясних підприємств НарB
компостач створив союзноBреспубліканське
Міністерство м’ясної та молочної промисB
ловості, діяльність якого була відновлена у
1965 р. [3, с. 7].
Колгоспне законодавство періоду ВелиB
кої Вітчизняної війни було спрямоване на
розвиток тваринництва. Були прийняті поB
станови ЦВК та РНК СРСР «Про міри збереB
ження молодняку та збільшення поголів’я хуB
доби у колгоспах та радгоспах» від 11.03.1942 р.,
«Про міри збільшення поголів’я худоби в
колгоспах та радгоспах і підвищення його
продуктивності» від 13.04.1943 р., «Про міри
збільшення поголів’я коней, покращення за
ними догляду і утримання в колгоспах та радB
госпах» від 12.05.1943 р. [12, с. 100]. У цей пеB
ріод прийнята також постанова РНК СРСР
та ЦК ВКП(б) «Про обов’язкову поставку
молока державі колгоспами» від 08.01.1941 р.,
що мало сприяти розвитку продуктивного
молочного виробництва, оскільки запроваB
джувався новий порядок вирахування постаB
вок молока державі не за кількістю поголів’я
корів у колгоспі, а виходячи з кожного гектаB
ра земельної площі (пашні, у тому числі садів
і городів; луків, пасовищ), що були закріплеB
ні за колгоспами.
У післявоєнний період Рада Міністрів
СРСР та ЦК ВКП(б) прийняли постаноB
ву «Трирічний план розвитку громадського
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колгоспного та радгоспного продуктивного
тваринництва» від 18.04.1949 р., що передбаB
чала забезпечення підйому тваринництва
[14, с. 8].
Для підвищення продуктивних і природB
них якостей худоби у подальші роки прийнята
відповідна постанова Ради Міністрів СРСР
«Про міри подальшого покращення племінB
ної справи та штучного осіменіння у тваринB
ництві» (березень 1958 р.); постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР
«Про умови соціалістичного змагання обласB
тей і районів за підвищення продуктивності
худоби і птиці, збільшення виробництва і заB
готівель м’яса, молока та інших продуктів
тваринництва» від 03.04.1968 р. № 157, яка
мала на меті досягнення найвищої продукB
тивності худоби (удою молока від корів), а
також зниження собівартості продукції та
рентабельності роботи галузі тваринництва;
«Про міри поліпшення племінної справи у
тваринництві і подальшого розвитку штучB
ного осіменіння сільськогосподарських тваB
рин» (1970 р.); «Про заходи по подальшому
удосконаленню племінної справи в тваринB
ництві» від 04.08.1978 р. № 395, яка передбаB
чала, що у молочному скотарстві основна
увага спрямовувалася на підвищення надоїв
і вмісту жиру та білка в молоці, стійкості тваB
рин проти захворювань і пристосованості до
умов промислової технології утримання, на
зменшення затрат кормів на одиницю проB
дукції; постанова Ради Міністрів СРСР «Про
затвердження положення про державну інсB
пекцію по закупівлям та якості сільськогоспоB
дарських продуктів по району» від 07.12.1970 р.
№ 971. Наслідками дії відповідних нормаB
тивноBправових актів стало середньорічне
збільшення виробництва молока на 14 % у
1970–1975 рр. [2, с. 49].
За часів радянської влади були запроваB
джені норми, що визначали порядок технічноB
го та мікробіологічного контролю на підприB
ємствах молочного виробництва. Відновила
такі вимоги у післявоєнний період ІнструкB
ція по організації технохімічного, мікробіB
ологічного та органолептичного контролю на
молококомбінатах і міських молочних завоB
дах, затверджена Міністерством промислоB
вості м’ясних і молочних продуктів СРСР у
1955 р. Подальшого розвитку відповідні поB
ложення набули, зокрема, відповідно до ІнB
струкції по технохімічному контролю на підB
приємствах молочної промисловості, затверB
дженої Міністерством м’ясомолочної промисB
ловості СРСР у 1970 р. До функцій технохіB
мічного контролю входили: контроль якості
молока, молочних продуктів, а також тари,
припасів і матеріалів, що надходили; контB
роль технологічних процесів обробки молока
та виробництва молочних продуктів; контB

роль якості готової продукції, тари, упаковки,
маркування та порядку випуску продукції з
підприємства; контроль витрат сировини та
вихід готової продукції; контроль режиму й
якості мийки, дезінфекції посуду, апаратури
й обладнання, а також санітарноBгігієнічного
стану виробництва; контроль реактивів, що
застосовуються для аналізу, і порядок їх збеB
рігання та контроль за станом вимірювальB
них приладів та реактивів, що застосовуютьB
ся для аналізу.
Наступні кроки вдосконалення молочної
галузі ґрунтувалися на Постанові ЦК КПРС
та Ради Міністрів СРСР «Про удосконаленB
ня економічних взаємовідносин сільського
господарства з іншими галузями народного
господарства» від 07.07.1983 р., наказі МінісB
терства заготівель СРСР, Міністерства сільB
ського господарства СРСР «Про затвердженB
ня положення про порядок укладання і викоB
нання договорів контрактації сільськогоспоB
дарської продукції і типовий договір контB
рактації цієї продукції» від 15.11.1983 р. та
постанові Ради Міністрів УРСР «Про заходи
по вдосконаленню племінних та продуктивB
них якостей молочної худоби» від 06.07.1984 р.
№ 280, Республіканській програмі якісного
вдосконалення сільськогосподарських тваB
рин на 1987–1990 рр. та на нових селекційних
підходах. Лише за одне десятиріччя молочна
продуктивність худоби в господарствах усіх
категорій зросла в 1,3 раза, середній удій коB
рів племінних заводів у 1990 р. досяг 4124 кг
молока [2, с. 55].
Після розпаду СРСР та створення незаB
лежної держави, в Україні реформування сеB
лекційноBплемінної справи розпочалося з
прийняття Закону України «Про племінне
тваринництво» від 15.12.1993 р., який визнаB
чив її правові, економічні й організаційні заB
сади, правове становище суб’єктів і структур,
вимоги до племінних ресурсів, основи контB
ролю за їх дотриманням; у подальшому Закон
був прийнятий у новій редакції – Закон УкB
раїни «Про племінну справу у тваринництві»
від 21.12.1999 р.
За роки незалежності нашої держави прийB
нято нормативноBправові акти, що врегульоB
вували відносини з виробництва та реалізаB
ції молока і молочної сировини, серед них: заB
кони України «Про ветеринарну медицину»
від 25.06.1992 р. № 2498BXII, «Про забезпеB
чення санітарного та епідеміологічного благопоB
луччя населення» від 24.02.1994 р. № 4004BXII,
«Про безпечність та якість харчових продукB
тів», «Про захист тварин від жорстокого
поводження» від 21.02.2006 р. № 3447BIV,
«Про ідентифікацію тварин» від 04.06.2009 р.
№ 1445BVI.
Спеціальним законодавством для сфери
виробництва та реалізації молока та молочB
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ної сировини є Закон України «Про молоко та
молочні продукти» від 24.06.2004 р. № 1870BIV,
який визначає правові й організаційні засади
забезпечення безпечності й якості молока і
молочних продуктів для життя та здоров’я
населення, довкілля під час їх виробництва,
транспортування, переробки, зберігання і реB
алізації, ввезення на митну територію та виB
везення з митної території України.
Членом Світової організації торгівлі УкB
раїна стала 16.06.2008 р. Протокол про приB
єднання України до Марракеської Угоди про
створення Світової організації торгівлі підB
писано в Женеві 05.02.2008 р., а 10.04.2008 р.
Верховна Рада України ратифікувала цей
Протокол, який набув чинності 16.05.2008 р.
Відповідні зміни були внесені і до Закону УкB
раїни «Про молоко та молочні продукти», які
стосувалися державної підтримки виробниB
ків молока, молочної сировини та молочних
продуктів.
Висновки
При аналізі еволюції законодавства, що
регулює виробництво та реалізацію молока і
молочної сировини, ми обрали хронологічB
ний підхід, який дозволив розглянути розвиB
ток законодавства у контексті його адаптації
до ринкових умов, що змінюються, макроB
економічної обстановки, в якій формувався
ринок сільськогосподарської продукції, у тоB
му числі молока та молочної сировини. МоB
жемо виділити чотири основних періоди розB
витку аграрного законодавства:
перший – з часів виникнення скотарства
до 1645 р.;
другий – молочна справа в Україні за чаB
сів її перебування у складі Російської імперії
(1645–1917 рр.); цей період поділяється на
два етапи: перші нормативні акти, що регуB
лювали племінну справу – 1645–1905 рр.;
Столипінська реформа (1906–1917 рр.);
третій – виробництво молока за часів раB
дянської влади на території України (1917–
1991 рр.), який охоплює такі етапи: «воєнний
комунізм» (1917–1921 рр.); запровадження
НЕПу і зародження сільськогосподарської
кооперації (1921–1941 рр.); скотарство та
молочарство в умовах Великої Вітчизняної
Війни (1941–1945 рр.); законодавство, спряB
моване на відновлення та розвиток молочної
галузі (1945–1991 рр.);
четвертий – виробництво молока та моB
лочної сировини в Україні за часів незалежB

ності, який поділяється на декілька етапів:
прийняття законів «Про племінну справу у тваB
ринництві», «Про ветеринарну медицину»,
«Про забезпечення санітарного та епідеміB
ологічного благополуччя населення», «Про безB
печність та якість харчових продуктів», «Про
захист тварин від жорстокого поводження»,
«Про ідентифікацію тварин» та спеціального
Закону «Про молоко та молочні продукти»,
що регулюють відносини у сфері виробницB
тва та реалізації молока та молочної сировиB
ни; вступ України до СОТ і внесення відпоB
відних змін до Закону України «Про молоко
та молочні продукти», які стосувалися дерB
жавної підтримки виробників молока, молочB
ної сировини та молочних продуктів.
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Н

еобхідність проведення цілісної зовB
нішньоекономічної політики України
актуалізує проблему одержання наB
уково обґрунтованої інформації щодо ймовірB
них трансформацій регіональних торговельB
ноBекономічних правових порядків у середньоB
строковій і довгостроковій перспективі. ХаB
рактер і динаміка зазначених трансформацій
зумовлюватимуться об’єктивними тенденціB
ями та реалізацією, насамперед, ЄвропейсьB
ким Союзом, Росією, Китаєм інтеграційних
і зовнішньоекономічних стратегій у цілому,
зокрема щодо України. У такому контексті
зростає суспільна значущість державних
прогнозів, у тому числі для суб’єктів зовнішB
ньоекономічної діяльності, що пов’язано з їх
визнанням у законодавстві України засобом
обґрунтування вибору певної стратегії дерB
жави та прийняття її органами конкретних
рішень щодо регулювання соціальноBекономічB
них відносин. Формування регіональних зовB
нішньоекономічних стратегій України на пріB
оритетних європейському, євразійському та
східноазійському напрямах зумовлює необB
хідність систематизації й удосконалення теB
оретикоBметодологічного підґрунтя стратегічB
ного прогнозування, що у такій постановці
питання розглядається у вітчизняній правоB
вій науці вперше.
Мета цієї статті полягає у визначенні заB
гальних теоретичних і методологічних заB
сад правового прогнозування, дотримання
та подальший розвиток яких може бути наB
лежним чином реалізовані у межах компB
лексних та системних досліджень із застоB
суванням сучасного міждисциплінарного
методологічного інструментарію прогносB
тики.
© В. Король, 2014

Для досягнення поставленої мети доцільB
ним є звернення до наукових досліджень як
вітчизняних, так і іноземних учених, зокреB
ма, В. Андріюка, Д. Реткліффа, Е. Янча, Б. КуB
зика, Ю. Яковця, І. БєстужеваBЛади, А. СокоB
лова. На особливій значущості здійснення
прогностичних досліджень саме у зазначеній
площині наголошувалося на підсумковій шосB
тій конференції в Люцерні у грудні 2012 р.,
де були представлені доповіді, які розкривають
досягнутий в Європі рівень досліджень майB
бутнього. У вступному слові Дж. Реткліфф, віB
домий своїми працями з Форсайту для міст,
торкнувся найважливіших викликів для людB
ства, у тому числі питання демографії, ресурсів,
енергетики. На його думку, взаємний вплив
і переплетіння глобальних трендів, швидкі
зміни системи цінностей людей суттєво усB
кладнюють виявлення можливих довгостроB
кових ефектів. У даному контексті особливої
значущості набувають системні дослідження
майбутнього [1].
Виходячи із загальних аксіоматичних заB
сад прогностики як науки досягнення належB
ного рівня достовірності та точності прогноB
зів стосовно процесів розвитку та кінцевих
станів будьBяких процесів і явищ державноB
правової дійсності як об’єктів прогнозування
залежить від методологічного інструментаB
рію, обраного для дослідження.
Австрійський футуролог Е. Янч виділив
п’ять груп методів прогнозування: методи
експертних оцінок, екстраполяції, моделюванB
ня, історичних аналогій, сценарії майбутнього
[2, с. 55]. У свою чергу, вітчизняний правоB
знавець В. Андріюк, опрацювавши значний
масив джерел, присвячених у тому числі меB
тодам прогнозування, виділив три групи меB
тодів: експертні оцінки, екстраполяція та моB
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делювання [3, с. 53]. Як зазначає російський
правознавець А. Єфремов, у правовій науці РоB
сії існує достатньо великий обсяг досліджень
із юридичного прогнозування, у сфері якого
можна виділити своєрідні хвилі дискусії у
80Bх–2000Bх роках і сучасні дослідження.
Однак питання методології залишаються неB
достатньо опрацьованими, що зводиться лиB
ше до екстраполяції й експертних оцінок [4].
У цілому, у сучасній науці, як зазначають
фахівці із стратегічного глобального прогноB
зування Б. Кузик і Ю. Яковець, використоB
вується три основні типи методології: екстраB
поляційноBгенетичний, нормативноBцільовий
і макропрогнозування (інтегральний) [5].
Диференціація прогнозів за критерієм
природи об’єктів дослідження на природничі,
науковоBтехнічні та суспільнознавчі, де до осB
танньої групи належить і юридичне (державноB
правове прогнозування), зумовлює й коресB
пондуючі їм особливості застосування методів
прогнозування. При цьому методи прогнозуB
вання можуть бути віднесені до універсальних
або специфічних, залежно від того, чи можуть
вони бути застосовані до всіх чи лише до окреB
мих видів соціального прогнозування. Таким
чином, до універсальних методів належать, зокB
рема, екстраполяція, аналогія, врахування якіс
них характеристик об’єкта [6, с. 39].
Враховуючи можливість віднесення меB
тодів прогнозування також до загальнонаB
укових, інтернаукових і приватнонаукових,
логічно випливає доцільність застосування у
сфері правового прогнозування загальнонаB
укових методів – прогнозу за аналогією (логічB
на екстраполяція), прогнозні аналітичні, або
синтезовані, оцінки дедуктивного чи індук
тивного характеру. На нашу думку, слід доB
слідити, які інтернаукові методи (що застосоB
вуються у ряді наукових дисциплін) або приB
ватнонаукові методи застосовуються у меB
жах лише окремих галузей наукових знань і
можуть бути адаптовані для формування меB
тодологічної основи сучасного правового проB
гнозування у сфері формування зовнішньоB
економічної політики України.
Особливістю переважної більшості суB
часних досліджень із методології прогнозуB
вання є їх занадто рамковий характер, який доB
зволяє сформувати загальне уявлення про меB
тодологічні підходи, що є позитивним, але маB
лоефективним у прикладній площині. У зв’язB
ку з цим заслуговують на увагу ті розробки
(як колективні, так і індивідуальні), що предB
ставляють різні школи, у тому числі європейB
ську та російську, які, крім загальних метоB
дологічних засад, містять достатньо детально
представлені прогностичні методики. Такий
підхід може сприяти дослідженню теоретиB
коBпізнавальних можливостей та особливосB
тей застосування окремих методів у сфері
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правового прогнозування у прикладній плоB
щині як органами державної влади, так і суB
б’єктами зовнішньоекономічної діяльності.
У межах Європейського Союзу питанням
прогнозування майбутнього ЄС, у тому числі
окремих сфер суспільних відносин, приділяB
ється значна увага, крім того, вони досліджуB
ються не ізольовано, а комплексно із застосуB
ванням аналітичних та управлінських метоB
дів, що об’єднуються в межах міждисципліB
нарної методології форсайту (Foresight). ОсB
кільки генетично ця методологія орієнтована
на науковоBтехнологічну, технічну, інноваційB
ну сфери, то на сучасному етапі сфера її заB
стосування ширша та включає також встаB
новлення перспектив соціальноBекономічноB
го розвитку.
Як свідчить світовий досвід, до форсайту,
який активно застосовується на міжнародноB
му, національному, регіональному та корпоB
ративному рівнях, звертаються у разі потреB
би прийняття рішення із стратегічних альB
тернатив розвитку з урахуванням наявних
можливостей та обмежень. Виходячи з альтерB
нативності наведеного твердження, необхідB
ності враховувати можливості й обмеження,
найбільш дієвими методами у межах форсайB
ту можуть виступати метод сценарного проB
гнозування, який, і в цьому можна погодиB
тися з думкою А. Соколова, буде найбільш
ефективним у поєднанні з іншими методами,
серед яких найчастіше використовують меB
тод SWOTBаналізу [7, с. 76].
Одним із основних критеріїв диференB
ціації методів форсайту, як зазначається в
методичних матеріалах Європейської КоміB
сії, є функції, які вони здатні виконувати, а саB
ме: діагностична, прогностична й управлінB
ська. У такий спосіб відповідні методи мають
сприяти, поBперше, визначенню поточного
стану – діагностиці ситуації та процесів; поB
друге, прогнозуванню можливих майбутніх
станів; поBтретє, обґрунтуванню рішень, які
необхідно виконати для досягнення бажаB
ного стану. Загалом у рамках європейського
форсайту, одночасно з диференціацією меB
тодів на діагностичні (аналітичні)/прогносB
тичні/нормативні (управлінські), здійснюєтьB
ся їх класифікація на кількісні/якісні, пошуB
кові/нормативні, детерміністські/альтернаB
тивні, когнітивні/емпіричні [8].
На сприяння або безпосереднє здійсненB
ня пошукових прогнозів орієнтовані методи
системної динаміки, структурного аналізу,
SWOTBаналізу, аналізу взаємних впливів,
екстраполяції й інтерполяції трендів, моделюB
вання, а нормативних – реверсивного тренB
дового моделювання; а метод побудови сцеB
наріїв можна віднести до універсальних, тобB
то спрямованих на розроблення обох видів
прогнозів.
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Оскільки найбільш застосовуваним на
практиці є сценарний метод, який також моB
же бути дієвим у сфері правового прогнозуB
вання, то відповідно до загальних засад форB
сайту в ЄС сценарний метод вважається прийB
нятним для суб’єктів як публічного, так і приB
ватного права. Розкриваючи загальні засади
й особливості застосування цього методу, на
рівні узагальнення наголошується на існуB
ванні різних підходів до побудови сценаріїв,
які зумовлюються, поBперше, підходом – норB
мативним або пошуковим; поBдруге, метоB
дом – дедуктивним або індуктивним [8].
У ході здійснення наукових досліджень
слід спиратися на широкі концептуальні підB
ходи до розуміння сутності сценарного метоB
ду прогнозування, на визначення наукового
прогнозу як наукового судження про стан
об’єкта прогнозування чи про процес його
розвитку в часі. Наведені ознаки поняття
«прогноз» дозволяють виділити статичну та
динамічну складові, які детальніше можна
розкрити, адаптуючи теоретичні розробки,
наприклад, російського дослідника А. АхреB
менка. Він також виділяє два основні підхоB
ди, умовно визначаючи їх як процесуальний
і ситуаційний. Доповнюючи методологічні
засади (за аналогією з європейськими підхоB
дами) він також виділяє два основні методи
сценарного прогнозування, які принципово
різняться між собою: дедуктивний та індукB
тивний. Вибір між ними доцільно здійснюваB
ти з урахуванням виду прогнозу – пошуковоB
го (генетичного), побудова якого базується
на принципі «від теперішнього до майбутньB
ого», або програмно/плановоBцільового (норB
мативного), який будується у зворотному чаB
совому напрямі – «від бажаного майбутнього
до теперішнього». Алгоритм формування
сценарію здійснюється із застосуванням деB
дуктивного методу, який передбачає провеB
дення факторного аналізу. Він ґрунтується
на аналізі факторів, що впливають на повеB
дінку об’єкта прогнозування, і передбачає пеB
рехід від загальних можливих, у тому числі
малоімовірних альтернатив, до конкретних
сценаріїв. У свою чергу, індуктивний метод пеB
редбачає проведення покрокового аналізу
поведінки суб’єкта в рамках певної ситуації
та перехід від конкретних ситуацій і дій суB
б’єкта до сценаріїв [9, с. 253].
Особливістю певних методів є їх поліB
функціональність, тобто здатність виконуваB
ти дві або навіть три функції на різних етапах
дослідження. Так, для обґрунтування державB
них рішень можливим вбачається застосуB
вання сценарного методу, який може сприяти
визначенню найбільш імовірних наслідків,
наприклад, прийняття чи неприйняття норB
мативноBправових актів, укладення або неB
укладення міжнародних договорів, тобто маB

