
Щомісячний науково�практичний
юридичний журнал
видається з 1 січня 1996 р.

НАУКОВО�ДОСЛІДНИЙ  ІНСТИТУТ  ПРИВАТНОГО  ПРАВА  І  ПІДПРИЄМНИЦТВА  

ІМ.  АКАДЕМІКА  Ф. Г.  БУРЧАКА НАПрН  УКРАЇНИ

Шеф�редактор
МАКАРОВА

Алла Іванівна

Редакційна
колегія:

ХАВРОНЮК

Микола
Іванович
головний
науковий
редактор

МЕЛЬНИК

Микола
Іванович
заст. головного
наукового
редактора

БЕЛЯНЕВИЧ О.

БОБРИК В.

ГАЛЯНТИЧ М.

ДЕМЧЕНКО С.

ЗУБ І.

КРУПЧАН О.

КУБКО Е.

КУЗНЄЦОВА Н.

ЛУК’ЯНЕЦЬ Д.

ЛУЦЬ В.

МАЙДАНИК Р.

МАМУТОВ В.

НАВРОЦЬКИЙ В.

СТЕЦЕНКО С.

ТОРГАШИН О.

ШАКУН В.

ШЕВЧЕНКО Я.

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Олена Москаленко 
Перспективи кодифікації 
соціального законодавства України 3

Яна Одовічена 
Поняття «сприяння» та «забезпечення» трудової
зайнятості як правові категорії 8

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Стефанія Осадчук, Микола Осадчук
Історико:правові аспекти ліцензування господарської
діяльності в Україні та зарубіжних державах 11

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Наталія Федорченко 
Договірні зобов’язання з надання послуг як тип
цивільно:правових зобов’язань 16

Ольга Шевченко
Право на свободу вибору в освіті як особисте немайнове право
фізичної особи (євроінтеграційний контекст) 21

Любов Лещенко
Право на одержання грошових виплат 
у складі спадщини 25

Галина Гриценко
Окремі питання виконання солідарних зобов’язань 
з активною та пасивною множинністю осіб 28

Тетяна Стазілова
Трастові правовідносини в інтересах бенефіціарів
та їх ідентифікація за міжнародним приватним правом України 32

ФІНАНСОВЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Сергій Очкуренко, Ірина Грабар
Причини застою та шляхи нормативного стимулювання
ринку кредитування сільськогосподарських 
товаровиробників 37

Олег Баклан
Про з’ясування сутності поняття «підприємство»: 
роздуми дослідника:адміністративіста 41

Андрій Правдюк 
Визначення та застосування земельно:правової
відповідальності як спеціального виду юридичної
відповідальності 45

(2
23

)
2

0
1

4



На першій сторінці
обкладинки –
пам’ятник 
Магдебурзькому
праву в м. Києві

АГРАРНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Максим Гребенюк
Гарантії забезпечення всесвітньої продовольчої
безпеки світовим банком: міжнародно:правовий досвід 48

Віталій Уркевич, Олександр Браніцький
Про правові проблеми використання невитребуваних
земельних часток (паїв) 53

ІСТОРІЯ ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Галина Задорожня
Доктрина про правовий статус глави держави 
в період нового часу: паралелі з сучасністю 56

Антон Гонтаренко
Теоретико:правові засади розвитку
та функціонування політичних рухів
у системі державної влади у 1921–1929 рр. 62

Александр Бидей
Новая доктрина юридического образования 67

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Катерина Полетило
Інформаційні права та свободи людини 
й їх судовий захист у конституційних нормах Словенії 72

КРИМІНАЛІСТИКА

Владислав Негребецький
Моделювання як спосіб систематизації інформації
під час перевірки показань на місці 77

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Інна Вартилецька, Владлена Савченко
Суб’єкт ухилення від покарання, не пов’язаного 
з позбавленням волі, з точки зору теорії та практики 81

Олена Яра
Нормативно:правове регулювання конфіскації за злочини,
що посягають на окремі об’єкти інтелектуальної власності 86

ПОЗА РУБРИКАМИ

Петро Лапечук, Влада Бесарабчик
Майнова складова функціонування фондів з охорони
довкілля: ретроспективний огляд 90

Підписано до друку 28.07.2014. Формат 70×108 1/16. Папір офсетний.
Друк офсетний. Ум. друк. арк. 8,05. Обл.:вид. арк.  10,85.
Умовн. фарбовідбитків 8,92. Тираж 300. Замовлення № 14:212.
Надруковано з готових форм у ТОВ «Друкарня Бізнесполіграф»,
02094, м. Київ, вул. Віскозна, 8.

© Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарантія», 2014.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 15779:4251 ПР від 02.11.2009 р.
Поштова адреса редакції: 01133, м. Київ:133, а/с 23.
Тел./факс (044) 513:33:16.

Співзасновники:  
Науково:дослідний інститут приватного права і підприємництва 

ім. академіка Ф. Г. Бурчака
Національної Академії правових наук України, 

ТОВ «Гарантія»

Видавець: ТОВ «Гарантія»

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 
серія КВ № 15779:4251ПР від 02.11.2009 р.

Журнал рекомендовано до друку вченою радою Науково�дослідного інституту 
приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України  

(протокол № 6 від 25.06.2014 р.)



П РА В О С О Ц І А Л Ь Н О Г О З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я

3

7/20147/20147/2014

Нова організація системи соціального
захисту населення дозволила зроби:
ти перехід від бюджетного до стра:

хового принципу фінансування окремих на:
прямів соціальних видатків, створити нові
механізми управління коштами соціального
страхування на засадах паритетності пред:
ставників від застрахованих осіб, роботодав:
ців і держави. Стала регулярно здійснювати:
ся виплата матеріального забезпечення без:
робітного, ліквідована заборгованість із ви:
плати допомоги по тимчасовій непрацездат:
ності, забезпечена регулярність поточних ви:
плат постраждалим на виробництві, значно
зменшилася заборгованість із відшкодування
шкоди порівняно з минулими роками, збіль:
шилася чисельність страхувальників, які до
створення фондів не реєструвалися як плат:
ники внесків. Проте для існуючої царини со:
ціального страхування багато в чому залиша:
ються характерними принципи соціального
забезпечення радянського типу, з чим, до речі,
пов’язані найхарактерніші недоліки національ:
ної соціально:страхової системи захисту на:
селення. Їх усунення та перехід до побудови
останньої на дійсно належних страхових прин:
ципах і є магістральним напрямом реформу:
вання загальнообов’язкового державного со:
ціального страхування. 

Основними недоліками законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування є: значна нестабільність, бо ак:
ти, що його стосуються, постійно зазнають чи:
сельних змін і доповнень; безсистемність і
брак єдиної термінології, коли одні й ті самі
поняття формулюються по:різному; пору:
шення одностайності державної системи со:

ціального страхування; не завжди відчува:
ється внутрішньогалузевий і міжгалузевий
зв’язки між правовими нормами, що регулю:
ють відносини із соціального страхування;
збільшується кількість бланкетних норм, по:
силюється декларативність у правовому ре:
гламентуванні вказаних відносин тощо [1, с. 56]. 

При формуванні національної системи
соціального страхування слід виходити з то:
го, що найефективніший захист від соціаль:
них ризиків може бути забезпечений лише в
рамках окремих видів страхування, але всі
вони мають бути взаємозв’язані. Брак одно:
стайної системи, слабка співпраця позабю:
джетних страхових фондів приводять до того,
що кожен із напрямів соціального страхуван:
ня виступає не як інтегрована частина єдино:
го цілого, не як ланка спільної політики в ца:
рині соціального захисту, а як щось автоном:
не. Це зумовлює невиважені рішення, поро:
джує шкідливі наслідки економічного та соці:
ального характеру. Для формування цілісної
ефективної системи необхідно встановити
єдині правові, економічні й організаційні умо:
ви для всіх видів державного соціального
страхування. За таких умов особливої акту:
альності набуває проблема якісного вдоско:
налення галузевого законодавства, яке І. Са:
мощенко визначає як такий його розвиток, у
процесі якого воно піднімається на новий,
більш високий рівень за своїм змістом і фор:
мою [2, с. 27]. 

Є. Погорєлов до форм удосконалення за:
конодавства України правомірно відносить:
обговорення проектів нормативно:правових
актів, їх узгодження й експертизу, підписан:
ня законів Президентом України, державну
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реєстрацію підзаконних нормативно:право:
вих актів відповідними органами юстиції,
новелізацію, ревізію, офіційне нормативне
тлумачення й систематизацію нормативно:
правових актів, скасування незаконних актів,
припинення чинності неконституційних і не:
законних нормативно:правових актів судо:
вими рішеннями [3, с. 27]. 

Систематизація законодавства – це ді:
яльність із приведення нормативно:право:
вих актів до єдиної, впорядкованої, внутріш:
ньо узгодженої системи. Її необхідність зу:
мовлена потребою вдосконалення законодав:
ства, звільнення його від застарілих і супе:
речливих норм, усунення прогалин у праві й
упорядкування чинних інститутів права. 

М. Ніколаєва і Т. Рахманіна вважають, що
систематизація має на меті стабілізацію пра:
вопорядку, перетворення нормативно:пра:
вового регулювання на інструмент для забез:
печення нормального життя суспільства та
найбільш ефективного управління держав:
ними справами в інтересах особи [4, c. 53].
Основними результатами застосування цієї
форми вдосконалення законодавства Укра:
їни є: охоплення широкого спектра норматив:
но:правових актів; урахування їх специфіки
й особливостей упорядкування; усунення або,
принаймні, обмеження дублювання норм різ:
ними галузями законодавства; ліквідація про:
галин; подолання колізій; створення умов від:
повідної юридичної кваліфікації. 

Вирізняють три основні форми система:
тизації – кодифікацію, інкорпорацію й уні:
фікацію. 

Кодифікація – це найвищий рівень сис:
тематизації законодавства, що передбачає
переосмислення, творче перероблення й удо:
сконалення всього правового матеріалу, що
існує на даний час у державі. Основною її ме:
тою є приведення законодавства у відповід:
ність із назрілими потребами суспільства й
тенденціями його розвитку на певному істо:
ричному етапі, тобто поліпшення його форми
і змісту. У процесі кодифікаційної діяльності
потреби розвитку соціуму виявляються че:
рез правову форму, стаючи змістом норм ко:
дифікаційного акта, тим самим здобуваючи
правовий захист і можливість реалізації за
рахунок примусової сили держави. 

О. Рогач обстоює позицію, згідно з якою
виділення кодифікації в особливу форму
правотворчості зумовлюється певними влас:
тивостями кодифікаційної діяльності: в її
процесі відбувається глибокий перегляд усьо:
го чинного законодавства в тій чи іншій сфе:
рі, його більш:менш широке включення до
кодифікаційних актів; вона використовуєть:

ся для вирішення перспективних завдань
розвитку законодавства; у перебігу кодифіка:
ції спостерігається найбільш старанний і гли:
бокий облік закономірностей суспільного роз:
витку, забезпечується правильне врахування
перспектив останнього в законодавстві, яке
підлягає кодифікації; об’єктивною передумо:
вою успішної кодифікаційної роботи, жит:
тєздатності та стабільності кодифікаційних
актів є відносна стабільність суспільних від:
носин, що підлягають кодифікаційній об:
робці [5, c. 56, 57]. 

Більш системно підходить до питання,
що розглядається, О. Ярошенко, який наво:
дить такі основні ознаки кодифікаційної ді:
яльності [6, с. 27]: 

•• вона здійснюється компетентними пра:
вотворчими органами держави; 

•• її об’єктом є певна група нормативних
приписів, що мають спільний предмет право:
вого регулювання; 

•• ця діяльність зумовлюється потребами
суспільного розвитку; 

•• її змістом є опрацювання форми й напов:
нення нормативно:правових положень, їх уз:
годження й об’єднання в цілісний комплекс; 

•• це процес, що складається з певних по:
слідовних дій (операцій), стадій та етапів; 

••ця діяльність відбувається на підставі пев:
них принципів, за допомогою відповідних за:
собів, із застосуванням конкретних правил; 

•• її результатом є створення єдиних,
внутрішньо узгоджених за змістом і юридич:
но цілісних нормативно:правових кодифіка:
ційних актів, які мають юридичну форму зов:
нішнього вираження (найменування); 

•• її метою є вдосконалення чинного зако:
нодавства. 

Результатом кодифікації є кодифікацій:
ний акт, якому притаманна найбільша юри:
дична чинність і який характеризується су:
купністю специфічних, тільки йому прита:
манних ознак. Останні, з одного боку, виок:
ремлюють ці акти у відносно відокремлену,
самостійну групу нормативно:правових ак:
тів, з іншого – наділяють їх авторитетом
особливої, підвищеної юридичної сили по:
рівняно із звичайними нормативними акта:
ми, що видаються цим самим органом дер:
жавної влади. 

Кодифікаційний акт зазвичай великий за
обсягом і має складну структуру. Охоплю:
ючи доволі значну кількість статей, він поді:
ляється на книги, частини, розділи, глави.
Поєднуючи у струнку систему відносно одно:
рідні нормативні розпорядження, цей акт, як
правило, суттєво оновлює регулювання оз:
наченої сфери суспільних відносин. Він міс:
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тить у собі обов’язковий елемент новизни,
оскільки у процесі кодифікації обов’язково
вноситься щось нове у правове регулювання
відповідного кола суспільних відносин, за:
повнюються прогалини в законодавстві. 

Традиційною формою кодифікаційного
акта є кодекс. Його норми в основному ви:
черпно впорядковують певні відносини та не
мають потреби в конкретизації. Л. Галесник
у 1957 р. зазначав, що кодекс одночасно є єди:
ним законодавчим актом і збірником законів
у конкретній галузі права. Норми, викладені
в ньому, мають бути розміщені відповідно до
продуманої системи, що віддзеркалює внут:
рішню структуру певної галузі права. Кожна
його стаття має самостійне значення й у той
самий час є складовою частиною загального
ланцюга норм, що утворюють цей кодекс.
Жодна з його статей не повинна повторюва:
ти іншу, як і суперечити іншим статтям. Кож:
на окрема норма, вміщена в кодексі, має бути
підпорядкована принципам відповідної га:
лузі права. Для таких єдиних актів, як кодек:
си важливе значення має й одноманітність
термінології, чітко визначений смисл кожно:
го поняття, що повторюється в різних стат:
тях [7, с. 7]. 

Підготовка кодексу – це створення ста:
більного законодавчого акта в конкретній га:
лузі права. Законодавчий акт, на думку Ф. Бур:
чака, може бути стабільним за таких умов:
якщо він пристосований до життєвих реалій
країни та спирається на теоретичні засади її
законодавства [8, c. 12]. 

Значну роботу в напрямі систематизації
соціального законодавства свого часу здійс:
нив Наркомат соціального забезпечення УРСР.
Кодифікація цього законодавства передбача:
лася планом роботи названого відомства на
1923 –1924 рр. Першим результатом його ді:
яльності став виданий у серпні 1924 р. «Збірник
діючих в Україні законоположень по соці:
альному забезпеченню», де весь матеріал си:
стематизовано в хронологічному порядку у
7:ми розділах. У передмові до нього зазнача:
лося, що цей збірник є підставою для ство:
рення Кодексу про соціальне забезпечення.
У 1926 р. Наркомсобез УРСР видає «Збірник
нормативних актів по соціальному забезпе:
ченню селянства». Кодифікація в галузі соці:
ального забезпечення тривала протягом 1926–
1928 рр. і вже 19.06.1928 р. РНК УРСР за:
твердила схему кодексу й основні напрями з
удосконалення роботи у сфері кодифікації
соціального забезпечення населення. У трав:
ні 1929 р. розроблено проект Кодексу УРСР
про соціальне забезпечення, який містив 296
статей [9]. Але подальша робота над Кодек:

сом про соціальне забезпечення, на жаль, бу:
ла зупинена. 

Питання про необхідність систематизації
соціального законодавства порушував В. Анд:
рєєв, який зазначав, що підготовка такого ак:
та потребує великих зусиль учених, прак:
тиків і державних діячів [10, с. 29]. За не:
обхідність кодифікації норм права соціаль:
ного забезпечення ратував і М. Захаров [11,
с. 3–7]. 

Прихильницею розроблення Кодексу про
соціальне забезпечення стала також В. Са:
востьянова, яка запропонувала зафіксувати в
ньому галузевими такі принципи: поширен:
ня соціального забезпечення на всіх грома:
дян; численність норм такого забезпечення;
здійснення соціального забезпечення за ра:
хунок коштів держави, територіальних утво:
рень, роботодавців і самих громадян в їх опти:
мальному для економічного розвитку суспіль:
ства поєднанні; поєднання диференціації со:
ціального забезпечення та його індивідуалі:
зація; здійснення соціального забезпечення в
обсязі, що задовольняє основні потреби за:
безпечуваних осіб; прозорість діяльності всіх
органів соціального забезпечення, у тому чис:
лі шляхом участі громадськості в реалізації
права громадян на нього; трудова реабіліта:
ція осіб із зниженою працездатністю; все:
бічна охорона конституційного права грома:
дян на соціальне забезпечення [12, с. 13]. 

О. Чутчева вважає, що прийняття Соці:
ального кодексу дозволить максимально скон:
центрувати в єдиному правовому документі
всі законодавчі норми у сфері соціального
захисту населення на підставі єдиного підхо:
ду до визначення суті такого захисту та його
основоположних принципів [13, с. 57]. 

Однією з умов правового забезпечення,
втілення в життя чіткої, логічно послідовної
та прозорої системи соціального забезпе:
чення С. Прилипко вважає опрацювання та
прийняття комплексного систематизованого
нормативного акта – Кодексу про соціальне
забезпечення населення України, який уві:
брав би найважливіші норми й на найвищо:
му рівні комплексно впорядкував би сукуп:
ність відносин у досліджуваній сфері. За:
гальна частина зазначеного акта має містити
правові норми, що стосуються сфери дії,
предмета регулювання, принципів соціаль:
ного забезпечення, кола суб’єктів правовід:
носин, джерел фінансування тощо. До Особ:
ливої частини Кодексу слід включити норми,
які детально регламентуватимуть підстави,
порядок і розміри надання громадянам річ:
них форм і видів соціального забезпечення.
Правові норми Особливої частини мають бу:
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ти поділені на інститути, що регламентують
окремі види соціальних правовідносин: обо:
в’язкового соціального страхування, пенсій:
ного забезпечення, з надання медичних послуг,
державних допомог, з матеріально:побутово:
го забезпечення й обслуговування інвалідів
та осіб похилого віку тощо [14, с. 266, 267].

Н. Болотіна вважає, що створення Кодек:
су України про соціальний захист дозволить
не лише впорядкувати законодавство у сфері
соціального захисту й усунути протиріччя,
що породжуються браком системного підходу,
а й підняти на вищий якісний рівень зміст нор:
мативного матеріалу в цій царині [15, с. 16]. 

О. Мачульська запропонувала структуру
Кодексу соціального забезпечення. Загальній
частині цього акта належить об’єднати такі
глави: основні положення; законодавство
про соціальне забезпечення; виникнення,
здійснення і захист прав та обов’язків у сфері
соціального забезпечення; особи. 

Особлива частина повинна включати сво:
єрідні підчастини: 

•• державне соціальне страхування. Її роз:
діли: забезпечення трудовими пенсіями; за:
безпечення у зв’язку з безробіттям; забезпе:
чення у зв’язку з тимчасовою непрацездатніс:
тю і материнством; обов’язкове медичне стра:
хування; 

•• державна соціальна допомога. Її розді:
ли: соціальна допомога на загальних підста:
вах; адресна соціальна допомога; 

•• соціальні послуги. 
Окремі розділи Особливої частини ма:

ють бути присвячені відповідальності за 
правопорушення у сфері соціального забез:
печення й відповідній категорії спорів [16, 
с. 324–334]. 

Питанню, що розглядається, приділили
увагу й вищі владні органи України. Так, згід:
но з Указом Президента України «Про Ос:
новні напрями соціальної політики на період
до 2004 року» від 24.05.2000 р. правовому за:
безпеченню здійснення соціальної політики
сприятиме розроблення та прийняття Соці:
ального кодексу. Про це йшлося й у Держав:
ній програмі розвитку законодавства Укра:
їни до 2002 р., затвердженій Постановою Вер:
ховної Ради України від 21.12.2000 р. 

У Верховній Раді України зареєстро:
вано проект Соціального кодексу України
(15.02.2013 р., реєстраційний № 2311), який
включає Загальну та Спеціальну частини,
що об’єднують 21 розділ і 484 статті. Загаль:
на частина містить норми щодо основних за:
сад правового регулювання здійснення в Ук:
раїні соціального захисту й організаційно:пра:
вових форм його забезпечення. Спеціальна

частина об’єднує конкретні види соціального
захисту, структуровані за чинниками соціаль:
ного ризику. Цей проект регулює соціальні
та пов’язані з ними відносини з питань: ор:
ганізації соціального захисту та його управлін:
ня, забезпечення повної реалізації соціаль:
них прав людини, використання ефективних
видів і форм соціального захисту, застосу:
вання соціального захисту до окремих катего:
рій населення, державного нагляду й контро:
лю за дотриманням соціального законодав:
ства, забезпечення судового захисту соціаль:
них прав людини. 

Проект Соціального кодексу України про:
понує: 

•• уніфікувати систему управління фонда:
ми загальнообов’язкового державного соці:
ального страхування на підставі створення
єдиної вертикалі виконавчих органів, що має
забезпечити: економію адміністративних ви:
датків на здійснення фондами своїх функцій
і повноважень; більш повне охоплення плат:
ників і підвищення рівня збирання внесків
соціального страхування; цільове спряму:
вання коштів останнього; спрощення взаємо:
відносин фондів соціального страхування і
суб’єктів господарювання стосовно реєстра:
ції і сплати внесків; 

•• упорядкувати й удосконалити в особли:
вому порядку умови пенсійного забезпечен:
ня різних категорій громадян, що здійсню:
ється з Державного бюджету та регулюється
на сьогодні численними спеціальними зако:
нами, не завжди узгодженими між собою; 

•• узгодити окремі норми правового регу:
лювання, що здійснюється нині законами Ук:
раїни «Про пенсійне забезпечення» і «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне стра:
хування»; 

•• розробити нові підходи до надання со:
ціальної допомоги за виявленими ознаками
нужденності, а також удосконалити комп:
лексну систему соціального захисту незахи:
щених категорій громадян. 

Вважаємо спробу розроблення та прий:
няття Соціального кодексу України невдалою,
оскільки соціальне забезпечення об’єднує 
3 різнорідні організаційно:правові форми:
соціальне страхування за рахунок внесків
(обов’язкових страхових і добровільних) до
відповідного фонду загальнообов’язкового
соціального страхування або до недержавних
страхових фондів; державне забезпечення та
надання соціальних послуг окремим кате:
горіям громадян за рахунок Державного бю:
джету; соціальну допомогу й соціальну під:
тримку непрацездатних громадян за рахунок
Державного та місцевих бюджетів. Кожна із
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цих форм має власні принципи, мету й умо:
ви забезпечення, коло суб’єктів і джерела фі:
нансування. 

У даному випадку доречнішою виглядає
кодифікація законодавства залежно від ор:
ганізаційно:правової форми соціального за:
безпечення. Це дозволить усунути множин:
ність і суперечність нормативних актів, знач:
ною мірою полегшить правозастосування,
сприятиме законності, підвищить рівень га:
рантій реалізації прав громадян України у сфе:
рі соціального захисту. 
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In the article the author analyses the main shortcomings of legislation on obligatory state social in�
surance. The questions about the necessity of systematization of social legislation and urgency of adop�
ting a Social code of Ukraine are investigated. 

В статье анализируются основные недостатки законодательства об общеобязательном го�
сударственном социальном страховании, рассматривается вопрос о необходимости системати�
зации социального законодательства и актуальности принятия Социального кодекса Украины. 
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Застосування норм права, як правило,
здійснюється широким колом осіб, які
зазвичай не мають спеціальної юридич:

ної освіти. Тому для правильного застосуван:
ня норми законодавства та для прийняття
якісних рішень суб’єктами права необхідно,
щоб правові положення були сформульовані
чітко та локанічно. Неоднозначність понять
у нормах права надають правозастосовцю ши:
рокий спектр дій і цим самим ускладнюють
обґрунтованість, законність прийнятих рішень. 

Як зазначає С. Головіна, поняття – це ба:
зисні елементи законодавства, своєрідний
словесний каркас. Від того, наскільки вони
стабільні й обґрунтовані, залежить стійкість
усієї конструкції галузі права. Поняття має
відображати сутність предмета, містити в
собі первинну (загальну) інформацію про
нього. Оскільки законодавець виражає свою
волю за допомогою не тільки загальновжива:
них, а й спеціальних юридичних понять, остан:
ні часто потребують пояснення щодо їх зміс:
ту. Саме така неясність, відсутність норма:
тивних визначень понять, а також наявність
застарілих дефініцій є причинами недоско:
налості понятійної бази галузі трудового пра:
ва. У зв’язку з цим під час застосування норм
права часто доводиться самостійно, керу:
ючись власною самосвідомістю, з’ясовувати
суть правової норми [1, с. 48]. 

Проблема, що розглядається, не оминула
й новий Закон України «Про зайнятість на:
селення» від 05.07.2012 р. Так, цей Закон до:
сить часто оперує поняттями «сприяння зай:
нятості» та «забезпечення зайнятості», але
не дає жодних визначень зазначених кате:
горій, а іноді й ототожнює їх чи вживає ком:
плексно «сприяння забезпеченню зайнятос:
ті». Вважаємо, що необхідно звернути увагу

на значення та доцільність застосування та:
ких правових понять, а також уточнити їх
зміст. Даному питанню приділяли увагу та:
кі вчені:трудовики, як О. Медвєдєв, А. Па:
шерстник, А. Пашков, О. Процевський, К. Гу:
сов, В. Толкунова та ін. 

Термін «сприяння зайнятості» вживаєть:
ся як у національному законодавстві, так і 
в міжнародно:правових документах. Так, у
Конвенції Міжнародної організації праці
(далі – МОП) «Про сприяння зайнятості та
захист від безробіття» від 17.10.1991 р. № 168
зазначено, що пріоритетною метою держави
є політика, спрямована на сприяння повній,
продуктивній і вільно вибраній зайнятості
всіма відповідними засобами (ст. 7). У Законі
України «Про зайнятість населення» спри:
яння зайнятості населення розкривається
через сукупність заходів щодо такого спри:
яння. Аналогічний підхід містить і постанова
Кабінету Міністрів України «Про затвер:
дження Програми сприяння зайнятості на:
селення та стимулювання створення нових 
робочих місць на період до 2017 року» від
15.10.2012 р. № 1008. 

Аналіз нормативно:правових актів у сфе:
рі зайнятості свідчить, що під сприянням ро:
зуміються засоби або заходи, спрямовані на
працевлаштування особи. 

Право особи на сприяння зайнятості без:
посередньо не закріплене в Конституції Ук:
раїни чи інших нормативно:правових актах,
але воно випливає з інших прав особи, напри:
клад із права на працю, передбаченого Кодек:
сом законів про працю (далі – КЗпП) Укра:
їни, чи права на зайнятість (ст. 3 Закону Укра:
їни «Про зайнятість населення»). Крім того,
наведений у Законі перелік заходів сприяння
зайнятості, способів правового впливу на та:
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ке сприяння, закріплення прав та обов’яз:
ків суб’єктів даних правовідносин, а також
встановлення механізму їх забезпечення під:
тверджує існування в особи права на сприян:
ня їй у зайнятості. Але скористатися таким
правом може лише особа, яка володіє трудо:
вою право: та дієздатністю. 

У словниках української мови термін
«сприяння», «сприяти» означає позитивно
впливати на що:небудь; надавати допомогу в
чому:небудь [2, с. 601]. Іншими словами, спри:
яння можна розглядати як сукупність засо:
бів, заходів і способів, що спрямовані на до:
помогу особі у працевлаштуванні. Проведен:
ня таких заходів покладається на державу в
особі її державних органів усіх рівнів. Спри:
яння зайнятості – один із напрямів держав:
ної політики, що передбачає забезпечення
зайнятості визначених категорій громадян і
реалізується різними заходами та способами
[3, с. 49]. 

А. Пашерстник вказував, що активна
роль держави в розподілі робочої сили поля:
гає, в основному, в проведенні системи еко:
номічних, організаційних і правових захо:
дів, наданні важливого значення диференці:
йованому регулюванню умов праці [4, с. 167]. 

В юридичній літературі особлива увага
приділяється «забезпеченню зайнятості». Тер:
мін «забезпечення», «забезпечувати» озна:
чає створювати надійні умови для здійснен:
ня чогось, гарантувати кому:небудь щось [2,
с. 103]. Тому зазвичай забезпечення зайня:
тості зводиться до відповідних гарантій. Так,
В. Толкунова, К. Гусов під забезпеченням
зайнятості розуміють комплекс соціально:
економічних та юридичних гарантій, що спри:
яють боротьбі з безробіттям, реалізації всіма
бажаючими свого права на працю, допомозі в
сприянні пошуку роботи та працевлашту:
ванні [5, с. 23]. Серед науковців таке розу:
міння теж є загальноприйнятим. Л. Андрєєва
та О. Медвєдєв вважають, що забезпечення
зайнятості слід розглядати в двох аспектах:
вузькому – власне заходи, що здійснюються
з метою задоволення потреби працездатно:
го населення у сфері праці, та широкому –
що передбачає ще й збереження вже існуючої
зайнятості. Іншими словами, у вузькому ро:
зумінні забезпечення зайнятості – це право
на державне сприяння в отриманні можли:
вості займатися суспільно:корисною працею;
в широкому – право на державне сприяння 
в отриманні роботи чи професійної підготов:
ки, що потрібна для працевлаштування. 

О. Медвєдєв наводить кілька варіантів
співвідношення понять сприяння та забезпе:
чення. Перший варіант: терміни тотожні, але
в силу певних обставин законодавець вико:
ристовує то один, то інший. Другий варіант: 
це різні терміни, що мають різний зміст та 

юридичну природу (можливо, один термін
ширший, інший вужчий). Третій варіант: не:
досконалість законодавства, тобто «правове
різноголосся», що, на жаль, часто спостеріга:
ється в законодавстві [6, с. 181–184]. 

У Законі України «Про зайнятість насе:
лення» зазначається, що держава забезпечує
реалізацію політики у сфері зайнятості насе:
лення; таке забезпечення здійснюється різ:
ними шляхами, в тому числі шляхом сприяння
підвищенню конкурентоспроможності робо:
чої сили (п. 4 ст. 16), сприяння самозайнятос:
ті населення шляхом стимулювання відкрит:
тя власного бізнесу (п. 6 ст. 16). У даному ви:
падку поняття «забезпечення» є ширшим за
«сприяння» і виступає гарантією, що реалізу:
ється державою в особі органів державної вла:
ди та місцевого самоврядування шляхом до:
помоги у працевлаштуванні особам, які цього
потребують. 

Існує думка, що держава в особі органів,
які реалізують політику у сфері зайнятості
населення, повинна здійснювати саме сприян�
ня особам у пошуках роботи. Мотивується та:
ка позиція тим, що роботодавець особисто
приймає кадрові рішення й укладати чи не
укладати трудовий договір із певною особою
є його правом, а не обов’язком, тобто держава
не має права втручатися в політику робото:
давця, а може тільки здійснювати сприяння 
у працевлаштуванні [7, с. 27]. Ми вважаємо,
що погодитися з такою позицією можна тіль:
ки частково, оскільки існує передбачена за:
конодавством категорія громадян, які мають
додаткові гарантії у сприянні працевлашту:
ванню. Такі особи працевлаштовуються за
допомогою квот. Тому для даної категорії
осіб слід застосовувати термін «забезпечення
зайнятості» як гарантії у працевлаштуванні
(оскільки термін «забезпечення» є більш зо:
бов’язуючим, юридичнозначимим [6, с. 184]),
тобто забезпечення зайнятості є гарантією,
що має на меті реалізацію права громадян на
зайнятість і права на працю в цілому. 

Якщо в теорії трудового права поняття
«забезпечення зайнятості» ототожнюється з
гарантіями, то законодавство розділяє ці ка:
тегорії. Так, Закон України «Про зайнятість
населення» передбачає гарантії у сфері зайня:
тості населення. Зокрема, держава гарантує 
у сфері зайнятості: 

•• вільне обрання місця застосування пра:
ці та виду діяльності, вільний вибір або зміну
професії; 

•• одержання заробітної плати (винагоро:
ди) відповідно до законодавства; 

•• професійну орієнтацію з метою само:
визначення та реалізації здатності особи 
до праці; 

•• професійне навчання відповідно до здіб:
ностей і з урахуванням потреб ринку праці; 
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•• підтвердження результатів неформаль:
ного професійного навчання осіб за робітни:
чими професіями; 

•• безоплатне сприяння у працевлашту:
ванні, обранні підходящої роботи й одержан:
ні інформації про ситуацію на ринку праці та
перспективи його розвитку; 

•• соціальний захист у разі настання без:
робіття; 

•• захист від дискримінації, необґрунтова:
ної відмови у найманні на роботу та незакон:
ного звільнення; 

•• додаткове сприяння у працевлаштуванні
окремих категорій громадян. Проте, як бачи:
мо, ці гарантії також здійснюються держа:
вою шляхом певних заходів, засобів, які є ос:
новою сприяння зайнятості. 

На нашу думку, забезпечення зайнятості
слід розглядати як діяльність органів дер:
жавної влади з метою здійснення заходів
економічного, правового, організаційного ха:
рактеру, які спрямовані на задоволення по:
треб працездатного населення у сфері праці.
Слід також зазначити, що при розгляді даного
питання заслуговує на увагу поняття «сти:
мулювання», що вживається в Законі Укра:
їни «Про зайнятість населення». Стимулю:
вання можна розуміти як заохочення до пра:
цевлаштування. Законодавство оперує понят:
тям стимулювання в контексті заохочення
саме роботодавців до працевлаштування пра:
цівників, які недостатньо конкурентоспро:
можні на ринку праці або стимулювання са:
мозайнятості населення та створення нових
робочих місць суб’єктами малого підприєм:
ництва. Стимулювання полягає у матеріаль:

ному заохоченні чи компенсації певних фак:
тичних витрат роботодавцю, який забезпе:
чує створення нових робочих місць. 

Проведений аналіз дозволяє зробити ви�
сновок, що, незважаючи на застосування в
трудовому законодавстві термінів «сприян:
ня» та «забезпечення» як тотожних, вони є різ:
ними. Сприяння зайнятості спрямоване на
допомогу органами державної влади та недер:
жавними організаціями у працевлаштуванні
особи, а забезпечення є гарантією для непра:
цевлаштованої особи на обов’язкове задово:
лення потреб у сфері праці. 
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Інститут ліцензування є одним із про:
відних інститутів у системі регулювання
господарської діяльності, що набув важ:

ливого значення на етапі переходу до ринко:
вої економіки в Україні. Проведення еконо:
мічної реформи в Україні об’єктивно вима:
гає посилення ролі законів у правовому ре:
гулюванні господарської діяльності, у тому
числі ефективного правового регулювання лі:
цензування. У цьому зв’язку важливого зна:
чення набуває історичний досвід норматив:
но:правового забезпечення проблеми, що роз:
глядається, для подальшого розвитку, адек:
ватного нинішній ситуації правового регу:
лювання. 

Система ліцензування в Україні перебу:
ває у процесі становлення: закладена її нор:
мативна база, продовжується формування
системи органів, що здійснюють ліцензування.
Однак цей процес проходить досить складно
та суперечливо, з невиправданими витра:
тами і збоями, що відображає проблеми та
труднощі української економіки в процесі
трансформації. В законодавстві недостатньо
розроблена правова концепція ліцензування
господарської діяльності, що, у свою чергу,
свідчить про проблеми правового забезпе:
чення необхідного балансу між державним
регулюванням економіки та створюваними 
у процесі реформ новими ринковими меха:
нізмами. 

Окремі правові аспекти ліцензування роз:
роблені у науково:теоретичних досліджен:
нях, зокрема, А. Альохіна, Е. Бекірової, С. Віт:
віцького, І. Єремєєнко, А. Герасимова, А. Гу:
банова, Р. Денисова, М. Єропкина, А. Корма:
лицького, Д. Осинцева, І. Пастуха, І. Ради:

ка, Г. Туманова, А. Шеваріхіна, Л. Шестак, 
А. Шпомер, але історико:правові аспекти, як
і зарубіжний досвід, майже не розглядалися.
У зв’язку з цим обрана тема заслуговує на
увагу. 

Метою цієї статті є виявлення закономір:
ностей та особливостей правового регулю:
вання ліцензування після проголошення
незалежності в Україні з урахуванням іс:
торичного надбання та досвіду зарубіж:
них країн. 

Ліцензування як форма державного об:
меження підприємницької ініціативи не є
винаходом сьогодення. Однією з перших
спроб державного регулювання підприєм:
ницьких відносин можна вважати надання у
деяких країнах (Англія, Франція, Росія то:
що) на початку XIX ст. «ліценців» або «піль:
гових листів», тобто грамоти, що давала влас:
никам суден право ввозу та вивозу забороне:
них товарів за часів континентальної систе:
ми. У вигляді нагляду чи інспекції таке дер:
жавне регулювання набуло певного розвитку
у XIX ст. у багатьох країнах. Урядовий на:
гляд щодо мануфактур, в яких крилася будь:
яка небезпека (пожежна, санітарна, еконо:
мічна, кримінальна, соціальна) у більшості
країн існував у двох основних формах: зако:
нодавство, забезпечуючи кожному право віль:
ного створення фабричного або ремісничого
закладу та вимагаючи від засновника лише
замовлення, зобов’язувало мануфактуру, що
визнавалася небезпечною, отримувати по:
передній дозвіл уряду (враховуючи ймовір:
ність відмови у наданні цього дозволу); сто:
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совно окремих мануфактур уряд мав право
постійного нагляду, за допомогою як своїх
урядових інспекторів, так і інших способів
згідно з чинними законами. Пік розвитку па:
тентування припадає на XX ст., коли третина
людської інтелектуальної праці була спрямо:
вана на створення винаходів, ноу:хау, ліцен:
зій і міжгалузевої інформації. 

За російським правом, мануфактури за
порядком їх відкриття поділялися на кате:
горії: визнані нешкідливими, які могли ство:
рюватися у будь:якому місті; ті, заснування
яких не потребувало дозволу влади загально:
го управління, але вимагався дозвіл Мініс:
терства внутрішніх справ або Міністерства
фінансів; створення яких заборонялося зако:
ном [1, с. 117; 2, с. 79; 3]. 

За характером небезпеки, яку спричиню:
вали деякі мануфактури, фактори, що зумов:
лювали необхідність особливого дозволу уря:
ду на відкриття та встановлення особливих
умов здійснення діяльності мануфактури і
ведення урядового нагляду, можна поділити
на кілька груп: небезпеки, які могли завдати
шкоду державі в економічних, пожежних, ме:
дичних, суспільних, поліцейських, санітар:
них і кримінальних відносинах. Викладене
дозволяє виокремити дві категорії: відкриття
деяких фабрик категорично заборонялося;
заснування окремих із них, допускалося із
встановленням над ними особливого нагляду. 

До першої категорії належали фабрики,
специфічні вироби яких не давали суспіль:
ству нічого, крім небезпеки, шкоди, амораль:
ності. Такими визнавалися фабрики, що ви:
робляли знаряддя для азартних ігор або «та:
ємну», замасковану зброю, зброю таємного
носіння й інші подібні предмети. Не дозволя:
лося створення фабрик із виробництва то:
варів, що вважалися компетенцією уряду, зо:
крема виготовлення монет, пороху, артиле:
рійських снарядів тощо, виробництво яких
могло спричинити економічну чи політичну
нестабільність у державі [3]. 

До другої категорії належали фабрики,
що виробляли необхідні товари, які, однак,
іноді могли використовуватися як знаряддя
злочинів. Діяльність таких мануфактур до:
зволялася за умов дотримання особливих,
установлених саме для них, правил і постій:
ного за ними нагляду (у сфері виробництва –
виготовлення отруйних і сильнодіючих ре:
човин; у сфері надання послуг – реалізація 
в аптеках сильнодіючих лікарських препа:
ратів). На таких самих підставах визнача:
лися особливі умови для відкриття друка:
рень, металографій і закладів, що виготов:
ляють знаряддя тиснення. Іншими словами,
державне управління господарською діяль:
ністю в Росії поширювалося не лише на 
виробничу підприємницьку діяльність, яка
могла зашкодити інтересам держави та су:
спільства, а й на сферу послуг і торговельну
діяльність. 

Державною регламентацією охоплював:
ся порядок заснування, експлуатації, рекон:
струкції та закриття небезпечних підприємств.
Факторами, що зумовлювали закриття фаб:
рик, мануфактур і заводів були порушення
встановленого порядку діяльності підпри:
ємств, виникнення загрози суспільним від:
носинам, невиконання вимог і приписів кон:
тролюючих органів тощо. 

Пройшовши тривалий шлях історичного
розвитку, державний вплив на економіку та
підприємництво нині здійснюється у різних
формах і різними методами, зокрема за допо:
могою ліцензування. Це характерно для біль:
шості країн світу. 

Для порівняння зазначимо, що в Росії у
2000 р. ліцензуванню підлягало більше 500
видів діяльності, з них близько 250 – на під:
ставі федерального закону «Про ліцензуван:
ня окремих видів діяльності», інші – на під:
ставі інших законів, підзаконних актів, зако:
нодавчих актів суб’єктів Федерації. На сьо:
годні відбулося скорочення кількості ліцен:
зованих видів діяльності майже наполови:
ну – до 120 [4]. 

У світовій практиці створення адміні:
стративних бар’єрів у формі вхідного контро:
лю є виключною мірою регулювання еконо:
міки, що вводиться у випадках, коли інші ме:
тоди регулювання на практиці довели свою
неефективність. Тому сфера їх застосування
обмежена. Кількість видів діяльності, що лі:
цензуються, коливається в різних країнах
ЄС від 30 до 90 [5, с. 75]. Так, в Австрії існує
28 ліцензованих видів підприємництва, у 
Великобританії – 38, в Японії – 39 [4]. 