тиме місце виконання прогностичної функB
ції в рамках нормативного (управлінськоB
го) етапу.
Незважаючи на значну кількість методів
прогностики, заслуговує на увагу узагальB
нення російських дослідників, які наголоB
шують на тому, що жоден із відомих методів
відокремлено не може бути використаний для
всіх можливих ситуацій, які можуть виникB
нути у практиці прогнозування. Внаслідок
цього логічним є підхід комбінування різних
методів. Оскільки рецептів для визначення
оптимального набору таких методів не існує,
то індивідуальний підхід дослідника має буB
ти спрямований на забезпечення певної комB
пенсаторності, тобто обмеження або недоліB
ки одного методу доцільно компенсувати пеB
ревагами інших [10, с. 17].
Формування й успішна реалізація зовB
нішньоекономічної стратегії як державою,
так і суб’єктами підприємництва, орієнтоваB
них на зовнішні ринки товарів, послуг, техноB
логій, передбачають побудову первинних анаB
літичних і прогностичних моделей, адекватB
них дійсності, що динамічно змінюється. Їх
об’єктом може виступати як регіональний
економічний правопорядок у цілому, так і
ключові його елементи, зокрема мережа регіоB
нальних торговельних угод (Regional Trade
Agreements). При цьому під прогнозною слід
розуміти модель об’єкта прогнозування, доB
слідження якої дозволяє одержувати інфорB
мацію про можливі стани цього об’єкта у майB
бутньому, а також шляхи та строки їх здійсB
нення [11].
Такі правопорядки та мережа регіональB
них торговельних угод виступатимуть хоча й
не єдиним, але одним із ключових чинників,
що визначатимуть можливості й їх межі для
Української держави створювати більш сприB
ятливі правові умови для вітчизняних суB
б’єктів зовнішньоекономічної діяльності, наB
самперед експортерів.
Об’єктивна багатогранність суспільного
буття, з одного боку, множинність суб’єктів,
які здійснюють прогнозування із викорисB
танням до того різних методів, з другого –
породжують такий масив прогнозів різної наB
укової обґрунтованості, різних горизонтів пеB
редбачення, який майже неможливо об’єднаB
ти в систему. Внаслідок цього методологічно
обґрунтованим є звернення до аксіоматики
прогностики, що передбачає формування в
рамках даного дослідження цільової групи
прогнозів, і виділення в її межах основного
(профільного) та допоміжного (фонового)
напрямів. Ми поділяємо думку І. БєстужеваB
Лади, який наголошує на тому, що для кожB
ного прогнозу бажано залучати якомога більB
ше даних із суміжних напрямів, оскільки за інB
ших рівних умов ступінь достовірності проB
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гнозу завжди прямо пропорційний ступеню
повноти використаного матеріалу [12, с. 46–
47], прогнозний фон включатиме, насампеB
ред, зовнішньоекономічну та міжнародноB
економічну складові на глобальному, регіоB
нальному та двосторонньому рівнях.
Розробленню прогнозних моделей (і поB
шукового, і нормативного характеру) методоB
логічно передує побудова базової моделі як
безпосередньо об’єкта дослідження, так і його
прогнозного фону. Тому важливим є досліB
дження у межах останнього характеру двох
протилежних іманентних тенденцій для будьB
якого рівня (двостороннього, регіонального,
глобального) розвитку співробітництва й інB
теграції; виникнення або загострення конфB
лікту інтересів.
Виходячи з такої постановки питання,
побудова відповідної базової, а у подальшоB
му – пошукової та нормативної прогнозної
моделі вимагає здійснювати визначення озB
нак (показників) двох типів. Вони характеB
ризуватимуть основні інтеграційні та конфB
ліктні процеси й явища в регіоні, відображаB
тимуть значущі аспекти об’єктів прогнозуB
вання – процесів, явищ, ситуацій (структурні
зв’язки, функціональні відносини, сутнісні
властивості, вимірюватимуть їх у кількісноB
му або оцінюватимуть у якісному вираженні,
що зумовить доцільність виходити із загальB
ного для суспільних наук підходу, який пеB
редбачає застосування трьох шкал – інтерB
вальної, порядкової та номінальної.
Висновки
Нарівні з традиційним застосуванням у
господарськоBправових дослідженнях в УкраB
їні певної сукупності методів, методологічну
основу наукових розробок, присвячених праB
вовому забезпеченню економічної політики
держави, у тому числі регіональних зовнішB
ньоекономічних стратегій, доцільно доповниB
ти інтернауковими методами сучасної проB
гностики, зокрема аналогії, екстраполяції, інB
терполяції, когнітивного, матричного та реверB
сивного моделювання, побудови сценаріїв,
інтегрування прогнозів, які адаптовані до сфеB
ри державноBправового прогнозування при
формуванні зовнішньоекономічних стратеB
гій. В органічному зв’язку з ними підлягають

використанню аналітичні методи ситуаційноB
го, факторного аналізу.
Перспективним напрямом подальших наB
уковоBправових досліджень є формування діB
євих комплексів наведених та інших ефекB
тивних методів для розроблення прогнозів у
прикладній площині щодо забезпечення інB
тересів держави та суб’єктів зовнішньоеконоB
мічної діяльності України в межах укладених
і потенційних багатосторонніх і двосторонB
ніх угод України про зони вільної торгівлі.
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З

міна інформаційних імперативів розB
витку сучасної цивілізації, активізація
застосування інформаційної зброї вплиB
вають на загальну картину та напрями поB
дальшого розвитку інформаційного суспільB
ства. За таких умов застаралі кліше щодо інB
формаційної політики, яка трактується виB
ключно як забезпечуючий елемент, призвели
до фактичної нездатності нашої держави
ефективно протистояти масованій інформаB
ційній війні. Таким чином, об’єктивно формуB
ється наукова проблема щодо необхідності
розроблення нових підходів до питань правоB
вого регулювання державної інформаційної
політики.
Потребують свого усвідомлення тенденB
ції щодо кардинальної зміни та концептуальB
но нового підходу до структури правового реB
гулювання державної інформаційної політиB
ки, вироблення засад формування концепції
державної інформаційної політики з подальB
шим ухваленням однойменного нормативноB
го акта – Концепції державної інформаційної
політики. На нашу думку, цей напрям праB
вового регулювання через формування базоB
вого, визначального концептуального докуB
мента виступає найбільш логічним і аргуB
ментованим. На противагу чисельним спроB
бам дослідників удосконалювати й ухвалюB
вати ще більшу кількість нормативних актів,
яка за деякими оцінками фахівців сягає 4 000,
ми пропонуємо розробити науковий підхід до
побудови структури правового регулювання
державної інформаційної політики.
У теоретикоBправових дослідженнях пробB
леми, що розглядаються, знаходять свій вияв
лише фрагментарно. Якщо на початку розB
© І. Сопілко, 2014

витку незалежної України домінували акти,
що регулювали здебільшого питання технічB
ного захисту інформації, різноманітні відноB
сини у сфері інформатизації, то з формуванB
ням інформаційного суспільства, розширенB
ням меж застосування антропологічного підB
ходу інформаційне законодавство також стало
більше схилятися до проблем захисту інфорB
маційних прав і свобод людини. Натомість ще
й досі зберігається необхідність вироблення
системних засад інформаційного права, сисB
теми правового регулювання державної інB
формаційної політики.
Паростки формування інформаційного
права як комплексної галузі права закладені
в роботах І. Арістової, К. Бєлякова, В. Брижка,
І. Сопілко, В. Степанова, В. Олійника, М. ШвеB
ця [1–11]. Натомість зазначені дослідники
не запропонували розгорнутої концепції виB
значення системи правового регулювання дерB
жавної інформаційної політики, не визначиB
ли її складові елементи та зв’язки між ними.
Мета цієї статті – визначити сучасні тенB
денції побудови структури правового регуB
лювання державної інформаційної політиB
ки на підставі аналізу правового регулюB
вання електронного врядування.
Зважаючи на значний масив нормативноB
правових актів, що регулюють суспільні відB
носини у сфері державної інформаційної поB
літики (далі – ДІП) заслуговують на увагу ті,
що є найбільш вагомими саме для інформаB
ційної політики, кількість і якість яких надає
можливість вести мову про засади формуB
вання Концепції державної інформаційної

55

4/2014
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
політики, яка також може розглядатися та
виступати одним із визначальних джерел
інформаційного права і Кодексу України про
інформацію.
Сповідуючи структурноBлогічний підхід,
ми на підставі аналізу масиву інформаційного
законодавства сформували напрями право9
вого регулювання ДІП:
правове регулювання інформаційної безпе
ки (державна політика інформаційної безпеB
ки, політика безпеки інформації, політики та
системи захисту інформації);
правове регулювання електронного вряду
вання (державна політика з питань електронB
ного врядування; державна політика сприянB
ня розвитку громадянського суспільства в
Україні);
правове регулювання розвитку інформацій
ного суспільства (національна інформаційна
політика, державна політика у сфері розвитку
інформаційного суспільства, пріоритет дерB
жавної політики, пріоритетний напрям дерB
жавної політики);
правове регулювання інформатизації –
сукупність взаємопов’язаних організаційних,
правових, політичних, соціальноBекономічних,
науковоBтехнічних, виробничих процесів, що
спрямовані на створення умов для задоволенB
ня інформаційних потреб громадян і суспільстB
ва на основі створення, розвитку та викорисB
тання інформаційних систем, мереж, ресурB
сів, інформаційних технологій, побудованих
із застосуванням сучасної обчислювальної та
комунікаційної техніки;
правове регулювання захисту інформацій
них прав і свобод людини та громадянина;
правове регулювання функціонування та
розвитку медіапростору тощо.
Таким чином, структура правового регуB
лювання ДІП відображає основні складові
правового регулювання, детерміновані груB
пою відповідних принципів, є багатоступенеB
вою ієрархічною системою, в якій кожний елеB
мент пов’язаний один із одним. Кожний струкB
турний елемент ДІП сформований за ознаB
кою однорідності суспільних відносин, по кожB
ному з них ми пропонуємо на рівні державних
стратегій сформувати відповідні системоутB
ворюючі документи, що визначатимуть засаB
ди функціонування даного сегмента суспільB
них відносин, а також базуватимуться на заB
садах Концепції державної інформаційної
політики
Зберігаючи логіку дослідження, всю суB
купність законодавчих актів, що регулюють
суспільні відносини у сфері державної інB
формаційної політики, ми пропонуємо розB
глядати як модель нормативноBправових акB
тів, що складається з шести рівнів. Це відповіB
датиме наступності правових актів, логічній
послідовності викладення та презентації інB
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формаційноBправової ідеології, кореляції всіх
елементів ієрархічної системи.
Ми проаналізуємо один із елементів сисB
теми правового регулювання ДІП – правове
регулювання електронного врядування. ДогB
матикоBюридичний аналіз масиву законодавB
ства дозволив виділити основні нормативB
ноBправові акти, що є змістом даної підсистеB
ми. На нашу думку, таку підсистему, з огляду
на важливість питання саме державної інB
формаційної політики, формують такі осB
новні акти:
• розпорядження Кабінету Міністрів УкB
раїни «Про схвалення Концепції розвитку
електронного урядування в Україні» від
13.12.2010 р. № 2250Bр;
• Постанова Верховної Ради України «Про
діяльність Кабінету міністрів України, інB
ших органів державної влади із забезпечення
свободи слова, задоволення інформаційних
потреб, суспільства і розвитку інформаційної
сфери України» від 16.02.1999 р. № 430BXIV;
• Указ Президента України «Про СтратеB
гію державної політики сприяння розвитB
ку громадянського суспільства в Україні та
першочергові заходи щодо її реалізації» від
24.03.2012 р. № 212/2012;
• розпорядження Кабінету Міністрів УкB
раїни «Про схвалення Концепції створення
та функціонування інформаційної системи
електронної взаємодії державних електронB
них інформаційних ресурсів» від 05.09.2012 р.
№ 634Bр.;
• розпорядження Кабінету Міністрів УкB
раїни «Про схвалення Концепції реалізації
державної політики у сфері інформування та
налагодження комунікації з громадськістю з
актуальних питань європейської інтеграції
України на період до 2017 р.» від 27.03.2013 р.
№ 168Bр.
У Концепції розвитку електронного
врядування в Україні чітко визначено, що одB
ним із пріоритетів України є розвиток інфор
маційного суспільства, яке можна розглядати
як орієнтоване на інтереси людей, відкрите
для всіх і спрямоване на формування інноваB
ційної моделі розвитку високотехнологічне
суспільство, в якому кожен громадянин має
можливість створювати та накопичувати інB
формацію, знання, мати до них вільний досB
туп, користуватися й обмінюватися ними,
щоб дати змогу кожній людині повною міB
рою реалізувати свій потенціал для забезпеB
чення особистого і суспільного розвитку, підB
вищення якості життя. Таким чином важлиB
вим напрямом ДІП є розвиток інформаційB
ного суспільства. На цю обставину звертають
увагу й інші дослідники [12–14]. Разом із тим
слід зазначити, що цілі такого розвитку, виB
значені в аналізованому документі, не є зроB
зумілими, адже основна мета, як бачимо з
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визначення, полягає у тому, щоб дати змогу
кожній людині повною мірою реалізувати
свій потенціал; забезпечити особистий розвиB
ток, суспільний розвиток; підвищити якість
життя.
Ми вважаємо, що ця мета не зовсім відпоB
відає назві документа, адже згодом буде розB
роблено окремо Стратегію розвитку інфорB
маційного суспільства, в якій і визначатиB
муться мета та завдання.
Дуже скромно автори документа, що розB
глядається, лише зазначили про те, що електB
ронне врядування є одним із інструментів роз
витку інформаційного суспільства, впроваB
дження якого сприятиме створенню умов для
відкритого та прозорого державного управлінB
ня. Натомість безпосередньо електронне вряB
дування нормотворець визначив як форму
організації державного управління, що сприяє
підвищенню ефективності, відкритості та проB
зорості діяльності органів державної влади й
органів місцевого самоврядування з викорисB
танням інформаційноBтелекомунікаційних
технологій для формування нового типу дерB
жави, орієнтованої на задоволення потреб
громадян.
Основною складовою електронного вряду
вання є електронний уряд – єдина інфрастB
руктура міжвідомчої автоматизованої інфор
маційної взаємодії органів державної влади й
органів місцевого самоврядування між собою,
з громадянами і суб’єктами господарювання.
Заслуговує на увагу визначення поняття, осB
кільки (крім того, що потрібно налагоджуваB
ти інформаційну взаємодію) по суті в ньому
нічого не сказано, адже не визначено іманентB
них ознак електронного уряду, його основних
завдань, співвідношення з Кабінетом МіністB
рів України, організацією влади на місцях тоB
що. Укладачі Концепції зазначають, що основB
ним механізмом організації взаємодії між орB
ганами державної влади й органами місцевоB
го самоврядування, громадянами та суб’єктаB
ми господарювання повинен стати електронB
ний документообіг із використанням електB
ронного цифрового підпису. Іншими словами,
формується не зрозуміла система категорій:
електронний уряд – інформаційна взаємоB
дія; реальний уряд – проста взаємодія.
До основних напрямів розвитку електB
ронного врядування можна віднести: розвиB
ток інформаційного суспільства; розвиток
власно електронного врядування.
Якщо завдання першого напряму розгляB
датимуться в рамках окремої Стратегії РІС,
то щодо другого можна визначити напрями,
які складатимуть базу ДІП у даній сфері:
• комплекс організаційноBтехнологічних
заходів;
• чітке розмежування повноважень органів
державної влади й органів місцевого самовряB

дування щодо реалізації політики в інформа
ційній сфері;
• здійснення координації діяльності оргаB
нів державної влади і органів місцевого самоB
врядування на всіх рівнях;
• створення якісно нових форм організації
діяльності органів державної влади й органів
місцевого самоврядування;
• взаємодія з громадянами та суб’єктами
господарювання;
• надання доступу до державних інформаB
ційних ресурсів;
• створення можливостей щодо отриманB
ня електронних адміністративних послуг;
• створення можливостей щодо звернення
до органів державної влади й органів місцеB
вого самоврядування з використанням ІнB
тернету.
Висновки
Напрями державної інформаційної поліB
тики у сфері електронного урядування, джереB
лом формування яких, крім викладеного, стаB
ли визначені завдання електронного самоB
врядування, а також очікувані результати,
визначені у Концепції, що розглядається:
забезпечення захисту прав громадян на
доступ до державної інформації;
залучення громадян до участі в управлінB
ні державними справами;
удосконалення технології державного упB
равління;
підвищення якості управлінських рішень;
подолання «інформаційної нерівності»,
зокрема шляхом створення спеціальних центB
рів (пунктів) надання інформаційних послуг,
центрів обслуговування населення (колBцентB
рів), вебBпорталів надання послуг;
організація надання послуг громадянам і
суб’єктам господарювання в електронному
вигляді з використанням Інтернету й інших
засобів, насамперед за принципом «єдиного
вікна»;
надання громадянам можливості навчаB
тися протягом усього життя;
деперсоніфікація надання адміністративB
них послуг із метою зниження рівня корупції
в державних органах;
організація інформаційної взаємодії орB
ганів державної влади та органів місцевого
самоврядування на базі електронного докуменB
тообігу з використанням електронного цифB
рового підпису;
забезпечення передачі та довгостроковоB
го зберігання електронних документів у дерB
жавних архівах, музеях, бібліотеках, підтримB
ки їх в актуалізованому стані та надання досB
тупу до них;
підвищення ефективності державного упB
равління у результаті спрощення управлінсьB
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ких процедур, скорочення адміністративних
витрат, застосування сучасних методів дерB
жавного управління;
підвищення якості адміністративних поB
слуг та їх доступність;
забезпечення здійснення контролю за
ефективністю діяльності органів державної
влади й органів місцевого самоврядування;
забезпечення високого ступеня доступB
ності інформації про діяльність органів дерB
жавної влади й органів місцевого самоврядуB
вання, надання можливості громадянам і гроB
мадським організаціям безпосередньо брати
участь у процесах підготовки проектів рішень,
що приймаються на всіх рівнях державного
управління;
зменшення рівня корупції та тінізації екоB
номіки;
досягнення якісно нового рівня управління
державою та суспільством, зміцнення довіри
до інститутів держави.
Таким чином, складовим компонентом
системи правового регулювання ДІП вистуB
пає правове регулювання електронного вряB
дування. Проведений аналіз свідчить про необB
хідність уніфікації термінології з метою її поB
дальшої концептуалізації в рамках Концепції
державної інформаційної політики та подальB
шого їх застосування у відповідних державB
них програмах, а також формування конкретB
них механізмів та індикаторів контролю за реB
алізацією даних напрямів.
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МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ
В СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ
У статті визначаються зміст і сутність інформаційної функції держави, роль органів дер
жавної влади при реалізації інформаційної функції держави, простежується зв’язок інфор
маційної функції держави й інформаційної політики держави.
Ключові слова: інформаційна функція держави, функції держави, ознаки інформаційної
функції держави, інформаційна політика держави, класифікація функцій держави.