У законодавстві України ліцензування
підприємницької діяльності є одним із най:
поширеніших методів державного регулю:
вання господарських відносин. Термін «лі:
цензування» походить від латинського слова
«licentia», що означає право. Однак за сучас:
ної правової системи України ліцензування
набуло значень, похідних від латинського
(англійські, французькі, німецькі, слова, що
перекладаються як дозвіл). За іншими дже:
релами термін «ліцензія» походить від італій:
ського «lizentia» – дозвіл [6]. В економічній
літературі є різні визначення поняття «лі:
цензія». Зокрема, це: дозвіл, що видається
власником (ліцензіаром) патенту, винаходу
тощо іншій особі або фірмі (ліцензіату) на
його промислове та комерційне використан:
ня на умовах, передбачених ліцензійною уго:
дою; дозвіл, що видається державою юридич:
ним і фізичним особам на право певної гос:
подарської діяльності; дозвіл на зовнішньо:
економічну діяльність, який видається дер:
жавою; дозвіл, що видається державними орга:
нами юридичним і фізичним особам на право
суспільно:корисної діяльності, у тому числі
зовнішньоекономічної, використання нема:
теріальних ресурсів протягом певного термі:
ну за обумовлену винагороду [6, с. 189]. 
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Розвиток ліцензування в Україні має свої
специфічні особливості, що залежать від
соціально:економічної напруженості в сус:
пільстві, зниження моральних критеріїв че:
рез відсутність стабільності основних держав:
них суспільних інститутів. Іншими словами,
за законами діалектики старі форми управ:
ління економікою стали не ефективними, 
а нові ще знаходяться у стадії становлення. 
У кризовій ситуації роль держави посилюєть:
ся. Світовий досвід розвитку країн ринкової
економіки свідчить про необхідність держав:
ного регулювання. Важлива роль держави в
економічній сфері підтверджена історичним
вітчизняним і закордонним досвідом. Зокре:
ма, заходами реанімації економіки в Німеч:
чині, Японії й інших країнах після Другої
світової війни було посилення централізова:
ного державного управління економікою. 

Зважаючи на негативні тенденції, що скла:
далися під час відродження підприємниц:
тва в Україні, а також світовий історичний
досвід ринкових відносин, вже перша редак:
ція Закону України «Про підприємництво»
від 07.02.1991 р. містила положення, що об:
межували свободу підприємницької діяль:
ності за ознакою підвищених вимог до безпе:
ки робіт і необхідності централізації функцій
управління. Тому однією з форм державного
регулювання господарських відносин було
ліцензування підприємницької діяльності.
Порядок видачі ліцензій встановлено поста:
новою Ради Міністрів УРСР від 15.04.1991 р.
№ 99. Спочатку ліцензійний порядок перед:
бачався для здійснення 11 видів підприєм:
ницької діяльності [3]. Згодом була розроб:
лена Концепція розвитку державної системи
ліцензування підприємницької діяльності за
її видами (затверджена постановою Кабінету
Міністрів України 23.09.1996 р. № 1164): ви:
окремлювалися основні ознаки виду підпри:
ємницької діяльності, що вимагали застосу:
вання до нього ліцензійного порядку здійс:
нення. Такими ознаками є безпосередній вплив
підприємницької діяльності на здоров’я лю:
дей, природне середовище та безпеку держа:
ви. Не вважається за доцільне ліцензувати
підприємницьку діяльність, контроль за здій:
сненням якої провадять уповноважені на це
органи (санітарно:епідеміологічні, пожежно:
го нагляду, торговельна, технічна та державна
податкова адміністрація (інспекція) тощо).
Іншими словами, пріоритетний акцент зроб:
лено в сторону безпеки держави.

Правове регулювання ліцензування під:
приємницької діяльності в Україні складало:
ся поступово. Поява та розвиток правового
регулювання ліцензування підприємницької
діяльності зумовлені кардинальними зміна:
ми, що відбулися в нашій країні на початку
90:х років ХХ ст., які вплинули на економіку
держави та законодавство як правову форму
її забезпечення. У зв’язку з цим вважаємо за
необхідне проаналізувати основні етапи ста:

новлення цього правового інституту, а також
характеристику сучасного стану правового ре:
гулювання ліцензування господарської ді:
яльності. 

Перший етап розвитку правового регулю�
вання ліцензування підприємницької діяль�
ності пов’язаний з прийняттям на початку
90:х років ХХ ст. низки законодавчих актів,
що передбачали застосування ліцензування
діяльності, у тому числі підприємницької, як
правового засобу регулювання економічних
відносин. В українському праві поняття «лі:
цензування підприємницької діяльності» та
загальні норми, що регламентують таке лі:
цензування, вперше з’явилися у ст. 4 Закону
України «Про підприємництво». Відповідно
до цих норм обмеженню (ліцензуванню) під:
лягали окремі види підприємницької діяль:
ності, що не можуть здійснюватися без лі:
цензії, яка видається Кабінетом Міністрів Ук:
раїни або уповноваженим ним органом ви:
конавчої влади. 

З моменту прийняття Закону України
«Про підприємництво» законодавчо впро:
ваджено регулювання окремих видів діяль:
ності через застосування дозволів (ліцензій)
як одного з важелів державного регулювання
підприємництва. У статті 4 цього Закону бу:
ло визначено перелік видів діяльності, яки:
ми суб’єкти підприємництва можуть займа:
тися тільки на підставі ліцензії. На той час у
ньому налічувалося одинадцять видів діяль:
ності. у подальшому внаслідок появи та роз:
витку нових видів підприємницької діяль:
ності держава вводила їх ліцензування. 

У процесі розвитку основ законодавства
незалежної України прийнята велика кіль:
кість нормативно:правових актів із регулю:
вання окремих сфер господарської діяльнос:
ті, що встановили обмеження, пов’язані з не:
обхідністю одержання спеціальних дозволів
(ліцензій) для здійснення кількох десятків її
видів. При цьому нормотворчий процес ішов
шляхом як внесення численних змін і допов:
нень до ст. 4 Закону України «Про підприєм:
ництво», так і прийняття інших актів законо:
давства або внесення в них відповідних до:
повнень. Так, низка згаданих обмежень була
встановлена законами України «Про основи
містобудування», «Про ветеринарну меди:
цину», «Про зв’язок», «Про дорожній рух»,
Кодексом України про надра та іншими ак:
тами [7]. 

До Положення про порядок видачі су:
б’єктам підприємницької діяльності спеці:
альних дозволів (ліцензій) на здійснення ок:
ремих видів діяльності, затвердженого по:
становою Кабінету Міністрів України від
17.04.1994 р. № 316, протягом наступних 
5 років (втратило чинність 04.01.1999 р.) вно:
силися десятки доповнень і змін, що стосува:
лися переважно визначення видів діяльнос:
ті, що підлягають ліцензуванню, і державних
органів, які видають ліцензії. 
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Попередньо встановлений перелік видів
діяльності, що підлягають ліцензуванню, про:
тягом 1991–1996 рр. був розширений прий:
няттям низки доповнень до ст. 4 Закону 
України «Про підприємництво» і на 1996 р.
передбачалося вже ліцензування близько 
90 видів підприємницької діяльності. 

Правовою базою ліцензування підприєм:
ницької діяльності були: 32 закони України,
8 указів Президента України, 46 постанов
Кабінету Міністрів України, 67 Інструкцій що:
до порядку видачі ліцензій. 

У 1995 р. при Міністерстві економіки Ук:
раїни створюється Ліцензійна палата, покли:
кана узагальнювати досвід і вдосконалювати
практику ліцензування, здійснювати конт:
роль за діяльністю державних органів, що
видають ліцензії тощо (тоді ліцензуванням
було охоплено 112 видів підприємницької 
діяльності). 

Указом від 07.02.1997 р. Президент Ук:
раїни підвищує статус Ліцензійної палати до
рівня центрального органу виконавчої влади,
підконтрольного та підзвітного безпосеред:
ньо Президенту. Цей Указ підвищив ваго:
мість інституту ліцензування як однієї з форм
державного регулювання економіки. Крім
того, до Верховної Ради України подано де:
кілька проектів Закону України «Про ліцен:
зування підприємницької діяльності», що
свідчить про об’єктивну необхідність ліцен:
зування підприємницької діяльності, про те,
що цей новий для України інститут перебу:
ває в стадії становлення та динамічного роз:
витку. Один із тих проектів став Законом Ук:
раїни «Про ліцензування певних видів гос:
подарської діяльності» від 01.06.2000 р., який
набув чинності із 01.09.2000 р. 

Аналіз стану сфери ліцензування виявив
основні причини зарегульованості цього про:
цесу: наявність правових колізій в актах за:
конодавства щодо ліцензування; відомчий
характер видачі ліцензій; надто великий пе:
релік видів підприємницької діяльності, що
ліцензуються, та велика кількість документів,
необхідних для отримання ліцензій (від 3 до
34); безпідставне вимагання додаткових до:
кументів і внесення додаткових коштів в ті
чи інші позабюджетні фонди (в основному їх
створювали місцеві органи влади); відсут:
ність відповідальності посадових осіб за пору:
шення чинного законодавства стосовно ліцен:
зування; відсутність єдиного порядку роз:
поділу коштів, отриманих за видачу ліцензій.
Крім того, окреслилась чітка тенденція до
подальшого збільшення видів діяльності, які
планується ліцензувати. Разом із тим ініці:
атива подання на розгляд Кабінету Міністрів
України пропозицій щодо ліцензування час:
то здійснювалася міністерствами й іншими
органами державної виконавчої влади без по:
годження з Ліцензійною палатою. А це, у свою
чергу, призводило до суперечливості законо:
давства, подвійного тлумачення окремих пра:

вових норм, необґрунтованих обмежень ді:
яльності, зменшення обсягів виробництва та
негативних соціально:політичних наслідків у
суспільстві. 

Безсистемний порядок законодавчого ви:
значення видів підприємницької діяльності,
що здійснюються за спеціальним дозволом
державних органів, призвів до того, що їх
повний і точний перелік установити стало
практично неможливо. У зв’язку з цим виник:
ла необхідність у спеціальному Законі про
ліцензування, а до його прийняття Верховна
Рада внесла доповнення до ст. 4 Закону Ук:
раїни «Про підприємництво», відповідно до
якого визначення видів діяльності, що підляга:
ють ліцензуванню, в інших законодавчих ак:
тах, крім цього Закону, не допускається [7, с. 3]. 

Таким чином, розвиток підприємницької
діяльності в другій половині 90:х років ХХ ст.
стримувався через явно недостатній розви:
ток правового базису: регламентація ліцен:
зування здійснювалася в цей період числен:
ними підзаконними актами. Їх застосування
за відсутності базового Закону «Про ліцен:
зування» породжувало колізії, призводило
до численних порушень з боку як ліцензіатів,
так і посадових осіб органів ліцензування. Іс:
тотні зміни в правовому регулюванні ліцен:
зування підприємницької діяльності були
пов’язані з прийняттям Положення про по:
рядок ліцензування підприємницької діяль:
ності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.07.1998 р. № 1020
(діяло до 14.11.2000 р.), що систематизував
великий і суперечливий нормативно:право:
вий матеріал у сфері ліцензування. З цим
Положенням можна пов’язати другий етап 
розвитку правового регулювання відносин лі�
цензування підприємницької діяльності. 

З прийняттям Положення про ліцензу:
вання 1998 р. була вдосконалена система лі:
цензування: скорочено перелік видів підпри:
ємницької діяльності, що підлягають ліцен:
зуванню, майже утричі (із 112 до 42 видів
діяльності); запроваджені основні принципи
щодо доцільності ліцензування тільки тих
видів діяльності, які є потенційно небезпеч:
ними для здоров’я людини, навколишнього
середовища та безпеки держави; для захисту
підприємця від порушень органів ліцензу:
вання встановлена єдина процедура видачі,
зупинення, скасування та поновлення дії
ліцензій; введена відповідальність посадових
осіб органів ліцензування за порушення за:
конодавства про ліцензування; запровадже:
на норма, що стосується заборони вимагання
документів, не передбачених законом, і вста:
новлена адміністративна відповідальність
посадових осіб, які порушують процедуру
ліцензування. Разом із тим, Положення про
ліцензування від 03.07.1998 р. не можна ви:
знати достатнім для врегулювання всіх чис:
ленних і складних питань, що виникали у сфе:
рі ліцензування певних видів підприємниць:
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кої діяльності. У 90:х роках правове регулю:
вання ліцензування підприємницької діяль:
ності здійснювалося великою кількістю під:
законних нормативно:правових актів, вида:
них державними органами різного рівня, але
здебільшого – на відомчому рівні. 

Прийняті різними міністерствами, дер:
жавними комітетами й іншими відомствами
нормативні акти, що регулюють ліцензуван:
ня окремих видів діяльності, регламентували
ліцензування з позиції відомчих інтересів.
Таке положення неприпустиме, перш за все,
щодо наслідків порушення, що передбача:
ються в такого роду актах, порядку та правил
ліцензування, відмови у видачі ліцензії, при:
пинення або зупинення її дії тощо, оскільки
мова йде про застосування санкцій, характер
і підстави яких, в основному, не повинні за:
лежати від специфіки конкретного виду ді:
яльності [8, с. 38]. Безумовно, таке станови:
ще не влаштовувало ні суб’єктів підприєм:
ницької діяльності, ні державу. Виникла не:
обхідність розроблення нормативно:право:
вого акта законодавчого рівня для впоряд:
кування системи ліцензування. 

Третій етап у становленні правового ре�
гулювання ліцензування господарської діяль�
ності пов’язаний із прийняттям і введен:
ням у дію Закону України «Про ліцензуван:
ня певних видів господарської діяльності»
від 01.06.2000 р. Цей Закон є основним нор:
мативно:правовим актом, що регулює ліцен:
зування певних видів господарської діяль:
ності. Він визначає види господарської ді:
яльності, що підлягають ліцензуванню, поря:
док їх ліцензування, встановлює державний
контроль у сфері ліцензування, відповідаль:
ність суб’єктів господарювання й органів
ліцензування за порушення законодавства у
сфері ліцензування, а також містить основні
поняття та підходи до ліцензування біль:
шості видів підприємницької діяльності. 

У Законі України «Про ліцензування»
певних видів господарської діяльності на 
сьогодні внесено чимало змін, які, перш за
все, стосуються статей 2 та 9. За станом на

02.03.2014 р. відповідно до спеціальних за:
конів ліцензуванню підлягають 11 видів гос:
подарської діяльності; всього ж ліцензуванню
підлягає 42 види господарської діяльності.

Висновки 

Проведене дослідження дозволяє стверд:
жувати, що процес створення нормативно:
правової бази вітчизняної системи ліцензу:
вання окремих видів господарської діяль:
ності пройшов декілька етапів, під час яких
удосконалювалося нормативне регулювання
у цій сфері. На сьогодні цей процес формуван:
ня ще не завершився. Існує реальна потреба
у доопрацюванні чинних нормативно:право:
вих актів із урахуванням зарубіжного дос:
віду, розробленні та затвердженні тих, що пе:
редбачені Законом України «Про ліцензу:
вання певних видів господарської діяльнос:
ті», але ще не прийняті. 
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This article studies the development of regulatory legal basis for licensing of business activity in
Ukraine, the tendencies and evolution of domestic legislators’ views on the issue of legal regulation of 
licensing, as well as the foreign expertise on licensing implementation. 

В статье анализируются развитие нормативно�правовой базы лицензирования хозяй�
ственной деятельности в Украине, тенденции и эволюция взглядов отечественного законодате�
ля на вопросы правового регулирования лицензирования, а также зарубежный опыт внедрения
лицензирования.
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Договірні зобов’язання з надання по:
слуг посідають важливе місце в системі
цивільно:правових зобов’язань. Про

це свідчить, насамперед, виділення цієї групи
договірних зобов’язань у більшості відомих у
теорії цивільного права класифікацій цивіль:
но:правових зобов’язань. Не секрет, що осно:
вою вчення про цивільно:правові договори є
проблема їх систематизації. Теоретичне об:
ґрунтування систематизації дає базу для по:
будови чіткої системи договорів у кодифіко:
ваних актах цивільного законодавства, доз:
воляє належно вирішувати труднощі, що ви:
никають у договірній і судовій практиці. 

Виділення окремих типів зобов’язань дає
можливість глибокого їх вивчення та пра:
вильного вибору суб’єктами того чи іншого
договірного виду, залежно від потреб та інте:
ресів, для правильного розташування і сис:
тематизації нормативного матеріалу. Це до:
зволяє розглядати договори не як розріз:
нену масу окремих відносин, а як певну їх су:
купність, що володіють внутрішньою, ціліс:
ною структурою, сукупністю, в основі якої ле:
жать єдність і взаємозв’язок між окремими
договорами. Разом із тим слід пам’ятати, що з
постійним розвитком і зміною відносин по:
требує уточнення та зміни система договорів. 

Метою цієї статті є дослідження одних із
найбільш поширених договірних зобов’я:
зань із надання послуг як типу цивільно:
правових зобов’язань. 

Система зобов’язань, що повністю відпо:
відає завданню їх належного вивчення, може

бути побудована лише на основі використан:
ня комбінованого класифікаційного критерію,
який поєднує економічні й юридичні ознаки.
Економічні й юридичні критерії потрібно
розглядати в нерозривній єдності, оскільки
основним для виявлення системних факто:
рів має бути аналіз суті явища, що піддається
правовому регулюванню [1, с. 85]. Ми поді:
ляємо таку точку зору та вважаємо, що юри:
дичне регулювання може зумовлюватися
виключно економічними критеріями як, на:
приклад, договори про надання послуг у сфе:
рі громадського харчування, або суто юри:
дичним критерієм – від чийого імені вчиня:
ються юридично значимі дії. Проте більшість
системних критеріїв є одночасно й економіч:
ними, й юридичними, й їх іноді важко розме:
жувати. 

Найбільш розгорнутою є типізація дого:
ворів у Цивільному кодексі (далі – ЦК) Укра:
їни, де вони згруповані у певні типи дого:
ворів купівлі:продажу, найму (оренди), підря:
ду, послуг, про розрахунки, на розпоряджен:
ня майновими правами інтелектуальної влас:
ності, спільну діяльність. На міжнародному
рівні ці договори визначені у Принципах єв:
ропейського контрактного права. Договірний
тип виділяється за специфікою матеріально:
го відношення, що ним опосередковується,
або за колом юридичних умов, об’єктивно
необхідних для утворення зазначеного до:
говірного зобов’язання. Достатньо будь:якої
з цих передумов для того, щоб відповідні зо:
бов’язання утворили самостійний тип дого:
вору [2, c. 416–417]. Іншими словами, виді:
лення типів здійснюється на основі еконо:
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мічних і юридичних ознак. Коли договори
подібні як за матеріальними відносинами,
що лежать в їх основі, так і за істотними умо:
вами, об’єктивно необхідними для виникнен:
ня зобов’язання, вони співвідносяться один з
одним не як типи, а як різновиди одного і то:
го самого договірного типу. 

Загалом у доктрині цивільного права
сформувалися різні підходи до класифікації
цивільно:правових договорів за такими кри:
теріями: правовим результатом [3, с. 85]; спря:
мованістю [4, с. 43]; в) матеріальним об’єк:
том правовідносин і результату [5, с. 30–31];
змістом встановлених законом прав і обов’яз:
ків сторін [6, с. 15]; майновими потребами [7,
с. 132–133] тощо. 

Під кутом зору нашого дослідження за:
слуговує на увагу класифікація договірних зо:
бов’язань за критерієм спрямованості цивіль:
но:правового договору [8, с. 92]. Слід зазна:
чити, що такий критерій, як спрямованість
договору отримав досить широке поширення
в правовій літературі [9, с. 320]. 

Типи договорів, об’єднані за певною оз:
накою, іменуються в літературі групами [10,
c. 39]. На думку А. Гриняка, цей термін є си:
нонімічним щодо типів, які також є відносно
самостійними групами [11, с. 76]. У цьому
контексті в літературі цілком справедливо вка:
зується на важливість послідовної реалізації
завдання систематизації договорів, яка поля:
гає в тому, що кожній групі, яка об’єднує різ:
ні їх типи, має відповідати свій термін, шир:
ший за своїм змістом, ніж терміни, викорис:
тані у внутрішньогруповій систематизації
[12, c. 325]. Тому необхідно виходити із розу:
міння терміна «тип» як найширшого за своїм
змістом поняття з максимальною сферою дії,
яким позначається однорідна група дого:
ворів, наприклад, спрямованих на надання
послуг. Іншими словами, категорія «тип» до:
говірних зобов’язань з надання послуг охоп:
лює всі інші класифікаційні форми (підтипи,
види, різновиди тощо) систематизації дого:
ворів із надання послуг і застосовується для
позначення найбільш повнішої за обсягом
групи договорів, які мають ідентичну спря:
мованість. 

Слід зазначити, що в ЦК України виді:
лення групи зобов’язань із надання послуг
має не тільки теоретичне, а й практичне зна:
чення. Ю. Романець вважає, що мета класи:
фікації цивільних договорів полягає в тому,
щоб на основі правильно обраних критеріїв
розділити договори на групи, які об’єднують
зобов’язання із схожою правовою регламен:
тацією і розділяють зобов’язання з різним пра:
вовим регулюванням [8, с. 40]. Іншими сло:

вами, об’єднання в одну групу договірних зо:
бов’язань із надання послуг дозволить ви:
явити закономірності в правовому регулюван:
ні опосередковуваних ними відносин і сфор:
мулювати пропозиції щодо вдосконалення
механізму їх правового регулювання. До ок:
ремих типів цивільно:правових договорів, що
входять до цієї групи, на нашу думку, слід
віднести договір про надання послуг, договір
перевезення, транспортного експедируван:
ня, зберігання, страхування, доручення, комі:
сії, а також договір управління майном. 

Наведений аналіз існуючих у праві кон:
цепцій класифікації договірних зобов’язань,
а також побудови системи договірних зобо:
в’язань із надання послуг свідчить, що: 

•• зобов’язання з надання послуг є однією
із складових системи цивільно:правових зо:
бов’язань, що відрізняються від інших дого:
вірних зобов’язань (зобов’язання, що поєд:
нують елементи зобов’язання з надання по:
слуг і інших типів зобов’язань, не повинні
включатися в систему внутрішньої диферен:
ціації зобов’язань із надання послуг); 

•• система зобов’язань з надання послуг 
не може бути вичерпною, оскільки нею ма:
ють охоплюватися як пойменовані, так і не:
пойменовані різновиди відносин із надання
послуг. 

Важливим завданням цього дослідження
є й потреба у визначенні загальної характе:
ристики договорів із надання послуг. Дого:
ворам про надання послуг властиві як загаль:
ні ознаки цієї правової категорії, так і специ:
фічні, притаманні окремим видам цього типу
договірних зобов’язань. 

Законодавець у ЦК України розмістив
спеціальну главу, присвячену загальним по:
ложенням про надання послуг. Систему дого:
ворів про надання послуг утворюють так зва:
ні пойменовані договори послуг, яким при:
свячені глави 64–74 ЦК. Введення до ЦК Ук:
раїни глави, присвяченої послугам, пов’язане
з тим, що, з одного боку, у ньому неможливо
дати детальну регламентацію всіх договорів
у цій сфері, а з іншого – необхідно закріпити
суттєві положення, що характеризуватимуть
цю групу договірних зобов’язань. Як зазна:
чає М. Сибільов, наявність у ЦК глави, при:
свяченої загальним положенням про надання
послуг, має і суто практичне значення, суть
якого полягає у тому, що при укладанні дого:
ворів у сфері надання послуг, які безпосе:
редньо не передбачені ЦК, сторони, виходя:
чи з дії принципу свободи договору, самі ви:
значають умови договору, але при цьому во:
ни мають керуватися загальними положен:
нями про надання послуг [13, c. 108–109]. Ін:
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шими словами, сторони визначають умови до:
говору в рамках загальних положень. 

Видається доречним провести аналіз і ха:
рактеристику договірного типу з надання по:
слуг за такими класифікаційними критеріями:

за суб’єктним складом договори з надан:
ня послуг є переважно двосторонніми, хоча
можуть бути і багатосторонніми. Слід зазна:
чити, що за договорами з надання послуг сто:
рони, що безпосередньо надають послуги, у ря:
ді випадків наділені спеціальною правоздат:
ністю. Це зумовлено тим, що не кожен учас:
ник цивільних правовідносин може надавати
послуги. Прикладом можуть слугувати вико:
навці за договором із надання медичних, ос:
вітніх, оцінних послуг тощо; 

за юридичною підставою укладення дого:
вори з надання послуг належать до догово:
рів, що укладаються на підставі вільних на:
мірів сторін. Як і в будь:якому правилі тут іс:
нують винятки. Йдеться про випадки укладен:
ня договорів про надання послуг на підставі
прямої вказівки закону. Прикладом можуть
слугувати положення статей 20, 21 Закону
України «Про житлово:комунальні послу:
ги», із змісту яких вбачається, що укладення
договору про надання комунальних послуг є
обов’язковим на підставі закону, що, у свою
чергу, може розглядатись як спонукання до
укладення договору (тобто у сфері комуналь:
них послуг законодавство допускає обов’яз:
кове укладення договору) [14, с. 137]. З огля:
ду на це можна припустити, що у разі ухи:
лення від укладення договору однією сторо:
ною, можливе, на вимогу другої сторони, спо:
нукання до його укладення за рішенням суду. 

Прикладом обмеження договірної свобо:
ди у сфері надання послуг є також можли:
вість укладення публічних договорів і дого:
ворів приєднання. Так, у межах договірного
типу з надання послуг існують окремі різно:
види договорів, в яких обмеження принципу
свободи договору є необхідною умовою їх
існування (договір перевезення транспортом
загального користування, договір складсько:
го зберігання, укладений складом загального
користування, договір банківського вкладу
тощо). Обмеження свободи договору в пуб:
лічних договорах відбувається за такими на:
прямами: підприємці позбавлені можливості
вільного вибору контрагента та вільного ви:
явлення волі до вступу у договірні відноси:
ни, а також на свій розсуд змінювати умови
договору. Для цих договорів властивими є,
по�перше, визначене коло суб’єктів: ними, з
одного боку, є підприємці, які у встановле:
ному порядку здійснюють підприємницьку
діяльність у таких напрямах надання послуг,

як перевезення транспортом загального ко:
ристування, надання послуг зв’язку, медич:
ного, готельного, банківського обслуговуван:
ня тощо, а з іншого – будь:хто, хто до них
звертається для задоволення своїх потреб у
конкретних послугах; по�друге, умови пуб:
лічного договору встановлюються однакови:
ми для всіх споживачів, крім тих, кому за за:
коном надані відповідні пільги (наприклад,
пільги, що надані ветеранам війни щодо спла:
ти квартирної плати та комунальних послуг);
по�третє, підприємець не повинен надавати
перевагу одному споживачеві перед іншим що:
до укладення публічного договору, якщо ін:
ше не встановлено законом. У разі безпід:
ставної відмови від укладання договору для
оферента також настає цивільно:правова від:
повідальність. 

Аналіз наведених ознак публічного дого:
вору свідчить про певні термінологічні не:
точності у визначенні суб’єктів такого дого:
вору. Так, у ст. 633 ЦК України сторона, що
приймає на себе зобов’язання з публічного
договору, визначена як підприємець, що доз:
воляє припустити звуження кола виконавців
послуг і виключення з них юридичних осіб.
Виходячи з цього можна констатувати (спо:
діваємося, помилково) закладений у законо:
давстві механізм неналежного захисту прав
споживачів, оскільки підприємці, у порівнян:
ні з юридичними особами, будуть поставлені
у нерівне становище, адже на останніх не по:
кладатимуться додаткові обов’язки, зумов:
лені публічним характером їх діяльності.
Крім того, вбачається й інша законодавча по:
милка, що міститься у ст. 633 ЦК, адже в та:
ких сферах застосування публічного договору,
як банківська діяльність і послуги зв’язку,
виконавцями виступають виключно юри:
дичні особи. 

Прогресивним, на нашу думку, є закріп:
лений у ст. 633 ЦК України підхід, за яким
суб’єкт підприємницької діяльності зобов’я:
заний здійснити продаж товарів, виконати
роботи або надати послуги кожному, хто до
нього звертається. Такий підхід дозволяє
стверджувати, що застосовуючи конструкцію
«кожен, хто звернеться», законодавець фак:
тично розширює категорію «споживач» і від:
носить до них і юридичних осіб. Додаткови:
ми аргументами на користь цього висновку є
закріплення законодавцем режиму публічнос:
ті в таких сферах із надання послуг, як склад:
ське зберігання складом загального користу:
вання (ст. 957 ЦК) і зберігання автотранс:
портних засобів, що здійснюється суб’єктом
підприємницької діяльності (ст. 977), адже
такі договори, як правило, укладають і юри:
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дичні особи, а коло споживачів зазначеними
нормами не обмежене. 

Як і публічний договір, договір приєд:
нання є узагальненою категорією договорів із
надання послуг, в яких умови договору вста:
новлені однією із сторін у формулярах або
інших стандартних формах і які укладаються
лише шляхом приєднання другої сторони до
запропонованого тексту договору. Друга сто:
рона при цьому не може запропонувати свої
умови договору. Безумовно, друга сторона
сама вирішує, укладати чи не укладати до:
говір на запропонованих їй умовах, тобто
принцип свободи договору тут не порушуєть:
ся. Але необхідність укладення особою дого:
вору приєднання, передусім у підприємниць:
кій діяльності, часто зумовлена економічни:
ми чи географічними чинниками, коли мож:
ливість вибору контрагента є обмеженою
[15, с. 625]. 

Договори приєднання найчастіше засто:
совуються у відносинах підприємців із гро:
мадянами, коли стандартні умови договорів
повторюються неодноразово. Саме тут роз:
робляються формуляри або інші стандартні
форми, в яких умови договору встановлю:
ються однаковими для всіх споживачів, і ос:
танні лише приєднуються до цих умов: на:
приклад, складське свідоцтво в договорах збе:
рігання на товарному складі (ст. 961 ЦК),
страхове свідоцтво (поліс) при особистому
страхуванні (ст. 981 ЦК), іменна квитанція
при зберіганні речі в ломбарді (ч. 1 ст. 967 ЦК)
[10, с. 58]. Слід зазначити, що конструкція
договорів приєднання набула поширення у
сфері послуг, що надаються при перевезенні
вантажів і пасажирів, послугах зв’язку, го:
тельного обслуговування, у відносинах за
участю банків, у всіх відносинах, де є наяв:
ність масового споживача. 

Аналізуючи законодавчу дефініцію дого:
вору приєднання, відображену в ст. 634 ЦК
України, доцільно виділити такі його ознаки:
умови досліджуваного договору визначають:
ся тільки однією із сторін; погодженню між
сторонами вони не підлягають; визначають:
ся у формулярах або інших стандартних фор:
мах; приймаються іншою стороною шляхом
приєднання до запропонованого договору в
цілому. Виходячи з наведених ознак, слід на:
голосити, що у сфері надання послуг догово:
ри приєднання використовують, як правило,
підприємства, що займають монопольне ста:
новище на ринку (наприклад, сфера надання
комунальних послуг), і сторона, що приєдну:
ється, є фактично безправною у порівнянні з
таким монополістом. Саме для того, щоб хо:
ча б якось захистити слабку сторону, законо:

давець у ч. 2 ст. 634 передбачив право такої
особи вимагати розірвання або зміни догово:
ру, якщо договір про приєднання позбавляє
її прав, які вона звичайно мала, виключає чи
обмежує відповідальність іншої сторони за
порушення зобов’язань або містить інші яв:
но обтяжливі для сторони, що приєдналася,
умови. Аналіз наведеного законодавчого по:
ложення свідчить, що така можливість по:
винна бути закріплена виключно за сторо:
ною, яка вступила у договірні відносини для
задоволення особистих потреб, не пов’яза:
них із підприємницькою діяльністю. Додат:
ковим аргументом на користь цього виснов:
ку може бути положення ч. 3 ст. 634 ЦК,
яким передбачені випадки відмови від зміни
або розірвання договору сторони, що надала
договір для приєднання, якщо сторона, яка
приєдналась, є суб’єктом підприємницької
діяльності. Зважаючи на викладене, вважа:
ємо за доцільне запропонувати авторську 
редакцію ч. 2 ст. 634 ЦК, щоб у майбутньому
уникнути можливих судових помилок: «До�
говір приєднання може бути змінений або ро�
зірваний на вимогу сторони, яка приєдналася
до нього у зв’язку із задоволенням своїх особис�
тих потреб, якщо вона позбавляється прав, які
звичайно мала, а також якщо договір виключає
чи обмежує відповідальність другої сторони за
порушення зобов’язання або містить інші умо�
ви, явно обтяжливі для сторони, яка приєд�
налася». 

Не позбавленою недоліків видається й
друге речення ч. 2 ст. 634 ЦК, де встановлено
обов’язок для сторони, яка приєдналася до
договору, доводити те, що вона не прийняла
б обтяжливих положень за наявності мож:
ливості брати участь у визначенні умов дого:
вору. Видається за доцільне сприйняти вис:
ловлену в юридичній літературі пропозицію
замінити друге речення ч. 2 ст. 634 ЦК та:
ким чином: «Вважається, що сторона, яка
приєдналася, виходячи із своїх розумних інте�
ресів, не прийняла б цих умов за наявності у неї
можливості брати участь у визначенні умов
договору» [16, с. 132].  

Висновки 

Договір приєднання у сфері надання пос:
луг можна визначити як цивільно:правовий
договір, умови якого заздалегідь визначені
однією із сторін для неодноразового викорис:
тання при вступі у договірні відносини з не:
визначеним колом осіб і можуть бути прий:
няті іншою стороною після ознайомлення не
інакше, як шляхом приєднання до запропо:
нованого договору в цілому. 
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The article focuses on the need for understanding of the term «type» as wide in its meaning the con�
cept of maximum scope which affects and homogeneous group of agreements aimed at providing services. 

В статье акцентируется внимание на необходимости понимания термина «тип» как ши�
рокого по своему содержанию понятия с максимальной сферой действия, которым обозначает�
ся и однородная группа договоров, направленных на предоставление услуг. 

За способом оферти та визначення змісту
договори про надання послуг є договорами,
зміст яких сторони визначають при його ук:
ладенні. Змістом договору з надання послуг
є діяльність виконавця з надання відповід:
них послуг замовникові, у тому числі при ук:
ладенні договору у сфері підприємницької
діяльності. Мета договору – забезпечення
інтересів однієї особи (замовника) діями ін:
шої особи (виконавця). 

Отже, під типом цивільно:правових зо:
бов’язань із надання послуг пропонуємо ро:
зуміти групу договорів, наділених сукуп:
ністю однорідних ознак, які виражають най:
більш загальні й істотні ознаки цього типу
договірних зобов’язань. 
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Сучасна зміна парадигми суспільного роз:
витку, що знайшла своє втілення у ви
знанні пріоритетності людини й її

прав і свобод порівняно з іншими соціальни:
ми цінностями, закріплена ст. 3 Конституції
України, спонукає до переоцінки деяких по:
ложень у сфері правового регулювання осо:
бистих немайнових прав людини з метою гу:
манізації відносин у сучасному українському
суспільстві, до врахування останніх досягнень
світової демократії для забезпечення рівня їх
правового регулювання в країні, що відпові:
дала б загальноєвропейським стандартам прав
людини. У цьому аспекті важко не погодити:
ся з Р. Стефанчуком, що актуальність науко:
вих досліджень у галузі особистих немайно:
вих прав зумовлена ще й тим, що саме ці пра:
ва визнаються найбільш цінними з:поміж
усієї низки прав людини, оскільки саме вони
безпосередньо пов’язані з сутністю людини,
а їх кількість і якість є основою, на якій ґрун:
туються всі інші права людини. Також слід
зазначити, що ці права, як ніякі інші, можуть
і покликані повною мірою сприяти розвитку
внутрішньої сфери людини та забезпечити 
її духовні інтереси [1, с. 11–12]. 

Сучасна українська цивілістика, визнача:
ючи особисті немайнові відносини як вид су:
спільних відносин, які складаються з приво:
ду закріплення за їх учасниками особистих
немайнових благ та їх використання, й є пер:
винними, самостійними та рівними в струк:
турі предмета цивільного права, ґрунтуються
на засадах юридичної рівності та вільного во:

левиявлення їх учасників, спрямовані на за:
безпечення приватного немайнового інтере:
су їх учасників, позбавлені майново:грошово:
го змісту, а також характеризуються абсолют:
ним характером. Як різновид суб’єктивних
цивільних прав, особисті немайнові права фі:
зичної особи визначаються нормами позитив:
ного цивільного права, що встановлює міру
дозволеної поведінки конкретного суб’єкта у
відносинах із іншою особою (особами) та 
характеризуються такими ознаками, як: їх
особистісний характер, немайновість, специ:
фічний об’єкт і цілеспрямування на задово:
лення фізичних, духовних, моральних, куль:
турних, соціальних чи інших нематеріальних
потреб (інтересу), об’єктом якого є особисте
немайнове благо. 

Переважна більшість особистих немайно:
вих прав фізичних осіб, маючи приватнопра:
вовий характер, знайшла свою позитивну ре:
гламентацію в кн. 2 Цивільного кодексу (далі –
ЦК) України. Крім того, у ч. 3 ст. 270 ЦК Ук:
раїни зазначається, що «перелік особистих не:
майнових прав, які встановлені Конституцією
України, цим Кодексом та іншим законом не є
вичерпним». 

Характеризуючи українське законодав:
ство щодо забезпечення здійснення особисто:
го немайнового права фізичної особи на сво:
боду вибору в освіті, слід зазначити, що воно
відбувається на трьох рівнях: рівні загально:
правових (конституційних) норм; рівні цивіль:
но:правових норм; рівні норм спеціального за:
конодавства, що регулює суспільні відноси:
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ни у сфері освіти та реалізації людиною світо:
глядних (релігійних) прав. А серед принци:
пів його регулювання є: принцип невідчужу:
ваності права; принцип спрямованості його
здійснення на отримання немайнового ефек:
ту, в даному випадку на задоволення немайно:
вих потреб чи інтересів фізичної особи в осві:
ті, виходячи з її світоглядних (релігійних)
уподобань; принцип самостійності здійснен:
ня права фізичною особою; принцип неприпу:
стимості свавільного втручання у сферу осо:
бистого життя людини; принцип справедли:
вості; принцип добросовісності; принцип ро:
зумності; принцип плюралізму; принцип не:
дискримінації; принцип поваги до прав дитини. 

Змістом права на свободу вибору в освіті
як особистого немайнового права фізичної
особи є сукупність правомочностей фізичної
особи, що включають в себе можливість як
юридично визнаватися володільцем відповід:
ного особистого немайнового блага та вико:
ристовувати його в межах, передбачених за:
коном, що відповідає призначенню цього бла:
га, так і вимагати від усіх інших учасників пра:
вовідносин не порушувати це право, у тому
числі правомочність його захисту. А основни:
ми умовами його здійснення фізичною осо:
бою є наділення її необхідною цивільною пра:
воздатністю та дієздатністю, відповідність її
поведінки принципам здійснення суб’єк:
тивних цивільних прав. 

Конституційними нормами, що забезпе:
чують реалізацію права на свободу вибору в
освіті фізичної особи, є: ст. 35 (проголошує
право кожного на свободу світогляду та віро:
сповідання), ст. 53 (проголошує право на ос:
віту), ст. 11 (проголошує державне сприяння
«розвиткові етнічної, культурної, мовної та
релігійної самобутності всіх корінних наро:
дів і національних меншин України»), стат:
ті 21, 24 (проголошують гарантування рів:
ності прав і свобод людини й їх невідчужува:
ність і непорушність та заборону встановлен:
ня будь:яких привілеїв чи обмежень за різни:
ми ознаками, у тому числі щодо релігійних
або інших переконань). 

ЦК України, визначаючи обсяг цивільної
правоздатності фізичної особи, проголошує
рівність усіх фізичних осіб у здатності мати
цивільні права й обов’язки (ч. 1 ст. 26) та на:
лежність фізичній особі всіх особистих не:
майнових прав, встановлених Конституцією
України та ЦК (ч. 2 ст. 26), зокрема права на
індивідуальність і «збереження своєї націо:
нальної, культурної, релігійної, мовної само:
бутності, а також право на вільний вибір форм
та способів прояву своєї індивідуальності,
якщо вони не заборонені законом та не супере:
чать моральним засадам суспільства» (ст. 300),
права на недоторканність особистого та сі:
мейного життя (ч. 1 ст. 270). Стаття 271 ЦК

України визначає, що змістом права на сво:
боду вибору в освіті, як і будь:якого іншого
особистого немайнового права, має стати
«можливість фізичної особи вільно, на влас:
ний розсуд визначати свою поведінку у сфе:
рі свого приватного життя». Крім того, ч. 1 
ст. 272 ЦК України визначає, що «фізична
особа здійснює особисті немайнові права са:
мостійно. В інтересах малолітніх, неповно:
літніх… фізичних осіб, які за віком … не мо:
жуть самостійно здійснювати свої особисті
немайнові права, їхні права здійснюють бать:
ки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники». 

Закон України «Про свободу совісті та ре:
лігійні організації», регламентуючи можли:
вість здійснення права фізичної особи на сво:
боду вибору в освіті, проголошує забезпечен:
ня соціальної справедливості, рівності, за:
хисту прав і законних інтересів громадян не:
залежно від ставлення до релігії (ст. 1), забо:
роняє будь:які прямі чи непрямі обмеження
прав, встановлення прямих і непрямих пе:
реваг громадян залежно від їх ставлення до 
релігії в будь:яких сферах суспільного жит:
тя (ч. 2 ст. 4), гарантує громадянам України
право на свободу совісті, дає право батькам
та особам, які їх замінюють, за взаємною зго:
дою виховувати своїх дітей відповідно до сво:
їх світоглядних переконань і ставлення до
релігії (ст. 3). 

Разом із тим Конституція України міс:
тить принцип відокремлення церкви і релі:
гійних організацій від держави, школи від цер:
кви (ч. 3 ст. 35), а Закон України «Про свобо:
ду совісті та релігійні організації» визначає, що
«державна система освіти в Україні відокрем:
лена від церкви (релігійних організацій)» та
має світський характер (ч. 1 ст. 6), що, у свою
чергу, звужує зміст особистого немайнового
права фізичної особи на свободу вибору в осві:
ті, адже дозволяє релігійним організаціям як
суб’єктам права власності тільки таке: ство:
рювати духовні навчальні заклади для підго:
товки священнослужителів і cлужителів ін:
ших необхідних їм релігійних спеціальнос:
тей (ст. 11); засновувати навчальні заклади і
групи для релігійної освіти дітей і дорослих,
проводити навчання в інших формах, вико:
ристовуючи для цього приміщення, що їм на:
лежать або надаються у користування відпо:
відно до своїх внутрішніх настанов (ч. 4 ст. 6);
направляти громадян за кордон для навчан:
ня в духовних навчальних закладах і прий:
мати з цією метою іноземних громадян (ч. 3
ст. 24); створювати при релігійних організа:
ціях різних об’єднань громадян для вивчення
та розповсюдження релігійної літератури та
іншої культурно:освітньої діяльності (ст. 23).
Саме тому, коли йдеться про європейський
контекст удосконалення національної систе:
ми освіти в Україні, фактично мова йде про
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втілення в життя вимог демократичного су:
спільства щодо становлення справжнього плю:
ралізму в освітній сфері з метою забезпечен:
ня особистого немайнового права фізичної
особи на свободу світоглядного (релігійного)
вибору в освіті та права релігійних спільнот
як суб’єктів громадянського суспільства впли:
вати на розбудову національної освітньої си:
стеми країни. До відповідних змін у норма:
тивно:правовому полі України спонукає і Ре:
золюція ПАРЄ 1904 (2012) щодо реаліза:
ції права вибору людини у сфері освіти від
04.10.2012 р., актуалізуючи, у свою чергу, зав:
дання виокремлення базових засад європей:
ської правової доктрини в цій сфері з метою
розроблення адекватних шляхів впроваджен:
ня необхідного нормативного забезпечення 
у правове поле України. 