П

итання визначення та характеристиB
ки функції держави є одним із важлиB
вих не тільки для теорії держави та праB
ва, а й інших наук, серед яких важливе місце
посідає інформаційне право, оскільки інформаB
ція відіграє дуже важливу роль у формуванні
громадянського інформаційного суспільства.
Основними ознаками сучасного суспільстB
ва є зростання ролі інформації, індустрія інB
формаційних послуг, інформаційна економіB
ка, сучасні інтелектуальні інформаційні техB
нології та технології зв’язку, значний потенB
ціал науки, потреба фізичних та юридичних
осіб в інформації, високий рівень інформаційB
ноBправової культури всіх суб’єктів інфорB
маційних правовідносин. Для формування дерB
жавної інформаційної політики важливе знаB
чення мають її функції. Інформаційна функB
ція держави в умовах тотальної інформатиB
зації суспільних процесів набуває нового знаB
чення й отримує перспективу збагачення ноB
вим інструментарієм для її здійснення, що й
обумовлює актуальність теми.
Методологія формування та розвитку інB
формаційного права, кодифікації законодавB
ства України щодо інформації вже частково
закладена в опублікованих наукових і навB
чальних працях таких вітчизняних дослідниB
ків інформаційних правовідносин, як І. АрістоB
ва, В. Ліпкан, В. Залізняк, О. Кушнір, В. БасB
каков, М. Довгань, М. Дімчогло, Л. Капінус,
В. Гурковський, О. Золотар, Р. Калюжний,
В. Кірьян, О. Кохановська, І. Крегул, Г. КрасB
ноступ, Ю. Максименко, П. Матвієнко, Н. НоB
вицька, А. Новицький, О. Світличний, І. СоB
пілко, К. Татарникова, В. Цимбалюк, К. ЧереB
повський, М. Швець, О. Шепета та інші [1–7].
© О. Климентьєв, 2014

Зазначені автори розкривають сутність,
характеристики, чинники й окремі аспекти
інформаційних відносин, проте залишають
поза увагою питання інформаційної функції
держави та визначення її місця в системі інB
ших функцій держави.
Мета цієї статті полягає у з’ясуванні сутB
ності інформаційної функції держави й її
місця в системі функцій держави, часткоB
вому аналізі запропонованих класифікацій
функцій держави та визначенні основних
ознак інформаційної функції держави.
Функції держави виражають соціальну
природу держави та конкретизують її суть.
У загальному вигляді термін «функція» в пеB
рекладі з латинської означає здійснити, викоB
нати. Функції держави дуже тісно пов’язані з
завданнями, цілями та суттю держави, але не
зводяться до них. Залежно від того, які невідB
кладні проблеми та стратегічні завдання необB
хідно вирішувати суспільству, встановлюютьB
ся функції держави. Функції держави можна
визначити як основні напрями її діяльності, в
яких відображаються та конкретизуються її
завдання та цілі, виявляється сутність і соціальB
не призначення держави у суспільстві [8, с. 84].
Отже, узагальнивши низку існуючих докB
тринальних визначень, можемо стверджуваB
ти, що під функціями держави розуміють осB
новні законодавчо визначені напрями внутB
рішньої (національної) та зовнішньої (міжнаB
родної) діяльності, спрямовані на досягненB
ня встановленої мети.
Незважаючи на наявність у теорії права
значної кількості досліджень функцій дерB
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жави, для юридичної науки поняття інфорB
маційної функції держави є таким, що знаB
ходиться на стадії становлення. Відсутність
визначення інформаційної функції як на заB
конодавчому, так і доктринальному рівнях
(а саме відсутність обґрунтованих розвідок)
сприяє розробленню власного авторського
визначення.
Проведений нами контентBаналіз існуB
ючих у державноBправовій науці визначень
функцій держави уможливив резюмувати,
що під інформаційною функцією держави слід
розуміти основні напрями її діяльності, спряB
мовані на забезпечення інформаційних інтеB
ресів населення та держави в цілому як на
національному, так і міжнародному рівнях. На
нашу думку, сутність інформаційної функції
полягає в організації та забезпеченні системи
створення, збирання, одержання, поширення,
зберігання, використання, охорони, захисту
інформації, а також активній участі держави
(в особі її представницьких органів) у розB
витку світового інформаційного простору,
встановленні режиму використання інфорB
маційних ресурсів на основі рівноправного
співробітництва з іншими державами, шляB
хом здійснення відповідної інформаційної
політики.
Змістом інформаційної функції держави є
діяльність у сфері забезпечення основних
прав, свобод і відповідальності суб’єктів праB
ва, які беруть участь в інформаційних процеB
сах та інформатизації. Серед таких суб’єктів,
як і основних учасників інформаційних праB
вовідносин, – фізичні особи; юридичні особи;
об’єднання громадян і суб’єктів владних повB
новажень.
Держава виконує надзвичайно багато функB
цій, які вивчаються різними галузевими наB
уками. Теорія держави аналізує лише основні
функції держави, але не пропонує їх вичерпB
ного переліку, характеристик, ознак і т. д.
Функції держави можна класифікувати
за такими критеріями:
залежно від поділу влади – законодавчі,
виконавчоBрозпорядчі, судові та контрольноB
наглядові. Всі вони забезпечують функції упB
равління суспільством і державою. На нашу
думку, даний критерій не є обґрунтованим,
оскільки існує три гілки державної влади в
Україні – законодавча, виконавча та судова,
тому функції здійснюються в їх межах. ПроB
те ця класифікація не є загальноприйнятою,
її противники стверджують, що цим самим
функції держави ототожнюються з функціB
ями її окремих органів – законодавчих, викоB
навчих і судових [9, с. 61]. До одного з повноB
важень Верховної Ради України належить
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визначення засад внутрішньої та зовнішньої
політики; інформаційна функція, безпосеB
редньо, може бути реалізована шляхом прийB
няття відповідних норм стосовно зовнішньої
та внутрішньої інформаційної політики. Як
орган виконавчої влади Кабінет Міністрів
України має повноваження щодо здійснення
внутрішньої та зовнішньої політики держаB
ви, здійснює заходи щодо забезпечення обоB
роноздатності і національної безпеки УкраB
їни (інформаційної безпеки), громадського
порядку. Підтвердженням того, що інформаB
ційну функцію виконують всі органи дерB
жавної влади, є активно реалізована у світі конB
цепція «eBstate», суть якої полягає в активноB
му використанні всіма державними органаB
ми у своїй повсякденній діяльності інфорB
маційних технологій;
залежно від їх ролі в суспільстві – основні
(такі напрями діяльності держави, без здійB
снення яких вона не може нормально функB
ціонувати та розвиватися – функції оборони
країни, охорони прав і свобод громадян тоB
що) і неосновні (є складовими елементами
основних функцій, але окремо не розкриваB
ють сутності держави, наприклад, зміцнення
збройних сил). На нашу думку, зазначений
поділ є дещо відносним; пояснити це можемо
тим, що кожна країна існує не ізольовано від
інших, а відповідно до принципу міжнародB
ного права (а саме – принципу співробітницB
тва) постійно вступає в ті чи інші зносини з
іншими державами і не можна зазначати про
реалізацію спочатку основних, а потім неосB
новних функцій. У даному випадку інфорB
маційна функція може виступати як основна,
оскільки її прояви всередині та за межами
країни є постійними, та не може бути тимчаB
совою або взагалі одноразовою;
залежно від сфери впливу та здійснення –
внутрішні (забезпечують внутрішню політику
держави) і зовнішні (забезпечують зовнішню
політику держави). Слід також пам’ятати,
що зовнішня політика будьBякої держави є
логічним продовженням внутрішньої політиB
ки, а внутрішня політика, як і законодавство,
не може суперечити нормам міжнародного
права, згода на обов’язковість яких надана
законодавчим органом (Верховною Радою УкB
раїни). У сучасній науці можна спостерігати
тенденцію до відмови від класифікації функB
цій держави на внутрішні та зовнішні, осB
кільки ті й інші тісно пов’язані між собою, діB
ють у певній єдності, доповнюючи одна одну,
тому що сьогодні будьBякій державі властиві
загальні функції, що здійснюються як усереB
дині країни, так і за її межами [10, с. 176]. За
даною класифікацією зазначаємо, що інфорB
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маційна функція держави відноситься як до
внутрішніх, так і до зовнішніх;
залежно від сфери суспільного життя –
економічні, політичні, соціальні, гуманітарні,
екологічні, ідеологічні, інформаційні, кульB
турні, освітні та ін.;
залежно від терміну виконання – постійні
(здійснюються протягом всього часу існуB
вання держави; до цього виду належать, наB
приклад, забезпечення інформаційної безпеки
тощо) і тимчасові (що здійснюються протяB
гом певного періоду існування держави чи
пов’язані з певним фактом; прикладом може
бути розроблення конституційного законоB
давства). За даним критерієм інформаційна
функція може бути віднесена до обох видів,
оскільки забезпечення права населення на
доступ до інформації про якість харчових проB
дуктів, до правової інформації, до інформації
про навколишнє середовище є постійним, а
от ліквідація наслідків інформаційної війни,
як приклад, є тимчасовою.
Заслуговує на увагу те, що не всі правоB
знавці виділяють інформаційну функцію як
самостійну. Так, О. Скакун у класифікації
функцій держави інформаційну виділяє за
засобами її діяльності разом із законодавчою,
виконавчою, судовою, правоохоронною та за
сферами (об’єктами), і разом з політичною,
економічною, екологічною, культурною наB
лежить, як до внутрішніх, так і зовнішніх
функцій [10, с. 177].
На даний час (події Євромайдану та в КриB
му) інформаційна функція держави, нарівні з
іншими, повинна бути «виведена» на перший
план, оскільки формування та підтримка поB
зитивного іміджу країни, а також подальше
отримання допомоги від інших країн є одним
із першочергових завдань держави.
Основні завдання та цілі держави на певB
ній стадії її розвитку зумовлені економічниB
ми, політичними, соціальними й іншими умоB
вами її існування. У зв’язку з цим основні
напрями її діяльності, тобто її функції, мають
об’єктивний характер, зумовлений потребаB
ми життя, суспільства. Здійснення функцій
держави має постійний, систематичний хаB
рактер та відбувається протягом усього часу
існування об’єктивно зумовлених завдань,
що стоять перед державою. Вони виникають,
здійснюються і розвиваються відповідно до
тих завдань, що належить виконувати дерB
жаві у конкретних історичних умовах.
Держава повинна виконувати свої функB
ції у притаманних їй формах, застосовувати
у своїй діяльності різні методи. Розрізняються
правові та неправові форми реалізації функB
цій держави.

Методи здійснення функцій держави доB
сить різноманітні. До методів здійснення
державних функцій у найзагальнішому вигляB
ді відносять переконання, заохочення та приB
мус [9, с. 68]. На нашу думку, при здійсненні
інформаційної функції відбувається поєднанB
ня цих методів. Крім названих методів, інB
формаційній функції держави притаманний
метод інформаційного впливу, оскільки дерB
жава через засоби масової інформації інфорB
мує населення про прийняті нормативноB
правові акти, державні рішення, формує гроB
мадську думку, цілеспрямовано регулює інB
формаційні потоки тощо. Інформація посеB
редньоBрегулятивно впливає на свідомість,
поведінку людей.
Визначаючи місце інформаційної функB
ції в системі функцій держави, слід, на нашу
думку, зупинитися на виділенні їх основних
ознак. ПоBперше, всі функції держави є диB
намічними; це підтверджується, перш за все,
наведеною класифікацією, а також тим, що
суспільне життя постійно змінюється, відбуB
ваються зміни і в інформаційному суспільстB
ві, зокрема виникає нагальна потреба «зреB
агувати» на ці зміни шляхом проведення відB
повідної державної політики, тобто реалізуB
вати ту чи іншу функцію держави. ПоBдруге,
існують певні форми їх здійснення. Стосовно
інформаційної функції, то основними правоB
вими формами реалізації інформаційної функB
ції держави можна назвати діяльність уповB
новажених державних органів у межах визнаB
ченої законодавством компетенції. ПоBтретє,
існування тієї чи іншої функції держави зуB
мовлюється необхідністю реалізації потреб
та інтересів населення і держави в цілому.
ПоBчетверте, функції виникають одночасно
з формуванням суспільства. ПоBп’яте, в функB
ціях відбувається безпосереднє вираження
напрямів державної політики.
Перелік наведених ознак не є вичерпним
і може бути об’єктом окремого наукового доB
слідження.
Розуміння необхідності впорядкування
інформаційних процесів, доцільності створенB
ня ефективного організаційноBправового меB
ханізму, регулювання національних інфорB
маційних відносин і значення діяльності УкB
раїнської держави в цих процесах закріплене
вже на початковому етапі її становлення як
суверенної держави. Вважається, що формуB
вання інформаційної функції держави було
здійснене в Законі України «Про інформаB
цію» [11, с. 113], в якому зазначено, що основB
ними напрямами інформаційної політики є
забезпечення доступу кожного до інформаB
ції; забезпечення рівних можливостей щодо
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створення, збирання, одержання, зберігання,
використання, поширення, охорони, захисту
інформації; створення умов для формування
в Україні інформаційного суспільства; забезB
печення інформаційної безпеки України; сприB
яння міжнародній співпраці в інформаційB
ній сфері та входженню України до світового
інформаційного простору. Цей процес запоB
чаткував становлення та розвиток регулюB
вання не тільки інформаційних правовідноB
син, а й безпосередньо інформаційної функB
ції Української держави, яка охоплює конB
кретну об’єктивно обумовлену самостійну
сферу суспільних відносин – інформаційну.
Основна роль нашої держави в інформаB
ційній сфері, приймаючи до уваги положенB
ня Концепції національної програми інфорB
матизації, нормативноBправових актів, що
визначають мету, основні завдання державB
ної інформаційної політики, – створення праB
вових, організаційноBтехнічних та інших умов
для реалізації інформаційних прав людини
та громадянина, інформаційних потреб сусB
пільства, формування системи національних
інформаційних ресурсів, забезпечення націоB
нальної інформаційної безпеки, побудова інB
формаційного суспільства [11, с. 113].
Розвиток інформаційної функції держаB
ви також тісно пов’язаний із закріпленням
інформаційних прав у статтях 17, 31, 32, 34, 50
та інших. Конституції України, оскільки ці
права є основними при її реалізації.
Здійснення інформаційної функції дерB
жави, на нашу думку, безпосередньо залеB
жить і від якості та можливості поширення її
державних інформаційних ресурсів, які є
складовою стратегічних ресурсів країни й одB
ночасно національної інфраструктури. НеB
зважаючи на створення значної кількості дерB
жавних інформаційних ресурсів, діяльність
державних установ та організацій щодо їх
формування і використання є неузгодженою,
що призводить до виникнення певних трудноB
щів при формуванні єдиного інформаційного
середовища та, як наслідок, до низького рівB
ня інформаційного й аналітичного забезпеB
чення діяльності державних органів.
Слід зазначити, що фактором подолання
відставання України в галузі інформатизації
та реалізації інформаційної політики має буB
ти державна політика інформатизації УкраB
їни, відповідна Національна програма інфорB
матизації й ефективний механізм її реалізаB
ції. Необхідно здійснити комплекс масштабB
них і ресурсоємних завдань (проектів), які в
своїй сукупності повинні скласти основу ПроB
грами, що також безпосередньо залежить і
від якості реалізації інформаційної функції
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держави. Пріоритети повинні бути не постійB
ними, а визначатися на певний період і кориB
гуватися залежно від ситуації.
Разом із тим ступінь розбудови інфорB
маційного суспільства в Україні (порівняно
із світовими тенденціями) є недостатнім і не
відповідає потенціалу та можливостям УкраB
їни, оскільки: ефективність використання фіB
нансових, матеріальних, кадрових ресурсів,
спрямованих на інформатизацію, впроваB
дження ІКТ у соціальноBекономічну сферу є
низькою; наявне відставання у впровадженні
технологій електронного бізнесу, електронB
них депозитаріїв, використанні безготівкоB
вих розрахунків за товари і послуги тощо, обB
межене використання електронних докуB
ментів та електронного цифрового підпису;
рівень інформатизації окремих галузей екоB
номіки, деяких регіонів держави є низьким;
розвиток нормативноBправової бази інфорB
маційної сфери недостатній; створення інфраB
структури для надання органами державної
влади й органами місцевого самоврядування
юридичним і фізичним особам інформаційних
послуг з використанням мережі Інтернет відB
бувається повільно; рівень комп’ютерної й
інформаційної грамотності населення є недоB
статнім, впровадження нових методів навB
чання із застосуванням сучасних ІКТ – поB
вільним; рівень інформаційної представлеB
ності України в ІнтернетBпросторі є низьким,
а присутність україномовних інформаційних
ресурсів – недостатньою.
Основним завданням розвитку інфорB
маційного суспільства в Україні є сприяння
кожній людині на засадах широкого викоB
ристання сучасних ІКТ можливостей створюB
вати інформацію та знання, користуватися й
обмінюватися ними, виробляти товари та наB
давати послуги, повною мірою реалізовуючи
свій потенціал, підвищуючи якість свого житB
тя і сприяючи сталому розвитку країни на
основі проголошених цілей і принципів.
Висновки
Інформаційна функція держави є порівB
няно новою та потребує свого детального
дослідження, вироблення категоріального
апарату. В силу своєї відкритості вона поB
винна реалізовуватися із залученням усіх орB
ганів державної влади, кожного окремого суB
б’єкта інформаційних правовідносин. У свою
чергу, забезпечення інформаційної функції
має сприяти інтеграції України у глобальний
інформаційний простір.
Інформаційна функція держави займає
ключову позицію серед інших функцій дерB
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жави та взаємопов’язана з ними. Адже інші
функції держави не можуть здійснюватися
без попереднього інформування громадян про
їх зміст (наприклад, до проведення референB
думу чи виборів, як прояву політичної функB
ції держави, населення інформують про пиB
тання, яке буде винесено на розгляд, або канB
дидатури осіб, які балотуються на виборні
посади). БудьBякий вплив держави на свідоB
мість чи поведінку особи, соціальну групу чи
суспільство в цілому здійснюється через інB
формаційні канали – засоби масової інфорB
мації: офіційні друковані видання, телебаB
чення, Інтернет тощо.
Функції держави та методи їх здійснення
характеризують сутність, соціальне признаB
чення і роль держави в суспільстві, а що стоB
сується інформаційної політики, то вона виB
ражається шляхом здійснення відповідної
інформаційної функції держави.
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У статті досліджуються наукова доктрина та чинне вітчизняне законодавство щодо ви
значення понять «режим», «правовий режим», «правовий режим податкової інформації»,
аналізується співвідношення поняття «правовий режим» з іншими суміжними поняттями.
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З

аконодавець і засоби масової інформаB
ції доволі часто оперують такими слоB
восполученнями, як «візовий режим»,
«пільговий режим», «режим надзвичайного стаB
ну», «режим військового стану», «паспортний
режим», «режим законності», «режим інфорB
мації» тощо. У Податковому кодексі також виB
користовується низка понять, які пов’язані з
поняттям «режим»: податковий режим, режим
оподаткування, загальний режим оподаткуB
вання, спеціальний податковий режим, спеціальB
ний режим оподаткування, режим податкової
застави, режими розстрочення та відстроченB
ня сплати податкових платежів, спеціальний реB
жим оподаткування тощо.
Однак, незважаючи на широку вживаність
цих понять у наукових колах і нормативноB
правових актах, нині відсутнє їх узгоджене,
уніфіковане бачення в юридичній доктрині.
Дослідження питань, що стосуються праB
вового режиму податкової інформації, має
важливе практичне та теоретичне значення,
оскільки наявність певного правового режиB
му вказує на специфічний порядок правовоB
го регулювання певних суспільних відносин.
Особливо важливим є дослідження правовоB
го режиму податкової інформації.
Зазначимо, що порушена проблематика у
межах окремих аспектів у юридичній науці
розглядається такими вченими, як В. БаскаB
ков, В. Гавловський, М. Гуцалюк, М. Дімчогло,
В. Залізняк, В. Коваль, Б. Кормич, В. Ліпкан,
О. Логінов, Ю. Максименко, П. Матвієнко,
В. Теремецький, О. Стоєцький, В. Цимбалюк,
Л. Харченко, К. Череповський, М. Швець,
Т. Шевцова, О. Шепета тощо.
Метою цієї статті є визначення поняття й озB
нак правового режиму податкової інформації.
Поняття «режим» походить від французьB
кого «regime» – порядок (упорядковувати)
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[1, с. 722] і латинського «regimen» – управB
ління [2, с. 493]. У тлумачних словниках цей
термін має декілька трактувань [3, с. 1005]:
• державний лад, сукупність засобів, меB
тодів, способів здійснення влади;
• суворо встановлений розпорядок житB
тя, праці;
• система обов’язкових правил, вимог,
норм, принципів, встановлених для якогоB
небудь виду діяльності;
• умови діяльності, існування чогоBнебудь;
певний стан, положення, статус.
Зазначені трактування використовуютьB
ся при інтерпретації цього терміна й у галузеB
вих наукових дослідженнях. На думку О. КреB
стьянінова, режим – це сукупність правил,
норм, заходів, необхідних для досягнення
тієї або іншої мети [4, с. 90]. С. Ківалов, Л. Біла
стверджують, що під режимом слід розуміти
державний лад, спосіб правління; точно встаB
новлений розпорядок життя, праці, відпочинB
ку тощо; систему правил, законів, запроваджуB
ваних для досягнення мети; умови діяльносB
ті, існування [5, с. 37].
Деякі науковці вважають, що поняття «реB
жим» слід тлумачити в широкому та вузькоB
му розумінні. Режим у широкому розумінні
охоплює систему заходів, які використовуB
ються для досягнення поставлених перед ниB
ми цілей [6, с. 113–114]; режим у вузькому роB
зумінні – це сукупність правил поведінки [7,
с. 176].
Детальний розгляд наукових позицій щоB
до розуміння поняття «режим» дозволило
І. Соколовій дійти такого висновку: «Під
«режимом» одні вчені розуміють метод або
спосіб, або їх сукупність, другі – систему заB
гальнообов’язкових принципів або правил,
треті – сукупність правових норм, четверті –
точно або суворо встановлений розпорядок,
п’яті – систему засобів, шості – певний компB
лекс ознак тощо» [8, с. 9].
© О. Мандзюк, 2014
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Викладене свідчить, що поняття «режим»
багатозначне; нині воно все інтенсивніше
впроваджується в юридичну доктрину та заB
конодавство. Поняття «режим» і «правовий
режим» застосовуються й у міжнародних доB
кументах. Однак у жодному з вітчизняних
правових документів дефініції «режим» чи
«правовий режим» не визначаються.
Аналіз нормативноBправових актів у даB
ному контексті дозволив дійти висновку, що
у деяких правових документах під ними роB
зуміється певний порядок введення, припиB
нення, дії, особливості діяльності органів дерB
жавної влади й органів місцевого самоврядуB
вання, підприємств, установ і організацій,
специфіка додержання прав і свобод людини
та громадянина, а також прав і законних інB
тересів юридичних осіб, відповідальність за
порушення вимог або невиконання заходів
правового режиму (Закон України «Про праB
вовий режим воєнного стану», Закон УкраB
їни «Про правовий режим надзвичайного стаB
ну» тощо). Зазначені терміни розуміють таB
кож як особливий статус того чи іншого об’єкB
та, особливий порядок нормативноBправовоB
го регулювання певних суспільних відносин
(Закон України «Про правовий режим майB
на у Збройних Силах України», Закон УкраB
їни «Про спеціальний режим інноваційної
діяльності технологічних парків» тощо).
Одним із перших ввів до наукового обігу
термін «режим» С. Алексєєв. На його думку,
правовий режим – це порядок регулювання,
який виражений у комплексі правових заB
собів, що характеризують особливе поєднанB
ня взаємодіючих між собою дозволів і забоB
рон, а також позитивних зобов’язань, які утB
ворюють особливу спрямованість регулюванB
ня [9, с. 185]. Правовий режим розглядається
дослідником як свого роду збільшений блок
у спільному арсеналі правового інструменB
тарію, певний комплекс правових засобів. Із
цієї точки зору ефективне використання праB
вових засобів при вирішенні тих чи інших
спеціальних завдань значною мірою полягає
в тому, щоб вибрати оптимальний для виріB
шення відповідного завдання правовий реB
жим, майстерно відпрацювати його згідно із
специфікою цього завдання та змістом сусB
пільних відносин, що регулюються [10, с. 243].
Навіть поверхневий аналіз наведеного виB
значення дає можливість піддати певному
сумніву його правильність, оскільки воно збіB
гається з такою юридичною категорією, як
«метод правового регулювання».
Н. Матузов та А. Малько розглядають
правовий режим як особливий порядок праB
вового регулювання, який виражається у певB
ному поєднанні юридичних засобів і створює
бажаний соціальний стан і конкретний стуB
пінь сприятливості або несприятливості для

задоволення інтересів суб’єкта права. Іншими
словами, режим – це система умов й методів
здійснення правового регулювання, «розпоB
рядок» дії права, його функціональна харакB
теристика [11, с. 17–18].
Л. Морозова визначає правовий режим
як результат нормативного впливу на суспільB
ні відносини системи юридичних засобів, що
властиві конкретній галузі права та забезпеB
чують нормальне функціонування даного
комплексу суспільних відносин [12, с. 176].
На думку Є. Шамсумової, правовий реB
жим – це особливий порядок законодавчого
регулювання діяльності суб’єктів права у
різноманітних сферах суспільних відносин
або на певних об’єктах, який складається з
встановлення механізму забезпечення факB
тичної реалізації системи стимулів, нормаB
тивів, гарантій, заборон, зобов’язань, обмеB
жень, а також їх виконання, застосування заB
ходів примусу та притягнення винних до відB
повідальності [13, с. 71–72].
В. Корєльський, В. Перевалов розуміють
правовий режим як специфіку юридичного
регулювання певної сфери суспільних відноB
син за допомогою різних юридичних засобів
[14, с. 265]. Позиція інших фахівців теорії
держави та права вважає, що правовий реB
жим – це певний порядок правового регулюB
вання, який забезпечується через особливе
поєднання залучених для його здійснення
способів, методів і типів правового регулюB
вання [15, с. 410].
В. Ісаков визначає правовий режим як
соціальний режим певного об’єкта (явища,
процесу, соціальної підсистеми), закріплеB
ний нормами права та забезпечений сукупB
ністю юридичних засобів [16, с. 34–39].
Лаконічністю та неоднозначністю вирізняB
ється визначення цього поняття, запропоноB
ване Д. Лук’яновим, С. Погребняком та В. СмоB
родинським: правовий режим – це сукупB
ність характерних за природою та специфічB
них за юридичним змістом правових засобів
[17, с. 95]. В інших сучасних наукових розB
відках під правовим режимом розуміють засB
новану на загальних засадах регулювання суB
купність взаємопов’язаних між собою правоB
вих засобів, які забезпечують стійке нормаB
тивне впорядкування певної сфери суспільB
них відносин, виражають ступінь жорсткості
юридичного регулювання, сприятливості чи
несприятливості для задоволення інтересів
суб’єктів права, припустимий рівень їх активB
ності [8, с. 9].
Дещо схожої позиції дотримуються й інB
ші фахівці цієї тематики: правовий режим –
це особливий порядок правового регулюванB
ня, що виражається в певному поєднанні
юридичних засобів, що створює бажаний соB
ціальний стан і конкретну ступінь сприятлиB
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вості або несприятливості для задоволення
інтересів суб’єктів права [18, с. 8].
Та чи лише правовий режим має на меті
створити бажаний соціальний стан і конB
кретний ступінь сприятливості або несприятB
ливості для задоволення інтересів суб’єктів
права? На нашу думку, така мета є основною
ідеєю права як регулятора суспільних відноB
син. Саме право в сучасному світі покликане
задовольнити інтереси всіх членів суспільства,
створити необхідні умови для їх задоволення.
Аналіз зазначених позицій свідчить, що
поняття «правовий режим», як правило, репреB
зентується крізь призму особливого порядку
правового регулювання, найбільш важливих
суспільних відносин шляхом встановлення
відповідних норм права та застосування санкB
цій за їх порушення. Таким чином, поняття
«правовий режим» безпосередньо перетиB
нається з іншими суміжними поняттями: «меB
ханізм правового регулювання», «метод праB
вового регулювання», «тип правового регулюB
вання». Виникає питання: чи необхідно впроB
ваджувати це поняття в юридичну доктрину
у разі наявності інших встановлених і розB
роблених понять? У роботах з теорії держави
та права надається таке визначення цих поB
нять [19, с. 176]:
• механізм правового регулювання – це
взята в єдності система правових засобів, споB
собів, форм, за допомогою яких здійснюєтьB
ся результативне врегулювання суспільних
відносин, задовольняються інтереси суб’єктів
права, встановлюється та забезпечується праB
вопорядок (належне у праві стає сущим);
• метод правового регулювання – це суB
купність способів і прийомів, за допомогою
яких упорядковуються суспільні відносини
визначеного виду;
• тип правового регулювання – це особB
ливий порядок правового регулювання, що
виражається в певному поєднанні способів
для задоволення інтересів суб’єкта права.
Отже, якщо метод правового регулюванB
ня охоплює способи та прийоми, за допомоB
гою яких упорядковуються певні суспільні
відносини, то тип правового регулювання –
це результат поєднання певних способів і
прийомів, за допомогою яких упорядковуB
ються певні суспільні відносини. Щодо поB
няття «механізм правового регулювання», то
воно порівняно з іншими поняттями найB
більш широке, «об’ємне», оскільки охоплює
всі явища правової дійсності та засоби (норB
ми права, суб’єктивні права й юридичні обоB
в’язки, правозастосовні акти (акти застосуB
вання норм права), способи правового регуB
лювання (дозвіл, зобов’язання, заборона) тоB
що). Ці правові засоби і способи перебуваB
ють у взаємозв’язку та взаємодії. Щодо мехаB
нізму правового регулювання, то це поняття
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визначає складну, системну природу правоB
вого регулювання, що охоплює різні юриB
дичні засоби, форми, способи, їх варіації тощо.
Можна порівняти співвідношення поB
нять «правовий режим» і «механізм правовоB
го регулювання» як співвідношення практиB
ки та теорії, де теорією виступає механізм
правового регулювання, а практикою – праB
вовий режим.
Т. Мінка зазначає, що поняття «правовий
режим» не можна ототожнювати з поняттям
«механізм правового регулювання». ПравоB
вий режим здійснюється через механізм праB
вового регулювання. Якщо механізм правоB
вого регулювання – юридична категорія, що
показує як здійснюється правове регулюванB
ня, то правовий режим – змістовна його хаB
рактеристика, яка показує як реалізується
механізм правового регулювання. Отже, праB
вовий режим реалізується через механізм
правового регулювання, який є загальним
порядком, процесом дії та реалізації права
[20, с. 127]. Разом із тим не можемо підтримаB
ти точку зору Т. Мінки, згідно з якою «праB
вове регулювання є статичним явищем, яке,
трансформуючись в інше правове явище –
правовий режим, визначає динаміку правовоB
го регулювання. Правовий режим як зовнішB
ній прояв правового регулювання визначає
динаміку права в єдності його елементів. ОтB
же, правовий режим відображає порядок диB
наміки правовідносин, дії їх учасників, заB
собів правового впливу у просторі та часі»
[20, с. 127], адже правовий режим відображає
фактичний результат дії механізму правовоB
го регулювання на конкретне коло суспільB
них відносин.
Таким чином, поняття «правовий режим»
посідає особливе місце в системі правовоB
го регулювання, є самостійною правовою каB
тегорією, яка сутнісно вирізняється зBпоB
між низки інших суміжних юридичних каB
тегорій.
Крім того, Л. Заморська вважає, що поB
ширеність вживання категорії «правовий реB
жим» в юридичній доктрині зумовлена тим,
що вона допомагає лаконічно та влучно виB
разити комплекс правових засобів, які застоB
совуються у регулюванні тієї чи іншої сфери
суспільних відносин [21, с. 20].
Слід зазначити, що дослідженню складB
ної природи правового режиму, його струкB
турі та різноманіттю приділяється недосB
татньо уваги. Ще складніша ситуація з виB
значенням поняття «правовий режим податB
кової інформації». Так, на думку деяких наB
уковців визначити правовий режим інфорB
мації дуже складно, а іноді й неможливо [22,
с. 19], у зв’язку з тим, що не може існувати
єдиного правового режиму для різних видів
інформації [23, с. 32].
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Ми не погоджуємося з В. Баскаковим, що
якщо відкрита інформація не має чітко визнаB
ченого правового режиму в силу своєї досB
тупності, відкритості, свободи циркулюванB
ня тощо, оскільки аналіз нормативноBправоB
вого регулювання інформаційних відносин
дозволяє констатувати наявність низки норB
мативноBправових актів, де чітко визначені
права, обов’язки людини та громадянина,
повноваження відповідних інституцій, види
юридичної відповідальності за їх порушення
тощо у сфері відкритої інформації. НезважаB
ючи на доступність, відкритість і свободу цирB
кулювання такої інформації, все ж слід вести
мову про наявність правового режиму відкриB
тої інформації, перш за все тієї відкритої інB
формації, що пронизує діяльність відповідB
них державних органів. Зокрема, це підтверB
джується нормами податкового законодавстB
ва, де чітко визначається механізм надання
доступу до відкритої податкової інформації,
порядок розмежування відкритої податкоB
вої інформації та податкової інформації з обB
меженим доступом.
Слід зазначити, що у Законі України «Про
інформацію» використовується термін «праB
вові режими інформації» без надання дефіB
ніції цього поняття. Не менш поширеними у
юридичній літературі та вітчизняному законоB
давстві є терміни «режим доступу до інфорB
мації», «правовий режим інформаційних реB
сурсів» і «правовий статус інформації». ІноB
ді дослідники даної тематики ці терміни отоB
тожнюють [24], однак співвідношення цих
понять науковцями не досліджується. Так,
І. Бачило оперує поняттям «правовий режим
інформаційних ресурсів» [25, с. 99] і «правоB
вий режим информаційних технологій, інB
формаційних систем і мереж» без надання виB
значень цих понять. Інший російський фахіB
вець інформаційного права О. Городов доB
сліджує «правовий режим інформації» та виB
ди режимів залежно від доступу до інформаB
ції [26, с. 74], однак не визначає поняття «праB
вовий режим інформації».
Б. Кормич використовує різноманітну
термінологію без авторської її інтерпретаB
ції: «правовий режим державної таємниці»,
«правовий режим інформації з обмеженим
доступом», «режими доступу до інформації»
[27]. А. Марущак користується терміном
«правовий статус інформації», характеризуB
ючи інформацію залежно від режимів доB
ступу [28].
Т. Чернишова також оперує поняттям
«правовий режим інформації», під яким роB
зуміє передбачений нормативноBправовими
актами, а також міжнародними договорами
особливий порядок створення, зберігання,
використання, розповсюдження та захисту інB
формації з метою забезпечення прав та інтеB

ресів суб’єктів інформаційних правових відB
носин [29, с. 99]. Запропоноване визначення
базується на нормах ст. 5 Закону України «Про
інформацію», відповідно до якої кожен має
право на інформацію, що передбачає можB
ливість вільного одержання, використання,
поширення, зберігання та захисту інфорB
мації, необхідної для реалізації своїх прав,
свобод і законних інтересів, а також нормах
ст. 9 цього ж акта, де зазначається, що основB
ними видами інформаційної діяльності є ствоB
рення, збирання, одержання, зберігання, виB
користання, поширення, охорона та захист інB
формації.
У цілому погоджуючись із запропоноваB
ною інтерпретацією поняття «правовий реB
жим інформації», зазначимо, що особливий
порядок правового регулювання – це лише
одна з характеристик (елементів) правового
режиму, оскільки є іншою юридичною катеB
горією – тип правового регулювання. Крім
типу правового регулювання, до правового
режиму належать і інші юридичні засоби.
Викладене дозволяє виокремити концепB
туальні засади, на яких базується авторське
бачення поняття «правовий режим податкоB
вої інформації»:
• податкова інформація – це суспільно
значимі відомості та/або дані, які можуть буB
ти збережені на матеріальних носіях або відB
ображені в електронному вигляді, створені чи
одержані податковими органами у межах повB
новажень, передбачених законодавством із
метою забезпечення ефективного функціонуB
вання системи оподаткування;
• правовий режим – це особливий поряB
док правового регулювання певних суспільB
них відносин з метою задоволення інтересів
суб’єкта права, що здійснюється за допомогою
системи спеціальних юридичних засобів;
• податкова інформація охоплює такі види
інформації, як податкова таємниця, податкоB
ва службова інформація та відкрита податкова
інформація; основними видами інформаційB
ної діяльності є створення, збирання, одерB
жання, зберігання, використання, поширенB
ня, охорона та захист інформації.
Висновки
Правовий режим податкової інформації –
це передбачений чинним законодавством
особливий порядок правового регулювання
суспільних відносин, що здійснюється за доB
помогою системи спеціальних юридичних
засобів у сфері суспільно значимих відомосB
тей та/або даних, які можуть бути збережені
на матеріальних носіях або відображені в
електронному вигляді, що створені чи одерB
жані податковими органами у межах повноB
важень, передбачених законодавством із меB
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тою забезпечення ефективного функціонуB
вання системи оподаткування.
Основними ознаками правового режиму
податкової інформації є:
особливий порядок правового регулюB
вання суспільних відносин у сфері оподаткуB
вання (податкових відносин) щодо створенB
ня, збирання, одержання, зберігання, викоB
ристання, поширення, охорони та захисту
інформації;
здійснюється за допомогою системи різB
номанітних спеціальних засобів;
закріплений у чинному законодавстві УкB
раїни;
метою такої діяльності є забезпечення
ефективного функціонування системи опоB
даткування шляхом реалізації інформаційних
прав і свобод людини та громадянина у сфері
оподаткування, а також інформаційної діяльB
ності податкових органів.
Слід зазначити, що окреслені вище ознаB
ки правового режиму податкової інформації
є загальними для всіх видів податкової інB
формації. Зрозуміло, що правовий режим
відкритої податкової інформації має певні
відмінності щодо податкової інформації з обB
меженим доступом. А тому важливим напряB
мом наукового дослідження є розкриття спеB
цифіки правового режиму конкретного виду
податкової інформації.
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Of scientific doctrine and national legislation regarding definitions of «regime», «legal regime»,
«legal regime of tax information», outlines the value concept of «legal regime» with other related con
cepts.
В статье исследуются научная доктрина и действующее отечественное законодательство от
носительно определения понятий «режим», «правовой режим», «правовой режим налоговой инфор
мации», анализируется соотношение понятия «правовой режим» с другими смежными понятиями.
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Н