Доктринальними нормативними докумен:
тами Ради Європи у сфері правового забез:
печення права людини на свободу вибору в
освіті є: Конвенція про захист прав людини та
основних свобод (04.11.1950 р.) і перший (від
20.03.1952 р.) та дванадцятий (від 04.11.2000 р.)
протоколи до неї, Рамкова конвенція про за:
хист національних меншин (01.02.1995 р.),
Європейська соціальна хартія (в редакції від
03.05.1996 р.), Хартія основних прав Європей:
ського союзу (07.12.2000 р.), Резолюція 1904
(2012) ПАРЄ «Право на свободу вибору у
сфері освіти в Європі» від 04.10.2012 р., Ре:
комендація ПАРЄ 1987 (2011) «Боротьба з усі:
ма формами дискримінації на основі релігії»
від 25.11.2011 р., Рекомендація ПАРЄ 1962
(2011) «Релігійний вимір міжкультурного ді:
алогу» від 12.04.2011 р., Рекомендації ПАРЄ
1804 (2007) «Держава, релігія, світське сус:
пільство та права людини» від 29.06.2007 р.,
Рекомендація ПАРЄ 1720 (2005) «Освіта і
релігія» від 04.10.2005 р., Резолюція ПАРЄ
1510 (2006) «Свобода вираження поглядів та
повага релігійних вірувань» від 28.06.2006 р.,
Рекомендація ПАРЄ 1437 (2000) «Неформаль:
на освіта» від 24.01.2000 р., Рекомендація
ПАРЄ 1396 (1999) «Релігія і демократія» 
від 27.01.1999 р., Рекомендація ПАРЄ 1202
(1993) «Релігія терпимості в демократично:
му суспільстві» від 02.02.1993 р., Резолюція
ПАРЄ 730 (1980) «Свобода думки, совісті і
релігії в Східній Європі» від 25.04.1980 р. та ін. 

Загалом європейська правова доктрина,
базуючись на визнанні особливостей систем
державно:конфесійних відносин країн – чле:
нів ЄС, відносить реалізацію права на свобо:
ду світоглядного (релігійного) вибору в ос:
віті до внутрішніх питань держав за умови її
відповідності Європейській конвенції з прав
людини, а виходячи з визнання світоглядно:
го плюралізму, розмаїття релігій розглядає як
форми етичного, морального, ідеологічного
та духовного самовираження частини євро:

пейських громадян з урахуванням відміннос:
тей між самими релігіями та особливостей
кожної країни [2].  

Важливим положенням європейської пра:
вової доктрини є визнання того, що плюра:
лістичне та справді демократичне суспільст:
во має не тільки поважати релігійну самобут:
ність кожної особистості, а й створювати від:
повідні умови для виявлення, збереження та
розвитку цієї самобутності, розглядаючи за:
значені аспекти як невід’ємну частину між:
народного захисту прав людини, один із важ:
ливих напрямів міжнародного співробітниц:
тва, джерело соціального та культурного зба:
гачення. Саме тому національні правові сис:
теми держав мають уможливити створення,
життєздатність приватних навчальних закла:
дів і якість надання ними освіти у процесі на:
вчання та виховання дітей, враховуючи на:
явні світоглядні вимоги сімей. Так, Рамкова
конвенція про захист національних меншин
(01.02.1995 р.) зобов’язує держави створити
умови меншинам для збереження та розвит:
ку основних елементів своєї самобутності 
(у тому числі релігійної). Враховуючи необ:
хідність створення умов для всебічного роз:
витку особистості дитини, Європейська соці:
альна хартія (в редакції від 03.05.1996 р.) зо:
бов’язує країни вжити необхідні заходи для
забезпечення дітям і підліткам, з урахуван:
ням прав і обов’язків їх батьків, догляду, до:
помоги, освіти та підготовки, яких вони по:
требують, зокрема, шляхом створення або за:
безпечення функціонування закладів і служб,
достатніх та адекватних для досягнення цієї
мети (ст. 17), залучаючи до співпраці у тому
числі громадські та приватні організації. Стат:
тя 10 Хартії основних прав Європейського
Союзу (07.12.2000 р.) гарантує особистості
право на свободу думки, совісті та релігії. Крім
того, Хартія, вказуючи на недопущення будь:
якої дискримінації (ст. 21) та поважаючи ре:
лігійне багатоманіття (ст. 22), передбачає пра:
во кожної людини на освіту, у тому числі за:
безпечення національними законодавствами
країн свободи створювати навчальні заклади
за умови дотримання демократичних прин:
ципів, а також права батьків забезпечувати
своїм дітям навчання та виховання відповід:
но до їх релігійних, філософських та педа:
гогічних переконань (п. 3 ст. 14). 

Визнаючи значущість релігії для розвит:
ку європейського суспільства, ПАРЄ розгля:
дає релігійні організації невід’ємною части:
ною громадянського суспільства та враховує
важливість їх впливу на формування етич:
них цінностей співтовариства, втілення в різ:
них сферах суспільного життя (п. 2) [2], а ре:
лігію кожної людини, у тому числі можли:
вість не мати ніякої релігії, розглядає як суто
особисту справу кожного (п. 1) [3]. Шкільна
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освіта вважається важливим чинником, який
має закласти основи толерантної поведінки
учнів (п. 13) [2]; саме тому ця сфера не по:
винна містити ніяких дискримінаційних мо:
ментів (п. 24.2) [2]. Керівними ж принципа:
ми правового забезпечення свободи вибору 
в освіті, що мають впроваджуватись у націо:
нальних законодавствах країн – членів ЄС,
мають стати: плюралізм, недискримінація та
повага прав дитини. 

Навчання релігії дітей та юнацтва в кон:
фесійних навчальних закладах європейська
правова доктрина розглядає також як одну з
невід’ємних частин неформальної освіти, що
здійснюються неурядовими організаціями
поза рамками державних формальних систем
освіти. Саме тому Асамблея рекомендує уря:
дам країн:членів, визначаючи політику в га:
лузі освіти, розглядати неформальну освіту
як таку, що є де:факто партнером державної
системи освіти у процесі навчання молоді, та
розробити ефективні системи її оцінки, зо:
крема через сертифікацію неформальних ос:
вітніх закладів, а враховуючи важливість їх
освітньої діяльності, створювати передбачені
законодавством умови для можливості під:
тримки їх фінансово (гранти, податкові піль:
ги для неурядових організацій, які організо:
вують і надають неформальну освіту, безкош:
товне використання приміщень тощо). Крім
того, Асамблея рекомендує країнам:членам
визначити внутрішні законодавчі обмеження,
що перешкоджають розвитку неформальної
освіти та по можливості їх ліквідувати [4]. 

Висновки 

Європейська правова доктрина в освітній
сфері є основою для законодавчого забезпе:
чення в європейських країнах права батьків
на виховання та навчання дітей відповідно до
прийнятих у родині світоглядних переконань.
Ідеєю, що поєднує європейську спільноту в по:
шуку оптимальної моделі законодавчого за:
безпечення особистого немайнового права фі:
зичної особи на свободу вибору в освіті, є ви:

знання освітніх країн Західної Європи плю:
ралістичними, такими, що шанують світогляд:
ні переконання родин і законодавчо забезпе:
чують можливість реалізувати їм це право на
практиці, завдяки наявності в них приватних
(альтернативних державним) навчальних за:
кладів, більшість із яких заснована релігій:
ними спільнотами. Ці ідеї мають втілювати:
ся і в умовах становлення демократичного та
світоглядно плюралістичного суспільства в
сучасній Україні. 

Неупереджене ставлення до різних світо:
глядних переконань на державному рівні має
бути закріплено законодавчо, зокрема, цьому
сприятиме доповнення національного зако:
нодавства новелами, згідно з якими релігійні
організації як суб’єкти права власності змо:
жуть засновувати приватні навчальні закла:
ди різних ступенів акредитації, функціону:
вання яких у національній системі освіти Ук:
раїни сприятиме більш повному врахуванню
об’єктивних потреб родин у процесі навчан:
ня та виховання дітей, дозволить удоскона:
лити освітні послуги в державі за рахунок ос:
вітніх нововведень. 
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Спадщина в теорії цивільного права та в
законодавстві розглядається як певна су:
купність прав і обов’язків, що належали

спадкодавцеві за життя і не припинилися з йо:
го смертю, тобто здатні до переходу від спадко:
давця до спадкоємців. Однак спадкова маса при
цьому не просто сума елементів, їй притаманна
неоднорідність. Як зазначається з цього приво:
ду в літературі, нарівні з правами й обов’язками,
які взагалі не входять до складу спадщини й у
зв’язку із смертю спадкодавця припиняються або
ж стають об’єктами сингулярного правонаступ:
ництва, існують права, які все ж входять до спад:
кової маси, але переходять до спадкоємців із пев:
ними особливостями. Іншими словами, не все май:
но спадкодавця спадкується за однаковими пра:
вилами [1, с. 990]. У контексті аналізу правил по:
смертного переходу до спадкоємців та інших осіб
не отриманих спадкодавцем за життя окремих
грошових виплат це питання не знайшло належ:
ного, узагальненого висвітлення у науково:те:
оретичних і прикладних працях. Крім того, проб:
леми, з якими стикається нотаріальна та судо:
ва практика при застосуванні відповідних норм
законодавства про спадкування, підсилюють ар:
гументацію необхідності обрання саме цієї те:
матики. 

Аналіз питань, що стосуються правового ре:
жиму прав на отримання грошових виплат при
спадкуванні, у наукових дослідженнях не но:
сить завершеного характеру. Разом із тим заслу:
говують на увагу напрацювання науково:прак:
тичного характеру, які зробили у відповідних
коментарях до Цивільного кодексу (далі – ЦК)
та судової практики О. Печений [2, с. 47–52], 
В. Крат [3, с. 113–131] та інші автори [4, с. 786–
790]. Однак ґрунтовні теоретичні дослідження
з цього питання не можуть бути наведені, як не
аналізується означене питання і в роз’ясненнях
судових та інших органів, його обійшли увагою
у постанові Пленуму Верховного Суду України
«Про судову практику в справах про спадку:
вання» від 30.05.2008 р. № 7, у нещодавно підго:

товленому листі Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних
справ «Про судову практику розгляду цивіль:
них справ про спадкування» від 16.05.2013 р. 
№ 24:753/0/4:13, у відповідних роз’ясненнях
Міністерства юстиції України. Конституційний
Суд України також не надав офіційного тлума:
чення ст. 1227 ЦК, відмовивши у відкритті кон:
ституційного провадження у справі за консти:
туційним зверненням громадянки Н. Буленіної
щодо офіційного тлумачення ст. 1227 ЦК щодо
права на отримання соціальних виплат, які на:
лежали спадкодавцеві, оскільки в конституцій:
ному зверненні не наведені підтвердження не:
однозначного їх застосування [5]. 

Метою цієї статті є дослідження особливос:
тей правового режиму не отриманих за життя
грошових виплат і спадкування права на їх
отримання, визначення суб’єктів та об’єктів цьо:
го права. 

Цивільним законодавством України вста:
новлено для не отриманих грошових виплат
спеціальний правовий режим у складі спадщи:
ни, що виокремлює ці виплати від об’єктів
спадкової маси. Зазначеним питанням присвя:
чена ст. 1227 ЦК України, відповідно до якої су:
ми заробітної плати, пенсії, стипендії, алімен:
тів, допомог у зв’язку з тимчасовою непраце:
здатністю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом
або іншим ушкодженням здоров’я, інших соці:
альних виплат, що належали спадкодавцеві, але
не були ним одержані за життя, передаються
членам його сім’ї, а за їх відсутності – входять
до складу спадщини. Що мав на меті законода:
вець, моделюючи саме таку конструкцію? На
нашу думку, він виходив із необхідності надан:
ня у стислі строки матеріальної підтримки най:
ближчому оточенню спадкодавця — його сім’ї,
рідних і близьких, які зазнали певних втрат (як
матеріальних, так і моральних) у зв’язку із його
смертю. І така підтримка повинна надаватися
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саме за рахунок окремих видів грошових ви:
плат, які були нараховані спадкодавцю за життя,
але у зв’язку із смертю не були ним отримані.
Російський науковець В. Бєлов наявність такої
правової норми у цивільному законодавстві обу:
мовлює тим, що законодавець окреслив коло
осіб, яким на його припущення «перепадали» у
тій чи іншій частині подібні суми, які отримува:
ла особа за життя й які продовжували б «пере:
падати» ще необмежений час, якщо би особа за:
лишилася живою [1, с. 1040]. Саме цим автор
пояснює рішення законодавця про передачу
сум не отриманих грошових виплат особам із
кола найблищого особистого оточення спадко:
давця, тобто членам його сім’ї. 

Слід зазначити, що норма ст. 1227 ЦК має
соціальне спрямування, оскільки законодавець
прагнув захистити права найближчих до спадко:
давця членів сім’ї, які потрапили у скрутне у ма:
теріальному та морально:психологічному ас:
пекті становище у зв’язку із втратою близької
людини. Саме соціально:забезпечувальна спря:
мованість конструкції ст. 1227 ЦК дає підстави
вести мову про її співзвучність із ст. 1 Консти:
туції України, якою Україна проголошена соці:
альною державою. І саме такими міркуваннями
зумовлена не тільки наявність у ст. 1227 ЦК ви:
нятку з принципу універсальності спадкового
правонаступництва, а й певна диференціація за:
лежно від наявності чи відсутності членів сім’ї
спадкодавця. Встановлення виключно «спадко:
вого» порядку переходу прав на отримання гро:
шових виплат призведе до того, що з урахуван:
ням досить тривалого строку, встановленого ци:
вільним законодавством для прийняття спад:
щини й оформлення спадкових прав, за немож:
ливості його скорочення, члени сім’ї спадкодав:
ця будуть позбавлені матеріальної підтримки,
якої вони потребуватимуть безпосередньо піс:
ля смерті спадкодавця. Тому певне відступлен:
ня від вимоги універсальності спадкового пра:
вонаступництва є цілком виправданим. Однак
права на грошові виплати, які передаються чле:
нам сім’ї спадкодавця, не перелічені у складі
прав і обов’язків особи, які не входять до скла:
ду спадщини (ст. 1219 ЦК). Це зумовлено тим,
що відповідно до ст. 1219 ЦК до складу спадщи:
ни не включаються лише права й обов’язки, що
нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, у
виді приблизного переліку таких прав і обов’яз:
ків, які в даній нормі наведені. Права на одер:
жання грошових виплат до таких прав за своєю
сутністю не можуть бути віднесені, тому допов:
нення ст. 1219 ЦК новим пунктом відповідного
змісту не вбачається логічним. Однак законо:
давцеві слід подбати про вдосконалення відпо:
відних норм із тим, щоб досягти певної узго:
дженості статей 1219 і 1227 ЦК. Зокрема, це мо:
же бути зроблено шляхом доповнення ст. 1218
ЦК застереженням про те, що вона не поши:
рюється на права й обов’язки, для яких вста:
новлений інший порядок переходу в порядку
правонаступництва. Відповідно пропонується
доповнити ст. 1218 ЦК застереженням такого

змісту «крім тих прав і обов’язків, для яких за:
коном встановлений інший порядок переходу в
порядку правонаступництва». 

Заслуговує на увагу питання про коло су:
б’єктів права на отримання грошових виплат. 
Із аналізу ст. 1227 ЦК випливає, що такими 
суб’єктами є члени сім’ї спадкодавця. І тут до:
цільно зупинитися не тільки на питанні про
склад членів сім’ї за змістом ст. 1227 ЦК, а й 
на документальному та доказовому підтвер:
дженні їх статусу, що має перш за все приклад:
не значення для спадкового процесу. 

Поняття «член сім’ї» широко використову:
ється в цивільному законодавстві, у тому числі
в нормах спадкового права. Так, у кн. 6 ЦК зга:
дується про членів сім’ї одержувача (абзац 3 ч. 2
ст. 1238 ЦК), членів сім’ї та родичів спадкодав:
ця (ч. 1 ст. 1250 ЦК), членів сім’ї та родичів
спадкоємців за заповітом (ч. 4 ст. 1252 ЦК), ут:
риманців спадкодавця, які не були членами йо:
го сім’ї (ч. 2 ст. 1265 ЦК). І хоча коло осіб, на:
званих в окремих законах членами сім’ї, не є 
однаковим, а перелік членів сім’ї, які наділені
певними правами, і поняття сім’ї – це різні речі
[6, с. 40], в основу визначення кола членів сім’ї
повинні бути покладені критерії, що містяться
в сімейному законодавстві, зокрема у ст. 3 Сі:
мейного кодексу (далі – СК) України. Тому мо:
жуть бути віднесені до кола членів сім’ї особи,
які проживають спільно (в одній квартирі, бу:
динку), пов’язані спільним побутом, мають вза:
ємні права й обов’язки. Вказані особи можуть
бути поєднані шлюбними, кровними зв’язками
або іншими підставами, не забороненими зако:
ном і такими, що не суперечать моральним заса:
дам суспільства. 

У судовій практиці при застосуванні ст. 1227
ЦК до кола членів сім’ї зазвичай відносять дру:
жину спадкодавця, яка на час відкриття спадщи:
ни проживала з ним однією сім’єю, дітей (донь:
ку) спадкодавця, його батьків. Отже, у будь:яко:
му разі членами сім’ї, зокрема, є діти, дружина
(чоловік), батьки померлого, якщо вони прожи:
вали разом із ним. Цей перелік не претендує на
вичерпність, носить приблизний характер і мо:
же бути розширений із огляду на відповідні оз:
наки, що містяться у сімейному законодавстві. 

Для правозастосовчої практики важливе
значення має документальне підтвердження
статусу членів сім’ї померлого (для визначення
підстав передачі членам сім’ї сум не отриманих
грошових виплат). Cлід зазначити, що чинне
законодавство не визначає чіткий перелік доку:
ментів, які особа має пред’явити для підтвер:
дження включення її до кола членів сім’ї помер:
лого. Підтвердити цей факт можна за допомо:
гою паспорта, свідоцтва про шлюб (для іншого
з подружжя), свідоцтва про народження, до:
відки про спільне проживання з померлим (для
інших родичів). При цьому склалася така прак:
тика, що заробітна плата й інші неотримані ви:
плати передаються тому з членів сім’ї, який,
окрім названих документів, надає оригінал сві:
доцтва про смерть. 
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Важливе значення має теза, згідно з якою
отримання членами сім’ї грошових виплат не є
спадкуванням, що має відповідні наслідки. Зо:
крема, виплати передаються у повному обсязі
одноразовим платежем тому з членів сім’ї, хто
звернувся першим, а не розподіляються між
усіма членами у рівних частках, як це мало б
місце, зокрема, при спадкуванні за законом.
При цьому не можна виключати ситуації, коли
один із них звернувся й отримав суму заро:
бітної плати, а інший – суму пенсії померлого.
Члени сім’ї при зверненні за грошовими випла:
тами не зв’язані ні строками прийняття спадщи:
ни (статті 1268, 1270 ЦК), ні строками видачі сві:
доцтва про право на спадщину (ч. 1 ст. 1298 ЦК). 

Отримання грошових коштів членами сім’ї
не є спадкуванням, тому на нього не поширю:
ються правила статей 1231, 1232, 1282 ЦК про
покладення на спадкоємців певних обов’язків
майнового характеру, у тому числі за зобов’я:
заннями спадкодавця. 

Об’єктом, правонаступництво яких забезпе:
чує ст. 1227 ЦК, є право на отримання суми за:
робітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, до:
помог у зв’язку з тимчасовою непрацездатніс:
тю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або ін:
шим ушкодженням здоров’я, соціальних виплат
іншого призначення. Заслуговує на увагу те, що
суми грошових виплат, на які поширюється да:
на норма, не мають єдиного критерію походжен:
ня та мети використання. Інший підхід вико:
ристовує російський законодавець: відповідно
до ст. 1183 ЦК РФ відповідний правовий ре:
жим встановлений для сум заробітної плати і
прирівняних до неї платежів, пенсій, стипендій,
платежів по соціальному страхуванню, відшко:
дуванню шкоди, завданої життю та здоров’ю,
аліментів та інших грошових сум, наданих особі
як засоби до існування. При цьому сформульо:
вана російським законодавцем ознака сум гро:
шових виплат, наданих як засоби до існування,
є дещо ширшою, ніж використане у ст. 1227 ЦК
України як узагальнюючого поняття «соціальні
виплати». У вказаній статті згадуються суми за:
робітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допо:
мог у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю,
відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат. 

Слід зазначити, що суми грошових виплат,
обрані законодавцем, мають різні підстави їх
призначення та виплати. Так, заробітна плата
сплачується на підставі трудового договору та 

у зв’язку із трудовими відносинами; аліменти і
відшкодування шкоди у зв’язку з каліцтвом або
іншим ушкодженням здоров’я можуть сплачу:
ватися на підставі рішення суду, стипендія – 
у зв’язку із навчанням особи або з інших об:
ставин, з якими законодавство пов’язує стипен:
діальне забезпечення особи тощо. Не всі пере:
лічені у даній статті виплати є соціальними, 
тому згадування про «інші соціальні виплати»
слід визнати умовним. 

Чи є перелік грошових виплат за змістом
цієї статті вичерпним, чи він може бути розши:
рений? На нашу думку, перелік грошових ви:
плат, які законодавець мав на увазі, може бути
підданий розширювальному тлумаченню, але
за рахунок лише тих соціальних виплат, які ма:
ють соціальне призначення та спрямування у
широкому розумінні. 

У випадку порушення прав членів сім’ї на
отримання вказаних грошових виплат, що не:
рідко має місце, вони вправі звернутися до суду,
однак слід чітко визначити спосіб захисту пору:
шеного права. Ми вважаємо, що у такій ситуації
доцільно подати позов про стягнення не отри:
маних грошових сум, а не про визнання права
власності на них у порядку спадкування. 
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In the article researched subjects, objects of feature of realization of right, are analysed on the receipt
of sums of ettlings, pensions, grants, other social payments which belonged to person, but were not got by
him in the time of life. 

В статье анализируются субъекты, объекты, особенности осуществления права на получе�
ние сумм заработной платы, пенсий, стипендий, других социальных выплат, которые принад�
лежали наследодателю, но не были получены им при жизни. 
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ОКРЕМІ  ПИТАННЯ  ВИКОНАННЯ  
СОЛІДАРНИХ  ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  З  АКТИВНОЮ  
ТА  ПАСИВНОЮ  МНОЖИННІСТЮ  ОСІБ 

У статті аналізуються питання обсягу виконання, який може вимагати кредитор від кож�
ного з солідарних боржників, звернення вимог кредитора лише до частини солідарних боржників,
повторного звернення до солідарного боржника, який уже частково виконав зобов’язання, ха�
рактеру вимоги кредитора за ч. 1 ст. 542 Цивільного кодексу України та наслідків виконання зо�
бов’язання боржником іншому кредитору, незважаючи на пред’явлену до нього вимогу. 

Ключові слова: солідарне зобов’язання, активна та пасивна множинність осіб у зо:
бов’язанні, виконання солідарного зобов’язання.

Солідарні зобов’язання є звичним яви:
щем для практики. Незважаючи на
економічну простоту, важко пояснити

їх сутність із точки зору права. Перш за все
це стосується питань порядку виконання со:
лідарних зобов’язань із пасивною та менш по:
ширеною активною множинністю осіб у зо:
бов’язанні. Хоча в літературі окремі питання
розглядались у працях В. Бєлова, В. Лапача,
С. Сарбаша, І. Тімуш [1–4], їх комплексне до:
слідження не здійснювалося. Це й є метою
цієї статті. 

Предмет солідарного зобов’язання – спіль:
ний, тому постає питання щодо того, які права
у кожного кредитора (боржника) щодо ньо:
го. За ідеєю представництва кожному солі:
дарному кредитору належить частка у праві на
предмет зобов’язання. Як зазначав М. Пля:
ніоль, не можна вважати кожного кредитора
господарем усього права вимоги, який має
право розпоряджатися ним у цілому. Насп:
равді вимога належить йому лише в частині,
а якщо йому дозволяється надлишок, то ли:
ше тому, що він отримав на це повноваження
від інших кредиторів. Є. Годеме також вва:
жає, що активна солідарність на практиці
зводиться до взаємного доручення здійснити
право вимоги у спільному інтересі. У зв’язку
з цим дії співучасника можуть зумовити ли:
ше позитивні наслідки для інших співучас:
ників. Оскільки у протилежних сторін зобо:
в’язання різні інтереси, одні й ті самі дії спів:
кредитора та співборжника матимуть різні
наслідки для інших співучасників. Таким чи:
ном, із ідеї представництва виводять дві про�

тилежні презумпції для активної та пасив�
ної множинності осіб у зобов’язанні. В ак:
тивній множинності осіб кожен кредитор мо:
же вчиняти за інших кредиторів дії, необ:
хідні для забезпечення та збереження сили
всього зобов’язання (М. Пляніоль). А в пасив:
ній множинності осіб боржник представляє
інших співборжників у всіх діях, спрямова:
них на припинення чи зменшення зобов’я:
зання. При цьому так звані вторинні наслід:
ки солідарності є різними для активної та па:
сивної множинності осіб. Це стосується від:
шкодування збитків, завданих з вини одного
із співборжників (співкредиторів), наслідків
прострочення з вини одного із них, перери:
вання та зупинення перебігу строків позов:
ної давності з підстав, що стосуються лише од:
ного із них, наслідків постановлення судово:
го рішення щодо одного із них, відстрочки у
сплаченні боргу. 

На думку німецьких учених, ідея пред:
ставництва суперечить природі солідарного
зобов’язання, бо жоден солідарний боржник
не гарантує того, що його товариші будуть
надійними. Навпаки, кожен із них відповідає
тільки за надання того самого предмета і цим
вступає в спільний інтерес надання за зо:
бов’язанням (Ф. Бернгефт, Й. Колер). Тому
вони запропонували свій підхід – ідею това:
риства, за якою кожному кредитору нале:
жить окреме самостійне право на предмет зо:
бов’язання, а боржник виконує свій, а не чу:
жий обов’язок. При отриманні одним креди:
тором всього предмета зобов’язання права
інших кредиторів приняються, щоб не було
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безпідставного збагачення. Іншими словами,
за Німецьким цивільним уложенням проти:
лежна сторона взагалі (навіть у вторинних на:
слідках солідарності) не повинна залежати
від відносин всередині множинності осіб. Від:
повідно в ідеї товариства практично не про�
тиставляються принципи, за якими регулю:
ється активна та пасивна множинність осіб. 

На нашу думку, більш обгрунтованим є
підхід німецьких учених, оскільки таким чи:
ном досягається мета (ціль) існування інсти:
туту множинності осіб у зобов’язанні. З цьо:
го основного положення можна зробити ба:
гато практичних висновків. Перш за все ко:
жен із солідарних боржників має окремий
обов’язок щодо предмета зобов’язання, тому
не може бути й мови про покладення виконання.
Відповідно, якщо солідарний боржник про:
понує кредитору весь предмет зобов’язання,
кредитор не повинен перевіряти повноважен:
ня боржника з боку інших боржників. Такий
висновок слід зробити й щодо активної мно:
жинності осіб – переадресування виконання
теж немає. Тому солідарний боржник не мо:
же вимагати від кредитора підтвердження
повноважень із боку інших кредиторів на от:
римання предмета зобов’язання. Крім того,
солідарний кредитор, якому боржник пропо:
нує виконати зобов’язання, повинен прийня:
ти таке виконання. Він не може посилатися
на відсутність повноважень із боку інших
кредиторів. 

Ми вважаємо, що виконання одним борж�
ником без відома інших боржників відбувається
за тим самим принципом: кредитор зобов’я:
заний прийняти виконання, не перевіряючи
повноважень із боку інших боржників, бо ко:
жен боржник має обов’язок щодо всього боргу,
а не якоїсь його частини. Після цього борж:
ник, як правило, звертається з регресною ви:
могою до співборжників, тому вони дізна:
ються, що борг погашено. Проте навряд чи
можна вести мову про те, що боржник зо:
бов’язаний повідомити інших боржників про
виконання всього зобов’язання. Це підтвер:
джується тим, що на кредитора покладається
обов’язок утримуватися від вимог до інших
солідарних боржників і відмовляти у прий:
нятті виконання, якщо хтось із них, не зна:
ючи про виконання зобов’язання іншим борж:
ником, пропонує його кредитору ще раз. Крім
того, наслідки неповідомлення інших борж:
ників про виконане зобов’язання поклада:
ються на того боржника, який ще раз передав
предмет зобов’язання. Він наділений тільки
позовом до кредитора із безпідставного збага:
чення і при цьому залишається зобов’язаним
розрахуватися з тим боржником, який пер:
шим виконав солідарне зобов’язання. Дещо
інше правило щодо повідомлення інших спів:
учасників застосовується до активної мно:

жинності осіб: отримавши виконання від
боржника, солідарний кредитор повинен пе:
редати належне кожному із решти солідар:
них кредиторів (ч. 4 ст. 542 Цивільного ко:
дексу (далі – ЦК) України). Звідси робимо
висновок, що обов’язок повідомлення покла:
дається не на боржника, а на кредитора, який
отримав виконання. Якщо він не зробить 
цього, боржник захищений правом запере:
чення на підставі ч. 3 ст. 542 ЦК України. 

Що стосується обсягу, який може вимага�
ти кредитор від кожного з солідарних борж�
ників, то, як зазначає Дніпропетровський апе:
ляційний господарський суд у постанові від
16.04.2008 р. у справі № 28/3:08, «суть солі:
дарного зобов’язання полягає не в тому, що
відповідні обов’язки на стороні боржника не
діляться взагалі. Вони діляться. Але перед
іншою стороною зобов’язання солідарні борж:
ники є єдиною стороною», тобто «солідар:
ність не обов’язково передбачає неподіль:
ність» [1, с. 67], і тому кредитор може вима:
гати виконання обов’язку в повному обсязі
або частково як від усіх боржників разом, так
і від будь:кого з них окремо (ч. 1 ст. 543 ЦК
України). Таким чином, розмір вимоги, яку
заявляє кредитор до кожного з солідарних
боржників, визначається ним на власний
розсуд. Тому солідарні боржники не можуть
заявляти кредитору заперечення, посила:
ючись на те, що він вимагає виконання в ча:
стці, що перевищує частку кожного з борж:
ників у їх внутрішніх відносинах. Так само
вони не можуть заперечувати проти вимог
кредитора, якщо він вимагає виконання не в
повному обсязі предмета зобов’язання. Під:
ставами для таких заперечень можуть бути
лише властивості предмета зобов’язання –
його неподільність. 

Разом із цим слід зазначити, що за певних
умов вимога кредира про сплату лише части:
ни боргу може тягти за собою припинення
солідарності. Так, відповідно до ст. 1211 Ко:
дексу Наполеону та ст. 1533 ЦК Провінції
Квебек кредитор, який отримує окремо час:
тину боргу, що відповідає частці одного з
боржників, не зробивши в розписці застере:
ження про збереження солідарності або вза:
галі про збереження своїх прав, відмовляєть:
ся від солідарності лише стосовно цього
боржника, тобто це специфічна підстава при:
пинення солідарності, а не солідарного зобо:
в’язання. Крім того, наведений приклад де:
монструє зворотній вплив зовнішніх відно:
син множинності осіб на внутрішні відноси:
ни, адже відносини між співборжниками тут
залежать від волі протилежної сторони –
кредитора. 

Зважаючи на формулювання ст. 543 ЦК
України («як від усіх боржників разом, так і
від будь:кого з них окремо»), постає питан:
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ня: чи може кредитор звернути вимогу тіль�
ки до кількох із боржників (а не до всіх)? На
думку В. Лапача, ні. Вважаємо за необхідне
викласти його позицію повністю, щоб точні:
ше прокоментувати її: закон взагалі не перед:
бачає можливості адресувати вимогу кіль:
ком, а не всім боржникам спільно. Буквальне
прочитання закону1 створює дуже важливу з
практичної точки зору альтернативу: або ви:
мога пред’являється до всіх боржників спіль:
но, або до будь:якого з них окремо. Наслідки
вибору способу вимоги боргу абсолютно не:
рівноцінні. Вимога боргу від усіх боржників
спільно унеможливлює наступну вимогу до
будь:якого з боржників. Якщо ж вимога спо:
чатку була пред’явлена до одного з борж:
ників та у повному розмірі, а не в частині
боргу, то в силу прямої вказівки п. 2 ст. 323
ЦК РФ2 кредитор, не отримавши повного
виконання від одного з солідарних боржни:
ків, може вимагати недоотримане від решти
солідарних боржників. Таким чином, солі:
дарність боржників зберігається за умови,
що перша вимога до окремого боржника бу:
ла адресована у повній сумі боргу; недоотри:
мане можна вимагати тільки від решти солі:
дарних боржників, тобто перший боржник,
якому була пред’явлена вимога, виключаєть:
ся із солідаритету [2, с. 18].  

Щось на зразок викладеного є й у більш
ранньому коментарі М. Брагінського: ст. 323
ЦК РФ надає кредитору виключне право на
вибір між двома варіантами: заявити вимогу
одночасно до всіх боржників або до будь:ко:
го з них (до того ж як у повній сумі, так і в
будь:якому іншому розмірі, визначеному са:
мим кредитором). Відповідне право нале:
жить йому й у випадку, коли спочатку він за:
явив вимогу одному співборжнику, але вона
не була задоволена в повному розмірі. 

На нашу думку, автори зробили такі вис:
новки, коментуючи закон дуже буквально, бо
мета встановлення солідарності за всіх ча:
сів її існування не змінилася – гарантія та
зручність здійснення прав як кредиторів, так
і боржників. Твердження, що вимога може
пред’являтися до чітко визначеного кола
осіб, відразу в повному розмірі та ще й під
страхом втрати права вимоги до інших борж:
ників, навряд чи відповідає меті гарантії та
зручності. Врешті:решт є положення закону,
згідно з яким солідарні боржники залиша:
ються зобов’язаними доти, доки їх обов’язок
не буде виконаний у повному обсязі (ч. 2 
ст. 543 ЦК України). І його слід розуміти так,
що кожен із боржників не може вибути із зобо:
в’язання до повного його виконання. У зв’яз:

ку з цим заслуговує на увагу пропозиція 
С. Сарбаша закріпити це положення в законі
[3, с. 278], а саме викласти ч. 1 ст. 543 ЦК Ук:
раїни у такій редакції: «У разі солідарного
обов’язку боржників (солідарних боржників)
кредитор має право вимагати виконання обо�
в’язку частково або в повному обсязі як від усіх
або частини боржників разом, так і від будь�
кого з них окремо, самостійно визначати послі�
довність звернень до боржників та її період». 

Ще одне практичне питання, пов’язане із
обсягом вимог, які кредитор може пред’яви:
ти до боржників: чи може він повторно звер�
нутися до того боржника, від якого він уже
отримав частину предмета зобов’язання. 
В. Лапач вважає, що ні: закон не передбачає
можливості пред’являти вимогу послідовно
до одних і тих самих боржників [2, с. 16].
Очевидно він дійшов такого висновку з тієї
ж причини – відсутність прямої вказівки 
в законі. Проте і в радянській літературі 
(В. Маслов, А. Пушкін), і в сучасних дослі:
дженнях (Ю. Журавльова, А. Павлов, С. Сар:
баш) учені дають однозначну відповідь –
звертатися до того ж солідарного боржника
можна. В іноземному законодавстві іноді ро:
биться пряма вказівка на таку можливість
(див. ст. 1683 ЦК Латвії). У практиці укра:
їнських господарських судів теж не виникає
проблем щодо зазначеного питання. Так, Рів:
ненський апеляційний господарський суд 
у своїй постанові від 11.11.2011 р. у справі 
№ 5004/1400/11 зазначає, що сутність солі:
дарного обов’язку полягає в тому, що жод:
ний солідарний боржник, навіть той, який
частково виконав зобов’язання, не вибуває із
зобов’язального правовідношення до момен:
ту повного погашення вимог кредитора. Втім,
щоб у подальшому не виникало подібних пи:
тань, слід врегулювати це окремо в законі 
(С. Сарбаш). А саме викласти перше речення
ч. 2 ст. 543 ЦК України у такій редакції:
«Кредитор, який одержав виконання обов’язку
не в повному обсязі від одного із солідарних
боржників, має право звернутися до нього пов�
торно з вимогою про виконання решти обов’яз�
ку та/або вимагати недоодержане від усіх або
частини інших солідарних боржників». 

Важливою особливістю виконання солі:
дарних зобов’язань з активною множинністю
осіб є те, що боржник має право запропону:
вати виконання одному із співкредиторів за
своїм вибором (ч. 1 ст. 542 ЦК України). Та:
ка можливість припиняється як тільки один
із кредиторів пред’явив до нього вимогу. Про:
те в законі не визначено, який характер та�
кої вимоги та які наслідки виконання зобо�
в’язання боржником іншим кредиторам, не�
зважаючи на пред’явлену до нього вимогу. І. Трє:
піцин вважав, що боржник може обирати со:
лідарного кредитора для виконання зобо:

1Пункт 1 ст. 323 ЦК РФ (текст, аналогічний 
ч. 3 ст. 543 ЦК України).

2Текст аналогічний ч. 2 ст. 543 ЦК України.
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в’язання до пред’явлення йому позову. Тобто
він схилявся до положень, що пропонувалися
авторами п. 1721 Проекту Цивільного уло:
ження Російської Імперії та закріплені в 
ст. 1198 Кодексу Наполеону, ст. 1543 ЦК Про:
вінції Квебек, ст. 481 ЦК Республіки Турк:
меністан. Німецькі вчені Ф. Бернгефт, Й. Ко:
лер, аналізуючи положення § 428 Німецько:
го цивільного уложення, дійшли висновку,
що кредитора можна обрати і після отриман:
ня позову. І. Новицький вважав, що боржник
має право обирати кредитора лише у разі, як:
що суд відмовить першому кредитору у задо:
воленні позову. Сучасні російські вчені, ко:
ментуючи ідентичні положення ЦК РФ, вва:
жають, що, якщо позовом охоплена лише
частина боргу, всі інші кредитори (у тому
числі і той, який пред’явив позов) визнають:
ся солідарними кредиторами в частині боргу,
що залишилася (А. Павлов). На нашу думку,
більш правильним є підхід української вче:
ної І. Тімуш: слово «вимога» у ч. 1 ст. 542 ЦК
України має тлумачитися розширювально й
охоплювати не тільки позовні вимоги, а й
звичайні вимоги кредиторів [4, с. 716]. Проте,
якщо боржник виконає зобов’язання іншим
кредиторам, незважаючи на пред’явлену до
нього вимогу, зобов’язання все ж слід вважа:

ти припиненим, якщо виконання прийняте
іншими кредиторами (концепція співпадіння),
але до боржника може бути пред’явлена вимо:
га про відшкодування збитків (С. Сарбаш). 

Висловлені пропозиції щодо вдоскона:
лення чинного цивільного законодавства до:
зволять спростити застосування положень
про виконання солідарних зобов’язань на
практиці. Разом із тим виконання зобов’я:
зання є лише однією з підстав його припи:
нення, тому потребують подальшого вивчен:
ня інших підстав припинення солідарних зо:
бов’язань. 
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In this article the author examines and concludes on the following questions: the extent that a lender
may require from each solidary debtors, creditor’s demand only to a part of solidary debtors, repeated
demand to the solidary debtor who has already partially performed the obligation, the nature of the
creditor’s claim under p. 1 of Art. 542 CC of Ukraine and the consequences of the performance of the
obligation to another lender, despite the demand submitted to the debtor.  

В статье анализируются вопросы объема, который может требовать кредитор от каждо�
го из солидарных должников, обращения требований кредитора лишь к части солидарных долж�
ников, повторного обращения к солидарному должнику, который уже частично выполнил обяза�
тельство, характера требования кредитора согласно ч. 1 ст. 542 Гражданского кодекса Укра�
ины и последствия исполнения должником обязательства другому кредитору, несмотря на
предъявленное к нему требование. 
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ТРАСТОВІ  ПРАВОВІДНОСИНИ  В  ІНТЕРЕСАХ 
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ЗА  МІЖНАРОДНИМ  ПРИВАТНИМ  ПРАВОМ  УКРАЇНИ 

У статті розглядаються основні цивільно�правові способи здійснення підприємницької
діяльності з використанням трастових правовідносин, у тому числі застосування норм законо�
давства у сфері протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, в
різних юрисдикціях. 

Ключові слова: договір управління майном, траст, бенефіціар, протидія відмиванню (ле:
галізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відсутність детального правового регу:
лювання відносин за договором уп:
равління майном у законодавстві Ук:

раїни не дає можливості реалізовувати ефек:
тивно право власності сторонами довірчих
правовідносин з іноземним елементом. У свою
чергу, це породжує юридичні проблеми при
встановленні правовідносин із суб’єктами,
правовий статус яких за законодавством Ук:
раїни не може бути встановлений. До такого
роду правовідносин, які є невідомими в ук:
раїнському праві, є трастові правовідносини,
статус учасників яких, як правило, має ви:
значатися з урахуванням положень інозем:
ного права. 

В останні роки все частіше при встанов:
ленні українськими суб’єктами підприємниць:
кої діяльності ділових зв’язків з іноземними
контрагентами, передусім із тими, право яких
визнає інститут трасту, приділяється увага
питанням дотримання вимог законодавства
у сфері протидії відмиванню доходів, отри:
маних злочинним шляхом. Основним зав:
данням моніторингу дотримання законодав:
ства у сфері протидії відмиванню «брудних»
коштів є ідентифікація кінцевих власників.
Актуальність і складність вирішення цього
питання зумовлена функціональною особ:
ливістю трасту, покликаного юридично за:
безпечити здійснення діяльності виключно в
чужому інтересі – бенефіціара. Довірчий,
фідуціарний характер трастових відносин
передбачає використання спеціальних пра:
вових механізмів діяльності довірчого влас:
ника виключно в чужому інтересі з ураху:
ванням обмежень, визначених законом, зви:
чаями, судовою практикою та трастовою уго:

дою. Одним із таких механізмів і перевагою
трастів над іншими юридичними конструк:
ціями є конфіденційність інформації про кін:
цевих вигодонабувачів (бенефіціарів), що, у
свою чергу, створює юридичні проблеми в
частині ідентифікації (персонального визна:
чення) таких осіб. 