а сучасному етапі система правоохоB
ронних органів та органів внутрішніх
справ (далі – ОВС) України не здатB
на повною мірою чітко й ефективно реагуB
вати на сучасні виклики. Правовою основою
діяльності ОВС є Конституція України, в якій
викладені основні принципи діяльності цих
органів: позапартійність, верховенство права
та законності, повага до прав і свобод людини
та громадянина, відповідальність, професіонаB
лізм, демократична підзвітність і прозора діB
яльність. Проте на даний час у нашій державі
зазначені принципи не є визначальними для
забезпечення належної діяльності ОВС. Із розB
витком законодавства та його правозастосовB
чої практики в Україні виникає значна кільB
кість проблем, пов’язаних із прийняттям веB
ликої кількості різних законодавчих актів.
Адже, приймаючи нові норми та кодифіковаB
ні акти, законодавчий орган значною мірою
ще не передбачає наслідків правозастосовчої
практики.
Важливим напрямом сучасних досліджень
у сфері юриспруденції має стати розгляд
співвідношення нормативноBправових актів
на предмет співіснування у системі законоB
давства України, прикладом чого є пропоноB
вана стаття. Ця проблема активно досліджуB
ється сучасними науковцями. А. Чемирис,
М. Лесечко, В. Авер’янов, О. Клюєв, С. КіваB
лова, Ю. Битяк, О. Дьяченко, І. Голосніченко
й інші розглядали окремі аспекти визначеної
проблематики, проте порівняльні особливості
зазначених нормативних актів з даного пиB
тання потребують спеціального дослідження.
Метою цієї статті є з’ясування принципів
управління якістю в системі ОВС України
та їх закріплення у законодавстві.
Міліція України – складова частина
ОВС України, що відіграє провідну роль у
© О. Бідей, 2014

загальнодержавній системі забезпечення
громадського порядку, громадської безпеки
та боротьби із злочинністю.
Згідно із ст. 1 Закону України «Про міB
ліцію» від 20.12.1990 р. міліція в Україні –
державний озброєний орган виконавчої влаB
ди, який захищає життя, здоров’я, права та
свободи громадян, власність, природне сеB
редовище, інтереси суспільства і держави
від протиправних посягань. Діяльність міB
ліції будується на принципах законності, гуB
манізму, поваги до особи, соціальної спраB
ведливості, гласності, взаємодії з трудовими
колективами, громадськими організаціями
та населенням.
Переходячи до розгляду питання щодо
принципів управління правоохоронною сисB
темою України, слід зазначити, що ця пробB
лематика набуває особливої значущості за
умов конституційної реформи, посилення
ролі та функцій виконавчої гілки влади у
суспільстві. За таких умов принципи повинB
ні відображати не лише основні правила норB
мативної регламентації відносин між суб’єкB
тами відповідної діяльності, а й усі прояви
об’єктивної сутності такого управління [1,
с. 4–8].
Поділяючи теоретичні передумови (джеB
рела) науки управління на дві групи – наB
укові положення про принципову можлиB
вість і засоби соціального управління, а таB
кож технічне та формальноBлогічне забезB
печення їх реалізації, Г. Туманов виділив у
першій із них суспільноBполітичні принципи
такого управління. Це більше притаманне
класичній правознавчій позиції [2; 3].
В існуючому вигляді принципи управB
ління, здійснюваного у сфері діяльності праB
воохоронної системи, стосуються лише власB
не діяльності, в якій вони виявляються й яка
не завжди вичерпно представляє саму правоB
охоронну систему.
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В. Аракчеєв вважає, що розбіжності в
поглядах сучасних учених на види, класифіB
кацію та змістовну характеристику принциB
пів зумовлені нестабільністю правової поліB
тики держави, необхідністю переосмислення
усталених і стереотипних поглядів. І це саB
ме так, оскільки принцип права – не тільки
ідеологічна, а й історично мінлива категорія,
що змінюється слідом за дійсністю, яку він
відбиває [4, с. 72]. Разом із тим слід зазначиB
ти, що ця характеристики стосується тільки
принципів права.
Управління правоохоронною системою
не може бути ототожнене з його правовою
основою, а це означає, що мінливість принB
ципів управління правоохоронними органаB
ми під впливом ідеологічних і політичних
факторів не повною мірою можна називати
їх істотною характеристикою, а самі принциB
пи – правовими. З цього випливає, що прямі
аналогії між правовими принципами та принB
ципами управління правоохоронною систеB
мою були б некоректними. Не можна також
погодитись із визначенням, згідно з яким
принципи організації та функціонування дерB
жавної служби в Україні – це система ідей,
ціннісних орієнтирів, виражених у КонституB
ції України, законах та інших нормативноB
правових актах, яка характеризує закономірB
ності та тенденції розвитку, напрями органіB
зації і здійснення державними органами й
державними службовцями діяльності щодо реB
алізації завдань і функцій держави [5, с. 170].
За такого визначення з кола принципів неB
минуче виключаються власне управлінські,
які не закріплені в Конституції та законах
України, але необхідні для ефективної діяльB
ності будьBякого державного органу.
Принципи управління – це результат
узагальнення людьми об’єктивно чинних заB
конів і закономірностей, притаманних їм заB
гальних ознак і характерних фактів, які стають
загальними засадами їх діяльності. ПринциB
пи соціального управління – це керівні ідеї,
вихідні положення, що відбивають закони
розвитку відносин управління.
До основних принципів соціального упB
равління відносять:
• законності (його зміст полягає в обов’язB
ковому виконанні законів і підзаконних акB
тів органами управління, посадовими особаB
ми та громадськими організаціями);
• єдиноначальності в прийнятті рішень і
колегіальності при їх обговоренні;
• єдності впливу всіх методів управління
для підтримки цілісності соціальної системи
(спрямований на поєднання взаємозумовлеB
них видів управлінської діяльності на основі
загальної мети);
• поєднання галузевого та територіальноB
го управління;
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• пріоритетності в досягненні стратегічB
них цілей;
• науковості соціального управління (пеB
редбачає цілеспрямований вплив на суспільB
ну систему в цілому або на її окремі ланки на
основі пізнання та використання об’єктивB
них законів та закономірностей);
• прогнозування соціального управління;
• мотивації праці;
• відповідальності за результати соціальB
ного управління;
• раціонального підбору, підготовки, переB
міщення та використання кадрів;
• економічності й ефективності управління;
• обов’язковості зворотного зв’язку (одерB
жання інформації про результати впливу кеB
руючої системи на керовану систему шляхом
порівняння фактичного стану із заданим);
• ситуаційного управління з прогнозуB
вання ризиків;
• делегування повноважень;
• гуманізму й моральності в управлінні
(виражає систему поглядів, що визначає цінB
ність людини як особистості, її права на воB
лю, щастя, розвиток, виявлення здібностей);
• гласності в ухваленні рішень.
Як і будьBякій соціальній системі, правоB
охоронній системі повною мірою притаманні
такі принципи, як єдиноначальність у прийB
нятті рішень і колегіальність при їх обговоренB
ні; системність та ієрархічність (наприклад,
у ст. 6 Закону України «Про прокуратуру»
закріплено, що органи прокуратури становB
лять єдину централізовану систему, яку очоB
лює Генеральний прокурор України, з підпоB
рядкуванням нижчестоящих прокурорів виB
щестоящим); відповідальність (ст. 25 Закону
України «Про міліцію»); гласність (ч. 2 ст. 3
Закону України «Про міліцію»); поєднання
галузевого та територіального управління.
Ці принципи набули правового закріплення,
а тому їх доцільність і можливість застосуванB
ня до правоохоронної системи не викликає
сумніву. Разом із тим специфіка правоохоB
ронної системи зумовлює досить обмежене
використання принципу делегування повноB
важень – особливий правовий статус праB
цівників правоохоронних органів, а саме –
надане їм законом право застосувати засоби
примусу унеможливлює передання низки
повноважень особам, які не відповідають певB
ним, визначеним законом критеріям (так,
здійснювати певні процесуальні дії може лиB
ше слідчий, прокурор або суд, і ці повноB
важення в жодному разі не можуть бути деB
леговані іншим особам, навіть таким, що
мають статус працівника правоохоронного
органу).
Низка принципів соціального управлінB
ня не має чіткого правового закріплення, але
їх втілення в діяльність правоохоронних орB
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ганів не викликає жодних сумнівів. НаприB
клад, одержання результатів щодо резульB
татів впливу керуючої системи на керовану
систему шляхом порівняння фактичного стаB
ну із заданим досягається шляхом подання
звітів про результати діяльності за певний
часовий період усіма нижчестоящими правоB
охоронними органами до вищестоящих.
Що стосується інших принципів соціальB
ного управління, то ситуація не є такою одB
нозначною. Так, принцип раціонального підB
бору, підготовки, переміщення та викорисB
тання кадрів, мотивації праці в правоохоронB
них органах використовуються дуже неодB
норідно. Якщо органи прокуратури України
приділяють значну увагу питанням збереB
ження кадрового забезпечення, то ситуація в
ОВС є зовсім інша – близько чверті випускB
ників вищих відомчих навчальних закладів
щорічно звільняються з ОВС на першому роB
ці служби. Внаслідок неякісної роботи з відB
бору кадрів у Департаменті роботи з персоB
налом МВС, а також усунення його керівB
ництва від укладання угод з курсантами дерB
жавою витрачено понад 13,5 млн грн бюджетB
них коштів. Як зазначається у теоретичних
джерелах і висновках моніторингових доB
сліджень, основною причиною плинності кадB
рів є низький рівень соціальноBправового заB
хисту працівників ОВС. Серед причин звільB
нення працівників органів внутрішніх справ
із служби перші позиції належать: низькому
рівню заробітної плати, що не покриває неB
обхідного рівня споживання; ненормованосB
ті робочого дня; невпорядкованості праці та
відпочинку; важким побутовим умовам; ісB
тотним фізичним і психічним перевантаженB
ням на службі. Викладене свідчить, що принB
ципи раціонального підбору, підготовки, пеB
реміщення та використання кадрів і мотиB
вації праці в діяльності ОВС знецінюються.
Проте цінність принципів управління правоB
охоронною системою України зумовлюється
їх втіленням у практичну діяльність правоB
охоронних органів. А враховуючи те, що праB
воохоронна система є різновидом соціальної
системи, принципи управління останньої моB
жуть бути застосовані також до управлінB
ня правоохоронними органами. Досягнення
цього можливе тільки при реформуванні орB
ганів внутрішніх справ. Це проявляється у
принципі верховенства права, який полягає
у здійсненні своїх функцій органами внутрішB
ніх справ, які повинні діяти лише на підставі
закону, дотримуватись особистих прав гроB
мадян і не вчиняти будьBяких довільних або
противоправних дій, що є основним принциB
пом для правової держави та діяльності сиB
лових структур в умовах демократії. ЗабезпеB
чене у такий спосіб верховенство закону в
діяльності ОВС потребує уваги не тільки до

того, що робиться, а й до того, як саме та
яким чином це робиться.
Принцип верховенства закону передбаB
чає закріплення у законодавчих актах макB
симально детального кола завдань, функцій
і повноважень, що має зменшити ризик злоB
вживання правоохоронцями власними дискB
реційними повноваженнями й як результат –
максимально зменшити ризик порушення
закону. Останнє положення є особливо актуB
альним для нормативної бази, що регулює
діяльність ОВС України. Адже вона вирізняB
ється надзвичайною різноманітністю законоB
давчих, міжвідомчих і відомчих норм на їх
користь, що на практиці призводить до супеB
речностей між законним і підзаконним рівB
нями регулювання роботи персоналу.
Крім того, згідно із законодавством слідB
чий, який розслідує злочин, має право, не
звертаючись за ордером до суду, ухвалити заB
тримання підозрюваного на строк не більш,
як три доби. Слідчий, який зазвичай не переB
буває в ситуації «невідкладної необхідності»,
часто використовує таке положення на свою
користь і діє без одержання судового ордера.
Це не узгоджується з вимогами Конституції,
але саме на підставі таких постанов слідчих
провадиться переважна більшість затримань
в Україні, і така практика розглядається праB
воохоронними органами як один із ефективB
них засобів розслідування.
Конституція України також передбачає
доставляння затриманої особи до судді проB
тягом трьох діб, які є граничним строком.
Однак міліція не несе відповідальності за неB
обґрунтоване зволікання з доставлянням до
судді, якщо встановлений граничний строк
не минув. Тому на практиці затримані досB
тавляються в суд, як правило, не протягом, а
саме після закінчення трьох діб, і цей строк
перетворився на звичайний. Суддя при досB
тавленні до нього затриманого практично не
з’ясовує, чи є тривалість утримання під варB
тою в міліції обґрунтованою, тим більше,
що законодавство передбачає можливість
для міліції утримувати під вартою затримаB
ного більше трьох діб за певних обставин
(ч. 4 ст. 1651 КПК 1960 р.). Не менш істотниB
ми є недоліки чинного законодавства щодо
забезпечення права затриманого на зустріч
із адвокатом, допуск якого до клієнта залеB
жить від спеціального рішення слідчого. ОкB
ремою проблемою є питання доступу до ліB
каря, яке незадовільно вирішене на законоB
давчому рівні.
Досить ефективною мірою, як свідчить
практика європейських країн, є максимальна
регламентація дій посадових осіб шляхом розB
роблення деталізованих нормативноBправоB
вих актів, настанов, рекомендацій, що передB
бачають усі можливі варіанти поведінки перB
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соналу в стандартних і нестандартних ситуB
аціях. Перспективним може бути об’єднання
таких документів, як Закон України «Про
міліцію», Положення про проходження служB
би, Дисциплінарний і Стройовий статути,
ряд відомчих наказів в один комплексний
документ за прикладом європейських кодекB
сів поведінки поліції (Polіce Code of ConB
duct), що встановлюють офіційні норми поB
ведінки працівників і систем їх дисциплінарB
ного регулювання [6].
Висновки
В умовах переходу до правової держави,
яка б не була потреба в законодавчому заB
кріпленні принципів діяльності органів внутB
рішніх справ, що хоч із запізненням, але в
цілому повторюють усі етапи трансформації
європейських поліцейських структур від заB
критих організацій тоталітарного ґатунку до
відкритих правоохоронних агенцій сервісноB
го типу. При цьому за ними зберігається преB
рогатива на законне застосування сили в меB
жах забезпечення суспільної безпеки та праB
вопорядку. Органи внутрішніх справ повинB
ні діяти відповідно до конституційних норм і
вимог кримінальноBпроцесуального законоB
давства, що значно підвищує значення доB

тримання прав і законних інтересів громадян
при наданні останнім послуг і правильного
реагування на їх виклики та на власне правоB
порушення. Саме дотримання гарантованих
Конституцією України й іншими законами
прав і свобод громадян у процесі співпраці з
населенням є запорукою відсутності поруB
шень законності і вчинення працівниками
органів внутрішніх справ посадових злочинів.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ
АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВИХ ЗАСАД:
сутність і зміст категорій
У статті аналізуються підходи до формування терміна «адміністративноправові заса
ди», виокремлені категоріальний, нормативний, інституційний, інструментальнотехно
логічний елементи цієї категорії.
Ключові слова: адміністративноBправові засади, зміст категорії «адміністративноBправові
засади».

Р

озвиток адміністративноBправової наB
уки передбачає вироблення й уточненB
ня змісту базових категорій, що харакB
теризують сутність та особливості правових
відносин, урегульованих нормами адміністраB
тивного права.
Слід зазначити, що більш як 30 % усієї
кількості тем докторських і кандидатських
дисертацій щорічно затверджуються вчениB
миBадміністративістами; чимала частка з них –
науковці вищих навчальних закладів УкраB
їни. Частина таких дисертацій присвячена доB
слідженню адміністративноBправових засад
діяльності органів публічної влади, управлінB
ня певною сферою суспільства тощо.
Аналіз паспорта наукової спеціальності
12.00.07 (адміністративне право і процес; фіB
нансове право; інформаційне право), затверB
дженого Президією Вищої атестаційної коB
місії України від 08.10.2008 р. № 42B06/7, заB
свідчив, що термін «адміністративноBправові
засади» вживається для формулювання напряB
мів наукових досліджень, які стосуються «упB
равління економічною, соціальноBкультурною,
адміністративноBполітичною діяльністю та міжB
галузевого управління», «діяльності органів виB
конавчої влади».
Крім того, протягом останніх десяти років
у науковій і навчальній літературі вживаютьB
ся й такі категорії, як «організаційноBправоB
ві засади», «адміністративноBправові основи»,
«адміністративноBправові аспекти», «адмініB
стративноBправове регулювання», «публічне
адміністрування». Так, контекстний пошук в
електронному каталозі Національної юридичB
ної бібліотеки (ресурс Національної бібліоB
теки України ім. В. І. Вернадського) показав,
що словосполучення «адміністративноBпраB
© Ю. Дем’янчук, 2014

вові засади» («основи») вжито у назвах понад
140 дисертацій, захищених за спеціальністю
12.00.07; «організаційноBправові засади» –
понад 110; «адміністративноBправові аспекB
ти» – понад 20, адміністративноBправове реB
гулювання – понад 60, публічне адмініструB
вання – до 10 дисертацій.
Словосполучення «адміністративноBпраB
вові засади» вживається й у темах докторсьB
ких і кандидатських дисертацій, затверджеB
них ученими радами вищих юридичних навB
чальних закладів і розглянутих та схвалених
відділеннями Національної академії правових
наук України [1–4]. Так, тема докторської диB
сертації «Державна антикорупційна політиB
ка в Україні: адміністративноBправові засаB
ди» схвалена у 2009 р. без зауважень АкадеB
мії правових наук України. Утім, вивчення авB
торефератів дисертацій, у назвах яких викоB
ристані вказані категорії, засвідчило, що більB
шість учених ототожнюють їх, не визначаB
ючи зміст, і здебільшого використовують інтеB
гративний підхід, об’єднуючи окремі складові
кожної з них для забезпечення повноти виріB
шення конкретного наукового завдання. Це зуB
мовлює поверхове вивчення предмета досліB
дження, або висвітлення питань, що знаходятьB
ся за його межами.
З огляду на помітне зниження якості диB
сертацій з юридичних наук, у тому числі докB
торських, Атестаційна колегія МОН УкраB
їни рекомендує керівникам вищих навчальних
закладів і наукових установ, головам спеціаліB
зованих учених рад, науковим керівникам на
етапі затвердження тем дисертацій ученими
радами та попереднього розгляду робіт спеціB
алізованими вченими радами звертати увагу
на необхідність ґрунтовнішого підходу до плаB
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нування дисертаційних досліджень, формуB
лювання їх тематики, зокрема щодо уникненB
ня висловлювань загального характеру під
час формулювання теми, новизни, предмета
й об’єкта дослідження. На нашу думку, виріB
шення цього важливого завдання потребує
уточнення поняття та змісту категорій, закріпB
лених у назві дисертаційних робіт, безпосеB
редньо структури, послідовності викладення
матеріалу наукового дослідження.
Щоб сформулювати поняття «адміністB
ративноBправові засади» слід розкрити зміст
його ознак, закріплених у законодавстві, наB
укових працях, у тому числі шляхом порівB
няння з ознаками інших категорій. Слово «заB
сади» вживається в українській мові у таких
значеннях [5]:
• основа чогось; те головне, на чому ґрунB
тується, базується щоBнебудь;
• вихідне, головне положення, принцип;
основа світогляду, правило поведінки;
• спосіб, метод здійснення чогоBнебудь.
Близько до першого та другого значень
воно вживається в Конституції України та
назвах низки законів України («Про засади
запобігання і протидії корупції», «Про засади
запобігання та протидії дискримінації в УкраB
їні», «Про засади державної регуляторної поB
літики у сфері господарської діяльності», «Про
засади внутрішньої і зовнішньої політики»,
«Про засади державної мовної політики»),
але вичерпне тлумачення його в жодному акB
ті не подається. Так, у Законі України «Про
засади внутрішньої і зовнішньої політики»
від 01.07.2010 р. вказано, що «засади внутB
рішньої і зовнішньої політики визначають
принципи та пріоритети державної політики
у відповідних сферах», а Закон України «Про
засади запобігання та протидії дискримінації
в Україні» від 06.09.2012 р. визначає «оргаB
нізаційноBправові засади запобігання та проB
тидії дискримінації». Закон «Про засади запоB
бігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р.
визначає «…основні засади запобігання і проB
тидії корупції у публічній і приватній сферах
суспільних відносин, відшкодування завдаB
ної внаслідок вчинення корупційних правоB
порушень збитків, шкоди, поновлення поруB
шених прав, свобод чи інтересів фізичних
осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтеB
ресів держави». Законом України «Про засаB
ди державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» від 11.09.2003 р.
встановлені «…правові та організаційні засаB
ди реалізації державної регуляторної політиB
ки у сфері господарської діяльності».
Заслуговує на увагу ототожнення понятB
тя «засади» й «основи» у законодавстві. ЗокреB
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ма, у Законі України «Про основи національB
ної безпеки України» від 16.09.2003 р. вказуB
ється, що він «визначає основні засади дерB
жавної політики». Правові, організаційні та фіB
нансові засади функціонування і розвитку наB
уковоBтехнічної сфери встановлює Закон УкB
раїни «Про наукову і науковоBтехнічну діяльB
ність» від 13.12.1991 р.; правові, економічні,
соціальні й організаційні засади містобудівB
ної діяльності в Україні закріплені у Законі
«Про містобудування» тощо.
При цьому слід зазначити, що сутність
правових засад безпосередньо визначається
посиланням на законодавство, що є основою
регулювання тих чи інших суспільних відноB
син, економічні та фінансові засади розкриваB
ються через зазначення відповідних механізB
мів, а зміст і обсяг організаційних та адміB
ністративноBправових засад визначається
поBрізному.
Спробуємо виокремити обов’язкові та фаB
культативні елементи організаційноBправоB
вих засад, що закріплюються у законодавчих
актах. До перших можна відносити: правову
основу (законодавство); об’єкт правового реB
гулювання; пріоритетні напрями; принципи;
суб’єкти, їх завдання, функції й повноваження;
засоби (заходи, методи), за допомогою яких
здійснюється регулювання суспільних відноB
син, у тому числі відповідальності; механізми
контролю та нагляду. До факультативних проB
понується включати: організацію міжнародB
ного співробітництва у відповідній сфері (гаB
лузі); інформаційне забезпечення; специфіку
фінансування; особливості взаємодії та коорB
динації у певній сфері (галузі).
Конкретизуються поняття та зміст адміB
ністративноBправових засад також у працях
вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема,
Б. Логвиненко, досліджуючи адміністративB
ноBправові засади медичного забезпечення орB
ганів внутрішніх справ, зазначає, що їх «зміст…
складають три основних системохарактеризуB
ючих державноBуправлінських елементи –
модель, функції та форми. Модель визначає
особливості організації медичного забезпеB
чення на всіх владноBуправлінських рівнях,
функції – закріплюють основні напрями (виB
ди) такої діяльності, а форми – характеризуB
ють зовнішній прояв конкретних організаB
ційноBуправлінських дій, спрямованих на безB
посередню реалізацію зазначених функцій»
[6, с. 9–10].
Н. Панова вважає, що аналіз поняття «адB
міністративноBправові засади розвитку дерB
жавного управління в Україні» дозволяє охаB
рактеризувати їх як сукупність адміністраB
тивноBправових норм, що визначають основB
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ні цінності, принципи, завдання, форми та меB
тоди розвитку нормотворчої та розпорядчої
діяльності органів виконавчої влади [7, с. 7].
Е. Шевченко звертає увагу на такі моменB
ти: адміністративноBправові засади є засобом
включення адміністративного суду до сфери
права, умовою легітимізації його діяльності,
завдяки закріпленню його характеристики
як: державний орган, суб’єкт адміністративB
ного права, суб’єкт адміністративноBправоB
вих відносин; змістом адміністративноBпраB
вових засад діяльності адміністративного суB
ду є його правовий статус, який повинен буB
ти закріплений законодавством України [8].
У сучасних вітчизняних підручниках і наB
вчальних посібниках з адміністративного праB
ва вживаються терміни «організаційноBпраB
вові засади», «адміністративноBправові засади»;
«адміністративноBправове регулювання»; «адB
міністративноBправове забезпечення» [9–14].
Наразі відбувається приведення змісту
навчальної літератури з адміністративного
права у відповідність із сучасним розумінням
публічноBсервісного призначення цієї правоB
вої галузі з позицій її соціальної цінності та
місця у забезпеченні реалізації прав і свобод
людини, а тому впроваджується в науковий
обіг категорія «публічне адміністрування»
[15–17].
Таким чином, можна вести мову про різB
номанітні підходи до розуміння сутності пубB
лічних управлінських процесів, урегульоваB
них нормами адміністративного права, у тому
числі й тих, що досліджуються у контексті адB
міністративноBправових засад. Уточненню їх
змісту може сприяти висвітлення розумінB
ня поняття «правові основи», запропоноване
К. Струсем, який пропонує відносити до йоB
го елементів: науково обґрунтоване моделюB
вання прогресивних моделей соціального розB
витку суспільних відносин, орієнтованих на
створення умов для повнішої життєвої самоB
реалізації та задоволення інтересів суспільстB
ва, індивідів, їх колективних утворень; закріпB
лення системи нормативноBправових актів,
що регламентують відповідні відносини; виB
значення керівних начал, ідей, на які слід
орієнтуватися при побудові механізму правоB
вого регулювання; відображення прогнозоB
ваного результату правового впливу; закріпB
лення інструментів (настанов) і діянь (техB
нологій), за допомогою яких забезпечується
досягнення прогнозованого результату [18].
Викладене дозволяє запропонувати таке
визначення поняття «адміністративноBпраB
вові засади»: це сукупність закріплених у норB
мах адміністративного права параметрів (хаB
рактеристик) суспільного явища та правовідB

носин, що потребують урегулювання за допоB
могою адміністративноBправових засобів.
У змісті адміністративноBправових засад
пропонується виокремлювати категоріальB
ний, нормативний, інституційний, інструменB
тальноBтехнологічний елементи. Категоріаль
на складова передбачає висвітлення понять і
ознак явища, змодельованих у правових актах,
порівняння її з правовим і соціальним буттям,
формування науковоBправової категорії, що
адекватно відображає правову реальність.
При цьому в основу їх формування необхідно
покласти адміністративноBправові концепції,
здобутки вітчизняного та зарубіжного адмініB
стративного права, у тому числі методологію.
Зокрема, сутнісними ознаками державної анB
тикорупційної політики є: її визначення як
правової категорії, мета, завдання, принципи,
джерела, пріоритетні напрями.
Нормативна складова пов’язана із систеB
матизацією нормативноBправових актів, які
містять правову основу регулювання відповідB
них суспільних відносин та виокремлення тих,
що містять адміністративноBправові норми, а
також із їх подальшим аналізом.
Інституційний елемент стосується окресB
лення системи суб’єктів відповідних правоB
відносин, визначення серед них основних і
головних, характеристики їх адміністративB
ноBправового статусу, розкриття особливосB
тей координації та взаємодії, у тому числі у
міжнародних відносинах.
Інструментальнотехнологічна складова
стосується форм – правотворчої, правозастоB
совної (регулятивної та правоохоронної) і
методів (правових і неправових) діяльності
суб’єктів реалізації норм адміністративного
права.
Резюмуючи, слід наголосити, що уточненB
ня поняття та змісту категорії «адміністративB
ноBправові засади» сприятиме конкретизації
структури адміністративноBправових досліB
джень, вирішенню наукових проблем і конB
кретних завдань.
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The article analyses the approaches towards the establishment of the concept of «legal and admi
nistrative framework», and defines its content. The following elements of the category have been un
derlined: categorical; regulatory, institutional, instrumental and technological.
В статье анализируются подходы к формированию понятия «административноправовые
основы», выделены категориальный, нормативный, институциональный, инструментально
технологический элементы этой категории.
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Ш

ахрайства із використанням пласB
тикових платіжних карток стають
все більш масовим явищем в УкB
раїні. Вказана тенденція, зокрема, пов’язана
із широким розповсюдженням даного виду
платіжних засобів, що, у свою чергу, є резульB
татом діяльності держави, спрямованої на
поступове обмеження операцій із готівковими
платежами (встановлення ліміту для готівB
кових платежів на рівні, що не перевищує
150 тис. грн; заходи, спрямовані на протидію
відмиванню коштів, отриманих злочинним
шляхом, та ухиленню від сплати податків).
За цих умов, пересічні громадяни все частіше
використовують для розрахунків пластикові
платіжні картки та при цьому досить часто
потрапляють у поле зору різних шахраїв. Тому
значна кількість постраждалих стає харакB
терною особливістю сучасних шахрайств із
використанням пластикових платіжних карB
ток [1, с. 5].
Механізми протидії шахрайствам із викоB
ристанням банківських платіжних карток
потребують свого вдосконалення з урахуванB
ням вимог сьогодення. У зв’язку з цим наукоB
вий аналіз основних напрямів протидії шахB
райствам із використанням банківських плаB
тіжних карток є надзвичайно актуальним і
важливим в умовах сьогодення.
Вивченням проблеми злочинних дій із
використанням банківських платіжних карB
ток займались як зарубіжні, так і вітчизняні
вчені: Л. Бистров, О. Курман, Г. МатусовсьB
кий, С. Ніколаюк, А. Реуцький, Л. СтрельбицьB
ка, В. Шепітько та інші. Разом із тим, розB
маїття механізмів протидії шахрайствам із
© О. Шепета, 2014

використанням банківських платіжних карB
ток зумовлюється особливостями реалізації
тієї чи іншої схеми шахрайства, що передбаB
чає необхідність комплексного дослідження
окресленого кола питань із урахуванням найB
новіших способів вчинення шахрайств із виB
користанням банківських платіжних карток,
які фіксуються правоохоронними органами.
Мета цієї статті – дослідження основних
видів шахрайств із використанням банківB
ських платіжних карток та визначення перB
спективних напрямів протидії цим шахB
райствам.
Сучасні фахівці серед основних напрямів
протидії шахрайствам із використанням банB
ківських платіжних карток найбільш ефекB
тивними вважають такі [2]:
заходи щодо протидії скіммінгу. Цей вид
шахрайства тісно пов’язаний із використанням
технічних засобів, що мають назву «скіммер».
Застосування таких засобів дозволяє отриB
мати дані з магнітної смуги карток, а також
інформацію про ПІНBкод. Скімери виготовляB
ються окремо для кожного виду банкомату,
на який вони монтуються шахраями. Як праB
вило, скімер встановлюється в парі з мініатюрB
ною відеокамерою (вона може бути вбудоваB
на в накладну панель, яка кріпиться на банB
комат) або накладною клавіатурою.
Основне завдання камери або накладної
клавіатури – отримання ПІНBкоду. Після отB
римання інформації з магнітної смуги, підробB
лена картка виготовляється шляхом нанесенB
ня шахраєм інформації на заготовку магнітB
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ної картки (так званий білий пластик), яка
згодом використовується для отримання гроB
шових коштів у банкоматах.
Для розрахунків у торговельній мережі,
на «білий пластик» може наноситися граB
фічний дизайн, що додатково ускладнює іденB
тифікацію картки як підробленої.
Основні заходи з протидії даному виду
шахрайства спрямовані на унеможливлення
отримання шахраєм інформації із пластикоB
вої картки. Такими заходами можуть бути:
• ретельна перевірка банкомату на наявB
ність ознак, що свідчать про втручання стоB
ронніх осіб у його роботу (накладна клавіB
атура, додатковий зчитувач, тощо) до початB
ку користування послугами банкомату. У хоB
ді такої перевірки, слід звернути увагу на засB
тавку на моніторі банкомату з інформаційB
ним повідомленням про стандартний зовнішB
ній вигляд банкомату. Вона повинна збігатися
з зовнішнім виглядом банкомату;
• вжиття додаткових заходів, що ускладB
нюють отримання інформації шахраями, у
разі, коли ними використані технічні засоби
для зчитування інформації із банкомату (зоB
крема, закривання клавіатури банкомату доB
лонею при вводі ПІНBкоду);
заходи щодо протидії фішингу. Назва
цього виду шахрайств походить від англійсьB
кого fishing (виловлювання на живця). Існує
кілька різновидів такого виду шахрайств. НайB
простішим є шахрайство по телефону: шахB
рай видає себе за працівника банку і, посилаB
ючись на збій у комп’ютерній системі та втраB
ту даних, просить клієнта нагадати реквізити
його карткового рахунку. Найчастіше шахB
раїв цікавить ПІНBкод, а також код, який
зображено на звороті платіжної пластикової
картки (CVV2/CVC2 – використовується при
здійсненні покупок у мережі Інтернет). Для
здійснення шахрайства може використовуB
ватися пошта, електронна пошта й інші засоB
би комунікацій. Досить часто шахраями виB
користовується інформація про клієнтів банB
ку, отримана від недобросовісних працівниB
ків банків, що дозволяє ще більше ввести
жертву в оману. Людині також можуть повіB
домляти про отримання спадщини або виB
граші в лотереї та запитувати реквізити картB
ки для пересилання грошей тощо.
За цих умов основною рекомендацією щоB
до протидії даному виду шахрайств є суворе
дотримання конфіденційності інформації
відносно карткового рахунку з боку як працівB
ників банку, так і безпосередньо користувачів
пластикових платіжних карток. Якщо у коB
ристувача виникає підозра щодо порушення
конфіденційності зазначеної інформації, йоB
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му слід вжити заходів щодо блокування такої
картки банком та її наступного перевипуску;
заходи з протидії шахрайствам, що здійс
нюються із використанням підроблених Ін
тернетресурсів. У даному випадку для збоB
ру даних про платіжні картки шахраями викоB
ристовуються спеціально створені сайти. ДоB
сить часто шахраї намагаються вибрати поB
пулярні ресурси, доменні імена яких тільки
на однуBдві букви відрізняються від загальноB
відомих ресурсів, що продають товари або поB
слуги. На таких ІнтернетBресурсах клієнтам
пропонується ввести реквізити платіжної картB
ки для оплати певної послуги або товару. Але
фактично послуга (товар) не надається, а відB
бувається збір даних про платіжні картки кліB
єнтів для їх подальшого використання.
Для запобігання даному виду шахрайств
рекомендується бути більш уважним при
здійсненні покупок у мережі Інтернет. ЗоB
крема, слід звертати увагу на адресу сайту, на
якому проводяться покупки; використовуваB
ти виключно сторінки із захищеним з’єднанB
ням (протокол https) тощо.
Зручним інструментом, що дозволяє заB
хиститися від даного виду шахрайств, є послуB
га 3BD Secure (встановлення прив’язки картки
до номера мобільного зв’язку власника). МеB
ханізм 3BD Secure працює таким чином: споB
чатку портал відправляє на номер мобільного
зв’язку, зазначений власником, smsBповідомB
лення із спеціальним кодом. І тільки після
того, як власник підтвердить транзакцію, буB
де проведена оплата;
заходи з протидії фізичним крадіжкам да
них про реквізити пластикової платіжної
картки. У випадках, пов’язаних із фізичними
крадіжками даних, реквізити картки можуть
викрасти в процесі її передачі клієнту (наB
приклад, під час пересилки пластикової картB
ки поштою). Перехопити дані картки можуть
також треті особи, які беруть участь у розраB
хунках платіжною карткою. Наприклад, меB
неджер у магазині, якщо він встановив поруч
із своєю касою приховану відеокамеру, може
зафіксувати на такий пристрій номер картки і
код безпеки (CVV2/CVC2). Або ж офіціант у
ресторані, коли забере картку на касу й отриB
має можливість переписати її дані (або сфоB
тографувати її на телефон).
Основними напрямами протидії даному
виду шахрайств є, по перше, дотримання виB
мог безпеки з боку банку у ході передачі пласB
тикової платіжної картки користувачеві; поB
друге, дотримання елементарних вимог власB
ником картки, пов’язаних із забороною переB
дачі картки стороннім особам під час розраB
хунків на касі. Також експерти з безпеки раB
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дять переписати для себе, а потім заклеїти
код CVV2/CVC2;
заходи щодо попередження фактів ви
користання фальшивих банкоматів. У виB
падку шахрайств із використанням фальшиB
вих банкоматів, шахраями використовуються
банкомати, які списують банки, або фальB
шиві банкомати. Такі банкомати встановлюB
ються у людних місцях і мало чим відрізняB
ються від стандартного апарату, що видає
готівку. Але після прийняття картки та видачі
запиту про необхідність введення ПІНBкоду
такий банкомат видає на монітор повідомB
лення про те, що видати гроші неможливо (ніB
бито через їх відсутність в банкоматі, або через
технічну помилку). Після цих маніпуляцій
платіжна картка повертається власнику, одB
нак дані про реквізити картки потрапляють
до рук шахраїв.
Чи не єдиним способом захисту від даноB
го виду шахрайств є використання банківсьB
ких платіжних карток із чипами, які унеможB
ливлюють виготовлення дублікату картки;
заходи з протидії крадіжкам даних про
реквізити пластикової платіжної картки за
допомогою комп’ютерних вірусів. У даному
випадку реквізити карткового рахунку моB
жуть потрапити в розпорядження шахраїв у
результаті ураження вірусами комп’ютера,
на якому виконуються операції з карткою в
мережі Інтернет. Вірус може потрапити на
комп’ютер за допомогою як електронної пошB
ти після спамBрозсилки, так і сайту мережі ІнB
тернет. Із зараженого комп’ютера достатньо
здійснити хоча б одну легальну покупку в ІнB
тернет (на нормально функціонуючому сайB
ті) і вірус під час проведення платежу збереB
же всю банківську інформацію та направить
її у розпорядження шахраїв.
Основним напрямом протидії даному виB
ду шахрайств є дотримання вимог інфорB
маційної безпеки на персональному комп’юB
тері, що використовується для транзакцій у
мережі Інтернет (наявність антивірусного
програмного забезпечення та використання
легального програмного забезпечення).
Наведений перелік видів шахрайств і наB
прямів протидії таким шахрайствам не є виB
ключним. Разом із тим дослідження навіть
основних напрямів протидії шахрайствам із
використанням банківських платіжних карB
ток свідчить про те, що окремі показники безB
пеки інформації можуть бути досягнуті виB
ключно із застосуванням додаткових мехаB
нізмів технічного захисту інформації, яка збеB
рігається на банківських платіжних картках.
Одним із таких механізмів є використанB
ня чіпBмодулів на банківських платіжних