Дослідженню проблем ідентифікації кін:
цевих власників трастів приділялась увага
переважно в роботах міжнародних організа:
цій [1], основною метою яких є протидія від:
миванню доходів, одержаних злочинним шля:
хом (FATF, Moneywell). Однак в такого роду
дослідженнях зазвичай розглядаються ор:
ганізаційно:інформаційні питання уніфіка:
ції процедури накопичення, аналізу й отри:
мання компетентними державними органами
від операторів трастових послуг інформації
для цілей боротьби з відмиванням грошей.
Юридичні проблеми співвідношення трасто:
вих відносин і відносин, що виникають у сфе:
рі законодавства фінансового моніторингу, в
наукових дослідженнях не розглядались. 

Мета цієї статті – аналіз різних правових
підходів до поняття «траст» у міжнародно:
му приватному праві, а також висвітлення
основних проблем, що виникають у випад:
ку відсутності можливості провести іден:
тифікацію кінцевих власників відповідно
до вимог законодавства у сфері протидії
відмиванню доходів, одержаних злочин:
ним шляхом. 

В останні роки міжнародними органі:
заціями, функції яких полягають у протидії
відмиванню доходів, отриманих злочинним
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шляхом, провадилися дослідження, в яких
увага приділяється високому ризику вико:
ристання юридичних осіб і правових меха:
нізмів для легалізації доходів. Провайдери
трастових і корпоративних послуг, які нада:
ють правову, організаційну підтримку в сек:
торі діяльності юридичних осіб, сьогодні ві:
діграють роль фінансового контролю, тобто
виявлення можливості використання юри:
дичної особи (або іншого організаційно:пра:
вового утворення) у схемах відмивання кош:
тів, отриманих незаконним шляхом. 

В Україні однією з проблем, на яку звер:
тають увагу міжнародні експерти в сфері ле:
галізації доходів, є відсутність закріплення 
на законодавчому рівні поняття «траст». 

У зв’язку з необхідністю виконання Укра:
їною вимог міжнародних організацій у сфері
протидії відмиванню доходів, одержаних зло:
чинним шляхом, у 2013 р. розроблено проект
Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масо:
вого знищення» (далі – «Законопроект») [2].
Згідно із Законопроектом, траст – це юридич:
на особа:нерезидент, яка здійснює свою ді:
яльність на основі довірчої власності, де по:
вірений діє за рахунок і в інтересах довіри:
теля, а також зобов’язується за винагороду
виконувати певні юридичні дії. Законопро:
ектом передбачається, що суб’єкт первинного
фінансового моніторингу додатково пови:
нен з’ясувати ідентифікаційні дані довірите:
лів і довірених осіб. 

Під ідентифікацією довірителів і довіре:
них осіб розуміється отримання суб’єктом
первинного фінансового моніторингу від клі:
єнта (представника клієнта) ідентифікацій:
них даних. Суб’єктами первинного фінансо:
вого моніторингу виступають юридичні особи,
які відповідно до законодавства зобов’язані
здійснювати заходи з протидії легалізації до:
ходів (наприклад, банківські установи, ком:
панії, які надають фінансові послуги, адвокати,
нотаріуси й ін.), тобто це суб’єкти, які потен:
ційно можуть бути задіяні в схемах відмиван:
ня коштів, отриманих незаконним шляхом. 

Закріплення на законодавчому рівні по:
няття «траст» стало першим кроком на шляху
здійснення ідентифікації кінцевих власників
трастових конструкцій. Однак наведене в За:
конопроекті визначення, на нашу думку, є
юридично недостатньо коректним і потребує
додаткового уточнення. В юридичному розу:
мінні траст не є юридичною особою та, від:
повідно, не регулюється корпоративним пра:
вом. Дійсно, в офшорних трастах останні ото:
тожнюються з трастовою компанією, яка
здійснює управління трастовими активами,
однак така юридична особа є швидше довір:

чим управителем, а не трастом у власному
розумінні. 

Досить поширеним є розуміння трасту як
різновиду договору, що також не відображає
сутності правової конструкції трасту. Траст
не можна ототожнювати з класичними для
країн цивільного права договірними відно:
синами, оскільки між довірчим власником і
бенефіціаром не встановлюються договірні
правовідносини. Згідно з доктриною англо:
американського права, у цьому випадку швид:
ше слід вести мову про одну з підстав виник:
нення трасту у вигляді трастової угоди (Trust
Deed). За своєю правовою природою трасто:
ва угода не вважається договором (Contract),
з огляду на відсутність зворотного надання
(Consideration), що є обов’язковою умовою ви:
никнення договірного зобов’язання. 

Правовідносини між довірчим власником
і бенефіціаром носять фідуціарний характер
(заснований на особливій, фідуціарній дові:
рі). Така ознака трасту є визначальною. З огля:
ду на це, закріплене Законопроектом визна:
чення на практиці призведе до звуженого ро:
зуміння трастових правовідносин (правовід:
носин, що виникають із трасту). Це, у свою
чергу, не вирішить основної проблеми, яка
виникає при використанні трастових конст:
рукцій і породжує можливість зловживання
трастовими конструкціями з метою легаліза:
ції доходів, – проблеми ідентифікації кінце:
вих вигодонабувачів. 

Із урахуванням зазначеного, ми пропо:
нуємо виключити у визначенні трасту запро:
понованому у Законопроекті, слова «юри:
дична особа». Це розширить можливості що:
до виконання норм законодавства у сфері про:
тидії легалізації доходів, надасть суб’єктам
первинного фінансового моніторингу мож:
ливість здійснювати ідентифікацію реальних
вигодонабувачів, що, у свою чергу, посилить
ефективність протидії відмиванню доходів,
отриманих злочинним шляхом. 

Ще одна проблема, яка постає перед су:
б’єктами первинного фінансового моніто:
рингу в роботі з трастами й ідентифікацією
кінцевих власників, є проблема конфлікту
кваліфікацій. Конфлікт кваліфікацій – між:
народно:правова проблема, яка є наслідком
неузгодженості принципів внутрішнього пра:
ва різних країн. На думку В. Кисіля, «причи:
ною виникнення конфлікту кваліфікацій і
тлумачення в міжнародному приватному пра:
ві є різне термінологічне і змістовне розумін:
ня правових понять у тій чи іншій правовій
системі, що є результатом економічних, со:
ціально:політичних, історичних факторів
розвитку кожної правової системи [3, с. 175].
Разом із тим, на думку В. Звєкова, відсут:
ність у національному праві відповідних по:
нять не означає неможливість у всіх випад:
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ках тлумачити їх відповідно до національно:
го права [4, с. 187]. Ми поділяємо позицію 
Г. Онищенко, яка вважає, що коли юридичні
поняття національного й іноземного права
відрізняються лише словесно, відсутні пе:
решкоди для їх тлумачення згідно з націо:
нальним правом [5, с. 160]. Так, судами Укра:
їни кваліфікація трасту здійснюється через
договір управління майном. На нашу думку,
це недопустимо, оскільки йдеться про різні
за своєю сутністю правові конструкції. Так,
траст завжди передбачає виникнення права
довірчої власності на майно в управителя, а
за договором управління майном довірча
власність, хоч і може виникати, за своєю пра:
вовою природою істотно відрізняється від
тієї, що передбачена в трастових конструкціях.
Основним аргументом зазначеного підходу є
те, що суд може оперувати лише власним
правом, оскільки інше право (яке регулюва:
тиме відносини, ускладнені іноземним еле:
ментом) до застосування колізійної норми
ще не було встановлено. При вирішенні вка:
заної проблеми судова практика йде шляхом
пошуку схожого правового інституту у націо:
нальній правовій системі з урахуванням ці:
лей, які мали на меті сторони при укладанні
договору, тобто враховується чи мав намір
установник управління передати право влас:
ності на майно управителю. 

Слід зазначити, що коли суд кваліфікує
інститут права іноземної держави, відсутній
у національному праві країни суду, через ін:
ший інститут, відомий праву країни суду, суд
зобов’язаний вказати конкретні норми пра:
ва, як іноземного, так і національного, на під:
ставі яких він дійшов висновку про тотож:
ність або схожість таких правових конструк:
цій. Суд у своєму рішенні повинен обґрунту:
вати наявність підстав для кваліфікації іно:
земного юридичного поняття через поняття,
що існує у національному праві. Відсутність
такого обґрунтування є порушенням вимог
процесуального права щодо обґрунтованості
рішення, що може бути підставою для його
скасування. 

Складною є ситуація, коли інститут, який
кваліфікується, відсутній у праві країни (на:
приклад, класична модель трасту як інститу:
ту англо:американського права, за яким пе:
редбачено виникнення «розщепленого» пра:
ва власності на одне й те саме майно, що є не:
сумісним з континентальною системою пра:
ва). В даному випадку, кваліфікація трасту
через договір управління майном, є недопус:
тимою, оскільки різниця між цими правови:
ми інститутами стосується засад правової
системи. 

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України
«Про міжнародне приватне право», якщо
норми та поняття, що потребують правової

кваліфікації, не відомі праву України або
відомі під іншою назвою чи іншим змістом і
не можуть бути визначені шляхом тлумачен:
ня за правом України, то при їх правовій
кваліфікації враховується право іноземної
держави. 

На думку Г. Онищенко, заслуговує на
увагу особливість формулювання вказаного
правила в Законі України «Про міжнародне
приватне право», оскільки, виходячи з фор:
мулювання «враховувати» (а не «керувати:
ся» або «застосовувати»), суд все ж має керу:
ватися правом України, а не правом іншої
країни [5, с. 163]. Так, коли виникає необхід:
ність кваліфікації відносин із передачі майна
у траст, то суддя при кваліфікації певного
поняття чи норми зобов’язаний застосовува:
ти право України. 

Якщо суд чи інший орган зіштовхується з
правовідносинами, які не відомі його системі
права, то вони мають керуватися тлумачен:
ням і практикою застосування іноземної дер:
жави. В цьому і полягає проблема юридичної
кваліфікації трастових відносин. Наприклад,
відомо, що траст у країнах загального права
виконував таку ж роль як у країнах конти:
нентальної системи права юридичної особи.
Тому зрозуміло, що суди останніх держав
кваліфікують відповідний траст не як кон:
струкцію, пов’язану з переходом права влас:
ності, а як конструкцію, яка відповідає озна:
кам юридичної особи. У цьому зв’язку Р. Май:
даник зазначає: трастові відносини з інозем:
ним елементом, що виникли за правом країн
англо:американської правової системи, будь:
який правопорядок буде розглядати як до:
вірчу власність (тобто цільову власність з об:
тяженням діяти в чужому інтересі) або управ:
ління чужим майном, або прямим чи непря:
мим представництвом (доручення, комісія)
[6, с. 3]. 

Наступною проблемою, з якою зіштовху:
ються сторони, вступаючи у трастові пра:
вовідносини, є необхідність ідентифікації
кінцевих вигодонабувачів, тобто розкрит:
тя інформації про фактичних бенефіціарів.
Спеціальною комісією з фінансових дій (да:
лі – ФАТФ) у 2010 р. проведено детальне
вивчення ролі провайдерів трастових послуг
у схемах відмивання коштів, отриманих 
злочинним шляхом [7]. У ході зазначеного 
дослідження вчені звернули увагу на значні
недоліки в системі нагляду за розкриттям 
інформації про кінцевих власників трастів.
Недоліки існують у таких випадках: 

•• реєстрація структури із використанням
трастових правовідносин; 

•• необмежене використання акцій на
пред’явника (в такому випадку взагалі не:
можливо з’ясувати, хто фактично є вигодона:
бувачем у корпоративній структурі); 
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•• у законодавстві держави, в якій засно:
вано траст, існують недостатньо жорсткі ви:
моги до конструкцій із використанням кон:
струкцій довірчої власності. 

У вказаних випадках ризик використан:
ня трастових конструкцій у схемах відмиван:
ня коштів, отриманих злочинним шляхом,
оцінюється як найвищий. У першому випадку
на етапі заснування трасту законодавством
більшості країн вимагається розкриття ін:
формації про кінцевих власників трастів. Так,
за законодавством Британських Віргінських
Островів (юрисдикції, яка найчастіше вико:
ристовується при намаганні не розкривати
інформацію про кінцевих власників бізнесу),
поширеною конструкцією є траст VISTA (Vir:
gin Islands Special Trusts Act). Траст VISTA 
є ефективним інструментом збереження 
конфіденційності володіння активами. Та:
кож траст VISTA забезпечує можливість роз:
поділу активів засновника трасту серед його
спадкоємців без формального включення ак:
тивів до спадкової маси за місцем проживан:
ня засновника. Такий траст дає можливість
зберегти бажаний ступінь контролю заснов:
ників над активами трасту. У випадку вибо:
ру зазначеної системи управління трастом,
яка передбачає низький ступінь контролю
фактичного власника над активами, то швид:
ше за все, наміром власника буде бажання
убезпечити активи від вимог кредиторів. То:
му трасти саме із таким принципом управ:
ління, як правило, і використовуються в схе:
мах відмивання коштів. 

Питанням, яке тісно пов’язане з відсут:
ністю прозорості в складних структурах, які
були описані, є ризик, пов’язаний із прихову:
ванням бенефіціарної власності юридичних
структур. Оскільки трасти засновуються в
основному в державах, резидентом якої фак:
тичний вигодонабувач не є, використовують:
ся послуги провайдерів трастових і корпора:
тивних послуг. Такі особи не мають контакту
із замовником послуг і в такій ситуації ще
складнішим є вирішення питання про особу,
яка фактично є власником активів. 

Викладене свідчить, що ідентифікація клі:
єнта на початку ділових відносин може бути
недостатньою для виявлення організованих
злочинних схем відмивання грошових кош:
тів. Відносини вигодонабувача повинні конт:
ролюватися і після початкової стадії співпра:
ці з клієнтом. Якщо за діяльністю провайде:
рів трастових і корпоративних послуг не іс:
нує належного контролю, то вони можуть не
виконувати обов’язок із ідентифікації особи,
яка контролює юридичну структуру. 

Разом із зазначеними перевагами веден:
ня бізнесу із використанням трастових струк:
тур існують і певні недоліки для кінцевих ви:
годонабувачів у частині здійснення контро:

лю над переданими в управління активами.
Одним із істотних ризиків ведення діяльності
через інститути довірчої власності є ризик
втрати активів, що належать офшорній ком:
панії. Як правило, в офшорних компаніях ви:
користовується так званий номінальний сер:
віс, коли закордонні співробітники секретар:
ської компанії призначають своїх співробіт:
ників директорами та/або акціонерами ком:
паній. Безумовно, фактично вся діяльність
компанії здійснюється реальними бенефіціара:
ми компанії або довіреними особами. Однак,
наприклад при відкритті банківського рахун:
ку, заяву на це й інші супровідні документи
підписує саме номінальний директор, він на:
дає відповідну довіреність (як правило, термі:
ном на один рік із подальшою пролонгаці:
єю). Агент, який реєструє компанію, при пе:
редачі бенефіціару комплекту документів по
офшорній компанії передає також трастову
угоду (Trust Deed), яка, як правило, не відпо:
відає ні за формою, ні за змістом чинному за:
конодавству. Фактично вона (зазвичай під:
готовлена на одному:двох аркушах) ні до чо:
го номінального директора не зобов’язує, а є
засобом «заспокоєння» для бенефіціарів [7]. 

Однак законодавство більшості юрис:
дикцій (у тому числі офшорних) не визнає
поняття «номінальний директор». Таке по:
няття просто не передбачене їх законодавст:
вом. Це означає, що фактично директор ком:
панії (у даному випадку – це номінальний
директор) має право здійснювати всі повно:
важення з управління компанією, передба:
чені законом юрисдикції, без довіреності. Він
має право відкривати рахунки, змінювати
управляючого рахунком, виписувати цінні
папери та здійснювати інші не заборонені за:
коном дії. 

До майнових ризиків можна віднести та:
кож ризики, пов’язані з неправильним об:
численням і сплатою податків. Офшорні ре:
єстратори, рекламуючи свою юрисдикцію,
часто не беруть до уваги всю сукупність фак:
торів, які впливають на розмір податків, що
підлягають сплаті конкретною компанією, в
результаті чого сума податків може перевищу:
вати первинні очікування. Так, у деяких кра:
їнах діють правила про іноземні залежні ком:
панії (Controlled Foreign Corporations). Згід:
но з цими правилами, податковий резидент
країни, що має компанію в низькоподатковій
або безподатковій юрисдикції, зобов’язаний
декларувати всі доходи, отримані від такої
компанії, і сплачувати з них податок в країні
свого податкового резидентства. У такому ви:
падку податкова економія офшорної компа:
нії може фактично зводитися нанівець. 

Ведення діяльності за допомогою трасто:
вих конструкцій не звільняє від адміністра:
тивно:правової та кримінальної відповідаль:
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ності за вчинення протиправних дій. Чинні
міжнародні договори (як універсальні, так і
укладені між конкретними країнами) перед:
бачають різні механізми обміну інформа:
цією, у тому числі економічного характеру,
що дозволяє виявити порушення законодав:
ства суб’єктом господарської діяльності. При
веденні діяльності з використанням трастів
найбільш поширеними є такі види адмініст:
ративних правопорушень: 

•• порушення терміну постановки на ре:
єстраційний облік у податковому органі у ви:
падку, коли це вимагається законодавством; 

•• неподання платником податку до подат:
кового органу податкової звітності в строк та
у випадках, встановлених законодавством. 

Безумовно, ступінь відстеження грошо:
вих потоків в офшорних структурах із вико:
ристанням трастових конструкцій залежить
від політики конкретної держави. У цьому
плані досить показовою є діяльність США й
Європейського Союзу. Європейський Союз
переважно впливає на конкретні офшорні
юрисдикції, в яких активно використовують:
ся трасти, змушуючи їх приєднуватися до
світових стандартів обміну інформацією, а
США, крім того, створюють безпрецедентний
тиск на конкретні фінансові організації [8]. 

Викладене дозволяє зробити висновок,
що ведення бізнесу із використанням трасто:
вих конструкцій має значні переваги для
кінцевих вигодонабувачів. Це пояснює їх по:
пулярність серед осіб, які мають намір прихо:
вати джерело походження коштів. Але конт:
роль з боку держави щодо суб’єктів трасто:
вих правовідносин у частині виконання ос:
танніми норм законодавства у сфері протидії
використання доходів, отриманих злочин:
ним шляхом, знижує ризик залучення трастів
до схем легалізації доходів, робить їх ефек:

тивним і законним інструментом розпоря:
дження активами. 
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The article deals with the basic civil�law form of business activities using trust relationships, inclu�
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me in different jurisdictions.  

В статье рассматриваются основные гражданско�правовые способы осуществления пред�
принимательской деятельности с применением трастовых правоотношений, в том числе при�
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дов, полученных преступным путем, в разных юрисдикциях. 



Ф І Н А Н С О В Е П РА В О

37

7/20147/20147/20147/20147/20147/2014

Огляд наукових праць учених свідчить,
що проблемам пошуку джерел фінан:
сування сільськогосподарських товаро:

виробників значну увагу приділяють О. Гвоздь,
О. Ґудзь, М. Коденська, С. Колотуха, Ю. Мар:
цишевська, І. Онопрієнко та інші науковці. Але
незважаючи на високий рівень теоретико:
методологічних досліджень, ринок кредитуван:
ня сільськогосподарських товаровиробників
залишається не розвиненим. 

Метою цієї статті є визначення основних
причин застою ринку кредитування сіль:
ськогосподарських товаровиробників і шля:
хів удосконалення чинного законодавства
України з метою стимулювання банків кре:
дитувати сільськогосподарських товарови:
робників. 

Кредитне забезпечення сільськогосподар:
ських товаровиробників в Україні на сьогодні
не є задовільним. Аналіз ринку кредитуван:
ня сільськогосподарських товаровиробників
свідчить про незначні обсяги кредитування.
Так, на кредити сільськогосподарським това:
ровиробникам за станом на 01.05.2014 р. при:
падає дещо більше 6 % (47 млрд грн) загаль:
ного обсягу кредитів, наданих нефінансовим
корпораціям [1]. Разом із тим вивчення за:
рубіжного досвіду свідчить, що, незважаючи
на специфіку галузі, аграрний сектор у про:
відних країнах кредитується у великих об:
сягах. До країн із найвищою питомою вагою 
позичкових коштів в аграрному капіталі на:
лежать Великобританія та Німеччина (50 %),
Франція (40 %), Італія та Бельгія (більше 30 %)

[2]. На підставі даних статистичних бюлете:
нів Національного банку України можна дійти
висновку, що ринок кредитування сільськогос:
подарських товаровиробників в Україні ха:
рактеризується концентрацією кредитів у Київ:
ській (в тому числі у м. Києві) та Дніпропет:
ровській областях, зупиненням надання дов:
гострокових кредитів, наданням кредитів пе:
реважно на поточні потреби та в національ:
ній валюті, зменшенням темпів приросту обся:
гів кредитів сільськогосподарських товарови:
робників при збільшенні темпу приросту про:
строченої заборгованості таких кредитів [1].  

За даними Національного банку України,
основними причинами, що зумовлюють застій
ринку кредитування, є [3, с. 49]:  

•• високі відсоткові ставки за кредитом; 
•• занадто складна процедура оформлення

документів; 
•• надмірні вимоги до вартості застави від:

носно суми кредиту; 
•• недосконалі інструменти та механізми 

застави; 
•• занадто короткий термін пропонованої 

позики. 
Майже 77 % сільськогосподарських това:

ровиробників вважають, що процентні став:
ки за кредитами є занадто високими [3, с. 49].
Однак проведений нами аналіз ринку креди:
тування сільськогосподарських товаровироб:
ників показав, що відсоткові ставки за креди:
тами для цих суб’єктів є прийнятними. Банки
не можуть більше понижувати відсоткові став:
ки за кредитами для нефінансових, у тому чис:
лі аграрних, компаній, оскільки їх середньо:
зважена відсоткова доходність (різниця між від:
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сотковими ставками за кредитами та депози:
тами) за період з 01.01.2014 р. до 01.05.2014 р.
становить дещо більше 5 в. п., а банківські ус:
танови також мають адміністративні й інші
витрати. 

Хоча відсоткова ставка за кредитами для
сільськогосподарських товаровиробників у
квітні 2014 р. на 3 в. п. більша ніж за кредитами
нефінансових компаній, однак вона є прий:
нятною, враховуючи підвищений кредитний
ризик, пов’язаний із сезонністю діяльності, за:
лежністю її від природно:кліматичних умов,
відсутністю у позичальників ліквідного за:
безпечення, тривалою реалізацією продукції,
значною тривалістю виробничого циклу тощо.
З іншого боку, сільськогосподарські товаро:
виробники є майже неконкурентоспроможни:
ми у порівнянні з іншими нефінансовими ком:
паніями, а банки заінтересовані надавати кре:
дити великим і фінансовостійким позичаль:
никам із метою повного та вчасного повер:
нення кредитної заборгованості та уникнен:
ня страхових резервів. За останні роки єди:
ним шляхом виходу із кризового стану аграр:
ного сектора економіки практично всі вчені
визнають необхідність державної фінансової
підтримки сільськогосподарських товарови:
робників. Ідея пільгового кредитування сіль:
ського господарства України розглядається ба:
зовою як аграрними підприємствами, так і вче:
ними:аграрниками [4]. 

В Україні діє Закон України «Про держав:
ну підтримку сільського господарства Укра:
їни», однак остання часткова компенсація
ставки за кредитами комерційних банків, що
були надані сільськогосподарським товарови:
робникам, була здійснена у 2001 р. На поточ:
ний час компенсацій в Державному бюджеті
України не передбачається та така компенса:
ція не провадиться. У той самий час потреба у
наданні державної підтримки сільськогоспо:
дарським товаровиробникам через механізм
здешевлення кредитів сягає обсягу не менше
1,8 млрд грн [5]. На нашу думку, уряду не:
обхідно внести зміни до держбюджету 2014 р.,
передбачивши витрати на часткову компен:
сацію ставки за кредитами сільськогосподар:
ських товаровиробників і прийняти постано:
ву, яка б визначала порядок та умови такої
компенсації. 

Слід зазначити, що в липні 2012 р. з ме:
тою забезпечення сільськогосподарських това:
ровиробників кредитними коштами на спри:
ятливих умовах, у тому числі надання кре:
дитів під невеликі відсоткові ставки (8–9 % річ:
них), створено Державний земельний банк Ук:
раїни. Однак кредитування відповідним бан:
ком на сьогодні, на жаль, не поліпшило ситу:
ацію на ринку кредитування сільськогоспо:
дарських товаровиробників. Сподіваємося, що
в майбутньому ефективна робота Державно:

го земельного банку України змінить на кра:
ще ситуацію на ринку кредитування сільсь:
когосподарських товаровиробників. 

Опитування Національного банку Укра:
їни засвідчило, що більше ніж 26 % сільсько:
господарських товаровиробників вважають
вимоги до вартості застави відносно суми кре:
диту надмірними, а більше 17 % – інструменти
та механізми застави недосконалими [3]. 

Вимоги до вартості застави для сільсько:
господарських товаровиробників дійсно є ви:
сокими, що зумовлено підвищеними ризика:
ми, пов’язаними із специфічними видами за:
безпечення, що ними пропонуються (переваж:
но це майнові права на майбутній врожай і зе:
мельні ділянки сільськогосподарського призна:
чення), небажання банків формувати резерви
(зменшують фінансовий результат банківських
установ) за кредитною операцією. 

У зв’язку з викладеним пропонуємо роз:
робити та прийняти постанову Національно:
го банку України на прикладі постанов Прав:
ління Національного банку України «Про сти:
мулювання кредитування економіки України»
від 03.11.2009 р. № 650 та «Про окремі питан:
ня діяльності банків» від 26.11.2010 р. № 514,
яка б передбачала для сільськогосподарських
товаровиробників підвищені коефіцієнти вра:
хування вартості забезпечення під час розра:
хунку резерву для відшкодування можливих
втрат за кредитними операціями. 

Серед нерухомості, яку пропонують у за:
безпечення сільськогосподарські товарови:
робники, найбільша питома вага припадає на
земельні ділянки сільськогосподарського при:
значення. Хоча відповідно до ч. 4 ст. 133 Зе:
мельного кодексу України від 25.10.2001 р.
№ 2768:III банки можуть бути заставодер:
жателем земельних ділянок сільськогоспо:
дарського призначення, така нерухомість є для
них неприйнятною, оскільки на поточний час
її реалізація неможлива. Так, відповідно до п. 15
перехідних положень зазначеного Кодексу до
набрання чинності законом про обіг земель сіль:
ськогосподарського призначення, але не рані:
ше 01.01.2016 р. не допускається:

•• купівля:продаж земельних ділянок сіль:
ськогосподарського призначення державної
та комунальної власності, крім вилучення (ви:
купу) їх для суспільних потреб; 

•• купівля:продаж або іншим способом від:
чуження земельних ділянок і зміна цільового
призначення (використання) земельних ді:
лянок, які перебувають у власності громадян
та юридичних осіб для ведення товарного сіль:
ськогосподарського виробництва, земельних
ділянок, виділених в натурі (на місцевості)
власникам земельних часток (паїв) для ведення
особистого селянського господарства, а також
земельних часток (паїв), крім передачі їх у
спадщину, обміну земельної ділянки на іншу
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земельну ділянку відповідно до закону та ви:
лучення (викупу) земельних ділянок для су:
спільних потреб, а також крім зміни цільово:
го призначення (використання) земельних ді:
лянок із метою їх надання інвесторам – учас:
никам угод про розподіл продукції для здійс:
нення діяльності за такими угодами. З метою
стимулювання кредитування сільськогоспо:
дарських товаровиробників пропонуємо внес:
ти зміни до Земельного кодексу України та
зняти мораторій на продаж земель сільсько:
господарського призначення. 

Відповідно до глави 4 розділу ІІ постанови
правління Національного банку України «Про
затвердження Положення про порядок фор:
мування та використання банками України
резервів для відшкодування можливих втрат
за активними банківськими операціями» від
25.01.2012 р. № 23 коефіцієнт ліквідності за:
безпечення, що враховується при розрахунку
страхового резерву за окремою кредитною опе:
рацією за безумовними гарантіями Кабінету
Міністрів України становить 1. Іншими сло:
вами, у разі надання сільськогосподарським
товаровиробникам безумовної гарантії уряду
у сумі кредиту, банки не формуватимуть ре:
зерв за такою кредитною операцією, а тому
можуть додаткове забезпечення не вимагати.
У зв’язку з цим з метою стимулювання кре:
дитування аграрного сектора економіки вва:
жаємо за необхідне створити механізм повно:
го державного гарантування повернення кре:
дитів сільськогосподарських товаровироб:
ників. 

Слід зазначити, що, на думку більш як 27 %
сільськогосподарських товаровиробників, про:
цедура оформлення документів на кредит є
занадто складною [3]. Однак ми не погоджу:
ємося з такою позицією, адже банки заінтере:
совані не тільки в тому, щоб розмістити віль:
ні грошові ресурси (надати кредити), а й у то:
му, щоб отримати фінансово надійного пози:
чальника з ліквідним і достатнім забезпечен:
ням, щоб вчасно та в повному обсязі поверну:
ти надані кредитні кошти й отримати відсот:
ки за ними. З цією метою банківські установи
мають: ідентифікувати клієнта, перевірити
його кредитну історію, відсутність криміналь:
них переслідувань тощо; досконало та в дина:
міці проаналізувати фінансовий стан потен:
ційного позичальника, спрогнозувати його
майбутні грошові потоки, які дозволять йому
здійснювати погашення й обслуговування кре:
диту відповідно до кредитного договору; про:
аналізувати забезпечення на предмет достат:
ності, надійності та ліквідності, можливості
реалізації за ринковою вартістю у випадку по:
рушень кредитного договору; перевірити за:
безпечення на предмет правильного його от:
римання у власність і відсутність обтяжень тре:
тіми особами тощо. Зазначені дії банків хоча

й займають деякий час, однак є необхідними
для формування якісного кредитного порт:
фелю, вчасного та повного повернення пози:
чальниками кредитних коштів. 

Сільськогосподарські товаровиробники
також вважають, що термін пропонованої по:
зики є занадто коротким [3]. Дійсно, аналіз
ринку кредитування сільськогосподарських
товаровиробників засвідчив, що у квітні 2014 р.
більше ніж 44 % кредитів сільськогосподарсь:
ким товаровиробникам є кредитами до одного
року та більше 91 % – кредитами, строком кре:
дитування до 5 років [1]. Ця проблема пов’я:
зана із специфікою діяльності сільськогоспо:
дарських товаровиробників – сезонністю, за:
лежністю від природно:кліматичних умов, дов:
готривалістю обороту капіталу. Кредитуван:
ня сільськогосподарських товаровиробників
на строк більше 5 років на поточний час мож:
ливе лише за умови надання достатнього, на:
дійного та ліквідного забезпечення. Таким за:
безпеченням може бути нерухомість, у тому
числі земельні ділянки сільськогосподарсько:
го призначення, скасування мораторію на про:
даж землі сільськогосподарського призначення.

Висновки 

Основними причинами нерозвиненості рин:
ку кредитування сільськогосподарських това:
ровиробників в Україні є: високі відсоткові став:
ки за кредитом, висока вартість застави від:
носно суми кредиту, занадто складна процеду:
ра оформлення документів, недосконалість ін:
струментів і механізмів застави, короткостро:
ковий термін кредитування. Подолання існу:
ючих перешкод щодо поліпшення та розширен:
ня кредитного забезпечення сільськогосподар:
ських товаровиробників можливе лише за до:
помогою державної підтримки, яка на сьогодні
є малоефективною та не дозволяє задовольни:
ти всі потреби аграріїв. 

Щоб сприяти забезпеченню сільськогос:
подарських товаровиробників кредитними
ресурсами та розвинути аграрну галузь дер:
жаві необхідно забезпечити: 

зменшення відсоткових ставок за креди:
тами сільськогосподарських товаровиробни:
ків шляхом часткової компенсації з Держав:
ного бюджету України ставок за кредитами
банків, наданих сільськогосподарським това:
ровиробникам; ефективної роботи Держав:
ного земельного банку України, який надавав
би сільськогосподарським товаровиробникам
кредити в межах облікової ставки Національ:
ного банку України; 

реалізацію нових інструментів і механіз:
мів застави (іпотеки) за рахунок: надання бе:
зумовних гарантій Кабінетом Міністрів Укра:
їни щодо повернення кредитів, отриманих сіль:
ськогосподарськими товаровиробниками; знят:
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тя мораторію на продаж земель сільськогос:
подарського призначення, що є забезпечен:
ням за кредитом; 

зменшення формування банками резервів
для відшкодування можливих втрат за кре:
дитами, наданими сільськогосподарським то:
варовиробникам, за рахунок підвищення для
аграрних підприємств коефіцієнтів врахуван:
ня вартості забезпечення, що береться для
розрахунку банками страхових резервів (перш
за все це стосується такого виду забезпечення,
як майнові права на майбутній врожай і рухо:
ме майно – молодняк тварин). Викладене свід:
чить, що з метою стимулювання ринку креди:
тування сільськогосподарських товаровироб:
ників на сучасному етапі необхідно:

внести зміни та доповнення до Закону Ук:
раїни «Про Державний бюджет на 2014 рік»,
передбачивши в ньому витрати на часткову
компенсацію ставки за кредитами сільсько:
господарських товаровиробників; 

розробити та внести зміни до Земельного
кодексу України в частині зняття мораторію
на продаж земель сільськогосподарського при:
значення, що є забезпеченням за кредитами
сільськогосподарських товаровиробників;

розробити та прийняти постанову Кабі:
нету Міністрів України, яка б визначала по:
рядок та умови надання сільськогосподарсь:
ким товаровиробникам часткової компенса:
ції ставок за кредитами банків; 

розробити та прийняти постанову Кабіне:
ту Міністрів України, яка б визначала поря:

док та умови надання банкам безумовної га:
рантії Кабміну щодо повернення кредитів сіль:
ськогосподарським товаровиробникам; 

розробити та прийняти постанову Націо:
нального банку України, яка б передбачала для
сільськогосподарських товаровиробників під:
вищені коефіцієнти врахування вартості забез:
печення для розрахунку страхових резервів; 

прийняти всі необхідні нормативно:право:
ві акти з метою забезпечення ефективної робо:
ти Державного земельного банку України. 
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In this article we consider the reasons for the stagnation of agricultural credit market, as well as proposed
amendments to the current legislation of Ukraine in order to encourage banks to lend to such producers.

В статье рассматриваются причины застоя рынка кредитования сельскохозяйственных
товаропроизводителей, предлагаются изменения и дополнения в действующее законодатель�
ство Украины с целью стимулирования банков кредитовать таких товаропроизводителей. 
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На сучасному етапі особливого значен:
ня у сфері підприємництва України
набуває встановлення правового ста:

тусу об’єктів державного впливу, оскільки са:
ме правове становище об’єкта зумовлює аде:
кватну йому економічну форму державного
регулювання. Це загальновизнане положен:
ня є об’єктивною необхідністю переходу до
змішаної системи регулювання економіки
(врегульованого ринку). Але нині чітко не ви:
значені принципи, форми та методи держав:
ного регулювання у сфері економіки, у тому
числі у сфері підприємництва. У зв’язку з цим
можна стверджувати, що дослідження право:
вого статусу підприємств зумовлює розви:
ток принципів, форм і методів його держав:
ного регулювання. 

Огляд останніх досліджень і публікацій
свідчить, що у дослідженнях багатьох як за:
кордонних, так і вітчизняних учених зазна:
чена проблематика комплексно не досліджу:
ється, у змісті наукових праць, присвячених
зазначеній проблематиці, переважає виключ:
но адміністративний, господарський або ін:
ший правовий аспект, що не зовсім правиль:
но [1; 2]. 

Метою цієї статті є аналітичне обговорен:
ня окреслених проблем щодо з’ясування
сутності понять «підприємство», «підприєм:
ництво» та деяких інших споріднених по:
нять і категорій. 

Дефініція «підприємство» розробляється
не лише вченими з господарського права, а й
науковцями адміністративного права. Так,
Ю. Козлов визначав підприємство [3, с. 352]
як одиницю соціалістичної промисловості,

яка, використовуючи закріплене за нею дер:
жавне майно (тобто здійснюючи оперативне
управління або користування ним), здійснює
силами свого колективу під керівництвом
вищого органу виробничо:господарську ді:
яльність (виготовлення продукції, виконан:
ня робіт, надання послуг) відповідно до на:
родногосподарського плану та на основі гос:
подарського розрахунку. В цьому визначенні
має місце дуалістичне трактування природи
підприємства, тобто робиться спроба поєд:
нання понятійного апарату цивільного права
(одиниця соціалістичної промисловості) й
адміністративного права, якому категорія юри:
дичної особи потрібна як первинний (низо:
вий) об’єкт управління в економіці. 

Саме поняття «підприємство» має, насам:
перед, економічне походження. Російський
вчений М. Кулагін зазначає [4, с. 29], що у
західноєвропейській економічній літературі
під підприємством розуміють, переважно,
економічну єдність, в якій об’єднуються і ко:
ординуються людські та матеріальні чинни:
ки господарської діяльності. Так, північно:
американський економіст М. Джеймс визна:
чає підприємство як будь:яку організацію,
що займається в основному виробництвом
для ринку певних речей або послуг і фінан:
сово незалежна від будь:якого іншого орга:
ну. На думку М. Деспакса, підприємство – це
автономний організм, утворений міцним со:
юзом двох тісно пов’язаних між собою осе:
редків: економічного осередку, що об’єднує
матеріальні елементи, необхідні для функ:
ціонування виробництва; соціального осе:
редку, що складається з людських елементів,
які потрібні для того, щоб використовувати
матеріальні елементи економічного осеред:
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ку. Лаконічним є визначення французького
професора П. Дюрана, згідно з яким підпри:
ємство є суспільством, створеним із певною
метою [4, с. 29]. 

Наведені визначення підприємства базу:
ються на загальноприйнятій в економічній
теорії чинників виробництва, згідно з якою
підприємство є явищем поєднання праці та
капіталу. Безумовно, підприємства, що здійс:
нюють підприємницьку діяльність, можна
розглядати і як первинну ланку економіки, і
як певну сукупність засобів виробництва, їх
майновий комплекс, і як певний колектив,
який під управлінням керівників (органу уп:
равління) здійснює випуск товарів і надання
послуг. 

Вітчизняні вчені адміністративного пра:
ва при визначенні поняття «підприємство»
відсилають, переважно, до нормативно:пра:
вової бази та не дають власного визначення
цього поняття [5, с. 338–353]. Деякі сучасні
дослідники:адміністративісти розглядають
підприємство як різновид організацій, що
здійснюють, на відміну від органів виконав:
чої влади, не керівництво, а економічні, со:
ціально:культурні й інші функції з метою за:
доволення матеріальних, духовних та інших по:
треб громадян, суспільства, держави [6, с. 194].
При цьому підкреслюється, що підприємства
не мають владних повноважень і не є суб’єк:
тами управління [6, с. 194]. 

У наведеному дещо суперечливому ви:
значенні, насамперед, не зовсім вдалою є
спроба визначити поняття «підприємство»
шляхом його порівняння з іншим явищем
(органами виконавчої влади), а також у да:
ному визначенні вказані не всі істотні ознаки
підприємства, що мають адміністративно:
правове значення. 

Подібні визначення непоодинокі. Так, 
Д. Бахрах пропонує віднести підприємство до
так званих колективних суб’єктів адміністра:
тивного права, яких він визначає як органі:
зовані, відособлені самоуправляючі групи
людей, наділені правами виступати в стосун:
ках з іншими суб’єктами як єдине ціле, пер:
соніфіковане [7, с. 66–77]. Ю. Козлов і Л. По:
пов підприємство визначають як господарю:
ючий суб’єкт, створений для виробництва
продукції, виконання робіт і надання послуг
з метою задоволення громадських потреб і
отримання прибутку [8, с. 234]. 

Наведене свідчить, що жодне з визначень
учених:адміністративного права повною мі:
рою не відображає особливості поняття «під:
приємство», які мають значення для характе:
ристики адміністративно:правового статусу
підприємства. 

Слід зазначити, що однією з істотних оз:
нак, яка визначає адміністративну правосу:
б’єктність підприємств, є реальна спромож:

ність підприємства вступати у правовідноси:
ни з органами публічного управління, а та:
кож чинники, від яких ця спроможність за:
лежить. Дефініція «підприємство» повинна
охоплювати: 

•• вказівку на те, що підприємство є юри:
дичною особою, оскільки це автоматично по:
ширює на нього загальновизнані ознаки юри:
дичної особи (організаційна єдність, наяв:
ність відособленого майна, можливість нести
юридичну відповідальність тощо) й одночас:
но на те, що підприємство є самостійним су:
б’єктом господарювання; 

•• залежність від характеру регулювання
його діяльності з боку органів публічного 
управління, форми власності, організаційної
побудови його керівних органів (від заснов:
ників тощо), що зумовлює правоздатність під:
приємства; 

•• вказівку на важливість підприємства 
для задоволення суспільно корисних інтересів. 

Дефініція «підприємство» у вітчизняно:
му законодавстві використовується для по:
значення як суб’єкта, так і об’єкта права. Так,
згідно із ст. 62 Господарського кодексу (далі –
ГК) України підприємство – це самостійний
суб’єкт господарювання, створений компе:
тентним органом державної влади або органом
місцевого самоврядування, або іншими су:
б’єктами для задоволення суспільних та осо:
бистих потреб шляхом систематичного здійс:
нення виробничої, науково:дослідної, торго:
вельної, іншої господарської діяльності в по:
рядку, передбаченому цим Кодексом та ін:
шими законами. Підприємства можуть ство:
рюватись як для здійснення підприємниц:
тва, так і для некомерційної господарської ді:
яльності. Підприємство, якщо законом не
встановлено інше, діє на основі статуту. Під:
приємство є юридичною особою, має від:
окремлене майно, самостійний баланс, рахун:
ки в установах банків, печатку із своїм най:
менуванням та ідентифікаційним кодом. Під:
приємство не має у своєму складі інших юри:
дичних осіб. 