картках. Сучасні науковці зазначають, що саB
ме банківські платіжні картки із чипами маB
ють найбільший рівень захисту інформації
від шахрайських операцій [3, с. 30]. При цьоB
му в Україні наразі створена та функціонує
Національна система масових електронних
платежів (далі – НСМЕП) Національного
банку України, яка розроблена з урахуванB
ням результатів дослідження сучасних тенB
денцій безготівкових розрахунків, застосоB
вує чипові платіжні картки. НСМЕП викоB
ристовує систему захисту інформації, що заB
безпечує неперервний захист інформації щоB
до здійснення операцій із застосуванням плаB
тіжних карток на всіх етапах її формування, обB
роблення, передавання та зберігання [4, с. 82].
Завдяки оффлайновій технології, яка не поB
требує оперативного зв’язку з банківським
рахунком під час виконання платіжних опеB
рацій, з платіжних карток НСМЕП складB
ніше зчитувати інформацію, отже, вони більш
захищені від підробок та інших шахрайських
операцій.
Підтвердженням ефективності викорисB
тання платіжних карток НСМЕП як одного з
напрямів протидії шахрайствам із викорисB
танням банківських платіжних карток, є той
факт, що за платіжними картками НСМЕП
упродовж 2009–2011 рр. в Україні не було
зафіксовано жодного випадку втрат від шахB
райських операцій [3, с. 30]. Разом із тим
фахівці зазначають, що розвиток платіжних
карток системи НСМЕП можливий лише в
Україні, тому споживачі банківських послуг,
як правило, обирають картки саме міжнародB
них платіжних систем із магнітною смугою.
Зважаючи на переважну кількість емітоваB
них карток з магнітною смугою банки встаB
новлюють термінали, які можуть обслуговуB
вати відповідні типи карток, що стримує розB
виток карток із чипом.
Слід зазначати, що у сучасних умовах акB
тивізації шахрайств із використанням пласB
тикових платіжних карток НСМЕП отримаB
ла можливість продемонструвати очевидні
переваги, пов’язані із більш високим рівнем
їх технічної захищеності. У зв’язку з цим неB
обхідно дослідити нормативноBправове регуB
лювання захисту інформації, що зберігається
на банківських платіжних картках НСМЕП
на предмет відповідності міжнародним станB
дартам у галузі безпеки.
Висновки
Аналіз основних напрямів протидії шахB
райствам із використанням банківських плаB
тіжних карток свідчить, що перспективним
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напрямом такої діяльності є використання
чіпBмодулів на банківських платіжних картB
ках, оскільки окремі показники безпеки інB
формації можуть бути досягнуті виключно із
застосуванням додаткових механізмів техB
нічного захисту інформації, яка зберігається
на банківських платіжних картках.
Чипові платіжні картки, що використоB
вуються у НСМЕП, цілком відповідають зазнаB
ченим вимогам, отже, можуть розглядатися
як один із перспективних платіжних мехаB
нізмів в умовах активізації шахрайств у сфеB
рі карткових платежів.
Основними напрямами розвитку полоB
жень нашого дослідження ми вважаємо досліB
дження нормативноBправового регулювання
захисту інформації, що зберігається на банB
ківських платіжних картках НСМЕП (зоB
крема, Положення про захист інформації в
Національній системі масових електронних
платежів [5]) та формування пропозицій
щодо вдосконалення такого регулювання.
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In the paper the main types of fraud with bank payment cards, such as skimming, phishing, fraud
committed using false Internet resources; physical data theft on the details of payment cards, the use of
false ATM, data theft on the details of a plastic payment card with using computer viruses. Determined
that one of the promising areas of combating fraud with bank payment cards is the use of chip modules
in bank payment cards, as some indicators of information security can be achieved only with the use of
additional mechanisms of technical protection of information stored on the bank payment cards. Estab
lished mechanisms for the implementation of promising directions counter fraud with bank payment
cards.
В статье исследуются основные виды мошенничества с использованием банковских пла
тежных карточек: скимминг, фишинг, мошенничества, совершаемые с использованием поддель
ных Интернетресурсов (физические кражи данных о реквизитах пластиковой платежной кар
точки, использование фальшивых банкоматов, кражи данных о реквизитах пластиковой пла
тежной карточки с помощью компьютерных вирусов).

4/2014
КРИМІНОЛОГІЯ
УДК 343.915 : 343.71

Любов Мельниченко,
ад’юнкт кафедри кримінології та кримінальновиконавчого права
Національної академії внутрішніх справ

ЗАПОБІГАННЯ КРАДІЖКАМ,
ЩО ВЧИНЯЮТЬ НЕПОВНОЛІТНІ
У статті досліджуються проблеми запобігання крадіжкам, що вчиняють неповнолітні,
визначаються основні напрями запобігання крадіжкам.
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риміналізація суспільства – небезпечB
на тенденція для України, тому важB
ливим напрямом протидії крадіжкам
є їх попередження. Запобігання крадіжкам у
середовищі неповнолітніх є одним із напряB
мів запобігання злочинності в цілому. На сьоB
годні запобігання крадіжкам серед цього конB
тингенту залишається однією з основних пробB
лем кримінологічної науки. Рівень наукового
розроблення проблеми можна визначити як
достатньо високий. Відомими є наукові праці
В. Маляренка, А. Закалюка, О. Бугери, М. ВєтB
рова, Ю. Грошевого, В. Гончаренка, Л. ЛобойB
ка, М. Михеєнка та інших. Однак у сучасноB
му суспільстві ще багато прогалин у цій робоB
ті, перш за все у сфері запобігання підліткоB
вим крадіжкам.
Мета цієї статті – аналіз проблем, пов’язаB
них із крадіжками, що вчиняються неповB
нолітніми та визначення основних напряB
мів запобігання цьому явищу.
Запобігання крадіжкам неповнолітніх є
одним із пріоритетних напрямів діяльності
правоохоронних органів України. Їх особлиB
ва роль у цій справі зумовлена широкою комB
петенцією, значним обсягом повноважень
щодо здійснення оперативноBрозшукової, адB
міністративноBюрисдикційної, кримінальноB
процесуальної й інших видів діяльності у боB
ротьбі з крадіжками, що здійснюють неповB
нолітні.
Протиправна поведінка дитини зумовлеB
на, перш за все, особливостями середовища, в
якому вона перебуває: перебування у криміноB
генному оточенні, виховання у проблемних і
кризових сім’ях, відсутність індивідуального
підходу до проблемної дитини у навчальноBвиB
ховних закладах, негативний вплив асоціальB
них груп однолітків тощо. Найбільш вразлиB
вий віковий період у підлітків припадає на
© Л. Мельниченко, 2014

16–17 років. У цьому віці підлітки вчиняють
до 62 % крадіжок. Разом із тим немає певних
обмежень чи винятків залежно від соціальB
ного статусу неповнолітніх злочинців – ниB
ми стають як безпритульні, вихідці з неблагоB
получних сімей, так і вихідці із цілком пеB
дагогічно та матеріально благополучних роB
дин [1].
Як свідчать дані Державної кримінальноB
виконавчої служби України, щорічно до спеціB
альних виховних установ надходить до 30 заB
суджених неповнолітніх, які не вміють читаB
ти та писати. Значна кількість засуджених неB
повнолітніх (69 %) раніше вже засуджувалиB
ся до покарань, але не пов’язаних із позбавB
ленням волі [2]. Враховуючи це, успішне заB
побігання крадіжкам неповнолітніх може буB
ти забезпечене шляхом не тільки створення
відповідних умов для утримання засуджених
неповнолітніх у спеціальних виховних устаB
новах, які б забезпечували надання освіти і
професійних навичок, підвищення правової
компетентності та психологічної готовності до
свідомого соціально унормованого життя, а й
профілактики злочинів серед неповнолітніх
в цілому.
М. Вєтров «запобігання крадіжкам неB
повнолітніх» розуміє як сукупність соціальB
ноBекономічних, ідеологічних, культурноBвиB
ховних, організаційноBуправлінських захоB
дів, спрямованих на виявлення та запобіганB
ня причинам крадіжок, умовам, обставинам,
що сприяють їх учиненню, на виправлення
та перевиховання осіб, які мають відхилення
у поведінці, на застереження суспільства від
протиправних діянь [3, с. 102].
Термін «запобігання» (попередження) у
кримінологічній літературі визначається як
складна, багаторівнева система державних
органів і громадських організацій, що здійсB
нюють антикриміногенний вплив на соціальB
ні об’єкти з метою недопущення порушень

81

4/2014
КРИМІНОЛОГІЯ
кримінальноBправових норм, усунення (нейB
тралізації) чинників, що її детермінують [4].
Сьогодні у суспільстві утверджується думB
ка про те, що запобігти крадіжкам неповноB
літніх за допомогою лише засобів кримінальB
ноBправового впливу на підлітківBправопоB
рушників неможливо. Тому виникає потреба
у створенні ювенальної юстиції, яка б передB
бачала: комплексну взаємодію державних і
недержавних установ та організацій із метою
виявлення глибинних процесів у цій сфері,
причин, що породжують крадіжки серед неB
повнолітніх, адекватне реагування на них; заB
побігання вчиненню злочинів та їх профілакB
тику; правовий вплив на неповнолітніх, які
вчинили крадіжки, та осіб, які своїми діями
сприяли антисоціальній поведінці; соціальB
ну реабілітацію неповнолітніх правопорушB
ників та адаптацію їх у суспільстві.
Необхідність створення в Україні системи
ювенальної юстиції зумовлена тим, що полоB
ження чинного законодавства не повною міB
рою відповідають міжнародним договорам,
що були ратифіковані Україною: Конвенція
про права дитини (ст. 40), Мінімальні станB
дартні правила ООН щодо відправлення праB
восуддя стосовно неповнолітніх (Пекінські
правила). Вітчизняне законодавство, спрямоB
ване на захист прав і законних інтересів неповB
нолітніх, у єдності з міжнародними угодами
має бути покладене в основу державних і реB
гіональних програм попередження крадіжок
неповнолітніх. Основна спрямованість ювеB
нальної юстиції має бути соціальноBреабілітаB
ційною, а не каральною.
Наступним кроком у запобіганні крадіжB
кам неповнолітніх має стати впровадження
інституту шкільного інспектора. Інспектори
у справах дітей, закріплені за освітніми устаB
новами, є структурними одиницями підрозB
ділів кримінальної міліції у справах неповB
нолітніх міськрайорганів ГУМВС – УМВС
України. Шкільні інспектори підпорядковуB
ються начальнику міськрайонів, наказом якоB
го кожен із співробітників закріплюється за
конкретним освітнім закладом. Розміри та меB
жі території, де вони ведуть профілактичну роB
боту, визначені розмірами і межами освітньоB
го закладу та його мікрорайону. ЕфективниB
ми заходами слід вважати також реалізацію соB
ціальних заходів, спрямованих на підвищення
рівня правової культури неповнолітніх і гроB
мадян, поліпшення науковоBметодичного заB
безпечення профілактичної діяльності щодо
запобігання крадіжок неповнолітніх.
Вважаємо, що запобігання крадіжкам неB
повнолітніх має бути спрямоване на усуненB
ня детермінантів, що зумовлюють формуB
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вання особи злочинця. Це, зокрема, запобіганB
ня бездоглядності та безпритульності неповB
нолітніх, пияцтву, наркоманії, токсикоманії,
проституції й іншим негативним явищам.
У цьому аспекті важливого значення набуB
ває створення й ефективне функціонування:
• центрів медикоBсоціальної реабілітації
з метою догляду за дітьмиBсиротами, які заB
лишилися без батьківського нагляду;
• психологоBпедагогічних служб, основB
не завдання яких – діагностикоBпсихологічB
не обстеження, корекція, консультативноBмеB
дична допомога молодим людям, які цього
потребують, експертиза нових технологій навB
чання і виховання;
• притулків тимчасового перебування для
надання термінової соціальної допомоги загубB
леним дітям, підліткам, які втратили сім’ю чи
потрапили в екстремальні ситуації.
Вважаємо, що заходи запобігання краB
діжкам неповнолітніх на відповідному рівні
необхідно включати в окремі розділи програм
боротьби із злочинністю. Початковим етапом
є рання профілактика. За ним слідують етапи
безпосередньої профілактики, профілактики
дозлочинної поведінки і, нарешті, профілакB
тики рецидиву. Ці етапи профілактики спряB
мовані на те, щоб:
• оздоровити середовище та надати доB
помогу неповнолітнім, які опинилися в неB
сприятливих умовах життя і виховання, ще
до того, як негативний вплив цих умов істотно
позначиться на поведінці таких осіб (етап ранB
ньої профілактики);
• попередити рецидив підлітків, які раніше
вчинили крадіжки (профілактика рецидиву).
За приблизними оцінками, повне викорисB
тання можливостей кожного етапу дозволило
б запобігати понад 60 % злочинів, вчинених
неповнолітніми у сфері крадіжок, з фактично
вчинених. Набагато нижчою є результативB
ність системи профілактики вуличних крадіB
жок і крадіжок, учинених неповнолітніми у
сфері вуличного простору, пов’язана з несвоB
єчасністю або недостатністю використання
цих можливостей, а не тільки з недостатністю
ресурсного забезпечення.
Ми вважаємо, що заходи раннього попеB
редження вуличних крадіжок, скоєних неB
повнолітніми, мають на меті:
• попередження та усунення істотних поB
рушень нормальних умов життя і виховання
неповнолітніх шляхом нагляду та контролю
за дотриманням правових норм, що регулюють
ці умови, надання соціальної допомоги в різB
них її формах, своєчасних для їх відновлення;
• усунення джерел несприятливого вплиB
ву на умови життя та виховання неповнолітB
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ніх (у тому числі компенсація «тіньових стоB
рін» деяких соціальних, явищ і процесів);
• цілеспрямоване коригування непраB
вильного розвитку особистості на початкоB
вій стадії, а також нормалізацію умов і оздоB
ровлення середовища життя і виховання підB
літків або їх певних груп (контингентів).
Завдання ранньої профілактики вуличB
ним крадіжкам неповнолітніх, як правило,
вирішуються в процесі звичайної діяльносB
ті органів, що здійснюють виховання неповB
нолітніх. Допомагати формулювати ці завB
дання в межах загальновиховної діяльності,
а також реалізувати їх, обмінюватись інфорB
мацією – важлива функція правоохоронних
органів.
Окрім зазначених, до запобігання крадіB
жок неповнолітніх відносяться: залучення
батьків до педагогічного навчання неповноB
літнього; влаштування дітей до інтернату, груп
продовженого дня; бесіди про права й обоB
в’язки батьків; розгляд компетентними орB
ганами матеріалів про неналежне виконання
батьківських обов’язків; направлення на ліB
кування тощо.
У взаємодії з навчальними закладами,
органами самоврядування та громадськими
об’єднаннями виявляються сім’ї, які потребуB
ють допомоги, та сім’ї, щодо яких необхідно
вжити заходи впливу з метою забезпеченB
ня нормальної обстановки. Вказані функції
покладаються на органи соціального захисту.
Правильно побудована взаємна інформаB
ція – наріжний камінь організованості сисB
теми запобігання крадіжкам неповнолітніх,
запорука їх необхідної гнучкості, здатності
перебудовуватися відповідно до умов, що зміB
нилися, гарантія вдосконалення при збереB
женні своєї якісної визначеності.
При невиконанні батьками виховних обоB
в’язків до них можуть бути вжиті такі заходи,
як: роз’яснення обов’язків; застереження,
винесення громадського осуду, штраф. Щодо
злісних порушників батьківських обов’язків
суд може порушити питання про обмеження
дієздатності, вилучення дітей або про позбавB
лення батьківських прав. Суд має право висеB
ляти осіб, які створюють несприятливі умоB
ви для спільного проживання з ними дітей.
Вказані заходи поєднуються із заходами соціB
альної допомоги. У тому числі виявляються
неповнолітні, які залишили навчання та не
працюють, для їх влаштування й усунення приB
чин, з яких вони знаходилися без певних заB
нять (безпритульні та бездоглядні, особи, які
безцільно вештаються вулицею). ЗабезпечуB
ється виявлення тимчасово поміщених у прийB
мальникиBрозподільники та повернення в

сім’ю або поміщення до інтернату неповнолітB
ніх, які втекли з дому через сварки з батьками.
Заходи стосовно неповнолітніх, яких поB
мічено у правопорушеннях у сфері крадіжок,
передбачають:
• постановку на облік в органах, що здійB
снюють профілактику злочинів неповнолітB
ніх осіб, виховну роботу та контроль (у тому
числі через громадських вихователів);
• громадський вплив;
• влаштування до спортивноBтрудових таB
борів і клубів;
• вплив через органи, які розглядають адB
міністративні правопорушення неповнолітB
ніх (попередження, покладання обов’язку відB
шкодувати заподіяну шкоду, передача під наB
гляд, поміщення в спеціальні виховні устаB
нови);
• цивільноBправові заходи (стягнення
збитків).
Широке застосування умовного засуB
дження неповнолітніх та відстрочки викоB
нання вироку зумовлює особливу важливість
для попередження рецидиву систематичного
контролю за дотриманням засудженими гроB
мадського порядку і прийнятих зобов’язань,
своєчасної постановки звернення вироку
до виконання у разі злісних порушень, допуB
щених засудженими.
Діяльність усіх органів та організацій, які
здійснюють запобігання крадіжкам неповноB
літніх, координується для того, щоб не допусB
тити дублювання та забезпечити чітке розмеB
жування компетенції, здійснення спільних
заходів, обмін інформацією.
З урахуванням специфіки боротьби з безB
доглядністю та крадіжками, вчиненими неB
повнолітніми, в координації на цьому та інB
ших етапах профілактики беруть участь у неB
обхідних межах (наприклад, обмін інформаB
цією, спільне обговорення стану справ, спільB
ні заходи) як правоохоронні органи, так і орB
гани соціального захисту та допомоги сім’ї та
неповнолітнім, молодіжні та профспілкові орB
ганізації, органи загальної та професійноBтехB
нічної освіти, охорони здоров’я, добровільні
фонди, громадські об’єднання за місцем проB
живання та ін.
Вважаємо, що основними суб’єктами, які
сприяють нейтралізації особистих властиB
востей і якостей, що в майбутньому можуть
виявитися криміногенними, є батьки, які зоB
бов’язані уважно стежити за розвитком дитиB
ни. У випадках, коли з якихось причин батьки
не звертають належної уваги на відхилення в
психіці дитини, вона повинна стати об’єктом
професійної уваги практичних психологів, пеB
дагогів і медиків дитячих дошкільних і шкільB
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них установ. Джерелами інформації про девіB
антну поведінку дитини можуть бути також
дільничні інспектори, представники громадB
ських об’єднань та організацій.
Висновки
Наведений комплекс заходів щодо запобіB
гання крадіжкам неповнолітніх не є вичерпB
ним. Вважаємо, що послідовне, систематичне
та комплексне здійснення цих заходів сприB
ятиме виявленню, профілактичному коригуB
ванню конфліктно криміногенної поведінки
потенційних неповнолітніх злочинців, які тіB
єю чи іншою мірою зменшать імовірність вчиB
нення ними крадіжок та інших злочинів. РаB
зом із тим розглянуті напрями індивідуальноB
го запобігання злочинній поведінці не завжди
забезпечують переорієнтацію антигромадської
спрямованості потенційних злочинців.
Підвищенню ефективності запобігання
крадіжок серед неповнолітніх сприятиме застоB
сування конкретних заходів, спрямованих на
усунення факторів, що сприяють злочинності,
а саме:

запровадження державної політики запоB
бігання злочинності неповнолітніх, що сприB
ятиме соціальній інтеграції молоді;
надання спеціальної допомоги та запроB
вадження у навчальних закладах спеціалізоB
ваних експериментальних програм, спрямоваB
них на правове виховання молоді й їх кращу
інтеграцію у суспільстві;
розроблення та застосування технічних і
ситуативних заходів щодо усунення або обB
меження існуючих причин та умов для вчиB
нення неповнолітніми правопорушень.
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In order to study the issue of the prevention of theft commited by juveniles, the article highlights the
main directions of preventing theft, which according to the author, can realistically and effectively in
fluence the reduction of this negative phenomenon.
В статье исследуются проблемы предупреждения краж, которые совершают несовершен
нолетние, определяются основные направления предупреждения краж.
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СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСУВАННЯ
СФЕРИ ДИТЯЧОЮНАЦЬКОГО
СПОРТУ В УКРАЇНІ
Стаття присвячена з’ясуванню змісту правових категорій «суб’єкт фінансового пра
ва» та «суб’єкт фінансових правовідносин», вивченню проблем класифікації органів, що
здійснюють фінансову діяльність у сфері дитячоюнацького спорту, а також розмежу
ванню компетенції державних органів та органів місцевого самоврядування.
Ключові слова: фінансування сфери дитячоBюнацького спорту, категорії «суб’єкт
фінансового права» і «суб’єкт фінансових правовідносин».