Також згідно із ст. 55 ГК України законо:
давець визначає «підприємства» як суб’єкти
господарювання, а саме: суб’єктами господа:
рювання визнаються учасники господарсь:
ких відносин, які здійснюють господарську
діяльність, реалізуючи господарську компе:
тенцію (сукупність господарських прав та
обов’язків), мають відокремлене майно і не:
суть відповідальність за своїми зобов’язан:
нями в межах цього майна, крім випадків, пе:
редбачених законодавством. Суб’єктами гос:
подарювання є: 

•• господарські організації – юридичні
особи, створені відповідно до Цивільного ко:
дексу (далі – ЦК) України, державні, кому:
нальні та інші підприємства, створені відпо:
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відно до ГК, а також інші юридичні особи, які
здійснюють господарську діяльність та заре:
єстровані в установленому законом порядку; 

•• громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які здійснюють господарську
діяльність та зареєстровані відповідно до за:
кону як підприємці. 

Таким чином, як самостійний суб’єкт гос:
подарювання «підприємства» визнаються за:
конодавцем суб’єктами господарського права,
які можуть створюватись як для здійснення
підприємництва, так і для некомерційної гос:
подарської діяльності. 

Разом із тим згідно із ЦК України під:
приємство є єдиним майновим комплексом,
що використовується для здійснення під:
приємницької діяльності; до складу підпри:
ємства як єдиного майнового комплексу вхо:
дять усі види майна, призначені для його ді:
яльності, включаючи земельні ділянки, будів:
лі, споруди, устаткування, інвентар, сирови:
ну, продукцію, права вимоги, борги, а також
право на торговельну марку або інше позна:
чення та інші права, якщо інше не встановле:
но договором або законом; підприємство як
єдиний майновий комплекс є нерухомістю;
підприємство або його частина можуть бути
об’єктом купівлі:продажу, застави, оренди та
інших правочинів (ст. 191). 

Наведене свідчить, що законодавець ка:
тегорію «підприємство» визначає і як об’єкт
права; при цьому дефініція «підприємство» у
вітчизняному законодавстві та в юридичній
літературі вживається як родова. 

Що стосується правового режиму майна
суб’єктів господарювання, на якому базуєть:
ся їх господарська діяльність, то законода:
вець виділяє право власності й інші речові
права – право господарського відання, право
оперативного управління (ст. 133 ГК Укра:
їни). При цьому правом оперативного управ:
ління визнається речове право суб’єкта гос:
подарювання, який володіє, користується та
розпоряджається майном, закріпленим за
ним власником (уповноваженим ним органом),
для здійснення некомерційної господарської
діяльності, у межах, встановлених ГК, іншими
законами, а також власником майна (уповно:
важеним ним органом) (ст. 137 ГК України). 

Слід зазначити, що право оперативного
управління є чужорідним, невластивим юри:
дичним словосполученням для господарсь:
кого права, оскільки воно функціонально на:
багато більше пов’язане з адміністративно:
правовими методами регулювання діяльнос:
ті суб’єктів господарювання й є одним із
юридичних рудиментів радянської правової
системи у сучасному цивільному та господар:
ському праві України. У цьому контексті мож:
на згадати, що за радянських часів в умовах
управління економікою переважно адмініст:

ративно:командними методами справді існу:
вало поєднання цивільно:правових і адмі:
ністративно:правових методів впливу при
очевидному пріоритеті останніх. Тоді органи
державного управління економікою виключ:
но від імені держави публічно реалізовували
власні владні повноваження у межах своєї
правової компетенції, що є несумісним із са:
мою природою цивільно:правових відносин,
які ґрунтуються виключно на принципі фор:
мальної рівності сторін. Відповідно за умови,
що держава була власником практично всіх
підприємств і одночасно здійснювала управ:
ління ними, вертикальні правовідносини в
економіці були суто адміністративно:право:
вими, а горизонтальні у межах реалізації ком:
петенції, що надається правом оперативного
управління між рівними у правовому сенсі
суб’єктами, могли бути як адміністративно:
правовими, так і цивільно:правовими. 

На той час державне управління підпри:
ємствами здійснювалося за багатьма напря:
мами: розроблення загальних планів науко:
во:технічного прогресу; затвердження норм
витрати електроенергії на потреби виробниц:
тва, тарифів на продукцію тощо; контроль 
за застосуванням цін і тарифів, за дотриман:
ням державних стандартів, за якістю проект:
ної та кошторисної документації, за витра:
чанням фондів заробітної плати і заохочу:
вальних фондів тощо. Ці види управлінської
діяльності здійснювалися у межах як міжга:
лузевих, так і галузевих функцій. 

Радянські центральні органи виконавчої
влади, крім згаданих функцій, реалізовували
функцію оперативного управління стосовно
безпосередньо підпорядкованих їм промис:
лових підприємств: здійснювали управління
фінансовою діяльністю, затверджували пер:
спективні та річні плани за встановленими
показниками, розподіляли і перерозподіляли
фонди на матеріальні ресурси, утворювали
фонди для надання фінансової допомоги, за:
тверджували баланси та кошториси, надава:
ли дозвіл на здійснення певних дій (напри:
клад, на списання з балансу підприємств пев:
них витрат) тощо. 

За рішенням вищих державних управлін:
ських органів за радянських часів підпри:
ємства виникали та припиняли свою діяль:
ність. Можна погодитися з точкою зору відо:
мих адміністративістів [3, с. 335], що соціаліс:
тична держава безпосередньо організовувала
процес виробництва матеріальних цінностей,
а також процес їх розподілу. Вона формувала
спеціальний апарат, який від її імені, в її ін:
тересах здійснював цілеспрямований управ:
лінський вплив на всі основні сторони сус:
пільного виробництва. 

Як спадок у подальшому в наукових пра:
цях (як радянських, так і сучасних вітчизня:
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них авторів) правова конструкція «оператив:
не управління» міцно пов’язується з цивіль:
ним і господарським правом [9; 10]. Не пра:
вильно, що таке правове становище нині спо:
стерігається як у сучасних наукових працях,
так і в чинних нормативно:правових актах
України. 

Висновки 

Словосполучення «право оперативного
управління» сьогодні не зовсім точно відоб:
ражає сутність взаємовідносин суб’єктів гос:
подарювання з іншими учасниками право:
відносин у сфері сучасного підприємництва.
Використання адміністративно:правової лек:
сики в основному системоутворюючому ко:
дифікованому нормативно:правовому акті,
яким є ГК України, не є правильним, вносить
плутанину у праворозуміння змісту юридич:
них норм, спричиняє подальшу не зовсім
правильну та не зовсім коректну юридичну
нормотворчість. Так, у постанові Кабінету
Міністрів України «Про забезпечення єди:
ного підходу до формування тарифів на жит:
лово:комунальні послуги» від 01.06.2011 р.
№ 869 за змістом ототожнюються поняття
«адміністративні витрати» та «господарські
витрати». Аналогічна рудиментна терміно:
логія спостерігалася у постанові Уряду «Про
затвердження Порядку формування тарифів
на послуги з централізованого водопостачан:
ня та водовідведення» від 12.07.2006 р. № 959,
яка діяла до прийняття згаданого норматив:
но:правового акта. Тому, за логікою застосу:
вання законодавцем у нормативно:правових
актах словосполучення – «право оператив:
ного управління», його логічно замінити на
більш точне словосполучення «право опера:
тивного господарського управління» та у по:
дальшому навести лад і у підзаконній норма:
тивно:правовій базі. 

Зважаючи на викладене пропонуємо таке
визначення підприємства – це юридична осо�
ба, самостійний суб’єкт господарювання, пра�
вовий статус якого залежить від характеру
регулювання його діяльності з боку органів
публічного управління, форми власності, ор�
ганізаційної побудови його керівних органів
(засновників), а також від значення його функ�
ціонування для задоволення суспільно корис�
них інтересів. 
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The article examines some of the modern thoughts and views regarding a certain circle of scholars
selected theoretical and applied concepts and categories.

В статье анализируются современные мнения и взгляды определенного круга ученых отно�
сительно отдельных теоретическо�прикладных понятий и категорий. 
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Інститут адміністративної відповідаль:
ності відіграє особливу роль у державно:
му регулюванні охорони земельних від:

носин і нарівні з іншими видами юридичної
відповідальності є одним із дієвих засобів, що
застосовуються за порушення земельного за:
конодавства. Залежно від виду правопорушен:
ня земельного законодавства, відсутності чи
нанесенні майнового збитку правопорушен:
ням, а також ступеня державної безпеки до по:
рушника можуть застосовуватися різні види
юридичної відповідальності. 

Аналіз юридичної відповідальності свід:
чить, що поширеною є класифікація юридич:
ної відповідальності залежно від об’єкта на:
лежності правової норми, що порушена. На
цій підставі у теорії права розрізняють такі ви:
ди юридичної відповідальності, як криміналь:
на, адміністративна, цивільно:правова, дис:
циплінарна. Зазначені види юридичної від:
повідальності є загальновизнаними. Саме у
межах вказаних видів винні особи притяга:
ються до юридичної відповідальності. Проте
питання юридичної відповідальності за по:
рушення земельного законодавства є досить
складним і суперечливим як з наукової, так і
практичної точок зору. 

Слід зазначити, що земельне законодав:
ство містить низку самостійних заходів впли:
ву на правопорушників, що і дало підстави
вченим:юристам виділити ще один вид юри:
дичної відповідальності за порушення земель:
ного законодавства – земельно:правову від:
повідальність. 

Дискусійному питанню визначення та за:
стосування земельно:правової відповідаль:
ності як спеціального виду юридичної відпо:
відальності за порушення земельного зако:
нодавства неодноразово приділяли увагу та:

кі українські вчені, як В. Каракаш В. Курило,
С. Погрібний, О. Мірошніченко, В. Семчик,
О. Світличний та інші, а також російські вче:
ні А. Анисимов, Б. Єрофєєв, О. Ізмайлов. Ра:
зом із тим у спеціальній літературі відсутня
єдність щодо визначення найменування цьо:
го виду відповідальності. 

Метою цієї статті є необхідність теоретич:
ного аналізу визначення та застосуван:
ня земельно:правової відповідальності як
спеціального виду юридичної відповідаль:
ності за порушення земельного законодав:
ства. 

Нарівні з загальновизнаними видами юри:
дичної відповідальності (кримінальна, ци:
вільно:правова, адміністративна, дисциплі:
нарна) діє і такий самостійний галузевий вид,
як земельно:правова відповідальність [1, с. 47].
Її також відносять до адміністративної від:
повідальності [2, с. 58]. Так, Б. Єрофеєв нази:
ває його спеціальним видом відповідальності,
а О. Ізмайлов визнає земельно:правову від:
повідальність самостійним видом юридичної
відповідальності, що ґрунтується на аналізі
нормативно:правових актів і науково:теоре:
тичних досліджень. На його думку, під земель:
но:правовою відповідальністю слід розуміти
застосування державно:правових санкцій,
безпосередньо передбачених земельним зако:
нодавством до правопорушника, в результаті
чого останній зазнає позбавлення земельно:
правового характеру [3, с. 7–8]. Л. Коваль вва:
жає, що там, де юридичну відповідальність
розглядають у всіх аспектах внутрішніх влас:
тивостей і зовнішніх проявів, закономірно до:
ходять висновку про її нерозривний зв’язок із
правовідносинами [4, с. 11]. 

© А. Правдюк,  2014
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Аналіз Земельного кодексу (далі – ЗК)
України та Кодексу України про адмініст:
ративні правопорушення (далі – КУпАП),
інших нормативно:правових актів дозволяє
зазначити, що земельно:правова відпові:
дальність за своєю правовою природою, ці:
лями, умовами застосування та порядком при:
тягнення до відповідальності відрізняється
від адміністративної відповідальності. Це
свідчить про розмежування адміністратив:
них і земельних правовідносин. Разом із тим
слід зазначити про тісний зв’язок адміністра:
тивного та земельного права. Наявність зв’яз:
ків адміністративних і земельних відносин
дозволяє констатувати подвійну правову при:
роду цих відносин. Найбільше подвійна пра:
вова природа адміністративного та земельно:
го права виявляється в інституті адміністра:
тивної відповідальності за порушення зе:
мельного законодавства. 

Особливості та характер правових норм,
що формують підінститут адміністративної
відповідальності за земельні правопорушен:
ня, дають усі підстави відносити його і до га:
лузі земельного права як комплексної право:
вої галузі у складі інституту юридичної від:
повідальності за земельні правопорушення,
оскільки норми цього підінституту містяться
як в адміністративно:правових, так і земель:
но:правових актах, відповідно, врегульову:
ють адміністративно:правові та земельно:
правові відносини [5, с. 26]. 

На думку О. Світличного, значення ад:
міністративної відповідальності у боротьбі з
правопорушення у галузі земельного законо:
давства постійно зростає, проте невідповід:
ність положень різних галузей права, недос:
татнє правове розроблення механізму засто:
сування та притягнення винних осіб до адмі:
ністративної відповідальності за порушення
земельного законодавства негативно впли:
ває не тільки на її ефективність, а й функ:
ціонування всіх ланок державного апарату
[6, с. 217]. 

Аналіз відповідальності за порушення зе:
мельного законодавства свідчить, що юри:
дична відповідальність за порушення у цій
галузі не є однорідною та згідно із ст. 211 ЗК
України виявляється у формі цивільної, ад:
міністративної та кримінальної відповідаль:
ності. Частиною 1 ст. 211 ЗК України закріп:
лено перелік видів порушень земельного за:
конодавства, який не є остаточним і законом
може бути встановлена відповідальність за
інші порушення земельного законодавства.
Однак у ст. 211 ЗК України відсутній такий
вид юридичної відповідальності, як дисци:
плінарна. Разом із тим це не є підставою для
твердження про те, що дисциплінарна відпо:
відальність не може застосовуватися за по:
рушення вимог земельного законодавства 
[7, с. 562]. 

Слід зазначити, що, на відміну від КУпАП,
в якому відповідальність за порушення зе:

мельних відносин юридичними особами не
встановлена, така відповідальність прямо пе:
редбачена ЗК України, і, на відміну від ЗК,
ст. 14 КУпАП передбачено, що посадові осо:
би підлягають адміністративній відповідаль:
ності за адміністративні правопорушення,
пов’язані з недодержанням установлених пра:
вил у сфері охорони порядку управління, дер:
жавного та громадського порядку, природи,
здоров’я населення, інших правил, забезпе:
чення виконання яких входить до їх служ:
бових обов’язків. 

Однією з підстав притягнення до відпові:
дальності громадян та юридичних осіб, ви:
значених ст. 21 ЗК України, є порушення по:
рядку встановлення та зміни цільового при:
значення земель. Зокрема, статтями 154, 155
ЗК України передбачена відповідальність у
сфері земельних відносин такими суб’єкта:
ми відносин, як: 

•• органи виконавчої влади й органи міс:
цевого самоврядування (за порушення пра:
ва власності на землю); 

•• органи виконавчої влади й органи міс:
цевого самоврядування (за видання актів, 
що порушують права власників земельних
ділянок). 

У разі порушення конституційного прин:
ципу особа здійснює захист порушених прав
відповідно до законодавства, у тому числі
шляхом стягнення завданої шкоди. Відшко:
дування збитків власникам землі та землеко:
ристувачам передбачене статтями 156–157
ЗК України. 

На перший погляд аналіз статей ЗК Ук:
раїни свідчить на користь самостійності зе:
мельно:правової відповідальності, однак слід
зазначити, що притягти до юридичної відпо:
відальності на підставі статей ЗК винну осо:
бу неможливо, оскільки зазначені норми не
встановлюють конкретні санкції за порушен:
ня, викладені у ЗК України, а тому з метою
ефективного впливу на них земельне право
користується відповідними санкціями ста:
тей, що містяться в інших галузях права, зок:
рема адміністративному, кримінальному. 

Глава 7 КУпАП передбачає адміністра:
тивну відповідальність за порушення вимог
земельного законодавства у галузі охорони
природи, використання природних ресурсів,
охорони пам’яток історії та культури. Група
правопорушень у сфері земельного законо:
давства охоплює перш за все склади правопо:
рушень, передбачених нормами статей 52, 53,
531, 532, 533, 54, 55, 56 ЗК України. Вказані
правовідносини також регулюються ЗК Ук:
раїни, законами України: «Про державний
контроль за використанням та охороною зе:
мель» від 19.06.2003 р., ст. 11 якого передба:
чена відповідальність державних інспекторів
у сфері державного контролю за використан:
ням та охороною земель; «Про охорону зе:
мель» від 19.06.2003 р., ст. 56 якого передба:
чена відповідальність юридичних і фізичних
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осіб за порушення законодавства України
про охорону земель (застосування заходів
дисциплінарної, цивільно:правової, адміні:
стративної або кримінальної відповідальнос:
ті не звільняє винних від відшкодування шко:
ди, заподіяної земельним ресурсам; шкода,
заподіяна внаслідок порушення законодав:
ства України про охорону земель, підлягає
відшкодуванню в повному обсязі); «Про зем:
леустрій» від 22.05.2003 р., ст. 68 якого пе:
редбачає відповідальність винних осіб за по:
рушення законодавства у сфері землеустрою;
«Про охорону навколишнього природного
середовища» від 25.06.1991 р., у ст. 68 якого
зазначено, що порушення законодавства Ук:
раїни про охорону навколишнього природ:
ного середовища тягне за собою встановлену
цим законом та іншим законодавством Укра:
їни дисциплінарну, адміністративну, цивіль:
ну і кримінальну відповідальність. Закон Ук:
раїни «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р.
також передбачає відповідальність суб’єктів
оціночної діяльності за порушення законо:
давства у сфері оцінки земель. 

Адміністративна відповідальність у сфері
земельних відносин передбачена іншими
статтями КУпАП, зокрема статтями 914, 961

та іншими нормами законодавства за такі
правопорушення, як планування та забудова
територій (ст. 281 Закону України «Про пла:
нування і забудову територій»). У разі недо:
держання державних стандартів, норм і пра:
вил під час проектування та будівництва вин:
ні особи несуть відповідальність, передбаче:
ну ст. 96 КУпАП; за самовільне будівництво
будинків або споруд – ст. 97 КУпАП. Право
на забудову земельної ділянки реалізується
її власником або користувачем за умови ви:
користання земельної ділянки за її цільовим
призначенням і відповідно до містобудівних
умов та обмежень забудови земельної ділян:
ки (ст. 24 Закону України «Про планування
і забудову територій» від 20.04.2000 р.). 

Крім того, ст. 1885 КУпАП передбачена
адміністративна відповідальність за невико:
нання законних розпоряджень чи приписів по:
садових осіб органів, які здійснюють держав:
ний контроль у галузі охорони навколишньо:
го природного середовища, використання при:
родних ресурсів, радіаційної безпеки або охо:
рони природних ресурсів. 

Перелік і редакція наведених статей ЗК
України, КУпАП та інших нормативно:пра:

вових актів свідчить, що земля є особливим
об’єктом земельних відносин і регулюється
нормативно:правовими актами різних галу:
зей права, але охорона та захист земельних
відносин реалізується за допомогою інститу:
ту адміністративної відповідальності, що до:
водить необхідність розмежування зазначе:
них правовідносин. 

Оскільки земельні відносини є самостій:
ним видом суспільних відносин, мають пев:
ну специфіку, зумовлена специфікою їх об’єк:
та – землі, вважаємо за доцільне статті за по:
рушення земельних правовідносин, що міс:
тять склади адміністративних правопору:
шень, включити до окремої глави КУпАП. 

Висновки 

Проведений аналіз земельного й адміні:
стративного законодавства дозволяє конста:
тувати подвійну правову природу цих відно:
син, що підтверджується наявністю норма:
тивно:правових норм не лише в адміністра:
тивно:правових, а й у нормативно:правових
актах інших галузей права. Земельно:право:
ва відповідальність за своєю правовою при:
родою, цілями, умовами застосування та по:
рядком притягнення до відповідальності від:
різняється від адміністративної відповідаль:
ності, що підтверджує необхідність розмежу:
вання адміністративних і земельних право:
відносин. 
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The article examines legal aspects of land�legal responsibility as a special form of legal responsibi�
lity for violation of land legislation. 

В статье исследуются правовые аспекты земельно�правовой ответственности как специ�
ального вида юридической ответственности за нарушение земельного законодательства.
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Продовольча безпека – глобальна сучас:
на проблема людства. У Звіті Всесвіт:
ньої продовольчої конференції ООН

(Рим, 1974 р.) поняття «продовольча безпе:
ка» визначено як доступність у будь:який час
адекватних поставок продовольства в світі з
метою підтримання постійного розширення
споживання продуктів харчування та компен:
сації коливання виробництва і цін. Як вказує
В. Ковальов, всесвітня продовольча безпека –
це утримання стабільності на ринках продо:
вольчих товарів за доступності базових про:
дуктів харчування для всіх країн світу [1, с. 92].
Таким чином, всесвітня продовольча безпе:
ка – це стан міжнародної економіки, за якого
відбувається забезпечення наявності продо:
вольства й адекватної ціни на нього в будь:
який час, незалежно від періодичних коливань
і зміни природо:кліматичних умов, а також
від політичної та економічної ситуації. 

Світовою спільнотою визначено, що ба:
зовими критеріями продовольчої безпеки на
міжнародному рівні є обсяги перехідних сві:
тових зернових запасів до наступного врожаю
та рівень світового виробництва зерна у се:
редньому на душу населення. Стабільним
вважається продовольче забезпечення, якщо
в державі на випадок настання надзвичайних
обставин (стихійні лиха, неврожай, засуха, по:
вінь тощо) стратегічні запаси зерна дорівню:
ють 17 % обсягів річного споживання. Падін:
ня цього показника нижче вказаного рівня
свідчить про критичний стан продовольчої
безпеки, про ймовірні ризики настання про:
довольчої кризи. 

Світова продовольча безпека передбачає,
що світ як ціле повинен виробляти достатню
кількість продовольства для задоволення по:
треб людства, що зростають. При цьому між:

народна торгівля продуктами харчування
має здійснюватися без перешкод за відносно
стабільними цінами для того, щоб країни мо:
гли доповнювати своє виробництво за раху:
нок імпорту [2]. 

Намагання світової спільноти подолати
бідність ще не увінчалися колосальним успі:
хом. Більше того, кількість людей, що зму:
шені виживати на дохід менше $ 1 на день
постійно зростає. На тлі концентрації зусиль
передових держав світу щодо забезпечення
глобальної продовольчої безпеки в еконо:
мічно розвинутих країнах так званого зо:
лотого мільярду значна частина продуктів
харчування з холодильника потрапляє пря:
мо на смітник. Зокрема, за даними журналу
«Шпігель», у Німеччині 42 % продуктів хар:
чування, придбаних у супермаркеті, викида:
ються на смітник. Приблизно така сама ситу:
ація спостерігається в ЄС та США. 

Правові засади забезпечення продоволь:
чої безпеки досліджували у своїх наукових
працях О. Білінська, С. Бугера, В. Єрмолен:
ко, В. Курило, Т. Курман, С. Лушпаєв, А. Три:
губ [3–9] та інші фахівці аграрно:правової
науки. Проте висвітлення діяльності Світо:
вого банку у сфері гарантування всесвітньої
продовольчої безпеки жоден із вказаних на:
уковців не здійснював. За таких умов роз:
гляд діючих програм забезпечення всесвітньої
продовольчої безпеки Світовим банком є 
актуальним і своєчасним. 

Світовий банк, заснований у 1944 р., є
однією з найбільших у світі міжнародних ор:
ганізацій, що надає консультативну та фі:
нансову допомогу країнам, що розвиваються
з метою підвищення рівня життя населення,
допомоги бідним і соціально незахищеним
громадянам, гарантування всесвітньої про:
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довольчої безпеки. Світовий банк розробляє
стратегії допомоги для кожної із своїх країн:
клієнтів у взаємодії з державними органами,
неурядовими організаціями та приватним
сектором. 

З травня 2008 р. Світовий банк запрова:
див Програму запобігання глобальної про;
довольчої кризи – Global Food Price Crisis
Response Program (далі – GFRP), яка вста:
новлює механізм надання екстреної фінансо:
вої допомоги урядам країн, які постраждали
від агфляції (стрімкого зростання цін на про:
довольство), у зв’язку з чим не спроможні га:
рантувати продовольчу безпеку громадянам.
У рамках GFRP у 2008–2013 рр. продовольча
допомога у розмірі $ 1,6 млрд надана 49 кра:
їнам світу (охоплено 66 млн населення). Того
ж року за ініціативою Світового банку стар:
тувала Комплексна програма розвитку
сільського господарства країн Африкансь;
кого континенту з метою реалізації заходів
у сфері боротьби з голодом і посухою, недо:
пущення товарного дефіциту, з метою фінан:
сової допомоги фермерам, забезпечення на:
ціональної та регіональної продовольчої без:
пеки, оскільки у країнах Африканського кон:
тиненту постійно спостерігається підвищен:
ня цін на зернові культури (за статистични:
ми даними 2008 р., ціни на кукурудзу в Мо:
замбіку рекордно зросли на 113 %, у Півден:
ному Судані сорго подорожчало на 220 %).
Як свідчить досвід, зміни кліматичних і тем:
пературних режимів можуть знизити вро:
жайність більш як на 20 %, провокуючи не:
стабільність цін на продовольство у країнах
Африканського Рогу, що має негативний вплив
на бідні верстви населення, перш за все хар:
чування дітей. 

У липні 2009 р. під час саміту країн G:8 в
Італії були схвалені Аквільські ініціативи
щодо зобов’язань держав у сфері забезпе;
чення всесвітньої продовольчої безпеки,
оскільки за даними ФАО кількість голоду:
ючого населення перевищила 1 млрд насе:
лення. Держави – учасниці саміту домови:
лися мобілізувати $ 20 млрд протягом 3 ро:
ків з метою перспективного та динамічного
розвитку світового сільського господарства.
В рамках вказаного документа визначені 
пріоритети у сфері забезпечення всесвітньої
продовольчої безпеки та розвитку сільського
господарства; при цьому особливе значення
надається результативним заходам держав:
ної аграрної політики окремих держав. Так,
забезпечення продовольчої безпеки передба:
чає створення розгалуженої транспортної ін:
фраструктури з метою своєчасної доставки
продуктів харчування громадянам, навіть у
віддалену або трудонедоступну місцевість в
африканських і латиноамериканських кра:
їнах, зміцнення світового потенціалу вироб:

ництва доступного й якісного продоволь:
ства, що неможливо без залучення цільових
інвестицій у розвиток національного АПК,
скасування будь:яких обмежень і квот щодо
експорту продовольства, створення стра:
тегічних регіональних продовольчих запасів
на випадок надзвичайних продовольчих си:
туацій. Оскільки до 40 % виробленої аграр:
ної продукції втрачається на шляху між фер:
мою та споживачем, актуальним завданням
світової спільноти є розроблення механізмів
щодо збереження виробленої сільськогоспо:
дарської продукції, скорочення відходів аг:
рарного товарного виробництва, безпека хар:
чових продуктів для споживачів, оптиміза:
ція продуктивності праці у сільському госпо:
дарстві. 

Всесвітнім банком також створена сис;
тема інформування держав про ситуацію
на міжнародних продовольчих ринках –
Partnership for Agricultural Market Informa:
tion System (далі – AMIS) з метою розроб:
лення дієвих заходів щодо оперативного ре:
агування у випадку підвищення або коли:
вання продовольчих цін у будь:якому регі:
оні світу, виявлення загроз дефіциту продо:
вольства. 

Глобальна програма розвитку сільсь;
кого господарства та підвищення продо;
вольчої безпеки (далі – GAFSP) запрова:
джена Світовим банком у квітні 2010 р. і пе:
редбачає надання продовольчої гуманітарної
допомоги, запобігання та недопущення продо:
вольчої кризи у бідних країнах світу. GAFSP
створена в умовах зростання світових цін на
основні продовольчі товари, кризових явищ і
негативних факторів у сільському господар:
стві багатьох країн, збільшення летальних
випадків унаслідок голодної смерті. Страте:
гічним завданням GAFSP є забезпечення про:
довольчої безпеки, скорочення масштабів
бідності шляхом фінансування аграрного
сектора країн із низьким рівнем доходів насе:
лення, інвестування сільського господарства
країн третього світу. Фінансовими донорами
Програми GAFSP є Австралія, Велика Брита:
нія, Канада, Ірландія, Іспанія, Нідерланди,
Південна Корея, США, Японія та комерційна
структура «Фонд Білла і Мелінди Гейтс»; бю:
джет GAFSP на 2014 р. становить $ 1,3 млрд. 

З травня 2010 р. фінансову допомогу за
Глобальною програмою розвитку сільського
господарства та підвищення продовольчої
безпеки було спрямовано таким країнам, як
Бангладеш, Бурунді, Гаїті, Гамбія, Камбо:
джа, Ліберія, Малаві, Монголія, Непал, Нігер,
Руанда, Сенегал, Сьєрра:Леоне, Таджикис:
тан, Танзанія, Того, Ефіопія у розмірі $ 658 млн.
У 2013 р. дія GAFSP спрямовувалася на за:
безпечення продовольчої безпеки у таких кра:
їнах світу, як Буркіна:Фасо, Гондурас, Зам:
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бія, Киргизстан, Малі, Нікарагуа й Уганда.
Буркіна:Фасо виділено $ 37 млн, що потен:
ційно дозволило збільшити обсяги аграрного
товарного виробництва; в Гондурасі фінан:
сові активи на загальну суму $ 30 млн спри:
яли створенню умов доступності до продо:
вольства сільської бідноти; в Малі за рахунок
фінансування у розмірі $ 37 млн здійснено 
реалізацію заходів у сфері контролю за ці:
льовим використанням водних ресурсів, під:
вищення продуктивності провідних галузей
сільського господарства, надання фінансо:
вих гарантій місцевим фермерам. У 2010–
2013 рр. продовольчою допомогою за про:
грамою GAFSP охоплено 40 млн населення 
у 47 країнах світу, а сумарний обсяг фінансу:
вання становив $ 1,6 млрд. 

За даними Світового банку, у 2013 р. ли:
ше в таких країнах пострадянського просто:
ру, як Киргизстан і Таджикистан спостеріга:
ється негативна тенденція, пов’язана з недо:
їданням громадян (понад 5 % населення), що
передбачає необхідність здійснювати реалі:
зацію проектів продовольчої допомоги у вка:
заних країнах. Основною причиною відсут:
ності продовольчої безпеки у вказаних кра:
їнах є масова бідність населення, що призво:
дить до постійного недоїдання та неправиль:
ного харчування (одноманітне жировугле:
водне харчування). Зазначені країни також
займають останні позиції у рейтингу показни:
ків рівня калорійності харчування. Адже, як
не парадоксально, у вказаних державах прий:
няті та діють законодавчі акти і програми
продовольчої безпеки. Так, відповідно до За:
кону Киргизької Республіки «Про продо:
вольчу безпеку» від 04.08.2008 р. продоволь:
ча безпека – це стан економіки держави, за
якого забезпечується продовольча незалеж:
ність республіки та гарантується фізична й
економічна доступність продовольства для
населення відповідно до встановлених міні:
мальних норм споживання продуктів харчу:
вання. Визначено, що метою продовольчої
безпеки є створення умов для доступу насе:
лення до необхідної кількості продуктів хар:
чування; при цьому забезпечення продоволь:
чої безпеки гарантується шляхом реалізації
загальнодержавних і галузевих програм. 

Закон Таджикистану «Про продовольчу
безпеку» від 29.12.2010 р. регламентує, що
продовольча безпека – це стан економіки
держави, за якого за рахунок власного вироб:
ництва забезпечується продовольча безпека
країни та гарантується фізична доступність,
необхідна для активного і здорового життя,
забезпечення демографічного росту. Таким
чином, нормативно продовольча безпека в
Таджикистані визначена як здатність держа:
ви гарантувати задоволення потреб у продо:
вольстві на рівні, який забезпечує нормальну

життєдіяльність населення. Програма продо:
вольчої безпеки Таджикистану на період до
2015 р., затверджена постановою Уряду Та:
джикистану від 02.02.2009 р. № 72 визначає
заходи та механізми забезпечення і гаранту:
вання продовольчої безпеки на державному
та регіональному рівнях. Але у зв’язку з на:
явними проблемами у сфері продовольчого
забезпечення та внаслідок економічної не:
стабільності активний портфель Світового
банку в Таджикистані складається з 15 про:
ектів на загальну суму $ 271 млн; при цьому
40 % бюджету спрямовано саме на розвиток про:
філюючих галузей сільського господарства. 

Таджикистан – імпортозалежна країна з
високим рівнем бідності та низьким коефіці:
єнтом обсягів внутрішнього виробництва про:
довольства, що свідчить про наявний дефі:
цит окремих видів харчових продуктів і по:
стійне зростання цін на продукти харчуван:
ня першої необхідності. Саме тому уряд Та:
джикистану не спроможний самостійно за:
безпечити власну продовольчу безпеку, а кра:
їна вважається країною із низьким рівнем
доходів населення, залишаючись стабільним
імпортером злакових культур; витрати домо:
господарств тільки на хлібобулочні вироби
досягають 40 % споживчого місячного бю:
джету. 

Слід констатувати, що саме продоволь:
ство є одним із найпривабливіших каналів
капіталовкладень, оскільки інвестори розу:
міють, що ціни на продукти харчування по:
стійно збільшуватимуться. Сучасна практи:
ка свідчить, що сформовані запаси безпосе:
редньо використовуються для покриття по:
питу, що зростає випереджаючими темпами,
який чинить тиск на загальний рівень цін на
продовольство [10, с. 6].  

Стратегічним завданням Світового банку
у сфері забезпечення всесвітньої продоволь:
чої безпеки залишається підвищення про:
дуктивності аграрного виробництва на 50 %
до 2030 р. у країнах, де здійснюється реалі:
зація проектів; при цьому акцентується увага
на 5 основних пріоритетах: збільшення інвес:
тицій у сільське господарство, поліпшення
функціонування світового продовольчого
ринку, забезпечення сталого виробництва про:
дуктів харчування, прискорення доступу фер:
мерів та інших аграрних товаровиробників
до сучасних технологій аграрного виробниц:
тва, міжнародна інтеграція в контексті роз:
в’язання глобальної продовольчої проблеми. 

Україна – член Світового банку з 1992 р.,
загальна сума фінансових зобов’язань яко:
го перед нашою країною становить понад 
$ 7 млрд. Світовий банк інвестує фінансові
активи для виконання пілотних проектів і
відповідних програм з метою розбудови еко:
номіки нашої країни, у тому числі АПК. По:

7/2014
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зиція Світового банку щодо України дозво:
ляє стверджувати, що наша держава, маючи
величезні сільськогосподарські ресурси, які
повинні стати рушієм економічного зростан:
ня через ланцюги виробництва харчової про:
дукції з високою доданою вартістю, здатна
відігравати важливу роль у зміцненні глобаль:
ної продовольчої безпеки та зробити ваго:
мий внесок у забезпечення продовольчих 
потреб зростаючого населення світу. 

У січні 2012 р. затверджена Стратегія
партнерства Світового банку та України на
2012–2016 рр., положення якої передбачають
масштабну реалізацію проектів у сфері роз:
витку ефективного ринку земель, створення
сприятливих умов для ведення агробізнесу,
стимулювання розвитку профілюючих галу:
зей аграрного виробництва. Світовий банк
заохочує та стимулює вирощування в Укра:
їні технічних сільськогосподарських куль:
тур (ріпаку, кукурудзи, соняшнику), роз:
глядаючи нашу країну як першочергового
постачальника давальницької сировини на
світові продовольчі ринки. 

У рейтингу Глобального індексу продо:
вольчої безпеки за 2013 р. Україна посідає 
47 місце із 107 країн світу, а стан продоволь:
чого забезпечення оцінюється як задовіль:
ний. У 2013 р. Світовий банк проінвестував 
$ 200 млн у вітчизняний АПК; при цьому важ:
ливими інвестиційними проектами Світово:
го банку, які реалізуються в Україні є «Мрія
Агрохолдінг» – фінансування вказаної струк:
тури (агрохолдингу) з метою підвищення
сталого виробництва сільськогосподарських
культур, що сприяє забезпеченню всесвіт:
ньої продовольчої безпеки; «Інвестиційний
клімат для агробізнесу в Україні» – передба:
чає активізацію залучення інвестицій у сіль:
ське господарство, впровадження низки кон:
сультативних програм в АПК, спрямованих
на поліпшення умов ведення агробізнесу, сти:
мулювання розвитку агрострахування, підви:
щення продуктивності сільського господар:
ства з використанням передових технологій. 

Стратегія розвитку аграрного сектора еко:
номіки на період до 2020 р., схвалена розпо:
рядженням Кабінету Міністрів України від
17.10.2013 р. № 806, визначає, що вітчизня:
ний АПК, крім стабільного забезпечення на:
селення країни якісним, безпечним, доступ:
ним продовольством, спроможний на вагомий
внесок у розв’язання світової проблеми го:
лоду. Нормативно задекларовано, що націо:
нальний АПК має достатній виробничий по:
тенціал, який значно перевищує потреби внут:
рішнього ринку, сприяє розвитку національ:
ної економіки й її ефективній інтеграції у
світовий економічний простір. Першочерго:
вим завданням розвитку національного АПК
залишається саме гарантування продовольчої

безпеки держави, перш за все шляхом збіль:
шення обсягів виробництва вітчизняної аг:
рарної продукції, реалізації її експортного
потенціалу. У 2013 р. Україна зібрала ре:
кордний врожай – 55 млн т зернових, а за 
обсягами експорту ячміня й олії на світові
продовольчі ринки наша країна посідає пер:
ше місце, щодо фуражного зерна – шосте. 

У доповіді Світового банку за 2013 р. за:
значається, що завдяки використанню саме
новітніх технологій у сільському господар:
стві сукупний обсяг аграрного товарного ви:
робництва Бразилії, Індії та Китаю набли:
зився до сумарного ВВП Німеччини, Італії,
Канади, Великобританії та навіть США, що
може бути корисним прикладом і для Ук:
раїни. 

За останні 15–20 років технології вирощу:
вання сільськогосподарських культур зазна:
ють істотних змін, що полягають у біологі:
зації технологій, зменшенні обсягу витрат
енергетичних ресурсів і використання люд:
ської праці, пов’язаних із виконанням техно:
логічних операцій, підвищенням екологічної
безпеки. Особливість новітніх технологій у
рослинництві та тваринництві полягає в ос:
воєнні методів управління продуктивним про:
цесом. Разом із тим недостатній рівень техні:
ко:технологічного забезпечення, професій:
ний консерватизм виробників сільськогоспо:
дарської техніки й обладнання, неефектив:
ність економічної моделі господарювання не
дають змоги забезпечити виробництво сіль:
ськогосподарської продукції за новітніми тех:
нологіями, підривають економічні основи по:
дальшого розвитку галузей АПК, загрожу:
ють продовольчій безпеці держави. 

Положення Концепції планування, залу:
чення, ефективного використання та моніто:
рингу міжнародної технічної допомоги і спів:
робітництва з міжнародними фінансовими
організаціями, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р.
№ 1075, регламентують, що ключовими прі:
оритетами економічного та соціального роз:
витку України на 2013–2016 рр., реалізація
яких потребує залучення міжнародної тех:
нічної допомоги і фінансових ресурсів, є: роз:
виток високотехнологічного виробництва,
АПК, внутрішнього ринку, підвищення соці:
альних стандартів. 

Висновки 

У світовому співтоваристві важливим ас:
пектом залишається здатність тієї чи іншої
держави забезпечити власну продовольчу без:
пеку в умовах раціонального використання
природних ресурсів і новітніх технологій в
аграрному виробництві. Україна – автори:
тетний гравець на світових продовольчих рин:
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ках, при цьому наявний потенціал сільсько:
го господарства здатний відігравати важ:
ливу роль у зміцненні глобальної продоволь:
чої безпеки: протягом 2011–2013 рр. наша
держава надала гуманітарну продовольчу до:
помогу таким країнам, як Ефіопія, Сомалі,
Філіппіни. 

Ситуація на світових продовольчих рин:
ках свідчить про зростання попиту, у тому
числі на органічні продукти харчування. Між:
народний досвід доводить, що повноцінні
ринки органічної продукції існують у таких
сегментах, як овочі та фрукти, дитяче харчу:
вання, сільськогосподарська сировина для
переробки (передусім зерно) та молочні про:
дукти. На жаль, в Україні ще й досі повільни:
ми темпами просувається використання но:
вітніх технологій у сільському господарстві.
Закон України «Про виробництво та обіг ор:
ганічної сільськогосподарської продукції та
сировини» від 03.09.2013 р. має певні прога:
лини та не є досконалим, а його практичне
застосування потребує прийняття низки під:
законних нормативно:правових актів. Не ви:
значені для вітчизняних аграрних товарови:
робників обсяги державної підтримки на пе:
ріод переходу до органічного аграрного вироб:
ництва, а також додаткові витрати на техніч:
не переобладнання засобів виробництва. 

Оскільки профільний акт вітчизняного
аграрного законодавства «Про основні заса:
ди державної аграрної політики на період до
2015 року» від 18.10.2005 р. має часові обме:
ження, то вважається доцільним прискорити
розроблення та прийняття таких законодав:
чих актів: «Про сільське господарство», «Про
продовольчу безпеку», «Про засади держав:
ної аграрної політики на період до 2020 ро:
ку». З метою гарантування продовольчої без:
пеки, підвищення ефективності виробництва
та конкурентоспроможності аграрної про:
дукції на внутрішньому і зовнішньому рин:
ках із використанням новітніх технологій не:

обхідними є розроблення та схвалення Уря:
дом України Державної цільової програми
впровадження в АПК новітніх технологій ви:
робництва сільськогосподарської продукції. 
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The article reveals current programs of the World Bank, aimed at ensuring global food security, de�
fined especially World Bank activities in Ukraine in the context of the implementation of pilot projects
and related programs in agriculture to enhance global food security.

В статье раскрываются современные программы Мирового банка, направленные на гаран�
тирование всемирной продовольственной безопасности, определяются особенности деятельнос�
ти Мирового банка в Украине в контексте реализации пилотных проектов и соответствующих
программ в сельском хозяйстве с целью укрепления глобальной продовольственной безопасности.
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Більше 20:ти років на теренах України
триває аграрна реформа, що носить
комплексний характер і стосується ви:

дозміни комплексу відносин у сільській міс:
цевості. Не є винятком і земельні відносини, у
сфері яких ставилося завдання наближення
сільськогосподарського працівника до землі,
яку він обробляє. Це завдання вирішувалося
через запровадження механізму паювання зе:
мель сільськогосподарського призначення, в
якому взяли участь близько 7 млн селян [1, 
с. 163], які в результаті цього отримали право
на земельну частку (пай). Понад 90 % із них із
часом витребували свої земельні паї й отрима:
ли відповідні земельні ділянки у власність з
оформленням правопосвідчувальних доку:
ментів – державних актів [2, с. 90–94]. Проте
частина земельних часток (паїв) і до сьогодні
залишилася невитребуваною, а з приводу мож:
ливості їх подальшого використання законо:
давство України не встановлює чітких правил,
що зумовлює проблемні ситуації у правоза:
стосуванні. 

Питання правової природи земельних час:
ток (паїв) вже вивчалися у юридичній літе:
ратурі [1, с. 151–175; 3; 4]. Проте правові про:
блеми використання невитребуваних земель:
них часток (паїв) ще достатньо не висвітлені,
що вказує на своєчасність запропонованого
дослідження. 

Мета цієї статті – аналіз приписів законо:
давства України щодо правового регулю:
вання використання невитребуваних зе:
мельних часток (паїв) і внесення пропо:
зицій з його вдосконалення. 

Слід зазначити, що категорія «земельна
частка (пай)» з’явилась у законодавстві Ук:

раїни в першій половині 90:х років XX ст. у
зв’язку з паюванням земель колективних та
інших сільськогосподарських підприємств.
Так, Указом Президента України «Про поря:
док паювання земель, переданих у колектив:
ну власність сільськогосподарським під:
приємствам і організаціям» від 08.08.1995 р.
№ 720/95 встановлювалося, що паюванню
підлягають сільськогосподарські угіддя, пе:
редані у колективну власність колективним
сільськогосподарським підприємствам (далі –
КСП), сільськогосподарським кооперати:
вам, сільськогосподарським акціонерним то:
вариствам, у тому числі створеним на базі
радгоспів та інших державних сільськогос:
подарських підприємств. Паювання земель
передбачало визначення розміру земельної
частки (паю) у колективній власності на зем:
лю кожного члена КСП, сільськогосподарсь:
кого кооперативу, сільськогосподарського
акціонерного товариства без виділення зе:
мельних ділянок у натурі (на місцевості). Роз:
міри земельної частки (паю) визначалися в
умовних кадастрових гектарах, а право на
них підтверджувалося сертифікатом на пра:
во на земельну частку (пай) єдиного в Укра:
їні зразка, що видавався та реєструвався від:
повідною районною державною адміністра:
цією. Іншими словами, внаслідок паювання
громадяни України отримали не право при:
ватної власності на земельну ділянку, що на:
лежить до земель сільськогосподарського при:
значення, а право на земельну частку (пай),
що є правом вимоги виділення земельної ді:
лянки з земельного масиву, що перебував у
колективній власності відповідного сільсь:
когосподарського підприємства. 

У науковій літературі стверджується, що
земельні частки (паї) характеризуються та:
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кими ознаками: похідність земельної частки
(паю) від земель сільськогосподарського при:
значення; застосовуваність їх лише щодо ос:
танніх; умовний (ідеальний) характер; на:
лежність членам (колишнім членам, прирів:
няним до них особам) сільськогосподарсь:
ких підприємств; можливість «перетворен:
ня» на інші об’єкти правовідносин, зокрема,
на земельні ділянки сільськогосподарського
призначення; неможливість бути об’єктом
права власності [5]. 

У згаданому Указі Президента України
також передбачалося, що у разі виходу влас:
ника земельної частки (паю) з КСП, сільсь:
когосподарського кооперативу, сільськогос:
подарського акціонерного товариства за його
заявою здійснюється відведення земельної
ділянки в натурі в установленому порядку та
видається державний акт на право приватної
власності на цю земельну ділянку (п. 6). Піс:
ля видачі громадянинові останнього, серти:
фікат на право на земельну частку (пай) по:
вертається до районної державної адмініст:
рації. Отже, Указ Президента України від
08.08.1995 р. № 720/95 врегулював питання
паювання земель сільськогосподарського при:
значення та виділення надалі в рахунок зе:
мельних часток (паїв) відповідних земель:
них ділянок. Проте, як вже зазначалося, не
всі особи, які отримали право на земельну
частку (пай), реалізували таке своє право й
отримали відповідну земельну ділянку сіль:
ськогосподарського призначення. Причини
цього різні: від відсутності бажання отрима:
ти земельну ділянку до зміни постійного міс:
ця проживання чи навіть смерті особи. Про:
те згаданий Указ жодним чином не регулює
порядок подальшого використання невитре:
буваних земельних часток (паїв). 

З метою уточнення механізму виділення
володільцям права на земельну частку (пай)
відповідних земельних ділянок прийнято За:
кон України «Про порядок виділення в нату:
рі (на місцевості) земельних ділянок власни:
кам земельних часток (паїв)» від 05.06.2003 р.
№ 899:IV, який містить приписи щодо не:
витребуваних земельних часток (паїв). Так,
ст. 13 цього Закону передбачає, що нероз:
поділені (невитребувані) земельні ділянки за
рішенням відповідної сільської, селищної,
міської ради чи районної державної адміні:
страції можуть передаватися в оренду для
використання за цільовим призначенням на
строк до моменту отримання їх власниками
державних актів на право власності на земель:
ну ділянку, про що зазначається у договорі
оренди земельної ділянки, а власники земель:
них часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взя:
ли участь у розподілі земельних ділянок, пові:
домляються про результати проведеного роз:
поділу земельних ділянок у письмовій формі
(у разі якщо відоме їх місцезнаходження). 

Незважаючи на те, що у наведеній нормі
йдеться про нерозподілені (невитребувані)

земельні ділянки, вважаємо за доцільне вес:
ти мову саме про невитребувані земельні
частки (паї), оскільки право приватної влас:
ності на відповідну конкретну земельну ді:
лянку з’являється в особи, яка має право на
земельну частку (пай), унаслідок реалізації
останнього права, тобто пред’явлення відпо:
відному сільськогосподарському підприєм:
ству вимоги про виділення землі, тобто «ви:
требування» своєї земельної частки (паю). 

Ще більше запитань викликає законодав:
чо закріплена можливість сільської, селищ:
ної, міської ради чи районної державної адмі:
ністрації передати такі земельні ділянки в
оренду. Справа в тому, що згідно із ст. 4 Зако:
ну України «Про оренду землі» від 06.10.1998 р.
№ 161:XIV (в редакції Закону України від
02.10.2003 р. № 1211:IV) орендодавцями зе:
мельних ділянок можуть бути: громадяни й
юридичні особи, у власності яких перебува:
ють земельні ділянки, або уповноважені ни:
ми особи; сільські, селищні, міські ради в ме:
жах повноважень, визначених законом (що:
до земельних ділянок, які перебувають у кому:
нальній власності); районні, обласні ради та
Верховна Рада Автономної Республіки Крим 
у межах повноважень, визначених законом
(щодо земельних ділянок, що перебувають у
спільній власності територіальних громад);
органи виконавчої влади, які відповідно до
закону передають земельні ділянки у влас:
ність або користування (щодо земельних ді:
лянок, що перебувають у державній влас:
ності). Наведене свідчить, що оскільки пов:
новаження щодо розпорядження шляхом пе:
редачі в оренду невитребуваних земельних
часток (паїв) надано Законом України «Про
порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних час:
ток (паїв)» сільській, селищній, міській раді
чи районній державній адміністрації, то відпо:
відно й зазначені об’єкти перебувають у ко:
мунальній чи державній власності. Проте це
не відповідає дійсності. 

Передумовою проведення паювання зе:
мель відповідного сільськогосподарського
підприємства та визначення земельних час:
ток (паїв) його членів була попередня пере:
дача відповідної земельної ділянки сільсько:
господарського призначення у колективну
власність такого підприємства, тобто земель:
ні частки (паї) визначалися із земельних ді:
лянок колективної власності сільськогоспо:
дарського підприємства і такий правовий ре:
жим ніким не змінювався. 

З викладеного випливає, що насправді
сільська, селищна, міська рада чи районна
державна адміністрація не мають повнова:
жень щодо передачі в оренду невитребуваних
земельних часток (паїв), навіть «на строк до
моменту отримання їх власниками держав:
них актів на право власності на земельну
ділянку, про що зазначається у договорі орен:
ди земельної ділянки», як це обумовлено у
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ст. 13 Закону України «Про порядок виді:
лення в натурі (на місцевості) земельних ді:
лянок власникам земельних часток (паїв)».
Незважаючи на це, окремі судові органи поси:
лаються на наведену норму Закону без до:
даткового її критичного аналізу при вирі:
шенні спорів, зокрема щодо оренди земель
сільськогосподарського призначення [6]. 

Слід також зазначити, що у практичній
господарській діяльності існує потреба в орен:
ді невитребуваних земельних часток (паїв), у
разі, коли сільськогосподарське підприємст:
во, землі якого паювалися, вже ліквідовано, а
осіб, які мали право на такі земельні частки,
встановити не можна чи вони вже померли.
Як же слід чинити у такому випадку? Перш за
все можна було б запропонувати передачу
відповідних земельних ділянок, що дорівню:
ють розміру невитребуваних земельних час:
ток (паїв), до комунальної чи державної
власності (з урахуванням місцезнаходження
земель у межах чи за межами населених пунк:
тів) у процесі ліквідації відповідного сільсь:
когосподарського підприємства. Відповід:
ні приписи слід внести до законів України
«Про колективне сільськогосподарське під:
приємство» від 14.02.1992 р. № 2114:XII,
«Про сільськогосподарську кооперацію» від
17.07.1997 р. № 469/97:ВР, «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців» від 15.05.2003 р. № 755:IV як
обов’язковий захід, що слід вжити при лікві:
дації сільськогосподарського підприємства. 

Якщо сільськогосподарське підприємст:
во вже ліквідоване, то можна було б застосо:
вувати такі правила: до Земельного кодексу
України від 25.10.2001 р. № 2768:III слід
внести норми, що у разі ліквідації сільсько:
господарського підприємства, землі якого бу:
ли розпайовані, невиділені (невитребувані) в
рахунок земельних часток (паїв) земельні
ділянки за рішенням суду переходять у влас:
ність територіальної громади чи держави за
місцезнаходженням відповідної земельної
ділянки. На підставі відповідного рішення
суду такі земельні ділянки переходили б до
власності територіальної громади (кому:
нальної власності) чи державної власності,
правовим наслідком чого якраз і була б мож:
ливість їх подальшого використання відпо:
відно до правомочностей, якими наділений

власник земельної ділянки, у тому числі
шляхом передачі таких земель в оренду. 

Висновки 

Законодавство України фактично не рег:
ламентує питань використання невитребува:
них у ході паювання земельних часток (паїв).
У зв’язку з цим запропонуємо у процесі лік:
відації сільськогосподарського підприємства
передавати відповідні земельні ділянки, що
дорівнюють розміру невитребуваних земель:
них часток (паїв), до комунальної чи держав:
ної власності (з урахуванням місцезнахо:
дження земель у межах чи за межами насе:
лених пунктів). У разі ліквідації такого сіль:
ськогосподарського підприємства зазначені
земельні ділянки мають переходити у влас:
ність територіальної громади чи держави за
місцезнаходженням відповідної земельної
ділянки за рішенням суду. 

Перспективою подальших наукових роз:
відок у напрямі порушених проблем може
бути використання отриманих результатів у
майбутніх дослідженнях, а також характе:
ристика інших правових питань використан:
ня невитребуваних земельних часток (паїв). 
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Актуальність дослідження правового
статусу глави держави зумовлена не:
завершеністю конституційно:правової

реформи в Україні, пошуком його місця та ро:
лі в механізмі державної влади, необхідністю
оновлення конституційного внормування йо:
го правового статусу та забезпечення дієвос:
ті глави держави в умовах посилення грома:
дянської дестабілізації. За 23 роки незалеж:
ності в Україні існували різні юридичні фор:
ми президентської влади: від поміркованої,
слабкої до сильної та навпаки, проте жоден із
них в умовах українських реалій не знайшов
безумовної підтримки ні в політикумі, ні в су:
спільстві. Очевидним є те, що глава держави
в Україні має бути «сильнішим» за парламент,
оскільки одноособовий інститут влади більш
мобільний у прийнятті рішень порівняно з
колегіальним, проте останній повинен мати ді:
єві заходи впливу на нього. 

Проблеми правового статусу глави дер:
жави досліджували такі вчені, як О. Бойко,
В. Баглай, О. Волощук, Б. Габрічідзе, Ю. Гро:
шевий, Г. Серьогіна, Т. Скомороха, Ю. Тоди:
ка, А. Колодій, М. Погорецький, В. Погоріл:
ко, Н. Плахотнюк, В. Шатіло та інші, науко:
вий доробок яких заслуговує на увагу, ос:
кільки предмет їх наукового дослідження ок:
реслювався поглибленим аналізом окремих
аспектів правового статусу глави держави.
Ними є повноваження глави держави, у тому
числі дискреційні, порядок зайняття цього
поста, правові акти глави держави, його міс:
це та роль у механізмі державної влади, його
інституціоналізація як органу публічної вла:
ди тощо, проте ґенеза доктринальних дослі:

джень і до сьогодні залишається тим неви:
черпним джерелом ідей, осмислення яких 
є доцільним і нагальним у сучасних умовах
переформатування інституту глави держави
в Україні. Наведене є метою цієї статті.

Передбачається, що дослідження дозво:
лить виявити проблемні питання, які потре:
бують теоретичного, політичного та прак:
тичного вирішення з метою їх наступної ра:
ціональної імплементації в національну нор:
мативно:правову базу конституційного зако:
нодавства. Методологічною основою цього
дослідження є порівняльно:правовий, хро:
нологічний, системний, історичний та інші
методи, що дозволило різноаспектно проана:
лізувати виокремлене нами питання. Межі
цього дослідження окреслюються періодом
Нової історії (від XV ст. – до початку ХХ ст.),
протягом якого вперше в історії людства
з’явилася й утвердилася така юридична фор:
ма глави держави, як президент. 

Початок Нового часу ознаменувався по:
явою в історії юриспруденції непересічної
постаті Ніколо Маккіавелі (1469–1527 рр.).
Свої політико:правові погляди він виклав у
працях «Правитель» («Державець») 1513 р.,
«Міркування з приводу першої декади Тіта
Лівія» приблизно 1521 р., «Історія Флорен:
ції» 1525 р. та інших. Свій багатий практич:
ний досвід професійної дипломатичної ді:
яльності Н. Маккіавелі узагальнив у цих пра:
цях. Так, у трактаті «Правитель» автор роз:
виває думку про способи здобуття влади й її
утримання; у праці «Міркування з приводу
першої декади Тіта Лівія» – про можливі
шляхи її зміцнення. Він системно обґрунто:

© Г. Задорожня, 2014

УДК  342.511 

Галина Задорожня,
канд. юрид. наук, доцент, 
професор кафедри теорії та історії держави і права 
юридичного факультету 
Київської державної академії водного транспорту 
ім. гетьмана Петра Конашевича�Сагайдачного 

ДОКТРИНА  ПРО  ПРАВОВИЙ  СТАТУС  
ГЛАВИ  ДЕРЖАВИ  В  ПЕРІОД  НОВОГО  ЧАСУ: 
паралелі  з  сучасністю 

У статті досліджується доктрина правового статусу глави держави в період Нового часу,
з урахуванням якої зроблені висновки про необхідність розширення легітимних підстав достро�
кового припинення повноважень глави держави, посилення внормування безперервності
функціонування інституту глави держави. 

Ключові слова: глава держави, правовий статус, гарантії функціонування, конституційно:
правовий інститут.



І С ТО Р І Я П РА В О В И Х У Ч Е Н Ь

57

7/20147/2014

вує процес інституціоналізації та здійснення
державного владарювання. Фактично ці пра:
ці є свого роду «інструкцією» для зайняття
поста правителя держави та порадами щодо
управління державою. Так, у праці «Прави:
тель» Н. Маккіавелі задався питанням: непо:
хитність влади короля ґрунтується на любові
та прихильності до нього підданих, чи все ж
на непереборній силі страху. Ідеальний варі:
ант для правителя, на думку Н. Маккіавелі,
поєднання цих двох складових. За змістом
наведеної праці очевидним є те, що італійсь:
кий мислитель фактично вперше в юридич:
ній доктрині сформулював універсальні по:
літико:правові засади одноособового управ:
ління державою. Мислитель виділив декіль:
ка правил успішного владарювання монарха:
по�перше, правителі, змушуючи боятися се:
бе, мають намагатися не викликати проти се:
бе ненависті підданих; по�друге, вони мають
вселяти страх, не викликаючи ненависті; по�
третє, вони мають не порушувати майно:
вих та особистих прав своїх підданих; по:чет:
верте, не посягати на їх честь і гідність [1, 
с. 82] тощо. 

Заслуга Н. Маккіавелі в юриспруденції
полягає в тому, що він: 

•• предметно виокремив інститут глави
держави в механізмі державної влади; 

•• оперуючи у своїх творах такими терміна:
ми, як «глава уряду», «правитель держави», «во:
лодар держави», «глава війська», «глава церк:
ви» де:факто впритул наблизився до введен:
ня в науковий обіг поняття «глава держави». 

Не всі постулати, запропоновані Н. Мак:
кіавелі, з приводу владарювання глави дер:
жави є слушними і такими, що відповідають
вимогам сьогодення, проте на особливу ува:
гу заслуговують ті, які вказують, що прави:
тель держави може сподіватися на народну
повагу до себе, у тому числі на громадський
спокій, лише за умови вияву до народу пова:
ги з боку глави держави. Зміст такої поваги
має бути не візуальним, а реальним, що озна:
чає справедливий розподіл бюджетних кош:
тів, рівність усіх перед законом, соціальна
спрямованість економіки, непорушність за:
сад приватної власності тощо. 

Помітний внесок у політико:правову докт:
рину правового статусу глави держави зро:
бив французький учений, професор права,
політик Жан Боден (1530–1596 рр.). Основ:
на праця його наукової спадщини «Шість
книг про Республіку», в якій він сформулю:
вав низку загальнотеоретичних міркувань із
цього питання, а саме: 

•• одноособовість поста глави держави. На
думку вченого, подібно до того як Бог воло:
дарює у всесвіті, а сонце – на небі, так і в
спільнотах, утворених людьми, має правити
один [2, c. 188]; 

•• спадковий монарх є найкращим главою
держави, оскільки за такого підходу забезпе:
чується безперервність монаршої влади, на:
томість виборна монархія зумовлює періодич:
не міжвладдя, що може призвести до заги:
белі держави. Разом із тим інститут колегі:
ального глави держави представлений у де:
мократії й аристократії; недолік такого інсти:
туту, за вченням Ж. Бодена, полягає в його
нестійкості, що зумовлено колегіальним ха:
рактером ухвалення рішень; 

•• глава держави є носієм суверенної вла:
ди, яку одноразово отримує від народу у без:
строкову власність; така влада є публіч:
ною, тому поширюється на всю державу; 

•• глава держави є одним із громадян дер:
жави, що зумовлює необхідність розмежу:
вання його статусів як глави держави й як
громадянина. За Ж. Боденом, всевладним гла:
ва держави виступає лише в публічній сфері,
натомість у приватноправовій він урівнюєть:
ся з іншими громадянами, тому має корити:
ся законам і державі; 

•• діяльність глави держави має обмежу:
ватися законами божими, природними та
людськими; 

•• монарх не відповідальний ні перед ким,
крім Бога; 

•• суверен як глава держави наділяється
такими виключними повноваженнями: ух:
валення законів; оголошення війни й укла:
дення миру з іншими державами; призна:
чення на посади офіційних осіб, у тому числі
суддів; помилування; керування своїми ва:
салами і прийняття феодальної присяги; 
право чеканити монети; встановлення єдиної
системи міри та ваги; стягнення державних
податків [2, c. 186–189]. 

Деякі ідеї Ж. Бодена є прийнятними 
в сучасних умовах національного державо:
творення, оскільки не втратили своєї акту:
альності: 

•• необхідність розмежування в одній осо:
бі двох статусів – глави держави та грома:
дянина держави. Це означає юридичну та ре:
альну підвладність фізичної особи, яка посі:
дає пост глави держави, законам держави, її
судовій системі тощо, оскільки злочини не
можуть прикриватися гарантіями незалеж:
ності та безкарності; 

•• наявність у глави держави «дрімаючих 
повноважень», активізація яких відбувається
в умовах підвищеної небезпеки, зокрема
воєнного або надзвичайного стану (наприклад,
можливе прирівнювання указів глави держави
до законодавчих актів із одночасним надан:
ням парламенту повноважень зупиняти чи/або
скасовувати дію цих актів шляхом накладен:
ня вето 2/3 від його конституційного складу; 

•• ідея Ж. Бодена про безперервність мо:
наршої влади наштовхує нас на думку про
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необхідність (як не дивно) розширення юри:
дичних підстав припинення повноважень гла:
ви держави (наприклад, самоусунення, без:
вісті відсутній тощо), а також «кількашаро:
вого» унормування безперервності функці:
онування інституту глави держави. Напри:
клад, відповідно до положень ст. 112 Основ:
ного Закону України у разі дострокового
припинення повноважень Президента Укра:
їни відповідно до статей 108, 109, 110, 111 Кон:
ституції України виконання обов’язків Пре:
зидента України на період до обрання та всту:
пу на пост нового Президента України по:
кладається на Голову Верховної Ради Укра:
їни. Проте українському парламенту нічого
не стоїть на заваді за таких обставин припи:
нити повноваження «спікера» і зволікати з
обранням нового керівника законодавчого
органу. Справа в тому, що Конституція Укра:
їни не містить заборони щодо припинення
повноважень Голови Верховної Ради Укра:
їни у разі тимчасового виконання ним повно:
важень глави держави. Вважаємо, що за та:
ких обставин доцільно було б посилити гаран:
тію безперервності функціонування інститу:
ту глави держави, надавши ще й Прем’єр:
міністру України право виконання обов’яз:
ків Президента України на період до обрання
та вступу на пост нового Глави держави, у ра:
зі вакантної посади Голови Верховної Ради
України. 

Помітний внесок у розвиток доктриналь:
них досліджень правового статусу глави дер:
жави здійснив англійський філософ Т. Гоббс
(1588–1679 рр.). Ознайомившись із його
творчою спадщиною, хочемо акцентувати ува:
гу на деяких складових статусу глави держа:
ви. За гобсівським ученням, особа набувала
правовий статус глави держави з моменту
наділення її верховною владою. Крім того,
громадяни, за волею яких особа отримала та:
ку владу та набула відповідний статус, не мо:
гли позбавити її цієї влади і відповідно стату:
су глави держави. Філософ аргументував це
тим, що громадяни, погоджуючись на верхо:
венство влади певної особи в державі, одно:
часно зобов’язувалися не тільки перед гла:
вою держави, а й своїми співгромадянами їй
підкорятися [3, с. 384]. Вчення Т. Гоббса про
правовий статус глави держави, сформоване
в результаті поєднання філософсько:право:
вих підходів і практичного досвіду державо:
творення, вказує, що імунітет є невід’ємною
складовою статусу глави держави. 

Сучасна практика як національного, так і
зарубіжного державотворення визнає імуні:
тет беззаперечною складовою правового ста:
тусу глави держави, що зумовлює відсут:
ність інституту відкликання з поста глави
держави. На нашу думку, такий підхід є пра:
вильним, оскільки глава держави уособлює

авторитет держави. Проте якщо за порушен:
ня норм законодавства передбачена юридич:
на відповідальність глави держави, зокрема
шляхом проведення процедури імпічменту,
то залишається відкритим питання щодо
міри та способу впливу на главу держави у
разі системного порушення ним норм мо:
ралі, етики чи вимог дипломатичного прото:
колу (наприклад, перебування у нетверезому
стані чи вживання нецензурної лексики під
час виконання посадових обов’язків тощо). 

Політико:правові погляди щодо право:
вого статусу глави держави Дж. Мільтона
(1610–1674 рр.), порівняно з ученням Т. Гоб:
бса і Р. Філмера, були більш демократични:
ми та радикальними. Він вважав, що носієм
верховної влади є не глава держави, а народ,
який наділяє короля владою, не для того,
щоб поставити над собою владику, а для ви:
конання ним доручень народу. Заслуговує 
на увагу позиція Дж. Мільтона, за якою гла:
вою держави в демократії може бути монарх
(король). Правовий статус такого глави дер:
жави визначатиметься як представник на:
ції, оскільки його обиратиме народ на пев:
ний строк. 

Учення Дж. Мільтона про главу держави
сформоване під впливом буржуазних рево:
люцій, протистояння старої монархічної вла:
ди та прихильників республіканської форми
правління. У своїх працях він, намагаючись
сформувати оптимальну модель держави но:
вого часу, поєднав кращі елементи монархії
та республіки, з одного боку – управлінські
здібності монарха, його досвід і знання, з
іншого – участь громадян в управлінні дер:
жавою через запровадження виборної систе:
ми. Отже, за такого підходу главою держави
могла стати лише особа, яка отримала на ви:
борах найбільшу довіру громадян. 

Системний аналіз праць Дж. Мільтона
свідчить, що він збагатив правовий статус
глави держави важливими складовими, зо:
крема обґрунтував такі політико:правові 
позиції: 

•• особа, перебуваючи на посту глави дер:
жави, забезпечує не власні інтереси чи інте:
реси заможних осіб, а представляє інтереси
всієї нації, тому глава держави є її символом; 

•• виборність глави держави громадянами
на певний строк; 

•• глава держави має бути не номіналь:
ним правителем, а дієвим управлінцем, тому
повинен володіти достатнім обсягом повно:
важень; 

•• юридична відповідальність глави дер:
жави за ініціативою громадян, яку вони ре:
алізують через звернення до парламенту. 

У ХVІІ ст. політико:правова доктрина
про статус глави держави формувалася під
впливом буржуазних подій, які мали місце 
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в Англії. Тому теорія народного суверенітету
була використана радикальними вченими
(Дж. Мільтоном, Дж. Локком, О. Сіднеєм та
іншими) як ідеологічне обґрунтування па:
діння абсолютизму, що неминуче призвело
до зміни правового статусу глави держави.
Так, Дж. Локк (1632–1704 рр.) вказував, що
якими б широкими повноваженнями глава
держави з дозволу народу не володів, суве:
ренітет, тобто розпорядження державною вла:
дою, належить народу, тому будь:яка влада,
встановлена народом, може бути ним пова:
лена [4, с. 148–149]. Межі владних повнова:
жень глави держави окреслені природним
правом людини. Таким чином, учений висту:
пив проти абсолютної влади глави держави
та надзаконної влади монарха, вказавши на
невідворотність юридичної відповідальності
глави держави за порушення природних прав
людини. 

Цінність політико:правового вчення 
О. Сіднея (1622–1683 рр.) полягає в тому,
що він фактично обґрунтував правовий ста:
тус глави держави так званої змішаної фор:
ми державного правління. На його думку,
повновладному народному управлінню в дер:
жаві має передувати еволюція влади глави
держави від абсолютного до обмеженого за:
коном [2, c. 319]. Разом із тим у своїй праці
«Міркування про уряд» (1698 р.) він піддав
системній критиці вчення монархістів про
божественне походження влади глави дер:
жави, його непідпорядкованість світським
законам тощо. Незважаючи на те, що вчений
був прихильником світського характеру пуб:
лічної влади, він вважав, що глава держави
має сповідувати релігію свого народу. Отже,
очевидним є те, що, за вченням О. Сіднея,
спільність віросповідання монарха та народу
має їх зближувати з урахуванням національ:
но:культурних традицій і релігійних ціннос:
тей, а не дистанціювати. 

Сьогодні, на жаль, Конституція України
не містить вимоги релігійної належності гла:
ви держави до християнства, проте, зважа:
ючи на різке збільшення кількості мусуль:
ман у світі, а також посилені міграційні про:
цеси, це питання не є другорядним. 

Одним із найвидатніших авторів конти:
нентальної доктрини природного права був
представник німецької школи просвітництва
С. Пуфендорф (1632–1694 рр.). Він вважав,
що главою держави є той суб’єкт, якому на:
род на договірних засадах вручив владу. Ним
може бути колегіальний орган (збори опти:
матів), більшість або одноособовий глава дер:
жави. За цим договором глава держави отри:
мує від народу первинний суверенітет і є уо:
собленням волі народу. Проте глава держави
і народ зобов’язані дотримуватися умов до:
говору: монарх піклуватися про народ, ос:

танній зобов’язаний коритися його владі,
тобто спрацьовував принцип: «правам одні:
єї сторони кореспондують обов’язки іншої, і
навпаки» [4, с. 150]. С. Пуфендорф подібно
представникам англійської доктрини Дж. Міль:
тона, О. Сіднея не заперечував обмеження
влади правителя зборами представників –
парламентом. Важливим моментом у дого:
вірній теорії С. Пуфендорфа є те, що глава
держави за своїм правовим статусом висту:
пав гарантом забезпечення порядку та спо:
кою в державі. Сучасні конституції майже
всіх країні світу визнають главу держави та:
ким гарантом, проте реальні можливості глав
держав у цьому процесі різні, що залежить не
тільки від регламентації юридичних механіз:
мів такого захисту, а й від економічної, енер:
гетичної й іншої самодостатності держави. 

Яскравим представником доктрини при:
родного права, який намагався не лише дати
відповідь на загальнотеоретичні питання про
сутність і належність публічної влади, а й
запропонувати осучаснену модель побудови
демократичної держави в епоху революцій:
но:буржуазних подій, був французький мис:
литель Ж. Ж. Руссо (1712–1778 рр.). У своїх
працях французький учений доводив, що су:
веренітет або верховна влада не можуть на:
лежати одній особі, оскільки держава є орга:
нізацією не особистого, а суспільного пану:
вання. В державі панує не особа, а загальні
правила чи правові норми. На жаль, не всі
глави держав усвідомлюють ці прості істини. 

Законодавча влада, за вченням Ж. Ж. Рус:
со, має належати народу, виконавча влада –
главі держави: виконавча влада підвладна за:
конодавчій. Тому глава держави зобов’яза:
ний діяти в межах закону, який визнається
найвищим авторитетом у державі. Практич:
но статус правителя держави за цією доктри:
ною визначається як король:адміністратор,
король:управлінець і не більше. Повноважен:
ня глави держави пропонувалося суттєво об:
межити законом, зокрема позбавити його тих
повноважень, які усталено належали монар:
ху як главі держави, зокрема відати питання:
ми фінансів і податків, скликати парламент,
достроково припиняти його повноваження. 

Цінним у вченні французького просвіти:
теля є те, що він обстоював ідею юридичного
оформлення правового статусу глави держа:
ви. Роль такого установчого документа нале:
жала конституції, яка по суті виступала юри:
дичною гарантією забезпечення особистого
імунітету короля, спадковості його влади, 
визначала легітимні підстави дострокового
припинення його повноважень тощо. За мо:
нархом визнавалося конституційне право до:
бровільного відречення від престолу. Іншими
легітимними підставами припинення його
повноважень є: висловлення ним співчуття
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країні, яка перебуває у стані війни з Фран:
цією, або вчинення певних дій на підтримку
такої держави; самовільне залишення ним
території держави та відмова повернутися в
країну на запрошення законодавчого корпу:
су. В цьому разі король «вважається таким,
що відмовився від престолу» [4, с. 156–157].  

Таким чином, французький мислитель
вказав, що однією з підстав легітимного при:
пинення повноважень глави держави є його
самоусунення від займаного ним поста. Зда:
ється, що такий спосіб припинення повнова:
жень глави держави мав би особливу акту:
альність в античний чи середньовічний пе:
ріоди, коли держави намагалися вирішити
спірні питання силою зброї, а не слова. Про:
те практика національного державотворення
свідчить, що самоусунення глави держави
може мати місце і в ХХІ ст. Це підтверджує
політико:правову далекоглядність францу:
зького вченого, що ґрунтується на об’єктив:
них чинниках. 

Узагальнений аналіз політико:правового
вчення Ж. Ж. Руссо дає підстави для виснов:
ку, що правовий статус глави держави базу:
вався не на принципі надзаконної влади мо:
нарха, а на його підвладності волі народу, ос:
кільки де:юре монарх був посадовою особою
народу, тобто адміністратором:управлінцем.
Запропонована Ж. Ж. Руссо доктрина право:
вого статусу глави держави вирізнялася не
лише загальнотеоретичним обґрунтуванням,
а й практичною спрямованістю. Дійсно, вплив
цієї доктрини простежується в низці консти:
туцій, зокрема французької (1791 р.), іспан:
ської (1812 р.), норвежської (1812 р.), сици:
лійської (1820 р.), португальської (1822 р.)
та інших [4, с. 157–159].  

Доктринально:правові проекти, в яких
пропонувалися шляхи раціоналізації право:
вого статусу глави держави, його місця та ро:
лі в механізмі державної влади, були пред:
ставлені і в національній теорії права в епоху
просвітництва. Професор права С. Десниць:
кий (приблизно 1740–1789 рр.) був одним із
перших вітчизняних науковців, який нама:
гався дати концептуальну відповідь на пи:
тання: якою має бути державна влада та кому
належати. Серед багатогранної його наукової
спадщини на особливу увагу заслуговує та:
кий документ, як «Проект державних пере:
творень», зміст якого полягає в обґрунтуван:
ні обмеження влади монарха однопалатним
представницьким органом – сенатом. Нова:
торський дух державотворчих перетворень
полягав у тому, що С. Десницький обґрунту:
вав модель раціонального переформатування
повноважень глави держави в законодавчій
сфері, яка не копіювала відповідний досвід
європейських держав. Так, якщо в тогочасній
Франції й Англії жодний закон, запропоно:

ваний главою держави чи урядом, не набирав
чинності без попереднього його затверджен:
ня парламентом, то С. Десницький висло:
вився за зворотний порядок прийняття за:
конів, а саме: закон проходить стадії розгля:
ду в сенаті, після чого подається главі дер:
жави, який має право його затвердити або
відхилити (ветувати). І все ж влада монарха
полягає не в тому, щоб він відхилив закон,
який йому не до вподоби, а в тому, що він з
власної волі бере участь у перетворенні зако:
нопроекту на закон [5, с. 18]. Отже, глава дер:
жави, підписуючи закон, легітимізує його
чинність і дію. Таким чином, учений фактич:
но запропонував сучасну модель прийняття
та пролонгації законодавчих актів, визначив
місце і роль глави держави в цьому процесі. 

Політико:правові погляди С. Десницько:
го щодо місця та ролі глави держави в ме:
ханізмі публічного владарювання, безумов:
но, є прогресивними. Принцип законності про:
низує політико:правове вчення Є. Десниць:
кого, у тому числі вказаний проект. Він не
дає відповіді на питання: чи є дії глави дер:
жави підзаконними? Проте в документі немає
жодного натяку на можливість глави держа:
ви чинити всупереч прийнятим законам. Ра:
зом із тим він продукує ідею формування чо:
тирьох влад: законодавчої, судової, наказової
(виконавчої. – Г. З.), цивільної (міське само:
управління. – Г. З.) [6, с. 99–112]. Відокрем:
лення влад, на думку В. Гессена, було не:
обхідною умовою для перетворення влади
монарха із «надзаконної» на «підзаконну» [5,
с. 18–19]. Отже, за змістом проекту вбачаєть:
ся, що вчений ігнорує теорію про надзаконну
владу глави держави як єдиного носія вер:
ховної влади в державі, тому дії глави держа:
ви в конституційній монархії мають пов’язу:
ватися силою законів. 

Позитивним у доктринальному вченні 
С. Десницького є те, що він главу держави
розглядав як публічну особу, правовий ста:
тус якої має вивчатися й аналізуватися фа:
хівцями в галузі юриспруденції. Це позитив:
но вплинуло на розвиток вчення про держа:
ву, оскільки ознаменувало відхід від доктри:
ни абсолютизму, в основі якого лежав прин:
цип божественного походження влади, що
давало можливість монарху як главі держави
бути поза межами впливу світських зако:
нів. Наведене свідчить, що в доктрині права
ХVІІІ–ХІХ ст. продукується правова пози:
ція, за якою важливим є не суб’єкт владних
повноважень, а методи такого управління,
що мають ґрунтуватися виключно на нор:
мах права. 

Заслуговує також на увагу наукова спад:
щина М. Коркунова (1853–1904 рр.), який на
основі аналізу широкого масиву зарубіжних
джерел, конституційно:правових актів ряду
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європейських країн здійснив спробу комп:
лексного аналізу правового статусу глави дер:
жави. Цінним у його державницькому вченні
є формування низки дефініцій, у тому числі
такої, як правовий статус глави держави (це
особливе юридичне становище, зумовлене
наданням йому реальних і почесних переваг).
До реальних переваг учений відніс безвід:
повідальність, недоторканність, особливе ма:
теріальне забезпечення, до почесних – ко:
ристування титулом, гербом, печаткою; носін:
ня корони, порфіри, скіпетру, держави; здійс:
нення церковними службами молитов за мо:
нарха; святкування днів його народження,
тезоіменитства, вступу на престол і вінчання
на царство; оголошення загального трауру на
випадок його смерті [7, с. 233]. 

Узагальнюючи доктринальні досліджен:
ня про правовий статус глави держави під
кутом зору сьогодення, доходимо таких вис�
новків: 

глава держави зобов’язаний виражати во:
лю народу, нації в порядку реалізації своїх
конституційних функцій, інакше він перестає
бути главою держави. Згідно з конституцій:
ними вимогами глава держави має право ви:
ражати волю народу, що кореспондує його
праву, бути його представником; 

за вченням О. Сіднея, спільність віроспо:
відання монарха та народу має їх зближувати
з урахуванням національно:культурних тра:
дицій і релігійних цінностей, а не дистанці:
ювати. Конституція України не містить вимо:
ги релігійної належності глави держави до
християнства, проте, зважаючи на різке збіль:
шення кількості мусульман у світі, а також
посилені міграційні процеси, це питання не є
другорядним; 

Ж. Ж. Руссо вважав, що однією з підстав
легітимного припинення повноважень глави

держави є його самоусунення від займаного
поста. Здається, що такий спосіб припинен:
ня повноважень глави держави мав би особ:
ливу актуальність в античний чи середньовіч:
ний періоди, коли держави намагалися вирі:
шити спірні питання силою зброї, а не слова.
Проте практика національного державотво:
рення свідчить, що самоусунення глави дер:
жави може мати місце і в ХХІ ст.; 

Ж. Боден вважав, що необхідне розмежу:
вання в одній особі двох статусів – глави дер:
жави та громадянина держави. Це означає
юридичну та реальну підвладність фізичної
особи, яка займає пост глави держави, зако:
нам держави, її судовій системі тощо, оскіль:
ки злочини не можуть прикриватися гаранті:
ями незалежності та безкарності; 

ідея Ж. Бодена про безперервність влади
наштовхує нас на думку про необхідність (як
не дивно) розширення юридичних підстав
припинення повноважень глави держави, а
також «кількашарового» унормування без:
перервності функціонування інституту гла:
ви держави. 
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Політико:правові процеси, що відбува:
ються в суспільстві, взаємопов’язані
та формують цілісний соціальний ор:

ганізм, який характеризується відносною са:
мостійністю. Його розвиток відбувається на
основі об’єктивних закономірностей, але важ:
ливу роль при цьому відіграє суб’єктивний
фактор, що виступає як система регулювання
відносин між окремими елементами суспіль:
ства з приводу влади. Саме такі відносини й
їх регламентація становлять політичну систе:
му, яка виступає рушійною силою, що забез:
печує функціонування та розвиток політи:
ко:правового життя суспільства. Дослідження 
ролі системи політичних рухів у суспільстві,
структури, функції, значення та напрямів її роз:
витку дозволяють розкрити сутність держав:
ності, її природу.

Аналіз Конституцій Української СРР 1925 р.,
1929 р. свідчить, що основні засади функ:
ціонування системи політичних рухів у Радян:
ській Україні, їх структура та функції на:
справді не відображали задокументовані пра:
вові положення зазначених документів. Кон:
ституція УСРР 1929 р. була прийнята у зв’яз:
ку із змінами у політико:правовому й еконо:
мічному житті країни, що відбулися в період
з 1921 р. по 1929 р., на основі першої Консти:
туції СРСР 1919 р. В основному законі знай:
шли відображення принципи пролетарсько:
го інтернаціоналізму і соціалістичного де:
мократизму. Конституція 1929 р., як і всі кон:
ституції радянської держави, формувалася в
однакових державно:правових умовах. 

Перший розділ Конституції містив за:
гальні засади. Відповідно до ст. 1 Конститу:
ції Українська республіка проголошувалася
соціалістичною державою робітників і селян.

Вся влада в межах Української Соціалістич:
ної Радянської Республіки належала радам
робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів [1, ст. 1]. 

Початком формування найвищих органів
влади й управління УСРР стали положення
Конституції УСРР 1919 р., що були базови:
ми при прийнятті Основного Закону держа:
ви у 1929 р., в якому не наведено чіткого зоб:
раження найвищих органів державної влади
та державного управління. Так, другий роз:
діл основного документа держави стосував:
ся організації радянської влади та складав:
ся з двох частин з відповідними підрозділа:
ми [1]:

органи центральної влади: 
Всеукраїнський з’їзд Рад – вищий зако:

нодавчий орган влади в державі, мав склика:
тися 1 раз на 2 роки (раніше – щорічно); 

Всеукраїнський Центральний Виконав:
чий Комітет (далі – ВУЦВК) – обирався
з’їздом як постійно діючий посесійно законо:
давчий орган влади; 

Президія ВУЦВК діяла між сесіями
ВУЦВК і мала також законодавчі функції як
орган верховного правління; 

Рада Народних Комісарів (далі – РНК) –
уряд держави складався з галузевих нарко:
матів на чолі з наркомами, очолювався голо:
вою РНК; 

Народні комісаріати УСРР – на них по:
кладалося галузеве управління і законодавча
ініціатива; 

органами місцевої влади проголошувалися: 
з’їзди рад; 
виконавчі комітети, утворені з’їздами; 
ради депутатів на місцях – міські, се:

лищні та сільські. 
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За умов не відображення та чіткого на:
ведення меж у сфері повноважень і напря:
мів діяльності між ВУЦВК і РНК УСРР у
1921–1929 рр. на практиці виникло станови:
ще, за якого законодавчий напрям діяльності
здійснювали два зазначені органи. Слід за:
значити, що керівництво діями виконавчої
гілки влади належало РНК. ВУЦВК був пов:
новажний приводити у відповідну форму на
законодавчому рівні оформлені завдання та
рішення комуністичної партії. 

Відповідно до ст. 8 Конституції 1919 р.
Всеукраїнському з’їзду рад належало збира:
тися два рази на рік. Влада комуністичної
партії була заінтересована перетворити Все:
український з’їзд рад у збори суто формаль:
ного характеру. Так, у 1921–1925 рр. зібран:
ня проводилися раз на рік для забезпечення
належної процедури затвердження резолю:
цій Центрального Комітету комуністичної
партії України та ВУЦВК. Положеннями кон:
ституції 1929 р. визначено скликання з’їзду 
1 раз на 2 роки [2, с. 156–175]. 