О

б’єктивні процеси реформування
майже всіх сфер функціонування
держави стали суттєвим поштовхом
для розвитку фінансового права. РеформуB
вання фінансових правовідносин, видозміB
на їх суб’єктів зумовили перегляд базових
категорій фінансового права. Основною озB
накою, що дозволяє вiдмежувaти фінансові
прaвовiдноcини вiд cумiжних із ними (наB
приклад, конституційних, адміністративних,
цивільних тощо), є сфера їх виникнення –
фінансова діяльність держави й органів місB
цевого самоврядування, тобто публічна фіB
нансова діяльність [1]. Урегульовуючи за
допомогою правових норм відносини у сфеB
рі фінансової діяльності, держава визначає
коло суб’єктів фінансового права. Ці суб’єкB
ти мають певні права й обов’язки, виконанB
ня і дотримання яких гарантує та забезпеB
чує планомірне утворення, розподіл і викоB
ристання державних (місцевих) коштів для
суспільних потреб [2].
Питання суб’єктів фінансового права та
суб’єктів фінансових правовідносин розB
глядали у своїх працях такі відомі вчені, як
Л. Воронова, М. Карасьова, А. Монаєнко,
М. Кучерявенко, С. Пепеляєв, С. ЛучковсьB
ка, М. Піскотін, Є. Ровінський, Е. СоколоB
ва, Н. Хімічева, А. Худяков та інші. У наукоB
вих дослідженнях досить часто ототожнюB
ються поняття «суб’єкт фінансового права»
та «суб’єкт фінансових правовідносин», тоB
му ця проблема перебуває в центрі уваги
© М. Трубіна, 2014

вчених, перш за все, коли йдеться про наB
укові дослідження юридичного профілю.
Крім того, це питання тісно взаємопов’язаB
не з розподілом прав і обов’язків залежно
від конкретного виду правовідносин у сфеB
рі державних видатків.
Метою цієї статті є з’ясування змісту праB
вових категорій «суб’єкт фінансового праB
ва» та «суб’єкт фінансових правовідносин»,
із урахуванням їх особливостей, класифікаB
ція останніх у сфері дитячоBюнацького спорB
ту в Україні, розгляд їх повноважень щодо
надання, розподілу та використання коштів
із публічних грошових фондів.
У фінансовоBправовій науці завжди акB
центувалась увага на розмежуванні понять
«суб’єкт фінансового права» та «суб’єкт
фінансових правовідносин». Так, Н. ХімічеB
ва визначає співвідношення цих понять
так: суб’єкт фінансового права – це особа,
яка володіє правосуб’єктністю, тобто потенB
ційно здатна бути учасником фінансових
правовідносин, оскільки вона наділена неB
обхідними правами й обов’язками; суб’єкт
фінансових правовідносин – це реальний
учасник конкретних правовідносин. ЮриB
дичні права й обов’язки у сфері фінансової
діяльності належать суб’єктам фінансовоB
го права внаслідок дії фінансовоBправових
норм (незалежно від участі в конкретних
правовідносинах) [3, с. 71–72].
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М. Карасьова вважає, що суб’єкт фіB
нансових правовідносин – це особа, яка
бере участь у конкретних фінансових праB
вовідносинах і так реалізує свої суб’єкB
тивні обов’язки та права. Суб’єкт фінансоB
вого права не є учасником конкретних фіB
нансових правовідносин, він не має конB
кретних суб’єктивних фінансових прав та
обов’язків. Суб’єкт фінансового права має
фінансову правосуб’єктність, яка дає йому
можливість бути суб’єктом фінансових праB
вовідносин [4, с. 54].
На думку С. Лучковської, суб’єктом фіB
нансового права є особа, поведінка якої реB
гулюється фінансовоBправовими нормами
й яка може виступати учасником фінансоB
вих правовідносин як носій суб’єктивних
прав та обов’язків. Суб’єкт фінансових праB
вовідносин – це реальний учасник фінанB
сових правовідносин [5, с. 47].
У теорії фінансового права виділяють
три основні види суб’єктів фінансових праB
вовідносин: адміністративноBтериторіальB
ні одиниці, колективні суб’єкти й індивідуB
альні суб’єкти, які є безпосередніми учасB
никами фінансової діяльності держави [6,
с. 43]. Класифікація суб’єктів дає можлиB
вість встановити, що в усіх фінансових
правовідносинах одним із суб’єктів завжди
є держава або уповноважений нею орган.
Н. Хімічева вказує, що у матеріальних
фінансових правовідносинах реалізуються
права й обов’язки суб’єктів з отримання,
розподілу та використання певних фінанB
сових ресурсів. У процесуальних фінансоB
вих правовідносинах виражається юриB
дична форма, в якій відбувається отриманB
ня державою або органом місцевого самоB
врядування в своє розпорядження фінанB
сових ресурсів, їх розподіл і використання
[7, с. 63–64]. Отже, суб’єкт фінансового
права та суб’єкт фінансових правовідноB
син – не тотожні поняття. Суб’єкт фінансоB
вого права є більш широким поняттям; усі
суб’єкти фінансового права беруть участь у
правовідносинах, здійснюючи кожен свій
вид діяльності, а суб’єктом фінансових праB
вовідносин є особа, яка реалізує свої права
й обов’язки з отримання, розподілу та виB
користання певних фінансових ресурсів із
метою реалізації публічного інтересу.
Для дослідження проблеми щодо поB
няття й особливостей суб’єктів фінансовоB
го права важливе значення мають їх повноB
важення. Розглядаючи фінансову діяльB
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ність держави, яка здійснюється в особі
уповноважених органів, можна зробити
висновок про те, що всі суб’єкти фінансоB
вого права певною мірою впливають на розB
виток державного та суспільного життя,
займаючись кожен своїм видом діяльності.
Для цього вони наділяються відповідними
владними повноваженнями.
Ю. Рєпкіна вважає, що фізична культуB
ра та спорт є об’єктом державного регулюB
вання на рівні системи державних органів
із урахуванням теоретичних і практичних
аспектів державного контролю та повноваB
жень органів місцевої влади [8].
Держава регулює відносини у сфері фіB
зичної культури та спорту шляхом формуB
вання державної політики у цій сфері, ствоB
рення відповідних державних органів, фіB
нансового, матеріальноBтехнічного, кадроB
вого, інформаційного, нормативноBправовоB
го й іншого забезпечення розвитку фізичної
культури та спорту, а також комплексної
взаємодії державних органів із громадськиB
ми організаціями фізкультурноBспортивної
спрямованості [9].
Державне управління фізкультурноB
оздоровчою та спортивною діяльністю здійсB
нюється у формі [10]:
• регулювання фізкультурноBоздоровчої
та спортивної діяльності, яке поділяється на
нормативноправове, що визначається як
діяльність уповноважених органів державB
ної влади, пов’язана з прийняттям у межах
їх компетенції та відповідно до КонстиB
туції України обов’язкових до виконання
норм, що стосуються фізкультурноBоздоB
ровчої та спортивної діяльності; фінансово
економічне, змістом якого є використання
соціальних, фінансових та інших засобів, що
впливають на волю суб’єктів відповідних
правовідносин займатися фізкультурноBозB
доровчою та спортивною діяльністю;
• нагляду і контролю за фізкультурноB
оздоровчою та спортивною діяльністю.
У Конституції України зазначається,
що органи місцевого самоврядування в
межах повноважень, визначених законом,
приймають рішення, які є обов’язковими
до виконання на відповідній території
(ст. 144). Згідно із Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від
21.05.1997 р. № 280/97 районні й обласні
ради делегують відповідним місцевим дерB
жавним адміністраціям повноваження із
забезпечення розвитку науки, всіх видів
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освіти, охорони здоров’я, культури, фізичB
ної культури та спорту, інших громадсьB
ких і неприбуткових організацій, які діють
у сфері освіти, охорони здоров’я, культуB
ри, фізичної культури та спорту, сім’ї, моB
лоді. До повноважень органів місцевого
самоврядування в частині їх впливу на розB
виток сфери фізичної культури та спорту
можна віднести [11]:
виключні повноваження: затвердження
програм соціальноBкультурного й еконоB
мічного розвитку відповідної адміністраB
тивноBтериторіальної одиниці, її місцевого
бюджету (ст. 26);
власні повноваження: управління заB
кладами освіти, культури, фізичної кульB
тури та спорту, які належать територіальB
ним громадам або передані їм, молодіжниB
ми, підлітковими закладами за місцем проB
живання, організація їх матеріальноBтехB
нічного та фінансового забезпечення, а таB
кож сприяння роботі асоціацій, громадсьB
ких і неприбуткових організацій, що діють
у сфері фізичної культури та спорту, робоB
ти з молоддю, створення умов для занять
фізичною культурою та спортом за місцем
проживання населення, в місцях масового
відпочинку; створення умов для занять
фізичною культурою та спортом за місцем
проживання населення, в місцях масового
відпочинку (ст. 32);
повноваження, делеговані державою:
реєстрація закладів фізичної культури та
спорту, незалежно від їх форм власності,
забезпечення відповідно до закону, а також
визначення порядку компенсації цим заB
кладам вартості послуг, наданих безкошB
товно або на пільгових умовах (ст. 32).
Статтею 85 Бюджетного кодексу УкB
раїни врегульовані питання передачі дерB
жавою права на здійснення видатків. Так,
держава може передати Раді міністрів АвтоB
номної Республіки Крим чи органам місцеB
вого самоврядування право на здійснення
видатків лише за умови відповідної переB
дачі фінансових ресурсів у вигляді заB
кріплених за відповідними бюджетами заB
гальнодержавних податків і зборів (обоB
в’язкових платежів) або їх частки, а також
трансфертів з державного бюджету УкраB
їни. Відповідно до цієї норми у адміністраB
тивноBтериторіальних одиниць виникає
право на отримання бюджетних видатків
на реалізацію прав та обов’язків, що мають
місцевий характер і визначені законами

України, та забезпечення найбільш ефекB
тивного їх виконання на основі принципу
субсидіарності, гарантовані обов’язком дерB
жави надати такі кошти.
Д. Валеєв вважає, що одержувач бюB
джетних коштів (одержувач коштів відпоB
відного бюджету) – орган державної влади
(державний орган), орган управління дерB
жавним позабюджетним фондом, орган місB
цевого самоврядування, орган місцевої адB
міністрації, що перебуває у віданні головноB
го розпорядника (розпорядника) бюджетB
них коштів, казенна установа, яка має право
на прийняття та (або) виконання бюджетB
них зобов’язань від імені публічноBправоB
вої освіти за рахунок коштів відповідного
бюджету [6, с. 44–45].
Беручи на себе виконання бюджетних
зобов’язань за рахунок коштів бюджету,
одержувачі бюджетних коштів мають відB
повідні обов’язки та права. Законом УкраB
їни «Про фізичну культуру і спорт» від
24.12.1993 р. № 3808BXII визначено, що
державне управління фізичною культурою
і спортом здійснюється центральним оргаB
ном виконавчої влади, який забезпечує
формування державної політики у сфері
фізичної культури та спорту, центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері фізичної кульB
тури та спорту, за сприяння відповідно інB
ших органів державної влади й органів місB
цевого самоврядування.
Відповідно до постанови Кабінету МіB
ністрів України «Про затвердження ПоB
рядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для розвитку фізичB
ної культури, спорту вищих досягнень та
резервного спорту» від 29.02.2012 р. № 152
головним розпорядником бюджетних кошB
тів є Міністерство молоді та спорту УкраB
їни, а розпорядником бюджетних коштів
нижчого рівня та відповідальним виконавB
цем бюджетної програми – ДержмолодьB
спорт. Інші розпорядники бюджетних кошB
тів нижчого рівня й одержувачі бюджетB
них коштів, які безпосередньо здійснюють
видатки за зазначеними в цьому Порядку
напрямами, визначаються головним розB
порядником бюджетних коштів за поданB
ням відповідального виконавця бюджетB
ної програми (з урахуванням вимог щодо
формування єдиного реєстру розпорядB
ників і одержувачів бюджетних коштів і даB
них такого реєстру).
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Таким чином, керуючись нормативноB
правовими актами, кошти, надані з дерB
жавного бюджету на сферу фізичної кульB
тури та спорту в Україні, розподіляються
через Міністерство молоді та спорту УкраB
їни між дитячоBюнацькими спортивними
школами відповідно до кошторисів. Так,
Міністерство молоді та спорту України
передбачає у бюджеті кошти на будівництB
во, капітальний ремонт, реконструкцію буB
дівель і спортивних споруд, необхідних для
забезпечення належної підготовки спортB
сменів національних збірних команд до
міжнародних змагань, придбання інвентаB
рю й обладнання, а також на фінансову
підтримку спортивних баз, що перебуваB
ють у сфері управління інших фізкультурB
них організацій, їх поточне утримання.
Розподіл бюджетних коштів між спорB
тивними школами здійснюється засновниB
ками спортивних шкіл на підставі поданих
ними обґрунтувань на потреби в бюджетB
них коштах. Ураховуються детальні розраB
хунки витрат, визначених на підставі діючих
цін і тарифів, штатної чисельності й умов
оплати праці працівників, переліку необB
хідного обладнання та інвентарю, затверB
дженої проектноBкошторисної документаB
ції, планових обсягів надання школами в
поточному році послуг, пов’язаних із провеB
денням навчальноBтренувальних занять і
змагань. Зазначені заходи передбачаються
календарним планом фізкультурноBоздоB
ровчих і спортивних заходів. Календарні
плани заходів спортивних шкіл на відпоB
відний рік затверджуються керівниками зазB
начених установ за погодженням із відповіB
дальним виконавцем бюджетної програми.
Обсяг бюджетних коштів на поточне утB
римання спортивних шкіл визначається з
урахуванням результатів провадження ниB
ми фінансовоBгосподарської діяльності за
минулий рік і відповідних прогнозних поB
казників на поточний рік згідно з фінансоB
вими планами області, міста, району, оргаB
нізації. Зазначений обсяг може змінюватиB
ся Міністерством молоді та спорту УкраB
їни за поданням відповідального виконавця
(засновника спортивної школи) бюджетB
ної програми залежно від результатів проB
вадження базами фінансовоBгосподарської
діяльності за попередній звітний період
(рік, квартал).
Ураховуючи позиції юристівBфінансисB
тів, які розмежовують дві окреслені категоB
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рії, можна здійснити їх систематизацію,
що має на меті визначення доцільності відB
несення певних повноважень державним
органам і органам місцевого самоврядуB
вання та відповідності кола їх повноважень
чинному законодавству.
До суб’єктів фінансового права у сфері
дитячоBюнацького спорту належать: дерB
жава в особі загальнодержавних органів
влади (Верховна Рада України, Президент
України, Кабінет Міністрів України, МінісB
терство молоді та спорту України); адмініB
стративноBтериторіальні одиниці в особі
місцевих органів влади (області та міста із
спеціальним статусом – головні управлінB
ня або управління, райони – відповідні упB
равління або відділи); дитячоBюнацькі
спортивні заклади (дитячоBюнацькі спорB
тивні школи всіх типів державної, комуB
нальної, приватної (за умови отримання
бюджетних асигнувань з державного або
місцевих бюджетів) форми власності, інші
заклади фізичної культури та спорту, які заB
безпечують розвиток дитячоBюнацького
спорту).
До суб’єктів фінансових правовідносин
у сфері бюджетного фінансування дитячоB
юнацького спорту віднесено: фінансовий
орган, який складає бюджетний розпис виB
датків бюджету, здійснює та має право відB
кликання фінансування, контролює викоB
ристання таких кошторисів; фінансовоB
кредитна установа в якій відкриті рахунки
закладів дитячоBюнацького спорту й яка отB
римує бюджетне фінансування; головний
розпорядник бюджетних коштів (МінісB
терство молоді та спорту України); інші
розпорядники бюджетних коштів, що виB
значаються головним розпорядником бюB
джетних коштів за поданням відповідальB
ного виконавця бюджетної програми (заB
сновники дитячоBюнацьких шкіл), одержуB
вачі бюджетних коштів – дитячоBюнацькі
спортивні школи (всі типи дитячоBюнацьB
ких спортивних шкіл державної, комунальB
ної (за умови отримання бюджетних асигB
нувань з державного або місцевих бюджеB
тів) форм власності).
Висновки
Для вирішення питання фінансування
дитячоBюнацького спорту із відповідних фонB
дів важливе значення має чіткість правоB
вого регулювання суб’єктів фінансових праB
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вовідносин у цій сфері, специфіка яких заB
лежить від змісту таких відносин, характеB
ризується спрямованістю їх прав та обоB
в’язків на реалізацію і виконання конкретB
них завдань, функцій. Коло суб’єктів, які
беруть участь у фінансових правовідносиB
нах у сфері бюджетного фінансування диB
тячоBюнацького спорту, досить вузьке, осB
кільки такими суб’єктами можуть бути тільB
ки спеціально уповноважені органи, суB
б’єкт – одержувач коштів і суб’єкт, у віданB
ні якого перебуває фонд, із якого передаB
ються кошти.
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