М. Фролов зазначає, що фактично ство:
рилися умови для таємної діяльності та спів:
праці такої владної пари, як Комуністична
партія України та виконавчі органи рад усіх
рівнів. Більшовики, що здобули перемогу у
суперництві за владу, забезпечили встанов:
лення диктатури однієї партії, намагаючись
створити певний міф про себе як революцій:
не об’єднання [3, с. 193]. На такі якості та влас:
тивості радянської влади звертали увагу не
лише вітчизняні науковці, а й російські. Зо:
крема, І. Павлова зазначала, що комуністич:
на влада практично до кінця свого існування
діяла в умовах надзвичайної суворої секрет:
ності, здійснюючи політику таємно не лише
від народу, а й від власної партії [4, с. 57].  

Важливим елементом політичної систе:
ми були ради. Спочатку до них обирались і
представники інших партій. Керівництво
більшовиків вимагало завоювання рад, вису:
нення на всі радянські пости своїх найстійкі:
ших і відданих членів. Отримавши контроль
у радах, комуністи почали здійснювати свою
діяльність спочатку як урядова, а потім і дер:
жавна партія. 

У 20:х роках на території України про:
довжували своє існування загальноросійсь:
кі соціалістичні партії – меншовики, есе:
ри, бундівці. У 1921–1922 рр. найбільш ваго:
мими їх опонентами у радах усіх рівнів були
члени вказаних політичних рухів партій [5, 
с. 89]. Комуністи чинили значний тиск і
сприяли процедурі ліквідації даних партій,
які не користувалися значною підтримкою у
суспільстві. 

У 1922 р. після судового процесу проти
меншовицького «Південного центру», подіб:
ного до процесу над членами УПСР, Всеук:
раїнська конференція колишніх меншовиків,
що налічувала близько 700 осіб, заявила про
розрив із меншовизмом і ліквідацію політич:
ного руху [6, с. 263]. Після припинення полі:
тичної діяльності, частина меншовиків емі:
грувала за кордон [7, с. 15]. 

Однією з основних засад у політичній
програмі меншовиків була теза, що стосува:
лася вільного вибору до рад. У реальних умо:
вах того часу ця теза була значимою для здій:
снення певного об’єднання, а такі дії мали б
наслідком зменшення переваги більшовиків.
Слід зазначити, що меншовики не виступали
за встановлення пролетарської диктатури і
не мали таких історичних особистостей, як
В. Ленін і Й. Сталін (Троцький отримав істо:
ричну роль, коли став більшовиком), але їх
ідейний і теоретико:правовий рівень, як пра:
вило, був вищий за більшовицький. Якщо се:
ред старих більшовиків, окрім Леніна та 
Н. Бухаріна, практично не було великих іде:
ологів і теоретиків:марксистів, то серед мен:
шовиків можна назвати імена теоретиків марк:
сизму Г. Плеханова, Ю. Мартова, Н. Чхеїдзе,
Ф. Дана. Однак у тогочасних історичних умо:
вах політико:правовий вплив меншовиків
був менш значним, ніж більшовиків. 

Керівник меншовиків Ю. Мартов вдавав:
ся до конкретних і прямолінійних виступів, в
яких проголошувалося, що насправді дикта:
тура у більшовицькому вигляді існує у поєд:
нанні з беззаконністю «буржуїв» та є іден:
тично пагубною для росту виробничих про:
цесів як у соціалістичному, так і капіталіс:
тичному напрямах розвитку. Тому, зазначав
він, необхідно забезпечити майновий клас
свободою у проблемах, що стосувалися, перш
за все, змагання мирними методами за вплив
і контроль стосовно певних процесів у дер:
жаві, а також за отримання ваги серед сус:
пільного населення [8, с. 48–49]. Ці вислов:
лювання мали право на існування і, можли:
во, містили певний виклик, проте система пе:
реконань, уявлень і поглядів більшовиків не
передбачала бачення таких позицій. Наслід:
ком стало застосування комуністичною пар:
тією більшовиків України репресій по відно:
шенню до меншовиків у процесі ідеологіч:
ного змагання. Так, у березні 1920 р. була
проведена ІV конференція комуністичної пар:
тії більшовиків України. Відповідно до ре:
золюції, винесеної на цьому зібранні, від:
крито та прямолінійно зазначалося, що з та:
кого роду політичними рухами потрібно ціле:
спрямовано, із усією рішучістю боротися, до:
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поки не відбудеться цілковите їх подолання
[9, с. 90]. 

Судовий процес над правими есерами
відбувся у 1922 р. у Москві. Як зазначалося у
пресі більшовицького спрямування, їх контр:
революційна діяльність була доведена. До
лютого 1924 р. структурні підрозділи даної
партії в Україні саморозпустилися. 

Весною 1919 р. відбувся розкол Бунду. 
У своїх дослідженнях В. Гусєв зазначає, що
протягом березня–грудня 1919 р. закінчила:
ся процедура об’єднання лівих бундівських
організацій із комуністичною партією Укра:
їни. Так, на ІІІ з’їзді КП(б)У прийнято поста:
нову «Про ставлення до дрібнобуржуазних
партій», положення якої передбачали мож:
ливість узгоджених дій із лівим Бундом. 

У березні 1921 р. політбюро ЦК КП(б)У
затвердило постанову «Про вступ БУНДУ в
КП(б)У». Члени правого крила цього об’єд:
нання емігрували, решта бундівських об’єд:
нань у 1924 р. самоліквідувалися [6, с. 263]. 

Завдання, що ставилися для єврейських
секцій, були обумовлені вже з початку 1920 р.
у дипломатичному документі, в якому викла:
дено фактичний, документальний, юридич:
ний бік питання. Документ підписаний Цен:
тральним бюро при ЦК РКП(б) і Головбюро
євсекцій при ЦК КП(б)У під назвою «Про
завдання і постановку єврейської партійної
роботи». Його положення вказували на не:
обхідність у забезпеченні використання на:
селення єврейських громад у роботі по по:
верненню до життя народного господарства
держави, здійснення програми політико:пра:
вових і культурно:освітніх заходів серед на:
селення єврейського походження. Таким чи:
ном, ініціювалося створення правової основи
саме для приведення у належний стан діяль:
ності єврейських секцій разом із комітетами
КП(б)У [10]. 

Єврейські комуністичні секції та коміте:
ти комуністичної партії більшовиків Укра:
їни мали різне сприйняття і бачення кроків
щодо реалізації єврейської партійної роботи.
Це зумовило додаткові перепони при вирі:
шенні конкретних питань. ЦК КП(б)У і пар:
тійні комітети вбачали необхідність в інтер:
національному об’єднанні всіх, хто працю:
вав, і в організації новітньої системи суспіль:
ства. Вони прагнули втручатися буквально в
усі галузі державно:правового життя, не на:
давали потрібного значення правовому стано:
вищу різних національних груп, забезпечен:
ню їх інтересів [11, с. 8–9]. 

Єврейські комуністичні секції, надаючи
занадто великого значення своїм характер:
ним ознакам, претендували на виняткове ро:

зуміння та представництво інтересів свого
народу. В. Гусєв вказує, що на харківській
нараді представників єврейських комуніс:
тичних секцій, яка проводилася у березні
1920 р., підкреслювалося: саме вони мають
стати «апаратом широкої роботи, який про:
водить від імені своєї партії агітацію і про:
паганду серед широких єврейських робітни:
чих мас і розвиває комуністичну свідомість
членів партії» [10]. 

У циркулярі ЦК КП(б)У, виданому на
початку 1921 р., вказувалося: «Неухильно
роз’яснювати безпринципність і контррево:
люційність партій меншовиків, есерів, вказу:
ючи, що єдиним вірним представником волі
пролетаріату є комуністична партія» [12]. 

Переважна більшість процедур щодо за:
твердження найважливіших політичних, еко:
номічних і правових рішень була перейнята з
РСФРР, разом із значною частиною складу
ЦК КП(б)У та Раднаркому УСРР. Так, прак:
тика попереднього розгляду найактуальні:
ших питань чи проблем у вищих партійних
структурах КП(б)У (політбюро, оргбюро та
секретаріат ЦК) і подальше набуття правової
форми партійних рішень через затверджен:
ня їх відповідними рішеннями Раднаркому
УСРР та ВУЦВК, розглядалася політичною
елітою держави практично як істина [3, с. 195]. 

Соціальною базою українських партій
стало селянство, пов’язане з господарством,
та інтелігенція, яка була деморалізована, фі:
зично зламана. Таким чином, вони були па:
сивними у політичному та правовому житті
держави. КП(б)У збільшували списки партії
посиленням методів терору та за рахунок пе:
реможених партій. Протягом лютого–жовт:
ня 1921 р. 222 представники з різних полі:
тичних рухів перейшло до КП(б)У. 

Незважаючи на складнощі часу, україн:
ські комуністи продовжували здійснювати
контроль над робітничим класом. Їх вага бу:
ла відчутною, передусім у профспілках. 

Великою проблемою була партійна дис:
ципліна й організованість. У партійних струк:
турах постійно проходили перереєстрації. На:
стрій у партійних лавах достатньою мірою
влучно передавав звіт уповноваженого Одесь:
кого губкому Української партії лівих соці:
алістів:революціонерів (борьбистів) – ліва
фракція всеросійської Партії Соціалістів:Ре:
волюціонерів в Україні (не слід плутати з
Українською Партією Соціалістів:Револю:
ціонерів (боротьбистів), яка виокремилася
влітку 1918 р. як ліва фракція УПСР): «Всі
Придністровські організації чисельністю ве:
ликі, але зовсім неживі. Дуже налякані. Дуже
слабко беруть участь у будівництві влади.
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Вважають, що зробили для партії велику ко:
ристь тим, що записалися у партію. Не вид:
но найменшого інтересу до партійного життя.
Немає нічого в цих організаціях, що нагаду:
вало б політичне. У всьому видно виключне
міщанство» [13, с. 77]. 

Боротьбисти оголосили про своє визнан:
ня радянської влади та бажання співпрацю:
вати з КП(б)У, але замість диктатури проле:
таріату обстоювали так звану диктатуру тру:
дових класів. 

У грудні 1919 р. між ЦК УПЛСР(б) і ЦК
КП(б)У було укладено угоду про співробіт:
ництво. Повноважний представник бороть:
бистів Є. Терлецький увійшов до складу Все:
укрревкому. 

На початку 1920 р. партія налічувала
7700 членів. У червні 1920 р. ЦК УПЛСР(б)
і ЦК КП(б)У уклали угоду про самолікві:
дацію партії боротьбистів і вступ її «найкра:
щих представників» до КП(б)У. Це виклика:
ло розкол в УПЛСР(б): права течія створила
оргбюро у складі В. Арнаутова, С. Мстис:
лавського, Я. Брауна і згодом взяла назву
УПЛСР:синдикалістів (у грудні 1920 р. об’єд:
налася з УПЛСР:інтернаціоналістів). 

У липні 1920 р. IV з’їзд УПЛСР(б) прий:
няв рішення про самоліквідацію партії. Час:
тину її членів прийнято до КП(б)У. 

Наступ більшовиків на національні пар:
тії був добре спланований. ЦК ВКП(б) над:
силав губкомам спеціальні циркуляри, що
стосувалися змагання з антирадянськими пар:
тіями. Так, 04.06.1923 р. до усіх губкомів
надіслано циркуляр, підписаний Секретарем
ЦК РКП(б) В. Молотовим, який мав статус
абсолютно таємного документа; назва його
звучала так: «Про заходи боротьби з меншо:
визмом» [14, с. 96]. 

Представникам антирадянських партій
було заборонено читати публічні лекції, їх
відсівали при прийомі на роботу, при вступі
у вузи, вони перебували під наглядом НК
ДПУ, їх виганяли з професійних спілок, ко:
оперативів, трестів. Циркуляри вимагали вно:
сити розкол у лави політичних рухів. Кожно:
му випадку розпуску передувала гласна кам:
панія компрометації націонал:комуністів.
Далі йшов розрив блоку, що означало виклю:
чення з державних органів і дезорганізацію
партії на деякий час. Крім того, припинялося
фінансування партії, що було значним дест:
руктивним чинником і заморожувало функ:
ціонування основної підтримки партії – пре:
си. Найдовше з українських націонал:ко:
муністичних партій проіснувала наймолод:
ша з них Українська комуністична партія
(далі – УКП) – до 1925 р. [15, с. 104, 109]. 

У листі ЦК УКП до Виконкому Комін:
терну щодо відносин УКП та КП(б)У від
27.08.1924 р. зазначалося: «В останній період
часу у зв’язку зі зростанням нашого впливу
на робітничі маси Катеринослава, знову по:
чалися переслідування УКП. Це знову зму:
шує нас звернутися до ВККІ (керівний орган
Комуністичного Інтернаціоналу у період між
його конгресами; спочатку склад ВККІ фор:
мувався на базі представництва компартій, а
з IV конгресу Комінтерну у 1922 р. – шляхом
виборів на конгресах з урахуванням поба:
жань його секцій) з нагальною вимогою втру:
титися в наші стосунки з КП(б)У з метою
припинити переслідування комуністів ко:
муністами і створити умови, які сприяли б на:
шій співпраці з КП(б)У [16, с. 197–198]. 

УКП створена на початку 1920 р. з лівого
крила Української соціал:демократичної ро:
бітничої партії. Вона здійснювала свою ді:
яльність більший проміжок часу у порівнян:
ні з іншими політичними рухами, які також
відчували на собі репресивні заходи більшо:
виків. Її структури налічували до трьох со:
тень членів [17, с. 291]. Вказаний політичний
рух намагався втілити прагнення щодо біль:
шої незалежності та самостійності для Укра:
їни; їх представники зазначали, що не під:
тримують політичний напрям радянської вла:
ди з аграрного питання, що необхідно ство:
рити свою українську економіку, власну ар:
мію, виступали проти русифікаторської по:
літики КП(б)У, проти входження України
до СРСР [12]. 

Таким чином, стає зрозумілим текст по:
станови Пленуму ЦК КП(б)У про антира:
дянські угруповання від 08.10.1924 р. У доку:
менті вказувалося: рішення по доповіді про
антирадянські угруповання не приймати; 
передати її Політбюро ЦК КП(б)У для роз:
гляду та затвердження; стосовно УКП – взя:
ти курс на ліквідацію; політбюро ЦК КП(б)У
розробити план; це рішення вважати кон:
спіративним [16, с. 194]. 

Президія Виконкому Комінтерну утвер:
дила 14.12.1924 р. резолюцію про розпуск
УКП; причиною став націоналістичний ха:
рактер політичного руху, а також їх діяль:
ність, що, за висловлюваннями більшовиків,
була спрямована на розкол сил пролетарсь:
кої диктатури. 

Проведений аналіз дозволяє зробити ви�
сновок, що у радянській політико:правовій
системі України декларативно існувала бага:
топартійність, а на практиці реальною вла:
дою користувалася лише КП(б)У, яка, через
відверто антиукраїнську політику, не корис:
тувалася значною підтримкою серед укра:
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їнського суспільства у 1921–1929 рр. Проте
завдяки методам терору по відношенню до
політичної опозиції більшовикам вдалося
встановити політичну монополію та викорис:
тати в своїх цілях щирі прагнення українсь:
кого народу до змін у державно:правовому
житті. 
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Статья посвящена анализу роли политических движений в управлении государством, вза�
имодействия органов государственной власти с политическими партиями. 
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Существующий уровень развития юри:
дического образования и юридической
науки крайне несовершенен и факти:

чески может обеспечить лишь выдачу дипло:
мов о юридическом образовании и научной
степени, а не получение специалистами собст:
венно юридического образования или произ:
водство учеными открытий. Указанные не:
достатки призвана устранить разработанная
Т. Коросташовой в развитие соответству:
ющей позиции Ю. Ткача новая доктрина юри:
дического образования и науки1. 

Дальнейшая апробация одной из послед:
них вариаций данной доктрины и составляет
основную цель настоящей статьи.

Доктринальными предусловиями разра:
ботки новой доктрины получения юридичес:
кого образования и проведения научных ис:
следований являются, в первую очередь, ба:
зисные задачи юриспруденции и базисные
направления юридической деятельности,
когда в качестве первых выступает разработ:
ка эффективного, рационального и качест:
венного правового регулирования необходи:
мых сторон общественной жизни и средств
преодоления правонарушений, а вторых –
правотворческая (законотворческая: консти:
туционная, текущая; подзаконная: базисная,
корпоративная, локальная), правореализа:
ционная, антиделиктная, юридпедагогичес:
кая и юриднаучная деятельность2. В силу

этого существующая специальность «право:
ведение» пригодна для обозначения подго:
товки лишь части юристов:правоведов, а
вторая часть юристов (по сути антиделикто:
логи) должны появляться в результате обу:
чения по такой юридической специальности,
как «антиделиктология», что более правиль:
но осуществлять на основе следующей новой
доктрины юридического образования и на:
уки. В этом аспекте следует выделить такие
образовательно:квалификационные уровни
(далее – ОКУ), как базовый, специализиро:
ванный, магистерский и научный. Эти ОКУ
должны иметь единое направление подго:
товки юристов «юриспруденция» и объеди:
нять уже названные юридические специаль:
ности – «правоведение» и «антиделиктоло:
гия», которые должны иметь несколько спе:
циализаций, а при необходимости – субспе:
циализаций и даже ультраспециализаций. 

Правоведческими специализациями яв:
ляются юрисконсульт, нотариат, регистра:
тор актов гражданского состояния и другие,
а антиделиктными – судебная, прокуратур:
ная, следственнотурная, экспертнотурная,
адвокатурная, чекистатурная, парачекиста:
турная, ордистатурная, фискальнотурная,
таможеннотурная, эмчеэснотурная и другие
аналогично соответствующим названиям ан:
тиделиктных органов. 

Имеют право на существование такие
экспертные субспециализации, как кримина:
листическая, медицинская и психиатричес:
кая, когда в рамках криминалистической
экспертной субспециализации могут быть
такие ультраспециализации, как эксперты:
трассологи, эксперты:почерковеды, экспер:
ты:одорологи, эксперты:киносологи и другие,
в рамках психиатрической – эксперты:пси:

© А. Бідей,  2014

1Около двухсот лучших доктрин и концепций
юриспруденции научной школы профессора Аланки:
ра (приглашение к дискуссии) / Под ред. А. А. Кири:
ченко // Четвертый Пермский конгресс ученых:юрис:
тов: Междунар. науч.:практ. конф., г. Пермь, 18 октяб:
ря 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://permcongress.com/4thcongress/tezis.

2Там же. 
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хиатры, эксперты:психологи, эксперты:нар:
кологи и др. 

Более детальную систему экспертных
ультраспециализаций следует разработать на
основе предложенной А. Кириченко1 класси:
фикации экспертных исследований: 

1. Криминалистическая экспертиза (ис:
следование любых объектов, кроме тела, час:
тей, выделений и психики человека и связан:
ных с ними объектов, проводимое с примене:
нием любых специальных знаний, кроме юри:
дических, в целях получения антиделиктных
сведений); 1.1. Трассологическая; 1.2. Огне:
стрельного оружия, боеприпасов и следов
противоправного обращения с ними; 1.3. Ме:
ханического оружия, боеприпасов и следов про:
тивоправного обращения с ними; 1.4. Взрыв:
ного оружия, взрывных устройств и взрыв:
чатых веществ, средств подрыва и следов про:
тивоправного обращения с ними; 1.5. Авто:
техническая; 1.6. Одорологическая; 1.7. Био:
логическая; 1.8. Бухгалтерская; 1.9. Эконо:
мическая; 1.10. Технологическая; 1.11. Экс:
пертиза материалов, веществ и изделий из
них; 1.12. Товароведческая и др. 

2. Медицинская экспертиза: 2.1. Трассо:
логическая; 2.2. Иммунологическая; 2.3. Ци:
тологическая; 2.4. Токсикологическая; 2.5. Экс:
пертиза живых лиц; 2.6. Экспертиза трупа и
иных связанных с ним вещественных источ:
ников сведений и др. 

3. Психиатрическая экспертиза: 3.1. Пси:
хологическая (исследование особенностей
психики); 3.2. Психиатрическая (исследо:
вание отклонений и заболеваний психики);
3.3. Наркологическая (исследование алко:
гольной, наркотической, токсической и иной
вещественно:мотивированной зависимости,
в отличие от религиозной, националистичес:
кой, шовинистической, азартной, фанатской,
виртуальной, сексуального предпочтения и
иной невещественно:мотивированной зависи:
мости, что должно являться предметом иссле:
дования уже психиатрической экспертизы).

Следует выделять и систему ордистичес:
ких субспециализаций: ордист общей компе:
тенции, ордист борьбы с организованными
правонарушениями (далее – БОП), ордист
противодействия экономическим правона:
рушениям (далее – ПЭП), ордист противо:
действия незаконному обороту наркотиков
(далее – ПНОН), ордист противодействия
правонарушениям несовершеннолетних (да:

лее – ППН), ордист:техник, ордист:развед:
чик и ордист:контрразведчик. 

Т. Коросташова предлагает краткую ха:
рактеристику и порядок прохождения ОКУ
в развитие позиции Ю. Ткача2. 

Базовый ОКУ. После 3:летнего стаци:
онарного вузовского обучения присваивает:
ся квалификация «бакалавр юриспруден:
ции», не дающая права заниматься любым
направлением юридической деятельности,
но предоставляющая возможность выбрать
будущую юридическую специальность, спе:
циализацию, субспециализацию и продол:
жить образование. 

Специализированный ОКУ обеспечивает
присвоение после 2:летнего стационарного
вузовского обучения по избранной специ:
альности, специализации и субспециализа:
ции соответствующей квалификации уровня
специалиста, например, «специалист:анти:
деликтолог ордист общей компетенции» ли:
бо «специалист:правовед юрисконсульт по
пенсиям». Необходимость выделения опре:
деленной специализации и субспециализа:
ции должна обосновываться лишь тем, что
именно такой объем, разновидности теорети:
ческих знаний и уровень практических на:
выков необходим для качественного, эффек:
тивного и рационального проведения соот:
ветствующей юридической деятельности,
что не может быть получено и приобретено в
пределах иной близкой специальности (спе:
циализации) в течение 2:летнего стационар:
ного вузовского обучения. В противном слу:
чае несколько специализаций (субспециали:
заций, ультраспециализаций) должны соста:
вить единую специализацию (субспециали:
зацию, ультраспециализацию). Например,
вместо следственной, прокурорской и судеб:
ной специализации антиделиктной специ:
альности может быть единая судебно:проку:
рорско:следственная специализация. Специ:
ализированный ОКУ должен давать возмож:
ность работать по соответствующей специ:
альности, специализации, субспециализации
и ультраспециализации правоприменитель:
ного (в рамках правоведческого) или антиде:
ликтного направления. После 3:х или 5:ти
лет такой практики юрист может продол:
жить юридическое образование по той же
специальности, специализации и субспеци:
ализации по магистерскому ОКУ, если у него
возникает желание далее работать по право:
творческому (что необходимо уже при заня:
тии должности руководителя любого антиде:
ликтного органа, иного юридического учреж:
дения и даже любого иного юридического 
лица), юридобразовательному (т. е. осуще:

1Около двухсот лучших доктрин и концепций
юриспруденции научной школы профессора Аланки:
ра (приглашение к дискуссии) / Под ред. А. А. Кири:
ченко // Четвертый Пермский конгресс ученых:юрис:
тов: Междунар. науч.:практ. конф., г. Пермь, 18 октяб:
ря 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://permcongress.com/4thcongress/tezis. – С. 82–83. 2Там же. – С. 24–26.
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ствлять вузовское обучение соответствующих
юристов) или юриднаучному направлению. 

Когда у практического работника имеет:
ся желание продолжать работать по назван:
ным направлениям юридической деятель:
ности, в том числе по правоприменительно:
му или антиделиктному направлению (без за:
нятия должности руководителя органа), но
по иной специальности, специализации либо
субспециализации, следует, используя дип:
лом «бакалавр юриспруденции», вначале ос:
воить специализированный ОКУ по жела:
емой специальности, специализации и суб:
специализации. В случае достаточной близос:
ти существующей и желаемой специализа:
ции (субспециализации) обучение возможно
и в форме последипломного вузовского об:
разования, ибо доучиваться и получать до:
полнительные навыки может оказаться не:
обходимым по незначительному количеству
спецкурсов. 

Магистерский ОКУ. Задача состоит в при:
своении после 2:летнего стационарного ву:
зовского обучения квалификации «магистр:
правовед» либо «магистр:антиделиктолог»
по той специализации и субспециализации,
что и по специализированному ОКУ. 

Научный ОКУ. Порядок получения науч:
ных степеней и ученых званий целесообраз:
но реформировать в направлении независи:
мой от лицензирования и аккредитации ву:
зов публичной защиты диссертации в специ:
ализированном совете (именно ВАК как обо:
собленного контролирующего органа, а не
АК МОН Украины, члены которого должны
иметь здесь основное место работы и не мо:
гут быть совместителями учебных и научно:
исследовательских учреждений) единого на:
учно:педагогического звания: «доцент юрис:
пруденции» (при обосновании реально суще:
ственного вклада в науку); «профессор юрис:
пруденции» (когда разработаны основы но:
вой науки, теории, направления, базисной
концепции). 

Существующий же порядок может обес:
печить подготовку преимущественно «про:
цедурных ученых», т. е. таких, которым при:
своена научная степень не за соответству:
ющий результат, а за соблюдение лишь про:
цедуры «порядка …» ВАК Украины или АК
МОН Украины. В этой связи актуальны но:
вые требования к юридической квалифика:
ции руководителя высшего звена (Прези:
дент Украины, Премьер:министр Украины,
министры, иные руководители ведомств и
всеукраинских комитетов, народные депута:
ты и другие), которые фактически являются
полноценными субъектами правотворческой
деятельности и поэтому должны иметь хотя
бы второе высшее юридическое образование,
а 1/3 депутатского корпуса Верховной Рады

Украины – базовое высшее юридическое об:
разование, остальные депутаты – базовое
иное высшее и второе высшее юридическое
образование. Для руководителей среднего, т. е.
областного, и низового, т. е. районного, звена
представляется достаточно юридической под:
готовки в рамках учебного предмета «юрис:
пруденция», а не «правоведение», которая с
учетом изложенных базисных задач и объек:
тов юриспруденции представляется узкой. 

Новая концепция учебного предмета и
системы юридических учебных курсов Т. Ко:
росташова в развитие позиции Ю. Ткача1

представляет такой: учебным предметом оп:
ределенной юридической науки следует име:
новать такую совокупность учебного матери:
ала, главной целью которого является изуче:
ние положений данной юридической науки
и/или приобретение на основе этих положе:
ний необходимых практических навыков
и/либо их внедрение в юридическую практику. 

Учебный предмет любой юридической
науки состоит из эталонного учебного курса
и ретроспективного специального курса. На
основе эталонного учебного курса опреде:
ленной науки формируются базовый учеб:
ный курс и система специализированных и
магистерских специальных учебных курсов.
В контексте образовательного процесса базо:
вый учебный курс и названная система спе:
циальных курсов именуются учебными дис:
циплинами. В силу этого понятие «учебная
дисциплина» не является тождественным
понятию «учебный предмет». Последнее по:
нятие является сущностным суммативным
понятием, состоящим из системы разных
курсов по одному и тому же учебному пред:
мету одной и той же юридической науки. По:
нятие же «учебная дисциплина» представля:
ет собой отвлеченное наименование разных
частей учебного материала как одного, так и
разных учебных предметов, т. е. части как од:
ной юридической науки, так и разных юри:
дических наук. В силу этого выглядит недос:
таточно компетентным запрет МОН Укра:
ины планировать в нагрузку на одного пре:
подавателя более 200 лекционных часов и
более пяти учебных дисциплин. Ведь если
ограничение объема лекционных часов на
одного преподавателя еще и может быть при:
знано в некоторой степени обоснованным
(хотя и здесь возникают сомнения – можно
ли качественно подготовиться к такому объе:

1Около двухсот лучших доктрин и концепций
юриспруденции научной школы профессора Аланки:
ра (приглашение к дискуссии) / Под ред. А. А. Кири:
ченко // Четвертый Пермский конгресс ученых:юрис:
тов: Междунар. науч.:практ. конф., г. Пермь, 18 октяб:
ря 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://permcongress.com/4thcongress/tezis. – С. 27–28.



Т Е О Р І Я Д Е Р Ж А В И І П РА В А

70

7/20147/20147/20147/20147/20147/20147/20147/20147/20147/20147/20147/20147/20147/2014

му лекционного материала и какого уровня
лекции в этом случае будут проведены, если
это только не будут одни и те же лекции
большому количеству курсовых потоков), то
в качестве учебных дисциплин могут ока:
заться части учебного материала как одного
учебного предмета, так и разных. 

По логике следует запрещать одному
преподавателю планировать в нагрузку бо:
лее определенного количества учебных пред:
метов (когда и пять предметов выглядят дос:
таточно большим количеством, поскольку
ни одна из существующих юридических на:
учных специализаций не имеет такого коли:
чества предметов, следовательно, это будут
предметы разных научных специализаций,
что выглядит также алогичным), а не учеб:
ных дисциплин, когда в последнем случае
(при наличии более пяти учебных дисцип:
лин) в качестве ограничения должен высту:
пать лишь объем лекционных часов (хотя бы
все те же 200 часов). Ведь система специали:
зированных и магистерских специальных
курсов представляет собой детализацию оп:
ределенных положений одного или, как пра:
вило, ограниченного круга учебных предме:
тов. В силу этого разработчикам указанного
минвузовского запрета следовало бы смоде:
лировать ситуацию, когда один преподава:
тель имеет один базовый учебный курс или
даже часть его, но с объемом более 200 лек:
ционных часов (и такая ситуация является
стандартной для вузов, имеющих по 5 и бо:
лее групп или даже несколько потоков на
курсе), а второй преподаватель – 8 и более
специализированных специальных курсов
до 150 лекционных часов (что уже присуще
как раз вузам, имеющим одну–две группы на
курсе), но в пределах одного учебного пред:
мета, т. е. по одной и той же юридической на:
уке. В любом случае отождествление сущно:
стного суммативного понятия «учебный пред:
мет» и отвлеченного понятия «учебная дис:
циплина» на таком уровне государственного
управления и при наличии в Украине боль:
шого количества докторов педагогических
наук выглядит достаточно алогичным. 

Эталонный учебный курс на примере те:
орологии юриспруденции должен содержать
все новейшие положения теорологической
юридической науки «теорология юриспру:
денции» и призван стать основой для форми:
рования базового учебного курса и системы
специализированных и магистерских спец:
курсов. Этот учебный курс приобретает зна:
чение для выяснения состояния развития со:
ответствующей теорологической юридичес:
кой науки (что именно и на каком уровне на
этот момент исследовано) и для согласо:
вания проведения научных исследований.
Последние результаты диссертационных и

других фундаментальных исследований не
автоматически помещаются в этот учебный
курс; они могут быть помещены в ретро:
спективный специальный курс, если окажется,
что эти положения менее разработаны или
обоснованы, нежели аналогичные, получен:
ные ранее и уже находящиеся в эталонном
учебном курсе по теорологии юриспруденции.

Ретроспективный специальный курс дол:
жен содержать все устаревшие положения
науки «теорология юриспруденции», что
имеет значение для того, чтобы понять хро:
нологию и сущность исследования опреде:
ленных теорологических положений, а также
помочь более целенаправленно проводить
научные исследования. В этом и состоит спе:
циальное значение данного спецкурса в отли:
чие от системы специализированных и маги:
стерских спецкурсов, призванных в контек:
сте определенной специализации, субспе:
циализации или ультраспециализации спе:
циалистов либо магистров детализировать
определенные положения базового учебного
курса или изложить те положения эталонно:
го учебного курса, которые не были пред:
ставлены в базовом учебном курсе в силу то:
го, что имеют значение не для всех, а для оп:
ределенной либо определенных специаль:
ностей, специализаций, субспециализаций
или ультраспециализаций юристов. 

Базовый учебный курс должен содержать
взятые из эталонного учебного курса и соот:
ветствующим образом переработанные (ана:
логично кодификации) положения, которые
имеют значение для базовой теорологичес:
кой подготовки юристов любой из специаль:
ностей, специализаций, субспециализаций
или ультраспециализаций. 

В отличие от базового учебного курса и
ретроспективного специального курса, объем
и содержание системы специализированных
и магистерских специальных курсов по тео:
рологии юриспруденции определяется зада:
чами специализации (субспециализации,
ультраспециализации) по специализирован:
ному и магистерскому ОКУ. Не должно быть
ситуации, когда какие:то теорологические
положения, оставшиеся после укомплекто:
вания теорологического базового учебного
курса и системы всех специализированных и
магистерских специальных курсов, все же
оказались в эталонном учебном курсе нево:
стребованными. Такое положение дел может
свидетельствовать лишь о том, что соответ:
ствующие диссертационные и иные фунда:
ментальные научные исследования по тема:
тике данной науки были проведены только
ради собственно исследований и не имеют
практического значения ни для одной из спе:
циальностей, специализаций, субспециали:
заций или ультраспециализаций по любому
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из ОКУ. Такого рода положения теорологии
юриспруденции следует поместить в ретро:
спективный спецкурс. 

Специализированных и магистерских
специальных курсов должно быть столько,
сколько существует групп достаточно близ:
ких специализаций, субспециализаций и
ультраспециализаций специалистов:юрис:
тов и магистров:юристов в пределах разра:
ботанных и согласованных в ходе соответ:
ствующих научных дискуссий стандартов ву:
зовской юридической специальности, специ:
ализации, субспециализации и ультраспеци:
ализации. 

Разработка учебных курсов и спецкурсов
должна осуществляться специальной комис:
сией МОН Украины, согласовываться на
всеукраинской научно:практической конфе:
ренции. Такие учебные курсы и спецкурсы
должны быть едиными для всех отечествен:
ных юридических вузов. По завершению каж:
дого календарного года они должны обнов:
ляться в контексте новых диссертационных
и иных фундаментальных научных исследо:
ваний. 

Выводы 

Изложенная доктрина юридического об:
разования и юридической науки может быть
положена в основу соответствующей кор:
ректной и всесторонней научной дискуссии,
основным результатом которой должна стать
разработка общепринятых положений по ко:
ренному реформированию существующего со:
стояния юридического образования и юри:
дической науки. Как показывают последние
политические события на Украине, политики
запутались, или делают вид что запутались, в
трех соснах – в основополагающем природ:
ном праве народов на самоопределение и ис:
ходящих из понимания этого права катего:
риях «колонизация», «сепаратизм» и «терри:
ториальная неприкосновенность», посколь:
ку в основе разрешения этих проблем лежит
принцип «закон силы», а не принцип «сила
закона». Надлежащая же реализация прин:
ципа «сила закона» (базисного принципа пра:
вового государства) невозможна без надле:
жащего реформирования юридического об:
разования и юридической науки. 

Стаття надійшла до редакції 06.06.2014 р.

We consider the doctrinal development of the new doctrine preconditions legal education and re�
search. 

У статті розглядаються доктринальні передумови розроблення нової доктрини отримання
юридичної освіти та проведення наукових дослідів.
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Для органічного входження країни до
Європейського Союзу (далі – ЄС) за:
конодавча база та судочинство країни

мають бути готові до захисту прав і основопо:
ложних свобод громадян відповідно до цін:
ностей демократії, закладених в основу євро:
пейського співтовариства. Найбільш уразли:
вими серед прав і свобод людини є інформа:
ційні, що зумовлено різними рівнями розвит:
ку інформаційної та законодавчої сфер. Од:
ним із шляхів усунення цього дисбалансу є ви:
вчення досвіду країн ЄС, передусім тих, які
увійшли до цієї спільноти в останні роки. 

Проблеми захисту інформаційних прав 
і свобод людини у країнах ЄС досліджува:
ли В. Костицький, В. Манукян, П. Рабінович,
С. Шевчук та інші. Разом із тим спеціальних
досліджень, присвячених захисту інформа:
ційних прав і свобод людини судами Слове:
нії, немає. 

Мета цієї статті – порівняти конституційні
норми, що гарантують інформаційні права
та свободи, Словенії та України, дослідити
можливості Конституції Словенії на пред:
мет захисту інформаційних прав і свобод
людини в суді.

Республіка Словенія (далі – Словенія) –
самостійна держава, Конституція [1] якої
чинна з 23.12.1991 р. Преамбулу Конституції
Словенії складає «Основна конституційна
Хартія самостійності та незалежності», «Рес:
публіки Словенія», проголошена на основі
того, що СФРЮ, до складу якої входила
Словенія, не функціонувала як правова дер:
жава через грубі порушення прав людини.
Сербія – правова держава, заснована на де:
мократичних засадах, конституційних ґаран:
тіях прав і свобод людини відповідно до

міжнародних угод (Преамбула), яка з 2013 р.
є членом Європейського Союзу. Влада Сло:
венії належить народу і поділяється на зако:
нодавчу, виконавчу та судову (ст. 3). 

До законів і нормативних актів Словенії
Конституція ставить вимогу: відповідати
принципам міжнародного права та міжна:
родним договорам, учасником яких є Сло:
венія. Це забезпечує розвиток судочинства
на основі здобутків європейської демократії.
Крім того, безпосереднє використання ра:
тифікованих міжнародних договорів Сло:
венією (ст. 8) дає змогу іноземцям мати за:
гальновизнані в демократичному світі права 
й основні свободи, захищати їх у судах Сло:
венії на основі принципів міжнародного права. 

Правам людини й основним свободам у
Конституції Словенії присвячено розділ ІІ з
одноіменною назвою. У ньому рівні права та
свободи ґарантовані кожному, хто перебуває
в Словенії незалежно ні від яких факторів
(ст. 14). Здійснення прав людини й її основних
свобод відбувається безпосередньо на основі
Конституції, хоча законодавчо допустимий
інший порядок їх реалізації, у зв’язку з харак:
тером окремого права чи свободи, але передба:
чений Конституцією (абзаци 1–2 ст. 15). 

У Словенії допустиме обмеження прав
людини й основних свобод, а факторами об:
меження є права інших осіб і випадки, перед:
бачені Конституцією (абзац 3 ст. 15). Консти:
туцією Словенії ґарантований судовий захист
прав людини й основних свобод (аналогічно
до ст. 55 української Конституції «Права лю:
дини і громадянина захищаються судом»), а
також право на усунення наслідків їх пору:
шення. Таким чином, суди Словенії, встано:
вивши факт порушення прав людини чи ос:
новоположних свобод зобов’язані ще й усу:
нути наслідки таких порушень. Останнє за:
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безпечує взаємовплив судової гілки влади на
законодавчу та виконавчу в ім’я прав люди:
ни й основних свобод, що є важливим факто:
ром у розбудові демократії в усій державі. 

Основний Закон Словенії прогнозує по:
яву нових прав людини й основних свобод, які
в ньому ще не прописані. Ці права можуть
бути захищені законодавчими актами Сло:
венії, але не можуть бути обмежені на під:
ставі того, що їх не відображено в Конститу:
ції. Це можна підтвердити так: «Ніякі права
людини чи основні свободи, передбачені пра:
вовими актами, що діють в Словенії, не мо:
жуть бути обмежені на тій основі, що даною
Конституцією вони не визнаються чи визна:
чаються не в повній мірі» (абзац 5 ст. 15 Кон:
ституції Словенії). Особливо цінною є ця нор:
ма для захисту прав і свобод людини в суді,
якщо вони пов’язані з інформаційною сферою;
як правило, розвиток інформаційної сфери
суттєво випереджає правову. 

Оскільки інформаційні права людини на:
лежать до основоположних (задекларовано
Резолюцією 59(1) Генеральної Асамблеї ООН
[2] і засвідчено практикою Європейського
суду з прав людини (далі – ЄСПЛ)), інфор:
маційні права визначають базис демокра:
тії. Підтвердженням може бути прецедент
ЄСПЛ: свобода слова є однією з основних опор
демократичного суспільства [Хендісайд про:
ти Сполученого Королівства (Hendiside v. UK),
07.12.1976 р. Серія А, т. 24, с. 23, п. 49]. Таким
чином, процитована конституційна норма
Словенії забезпечила судовий захист тих ін:
формаційних прав і свобод, які з’являться 
у майбутньому й їх можливе обмеження буде
допустиме в рамках демократії. 

Українська Конституція визнає, що всі
люди є вільні та рівні у своїй гідності та пра:
вах (ст. 21), гарантує всім право на судовий
захист (ст. 55), рівність усіх учасників судо:
вого процесу перед законом і судом (ст. 129),
але вона не наголошує на рівності у відноси:
нах з органами влади та посадовцями. Таку ґа:
рантію пропонує ст. 22 Конституції Словенії:
всім гарантуються рівні права у процесі су�
дового розгляду та у відносинах з іншими дер�
жавними органами, органами місцевого са�
моврядування та носіями публічних повнова�
жень, які приймають рішення, що стосують�
ся прав, обов’язків та законних інтересів. На
нашу думку, саме така ґарантія з боку держа:
ви забезпечить дійсну рівність кожному в
гідності та правах. За наявності цього, право
на судовий захист у Словенії набуває повно:
ти: кожний має право на беззатримне прий�
няття рішень відносно його прав та обов’язків,
а також висунутих проти нього звинувачень
незалежним, безпристрастним, створеним
згідно із законом судом (ст. 23 Конституції
Словенії). 

Деякі конституційні статті Словенії сфор:
мульовані в узагальненому вигляді, незвич:
ному, порівняно з іншими країнами ЄС. В ок:
ремих із них не є очевидною інформаційна
складова. Разом із тим вони надійно захища:
ють певні інформаційні права людини. При:
кладом може бути ст. 33 Конституції Сло:
венії: гарантується недоторканність людської
особистості, фізична недоторканність, недо�
торканність особистого життя та прав осо�
бистості. Українська норма, яка захищає
особисте життя людини та права особистості,
сформульована так: «Ніхто не може зазнава:
ти втручання в його особисте і сімейне жит:
тя, крім випадків, передбачених Конститу:
цією України» (абзац 1 ст. 32). 

Хоча процитована норма Конституції
Словенії не наголошує на недоторканності
сімейного життя, вважаємо, що така гарантія
забезпечена. Як доказ можна використати тлу:
мачення ЄСПЛ: повага до особистого життя
має також включати певною мірою право вста�
новлювати та розвивати відносини з іншими
людьми [Німітц проти Німеччини (Niemietz
v. Gеrmany) від 16.12.1992 р., п. 29]. Що сто:
сується відображення в одній статті словен:
ської Конституції всіх видів гарантій прав
особистості, то вважаємо таке доцільним із
позиції судового захисту цих прав: розміщен:
ня в кількох нормах окремих гарантій особис:
тості призводить до неоднозначності форму:
лювання резолютивної частини рішення суду. 

Окремі статті Конституції Словенії ма:
ють очевидну та безпосередню спрямова:
ність на захист інформаційних прав і свобод
людини. Зокрема, гарантія таємниці листу:
вання й інших засобів спілкування визначе:
на так: таємниця листування та інших за�
собів спілкування гарантується; тимчасові
обмеження права на листування й інших за�
собів спілкування, а також на недоторкан�
ність особистого життя можуть здійснюва�
тися лише на основі закону та за постановою
суду, якщо це необхідно для відкриття чи ве�
дення кримінального процесу чи в інтересах
безпеки держави» (ст. 37). 

У Конституції України аналогічне право
сформульоване так: «Кожному гарантується
таємниця листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонденції. Винят:
ки можуть бути встановлені лише судом у
випадках, передбачених законом, з метою за:
побігти злочинові чи з’ясувати істину під час
розслідування кримінальної справи, якщо
іншими способами одержати інформацію не:
можливо» (ст. 31). 

Порівняння наведених норм дає підґрун:
тя для таких висновків: 

•• обидві норми є засобом правового за:
хисту від свавільного втручання державних
органів у право людини на листування й інші
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засоби спілкування; крім того, можливість
обмеження цього права «згідно із законом»
відповідає вимогам принципу верховенства
права, про що йдеться в преамбулі Конвенції
про захист прав людини і основоположних
свобод (далі – Конвенція) [2]; 

•• обмеження в обох випадках встановлю:
ється лише судом і не надає правової диск:
реції органам виконавчої влади у вигляді не:
обмежених повноважень, що було б несуміс:
ним із принципом верховенства права, як за:
значено у справі «Волохи проти України» (За:
ява № 23543/02) від 02.11.2006 р., п. 49; словен:
ська норма на перший план ставить тимча:
совість обмежень, чого немає у вітчизняній
статті. Це забезпечує першій вищий ступінь
демократичності, адже важливою умовою де:
мократії є зведення обмежень прав людини
до мінімуму. 

Із захистом інформаційних прав і свобод
людини пов’язана й інша норма, яка гарантує
таємницю персональних даних: таємниця
персональних даних гарантована. Заборо�
няється використання персональних даних,
що суперечать меті їх збору. Збір, обробка,
мета використання персональних даних, а
також нагляд за забезпеченням таємниці
персональних даних і охорона особистих да�
них регулюються законом. Кожний має право
на ознайомлення із зібраними про нього відо�
мостями та право на судовий захист у випад�
ку зловживання цими відомостями (ст. 38
Конституції Словенії). 

У Конституції України захист персональ:
них даних забезпечено (ст. 32): «Не допус:
кається збирання, зберігання, використання
та поширення конфіденційної інформації
про особу без її згоди, крім випадків, визна:
чених законом, і лише в інтересах національ:
ної безпеки, економічного добробуту та прав
людини. 

Кожний громадянин має право знайоми:
тися в органах державної влади, органах міс:
цевого самоврядування, установах і організа:
ціях з відомостями про себе, які не є держав:
ною або іншою захищеною законом таєм:
ницею. 

Кожному гарантується судовий захист
права спростувати недостовірну інформацію
про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати
вилучення будь:якої інформації, а також пра:
во на відшкодування матеріальної і мораль:
ної шкоди, завданої збиранням, зберіганням,
використанням та поширенням такої недос:
товірної інформації». 

Спільним в обох нормах є те, що таємни:
ця персональних даних гарантована та регу:
люється законом. Причинами оскарження
зібраних персональних даних у суді можуть
бути: збір даних, що не відповідає меті збору;
порушення правил зберігання й охорони пер:

сональних даних; ненадання змоги будь:ко:
му на ознайомлення із зібраними про нього
відомостями; наявність зловживання персо:
нальними даними. 

Відмінність норм, що розглядаються, зво:
диться до того, що: українська стаття допус:
кає спростування в суді не тільки персональ:
ної інформації про себе, а й тієї, яка стосуєть:
ся його сім’ї; у більшості випадків українська
Конституція вимагає згоди особи, з персо:
нальними даними якої вчиняються певні дії;
словенська посилається на те, що операції з
персональними даними регулюються зако:
ном; на основі вітчизняної норми допуска:
ється оскарження в суді будь:яких маніпуля:
цій із недостовірною інформацією про персо:
нальні дані; українська норма уточнює су:
б’єктів збору персональних даних і детально
конкретизує тих, хто може здійснювати збір
персональних даних без згоди особи, мету
цього збору. Це дозволяє стверджувати, що
право на захист персональних даних в Укра:
їні більш деталізоване, захищене та демокра:
тичне; судам України легше орієнтуватись у
тому, яку норму порушено. 

Свобода висловлювання думки за Консти:
туцією Словенії прописана так: гарантуєть�
ся свобода висловлювання думки, свобода сло�
ва та публічного виступу, друку та інших за�
собів масової інформації. Кожний має право
вільно збирати, отримувати та поширювати
інформацію і думки. 

Кожний має право на отримання інфор�
мації публічного характеру, яка становить
його заснований на законі правовий інтерес,
за винятком випадків, встановлених законом
(ст. 39). 

В Конституції України згадана свобода
прописана так (ст. 34): «Кожному гаранту�
ється право на свободу думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів і переконань. 

Кожен має право вільно збирати, зберіга�
ти, використовувати і поширювати інфор�
мацію усно, письмово або в інший спосіб – на
свій вибір. 

Здійснення цих прав може бути обмежене
законом в інтересах національної безпеки, те�
риторіальної цілісності або громадського по�
рядку з метою запобігання заворушенням чи
злочинам, для охорони здоров’я населення, для
захисту репутації або прав інших людей, для
запобігання розголошенню інформації, одер�
жаної конфіденційно, або для підтримання
авторитету і неупередженості правосуддя». 

Оскільки право «публічного випадку,
друку та інших засобів масової інформації»
словенської норми ідентичне тому, що заде:
кларовано в українській нормі як «вільне ви:
раження своїх поглядів та переконань» і на
операції з інформацією «усно, письмово або
в інший спосіб – на свій вибір», стверджуємо,
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що громадянам обох держав право, яке роз:
глядається, гарантоване. Право на отримання
інформації публічного характеру, забезпече:
не другим абзацом словенської статті, у Кон:
ституції України не відображене. 

В обох державах згадане право може бути
обмежене. При цьому Конституція Словенії
посилається на закон держави, а українська
перелічує можливі випадки такого обмеження. 

Серед статей заслуговує на увагу ст. 40
Конституції Словенії, пов’язана з правом на
оскарження та відповідь стосовно публічно:
го повідомлення: гарантується право на ос�
карження публічного повідомлення, що пору�
шує право чи інтерес особи, організації чи ор�
гану, а також право відповіді на опубліковану
інформацію. Подібної норми в Конституції
України немає. Частково перелічені гарантії
словенської норми відображені в раніше зга:
даній вітчизняній ст. 32 (абзац 4), проте вони
стосуються захисту тієї публічної інформації
й її спростування, яка торкається самої особи
і членів її сім’ї. У словенській ідеться про ос:
карження та відповідь будь:якого публічно:
го повідомлення, яке порушило не тільки
право особи, а й інтерес (що не є інформаці:
єю про особу). Тому є підстави вважати, що
право на оскарження публічного повідом:
лення у Конституції Словенії ширше, ніж у
Конституції України. Разом із тим, закладені
словенською Конституцією гарантії, які не
відображені в Основному Законі України,
знаходять своє часткове відображення: в За:
коні України «Про доступ до публічної ін:
формації», ст. 24 якого дає підстави для при:
тягнення до відповідальності за порушення
законодавства про доступ до публічної ін:
формації (винні несуть відповідальність за
оприлюднення недостовірної, неточної або
неповної інформації); в Законі України «Про
друковані засоби масової інформації (пресу)
в Україні», ст. 37 якого передбачено спросту:
вання інформації про особу; в Законі Укра:
їни «Про внесення змін до Закону України
«Про інформацію», ст. 31 якого «Відшкоду:
вання матеріальної і моральної шкоди» пе:
редбачає спростування недостовірної інфор:
мації про особу. Усі три перелічені закони
України не гарантують права на оскарження
будь:кому, чиї інтереси порушено. Ствер:
джуємо, що з позиції судового захисту інфор:
маційне право на оскарження публічного
повідомлення в Словенії є ширшим і демо:
кратичнішим за вітчизняне: якщо в публіч:
ному повідомленні порушено інтерес особи,
цей факт вона може оскаржити в суді, тим са:
мим вплинувши на події, відображені в пуб:
лічному повідомленні. 

Конституція Словенії (ст. 45) гарантує
право, яке відноситься до інформаційних, а
саме право на звернення: кожний громадянин

має право на звернення (петиції) й інші іні�
ціативи загального значення. Подібне право 
у вітчизняній Конституції забезпечено так:
«Усі мають право направляти індивідуальні
чи колективні письмові звернення або осо:
бисто звертатись до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та посадо:
вих і службових осіб цих органів, що зобов’я:
зані розглянути звернення і дати обґрунтова:
ну відповідь у встановлений законом строк»
(ст. 40). 

Порівняння наведених норм свідчить, що
згідно з вітчизняною допустиме звернення
(петиція) й інші ініціативи не тільки з пи:
тань загального значення, а й з особистих, що
забезпечує ширші можливості у гарантуван:
ні згаданого права. Крім того, вітчизняна нор:
ма зобов’язує на розгляд звернення, обґрун:
товану відповідь заявнику (заявникам) у
встановлений законом термін, що надає кон:
кретні підстави захисту права кожного в суді. 

Слід зазначити, що індивідуальні чи ко:
лективні письмові звернення до органів дер:
жавної влади, самоврядування й їх поса:
довців, передбачені в Конституції України,
включають не тільки інформаційні запити, а
й пропозиції; в конституційній нормі Слове:
нії останні постають як ініціативи тільки за:
гального значення, що суттєво звужує право,
що розглядається. 

На відміну від Конституції України, сло:
венська включає в розділ «Права людини й
основні свободи» норму «Права дітей»: діти
користуються особливим захистом і турбо�
тою. Діти здійснюють права людини та ос�
новні свободи відповідно до свого віку та рівня
зрілості (ст. 56). На основі наведеної норми
можна стверджувати, що інформаційні права
та свободи дітям у Словенії гарантовані, хоча
вони більш обмежені віковими особливостями. 

Право на свободу творчості та доступу до
культурних цінностей, гарантоване в Україні
ст. 54 Конституції, у Словенії визначене так:
гарантується свобода наукової та художньої
творчості (ст. 59). Попри те, що словенська
норма сформульована як така, що не має об:
межень, інша стаття вводить певні санкції як
на згадане право, так і на інші інформаційні
права. Це «Заборона закликів до нерівно:
прав’я та нетерпимості, а також закликів до
насилля і війни»: неконституційні будь�які
заклики до національного, расового чи іншого
нерівноправ’я, а також розпалювання націо�
нальної, расової, релігійної чи іншої ненависті
та нетерпимості. Неконституційні будь�які
заклики до насилля чи війни (ст. 63). 

Свобода творчості та доступ до культур:
них цінностей, виражена ст. 54, Конституції
України, допускає обмеження. Вони ґрунту:
ються на конституційній нормі ст. 34, адже по:
в’язані з вільним вираженням своїх поглядів
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The article deals with the representation of information rights and liberties of a man, their judicial
defence, the Constitution of the Slovenia. 

В статье анализируются информационные права и свободы человека, их судебная защита и
особенности судопроизводства в Конституции Словении. 

і переконань. Вітчизняні суди змушені ви:
конувати подвійну роботу: спочатку доводи:
ти, що певний факт, наприклад – художня
картина, є закликом до нерівноправ’я, а по:
тім, – що факт порушує інтереси національ:
ної безпеки. 

Словенська норма відразу встановлює
причину санкцій держави на свободу твор:
чості, що полегшує розгляд у суді. Зокрема,
картина, яка пропагує фашизм, судом вважа:
ється закликом до расового нерівноправ’я (од:
нозначно), що значно спрощує процесуальну
сторону розгляду справи та регулятивну час:
тину рішення (посилається на неоспорюва:
ний факт). 

Право на здорове довкілля й інформацію
про його стан, що відображена в українській
Конституції у ст. 50 («Кожен має право на
безпечне для життя і здоров’я довкілля та на
відшкодування завданої порушенням цього
права шкоди. Кожному гарантується право
вільного доступу до інформації про стан дов:
кілля, про якість харчових продуктів і пред:
метів побуту, а також право на її поширення.
Така інформація ніким не може бути засек:
речена»). 

У Конституції Словенії це право регла:
ментується так: кожен відповідно до закону
має право на здорове оточуюче середовище.
Держава турбується про охорону оточуючо�
го середовища. З цією метою закон встанов�
лює умови та порядок здійснення господарсь�
кої й іншої діяльності. Закон встановлює умо�
ви та відшкодування збитків, нанесених ото�
чуючому середовищу (ст. 72). Враховуючи цю
норму та наведене словенське право на пе:
тицію (ст. 45), можна стверджувати, що в Сло:
венії кожному гарантоване право на здорове
довкілля й інформацію про його стан. Від:
мінність між українською та словенською
нормами існує та зводиться до такого: 

•• українська норма до інформації про стан
довкілля відносить ще й інформацію про
якість харчових продуктів, предметів побуту,

а також право на її поширення; подібного пра:
ва словенська Конституція не містить; 

•• українська Конституція не допускає, що
інформація про стан довкілля, якість харчо:
вих продуктів і предметів побуту може бути
засекречена, а в словенській подібне не роз:
глядається зовсім. 

Отже, є всі підстави стверджувати, що пра:
во людини на здорове довкілля й інформа:
цію про його стан в Україні є ширшим, не об:
межується та простіше обстоюється у суді. 

Висновки 

Порівняння конституційних норм Сло:
венії та України, які забезпечують захист ін:
формаційних прав і свобод людини, дозволи:
ло оцінити особливості захисту цих осново:
положних прав у суді. З’ясовано, що суди
Словенії у захисті інформаційних прав і сво:
бод людини орієнтуються на відповідність
норм загальновизнаним демократичним прин:
ципам. Помічено дві тенденції: безпосереднє
використання міжнародних договорів у судах
ставить в однакові умови громадян України
й іноземців у питаннях захисту інформацій:
них прав і свобод; у таких самих умовах бу:
дуть українці, що перебувають за кордоном;
наявність права на усунення в суді наслідків
порушення прав людини та основоположних
її свобод забезпечує прямий вплив судів як
на законодавчу, так і на виконавчу влади; має
місце взаємодоповнення влад для утверджен:
ня демократії. 
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Усучасній криміналістичній теорії мо:
делювання метод пізнання розгляда:
ється як потужний інструмент, що до:

зволяє оптимізувати й удосконалити діяль:
ність слідчого під час розслідування злочинів.
Дослідженню різних аспектів застосування
моделювання в слідчій та експертній прак:
тиці присвячені роботи І. Алабужева, О. Ау:
бакірова, А. Баянова, Т. Волчецької, Г. Густо:
ва, В. Колдіна, О. Логвиненко, І. Лузгіна, М. По:
льового, О. Ратінова, М. Хлинцова та інших
відомих учених. Разом із тим залишаються не:
достатньо дослідженими практичні аспекти
використання методу моделювання під час про:
ведення окремих слідчих дій. У цьому плані
заслуговує на увагу така слідча дія, як пере:
вірка показань на місці. 

Метою цієї статті є вдосконалення про:
цедури дослідження та фіксації інформації
під час перевірки показань, розроблення на
цій основі практичних рекомендацій для
слідчих органів України. 

Перевірка показань на місці використо:
вує специфічний метод дослідження пока:
зань із метою їх перевірки – метод зіставлення.
Цей метод передбачає одночасне досліджен:
ня та порівняння інформації з декількох
різних джерел: показання, пояснення, демон:
страція обстановки й окремих дій. Адже пере:
вірка показань належить до слідчих дій, що
спрямовані на відображення складних об’єк:
тів, створюваних слідчим через об’єднання й
одночасне сприйняття ізольованих джерел
інформації, які в природі в такому інтегрова:
ному вигляді не існують (інтеграція обста:
новки на місцевості з показаннями особи, а
іноді й з демонстрацією нею своїх дій) [1, с. 50].

Використання такого достатньо складного
методу дослідження вимагає системного під:
ходу до вивчення інформації, що перевіря:
ється, та фіксації отриманих при цьому ре:
зультатів. Систематизація інформації перед:
бачає реалізацію синтетичної функції, пов’я:
заної з об’єднанням інформації з різних по:
токів у специфічні комбінації відповідно до
об’єктивно існуючих між ними закономірних
зв’язків [2, с. 117]. 

Слід зазначити, що систематизацію ін:
формації необхідно здійснювати ще на етапі
підготовки до цієї слідчої дії. В іншому ви:
падку існує ризик не отримати цінну інфор:
мацію під час її проведення. Слідчий пови:
нен мати докладне уявлення про те, що саме
необхідно перевірити на місці, наприклад по:
інформованість про місце розташування пев:
них об’єктів, про які повідомлялося в пока:
заннях, спосіб здійснення окремих дій, роз:
ташування учасників події в конкретний мо:
мент тощо. Рекомендується скласти розгорну:
тий письмовий план майбутньої слідчої дії. 

У криміналістичній літературі зазнача:
ється про залежність процесу планування від
ситуацій слідчої дії, оскільки вибір тактики
перевірки показань на місці залежить від них
[3, c. 37–38]. На нашу думку, необхідно врахову:
вати дві можливі ситуації: коли даних про роз:
слідувану подію, обставини якої будуть пред:
метом перевірки показань, і про те місце, де во:
ни відбувалися, достатньо; коли зібрані ма:
теріали дають про зазначене мінімальні відо:
мості. План має бути таким, щоб забезпечити
використання у процесі проведення перевірки
показань на місці всіх матеріалів, що стосу:
ються розслідуваної події, місця, де вона відбу:
валася, а також отримати необхідну інфор:
мацію від особи, показання якої перевіряються.
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У криміналістичній літературі назива:
ються різні елементи планування цієї слідчої
дії [4, c. 40, 5, c. 228]. Ми вважаємо, що воно
починається з визначення мети слідчої дії.
На наступному етапі слідчий здійснює виок:
ремлення у показаннях підозрюваного конк:
ретних частин, фрагментів, які передбачається
перевірити, а також відповідних цим фраг:
ментам вузлів в обстановці місця події – «опор:
них пунктів». 

Опорний пункт є ключовим терміном,
який пояснює взаємозв’язок між ідеальними
слідами (слідами події в людській пам’яті) та
фактичною обстановкою на місці події. Зазна:
чена слідча дія дозволяє виявити та зафіксу:
вати цей взаємозв’язок; при цьому характер ос:
таннього є новою самостійною інформаційною
структурою. Таким чином, опорний пункт –
це найбільш значимі вузли й елементи обста:
новки у взаємозв’язку із встановленими об:
ставинами події, які потрібно перевірити. 

На нашу думку, оптимальний варіант пла:
ну перевірки показань на місці, може мати
такий вигляд: 

•• наявні в справі матеріали; 
•• опорні пункти; 
•• обставини, що підлягають з’ясуванню; 
•• питання особі, показання якої перевіря:

ються; 
•• тактичні прийоми. 
Систематизація (упорядкування) інфор:

мації необхідна також безпосередньо під час
проведення слідчої дії. Особа, показання якої
перевіряються, в присутності слідчого фак:
тично створює криміналістичну модель події
(реконструює подію). Суттєво, що ця модель
будується на підставі показань, які перевіря:
ються. А сама модель виступає інструментом
для перевірки показань. Перевагою такого
способу перевірки показань є наочність та
ілюстративність моделі. Слідчий сприймає
реальне місце, предмети, сліди, а також по:
яснення та дії особи, показання якої переві:
ряються. При цьому побудована у свідомо:
сті слідчого уявна модель події доповнюєть:
ся сприйнятими образами справжньої об:
становки, а також поясненнями та діями цієї
особи. 

Одночасно слідчий перевіряє фактичні
дані, що містяться в цій моделі, на предмет
відповідності наявній обстановці на місці по:
дії. Він упевнюється в існуванні самого міс:
ця, об’єктів і орієнтирів, стає очевидцем дій,
які демонструються особою, показання якої
перевіряються. Тому неодмінною умовою
ефективності та вірогідності результатів та:
кої перевірки є дослідження і фіксація фак:
тичної обстановки місця події для підтвер:
дження правильності показань, що перевіря:
ються; в іншому випадку вона позбавляється
будь:якого сенсу [6, c. 14]. 

У теорії криміналістики не вироблено
єдиної позиції щодо значення матеріальної
обстановки як джерела інформації при цій
слідчій дії. Більше того, деякі вчені:кримі:
налісти вважають, що обстановка при пере:
вірці показань на місці не вивчається взагалі
[7, c. 353–354]. Ми не можемо погодитися з
цією думкою, оскільки слідча дія, що розгля:
дається, є способом перевірки фактичних да:
них за допомогою їх зіставлення з матеріаль:
ною обстановкою. Межі вивчення обстанов:
ки при перевірці показань на місці цілком за:
лежать від того, наскільки одержана інфор:
мація пов’язана із змістом показань, що пере:
віряються, в якому ступені вона дозволяє оці:
нити їх вірогідність. При з’ясуванні питання
про межі вивчення обстановки при перевірці
показань на місці необхідно враховувати, що
необхідна слідчому інформація міститься не
в ізольовано або поперемінно сприйманих
джерелах (обстановці або поясненнях особи,
показання якої перевіряються), а в співвідно:
шенні інформації з цих джерел [8, c. 120]. Об:
становка й усні пояснення допитаної особи
під час цієї слідчої дії використовуються як
єдине складне джерело інформації. Це ви:
значає специфіку інформаційної структури
перевірки показань на місці. На нашу думку,
у процесі її проведення обстановка є не само:
стійним джерелом інформації, а результатом
демонстрації з боку особи, показання якої
перевіряються. Обстановка досліджується
слідчим у тому вигляді, як її демонструє ця
особа. Іншими словами, у поле зору слідчого
потрапляють лише ті елементи обстановки,
на які вказує допитана особа на підтверджен:
ня своїх показань. Слідчого при цьому ціка:
вить, де саме відбувався той або інший епізод
події, яким шляхом пересувався підозрюва:
ний, де саме розташовані об’єкти, про які по:
відомлялося в його показаннях, яким чином
виконувалися ті чи інші дії в реальних умо:
вах на місці події. Н. Гуковська вважає що,
при проведенні слідчої дії, що розглядається,
уточнюється, де і як відбулася подія [9, c. 37].
Якщо особою, показання якої перевіряються,
демонструються окремі дії, то рухи сприйма:
ються слідчим не ізольовано від навколиш:
нього оточення, а в нерозривному зв’язку з ним. 

При проведенні перевірки показань на
місці у протоколі та за допомогою інших спо:
собів фіксації необхідно зафіксувати демон:
страцію особою, показання якої перевіряють:
ся, обстановки, орієнтири й ознаки об’єктів,
що демонструються. Вивчення обстановки
місця події в повному обсязі, виявлення та
вилучення речових доказів не є елементами
процесу пізнання перевірки показань на місці,
оскільки вони належать до іншої слідчої дії –
огляду місця події. Р. Бєлкін зазначає, що
при перевірці показань місце, зазначене пі:
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дозрюваним, як правило, ретельно огляда:
ється слідчим із метою виявлення на ньому
вказаних цією особою ознак [10, c. 8]. 

У теорії криміналістики як різновид ма:
теріального моделювання розглядається кри:
міналістична реконструкція. Під реконструк:
цією розуміють відтворення первісного ста:
ну обстановки або окремого об’єкта, його ок:
ремих ознак із метою розв’язання спеціальних
завдань розслідування [11, c. 129]. Відтворен:
ня ситуації (матеріальної обстановки місця
події, механізму взаємодії людей) може в ок:
ремих випадках бути змістом цієї слідчої дії.
На відміну від слідчого експерименту, рекон:
струкція при перевірці показань на місці
проводиться саме особою, показання якої пе:
ревіряються, і в місці, де відбувалася подія.
Результат реконструкції фіксується в прото:
колі, і може бути в подальшому використа:
ний, наприклад, для порівняння з протокола:
ми перевірок показань на місці інших підо:
зрюваних по справі. Отже, ці результати ма:
ють цілком самостійне значення. При цьому
процес реконструкції охоплюється безпосе:
редньо змістом перевірки показань на місці. 

Реконструкція ситуації події може охоп:
лювати такі різновиди: 

•• відтворення первісного розташування
предметів у просторі; 

•• відтворення розташування учасників
події;

•• реконструкція окремих дій учасників. 
Заслуговує на увагу можливість здійснен:

ня реконструкції ситуації під час перевірки у
двох формах: речовинній і графічній. Так, у кри:
міналістичній літературі рекомендується з
метою перевірки поінформованості запропо:
нувати особі, показання якої перевіряються,
описати обстановку на місці «з випереджен:
ням» [12, с. 283]. Суть цього тактичного при:
йому полягає в тому, що ознаки окремих
об’єктів на місці пояснюються підозрюваним
заздалегідь, тобто до того, як учасники слід:
чої групи зможуть їх спостерігати. М. Хлин:
цов вважає такий спосіб дії ефективним для
перевірки поінформованості особи, показан:
ня якої перевіряються, в обстановці на місці
події [13, c. 82]. На нашу думку, доцільно за:
пропонувати підозрюваному зобразити про:
сторове розташування предметів графічно,
наприклад, на схемі, що забезпечить слід:
чому можливість порівняти цю інформацію з
наявною обстановкою після прибуття в пункт,
указаний підозрюваним. 

Заслуговує на увагу тактичний прийом
під назвою «макетування», запропонований
деякими науковцями [14, c. 188–189; 15, c. 65].
Макетування полягає у реконструкції речо:
вої обстановки, яка провадиться особою, по:
казання якої перевіряються, для перевірки її
поінформованості про обстановку місця, де

було вчинено злочин. Перед початком пере:
вірки слідчий у присутності понятих цілком
або значною мірою змінює обстановку, про
що особа, показання якої перевіряються, обо:
в’язково попереджається [16, c. 58; 17, c. 25].
Потім ця особа відновлює обстановку в тому
вигляді, який вона мала на момент учинення
злочину. 

У криміналістичній літературі рекомен:
дується при показі підозрюваним місця події
та стану обстановки використовувати трафа:
рети, тобто умовні зображення відповідних
предметів [16, c. 58]. Пізнавальне значення
зазначеного тактичного прийому полягає в
тому, що отримані таким чином відомості
про стан обстановки в момент вчинення зло:
чину, зіставлені з наявними в розпорядженні
слідчого даними про первісну обстановку,
дозволяють виявити так звану причетну по:
інформованість особи, показання якої пере:
віряються [8, c. 124]. 

Важливу роль відіграє розгляд питання
інформаційного значення й особливостей фік:
сації демонстрації особою, показання якої пе:
ревіряються, окремих дій [4, c. 10]. Інфор:
маційне значення демонстрації окремих дій
допитаною особою полягає в тому, що вона
дозволяє слідчому досліджувати динаміку
події. А. Дулов зазначає, що в результаті де:
монстрації людина наочно переконується в
певних процесах і результатах, які настають
[18, c. 171]. Найточніше, на нашу думку, по:
яснює інформаційне значення демонстрації дій
при перевірці показань на місці С. Шейфер.
Він указує, що дії, які демонструються особою,
показання якої перевіряються, наочно, в об:
разній формі зображують подію або її елемен:
ти, що дає можливість точніше та повніше, ніж
при словесному повідомленні, передати інфор:
мацію про подію [8, c. 132]. Окремі автори вва:
жають, що при демонстрації дій у процесі пе:
ревірки показань на місці може виявитися
фактична неможливість окремих обставин, що
фігурують у показаннях, даних особою на до:
питі (наприклад, неможливість досягти певно:
го пункту, хоча підозрюваний показує, що він
рухався саме цією дорогою) [19, c. 14]. 

Таким чином, результати демонстрації осо:
бою, показання якої перевіряються, обстанов:
ки й окремих дій виступають складовим еле:
ментом інформаційної структури перевірки
показань на місці, внаслідок чого повинні фік:
суватися не тільки у протоколі цієї слідчої дії, а
й за допомогою інших способів фіксації. Вва:
жаємо за доцільне в даному випадку застосу:
вання фотозйомки та відеозапису. 

Висновки 

Особливостями процесу пізнання під час
перевірки показань на місці є активне вико:
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ристання методу моделювання. Моделюван:
ня використовується як під час підготовки,
так і безпосередньо при проведенні цієї слід:
чої дії. В комплексі з іншими методами, зо:
крема зіставленням, спостереженням, спілку:
ванням, моделювання дозволяє оцінити віро:
гідність показань, що перевіряються. Цей ме:
тод може мати домінуюче значення у випад:
ках, коли для перевірки показань необхідно
відновити матеріальну обстановку або ме:
ханізм взаємодії людей, предметів, і це вияв:
ляється в тактиці слідчої дії через застосу:
вання тактичних прийомів. Останні доціль:
но використовувати в системі. Існує необхід:
ність систематизації інформації як на етапі
підготовки, так і під час проведення перевірки
показань на місці. 
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The article is devoted to the problems of systematization of the information during verifying testi�
mony at the crime scene. The ways of increase of efficiency of the procedure and fixing of the results
of these investigatory action are offered. 

Статья посвящена проблемам систематизации информации при проверке показаний на
месте, поиску путей повышения эффективности процедуры и фиксации результатов этого
следственного действия.
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Усистемі засобів, що використовуються у
протидії злочинності, важливе місце по:
сідає кримінальне покарання, застосу:

вання якого має забезпечити відновлення со:
ціальної справедливості, виправлення засудже:
ного та попередження вчинення нових злочи:
нів. Без реального виконання покарання немож:
ливо досягти поставленої мети. Належна реалі:
зація призначеного за вироком суду покарання
є необхідною умовою забезпечення здійснення
правосуддя в державі. Важливе значення, крім
процесуальних і кримінально:виконавчих засо:
бів, має цілісна, соціально мотивована та науко:
во обґрунтована кримінально:правова регламен:
тація відповідальності за ухилення від відбуван:
ня покарання. Адже оцінка ефективності право:
суддя залежить від забезпечення справедливос:
ті постановленого вироку суду, якості його вико:
нання, які, у свою чергу, зумовлюються змістом
об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. 

Ефективність забезпечення реалізації кримі:
нальної відповідальності за ухилення від відбу:
вання покарання, не пов’язаного з позбавлен:
ням волі, значною мірою залежить від повноти
та всебічного висвітлення обов’язкових ознак, що
характеризують особу як суб’єкта даного зло:
чину. Разом із тим як свідчить аналіз наукових
джерел і судової практики, у застосуванні кримі:
нально:правової норми, що передбачає відпові:
дальність за ухилення від покарання, не пов’яза:
ного з позбавленням волі (ст. 389 Кримінально:
го кодексу (далі – КК) України), існують склад:
нощі, зумовлені недосконалістю конструкції
складу злочину, зокрема, у визначенні суб’єкта.
На думку І. Яковець, законодавець через велику
завантаженість не має можливості оперативно
змінювати законодавство і тому у сфері вико:
нання кримінальних покарань судова практика
набуває чи не найбільшого важеля впливу на ці

відносини, бо специфіка правового становища за:
суджених обмежує можливості відомчого врегу:
лювання певних питань [1]. Але, на жаль, аналіз
окремих рішень Верховного Суду України до:
водить, що висловлені ним у прийнятих рішен:
нях правові позиції не тільки не полегшують
правозастосування й оптимізацію практики ви:
конання кримінальних покарань, а й призводять
до порушення базових положень відповідних га:
лузей наукових знань, створюють штучні та на:
думані проблеми для практичної реалізації за:
конодавчих положень. 

Відсутність єдиного підходу до визначення
суб’єкта ухилення від покарання, не пов’язано:
го з позбавленням волі, зумовила постановлен:
ня судами різних за змістом рішень у подібних
обставинах вчинення злочинів. В одних випадках
ухилення взагалі не тягне кримінальної відпові:
дальності, в інших – щодо притягнених до від:
повідальності осіб постановлені обвинувальні ви:
роки. Має місце також механічна заміна одного
виду покарання іншими без посилення караль:
ного впливу. 

Питанням суб’єкта злочинів проти право:
суддя присвятили увагу такі провідні вчені, як
М. Бажанов, А. Друзін, П. Єлізаров, Т. Кондрашо:
ва, В. Кудрявцев, Ю. Кулешов, Я. Кульберг, Н. Нос:
кова, О. Сахаров, Є. Смірнов, І. Тяжкова (Чер:
них) та інші. Зміст ознак, що характеризують
суб’єкта ухилення від покарання, не пов’язаного
з позбавленням волі, досліджували С. Іванова,
О. Тимофієва, І. Губко. 

Мета цієї статті полягає у розгляді специфіки
й ознак суб’єкта ухилення від покарання, не по:
в’язаного з позбавленням волі. 

Суб’єктивний склад злочинів проти право:
суддя значною мірою визначається межами пра:
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восуддя як особливої сфери державно:право:
вих відносин, в яких їх учасники володіють пев:
ними специфічними якостями. Залежно від цих
якостей виділяються певні категорії осіб, які
можуть виступати як суб’єкти злочинів, що роз:
глядаються. Більшість злочинів проти правосуд:
дя вчинюються не просто спеціальними, а конк:
ретними або спеціально:конкретними суб’єкта:
ми злочинів. У такого роду випадках закон має
на увазі лише осіб, які виконують певні спе:
ціальні обов’язки [2, с. 193], вчиняють злочин у
зв’язку з порушенням більш конкретно визна:
чених спеціальних обов’язків [3]. В. Орлов на:
зиває їх спеціально:конкретними, зазначаючи,
що термін «конкретні суб’єкти» передбачає ре:
ально існуюче явище. Передбачити в законі, хто
конкретно може бути суб’єктом певного злочи:
ну, неможливо. Найменування «спеціально:кон:
кретні» вказує, що суб’єктом може бути не будь:
яка людина, яка вчинила злочин у зв’язку з не:
виконанням спеціальних обов’язків, а лише осо:
ба, яка вчинила злочин в обставинах порушен:
ня конкретно визначених спеціальних обов’яз:
ків [3, с. 178–179]. У злочинах проти правосуд:
дя таких спеціально:конкретних суб’єктів, на
думку М. Бажанова, три групи. Це особи, зобо:
в’язані виконувати приписи, які містяться у ви:
роках, рішеннях, ухвалах і постановах суду, та
відбувати призначені судом покарання [4, с. 15].
Це суб’єкти злочинів проти правосуддя, віднос:
но яких є рішення або вирок суду про відбуван:
ня ними покарання, виконання процесуального
рішення суду, застосування запобіжного заходу
у виді тримання під вартою. 

Згідно із ст. 389 КК України спеціальним
суб’єктом злочину є особи, які досягли 16:ти або
18:ти (залежно від умов призначення покаран:
ня) років і засуджені до різних видів криміналь:
них покарань: штрафу; позбавлення права обій:
мати певні посади або займатися певною ді:
яльністю; до громадських робіт та виправних ро:
біт [5, с. 809; 6, с. 695; 7, с. 103]. Особи, стосовно
яких штраф або виправні роботи застосовані як
адміністративне стягнення, не можуть бути при:
тягнуті до кримінальної відповідальності за 
ст. 389 КК. Деякі науковці вказують на суб’єкта
даного злочину як на особу, засуджену до відпо:
відного виду покарання саме обвинувальним ви:
роком суду, який набрав законної сили [8, с. 892]. 

Л. Чорнозуб вважає, що для розкриття
особливостей суб’єкта злочину, передбаченого
ст. 389 КК України, слід виділити додаткові оз:
наки спеціального суб’єкта зазначеного складу
злочину та розглядає суб’єкта передбаченого
складу злочину як засуджену особу, тобто осо:
бу стосовно якої набув законної сили обвину:
вальний вирок суду, яка перебуває в стані суди:
мості, породженої цим вироком. Закон, на його
думку, жодним чином не уточнює державну на:
лежність суду, на підставі вироку якого особа від:
буває покарання, тому суб’єктом злочину, пе:
редбаченого, ст. 389 КК України, слід визнава:
ти як особу, засуджену судом України, так і осо:
бу, засуджену вироком суду іноземної держави

та передану в Україну для відбування покаран:
ня. Ця особа має бути засуджена саме до пока:
рання, яке вона відбуває (має відбувати), а не 
до іншого виду юридичної відповідальності [9,
с. 578–579]. 

Аналіз наукових джерел дає підстави стве:
рджувати, що суб’єкт ухилення від покарань, не
пов’язаних з позбавленням волі, характеризу:
ється різними ознаками, які відображають пра:
вовий статус особи. Частина науковців вважає,
що суб’єктом є будь:яка особа, яка відбуває пока:
рання (незалежно від правових підстав для цьо:
го, тобто як на підставі вироку суду, так і у по:
рядку прийняття інших судових рішень) і ухи:
ляється від покарання. Є також думка, що су:
б’єктом ухилення можуть визнаватися лише осо:
би, яким покарання призначене виключно об:
винувальним вироком. І коло осіб не може бути
довільно розширене в процесі здійснення пра:
восуддя через постановлення судами рішень. 

У судовій практиці спостерігається відсут:
ність узгоджених підходів і спільних позицій су:
дів при вирішенні питання про притягнення до
кримінальної відповідальності за ухилення від
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.
Суди продемонстрували також неоднозначний
підхід до розв’язання наявної проблеми. 

Питання визначення суб’єкта ухилення від
відбування покарання виникло у практиці ще у
2009 р. і вирішувалося двома шляхами [1]. Су:
ди вказували, що відповідно до вимог КК та Кри:
мінально:виконавчого кодексу (далі – КВК) Ук:
раїни правовий статус засуджених до покаран:
ня у виді виправних робіт і засуджених, яким у
встановленому законом порядку замінено не:
відбуту частину покарання у виді обмеження або
позбавлення волі на покарання у виді виправ:
них робіт, є однаковими. 

Так, 12.04.2012 р. Судова палата у криміналь:
них справах Верховного Суду України, постано:
вивши рішення у справі Б., констатувала, що згід:
но з вимогами ст. 4 КВК України підставою вико:
нання та відбування покарання є вирок суду, який
набрав законної сили, інші рішення суду, а також за:
кони України про амністію й акт помилування. Ін:
шими словами, незалежно від того, яким судовим рі:
шенням особі призначені виправні роботи (вироком
суду чи постановою суду в порядку заміни невідбу:
тої частини покарання у виді обмеження волі чи
позбавлення волі на виправні роботи) ці судові рі:
шення є обов’язковими для виконання. 

Судова палата зазначила, що однаковими є й
наслідки вчинення цими категоріями засуджених
нового злочину під час відбування ними покаран:
ня у виді виправних робіт (ч. 6 ст. 82 КК України).
Однаково обчислюються і строки погашення суди:
мості – з дня відбуття покарання у виді виправних
робіт (ч. 4 ст. 90 КК України) [10]. Таким чином, і
наслідки ухилення від відбування виправних робіт
цими особами також однакові. Судова палата дій:
шла висновку, що зазначені особи (як ті, яким вип:
равні роботи призначені вироком суду, так і ті, яким
покарання замінено на виправні роботи постано:
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вою суду в порядку ст. 82 КК України) є особами,
засудженими до виправних робіт [1]. 

Згідно із ст. 82 КК України заміна невідбу:
тої частини покарання більш м’яким передба:
чає застосування судом до засудженого за пев:
них умов більш м’якого покарання, ніж те, яке
особа відбуває. Заміна покарання більш м’яким
за своїм змістом є пом’якшенням кримінально:
правової репресії, а не повним звільненням від
відбування покарання, адже засуджений зобо:
в’язаний реально відбувати інше, хоча і більш
м’яке покарання. В одних випадках, постанов:
ляючи вирок, суди констатують наявність у ді:
яннях осіб складу злочину, передбаченого ч. 2
ст. 389 КК України. І покарання у вигляді гро:
мадських чи виправних робіт було застосовано
щодо осіб у порядку заміни призначеного за ви:
роком суду іншого виду покарання на громад:
ські або виправні роботи. 

Так, Сахновщинським районним судом Харків:
ської області вироком від 06.04.2010 р. засуджено
громадянина К. за ч. 2 ст. 389 КК України за ухи:
лення від відбування громадських робіт особою, за:
судженою до цього покарання (справа № 1:55/2010)
[10]. Аналогічна кваліфікація має місце і в інших ви:
роках судів: вирок Корольковського районного суду
м. Житомира від 19.01.2009 р. (справа № 1:102/2009);
Ленінського районного суду м. Запоріжжя від
20.12.2007 р. (справа № 1:912/2007); Нововолинсько:
го міського суду Волинської області від 25.06.2007 р.
(справа № 1:173/2007); Лохвицького районного 
суду Полтавської області від 15.10.2010 р. (спра:
ва № 1:125/2010); Нововолинського міського су:
ду Волинської області від 06.02.2008 р. (справа 
№ 1:28/2008) [10]. 

У всіх зазначених вироках (як і в значній кіль:
кості інших) суди, кваліфікуючи вчинене діяння,
обмежуються констатацією факту вчинення зло:
чину (за ч. 2 ст. 389 КК України) і вказівкою на
зміст диспозиції даної норми – ухилення від від:
бування громадських робіт (виправних робіт) 
особою, засудженою до цього покарання. При 
розгляді судами кримінальних проваджень у жод:
ному з них не звертається увага на ту обстави:
ну, що в кожному з цих випадків громадяни не бу:
ли засуджені із застосуванням громадських чи
виправних робіт. Ці покарання були застосовані 
в порядку заміни призначеного вироком суду по:
карання. 

Колегія суддів Судової палати у кримінальних
справах Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ підтри:
мала цю позицію місцевих судів, постановивши ух:
валу від 29.09.2011 р. у справі засудженого А. за ка:
саційною скаргою заступника прокурора Автоном:
ної Республіки Крим. Клопотання засудженого А.
про скасування судових рішень у частині його за:
судження за ч. 2 ст. 389 КК України та закриття
справи за цією статтею у зв’язку з неправильним
застосуванням кримінального закону й істотними
порушеннями вимог кримінально:процесуального
закону судом було відхилено [10]. 

Першим аргументом, висловленим Колегією
суддів, була думка, що заміна покарання більш
м’яким є похідним від засудження особи за вчи:
нення злочину та визначення їй покарання. По:
годитися з цим важко. Наука кримінального пра:
ва не знає таких форм реалізації кримінальної
відповідальності та покарання, як «похідні від за:
судження особи за вчинення злочину». Заміна по:
карання більш м’яким та інші різновиди звіль:
нення особи від покарання і його відбування є
самостійними інститутами кримінального пра:
ва, що мають індивідуальні форми їх реалізації,
закріплені в окремих нормах кримінального за:
конодавства, зокрема в розділі ХІІ Загальної час:
тини. Перша й обов’язкова умова застосування
таких кримінально:правових заходів – поперед:
нє засудження особи за вчинення інкримінова:
ного їй злочину з обов’язковим призначенням
покарання; друга – констатація судом можли:
вості відмовитися від відбування таким засу:
дженим призначеного судом покарання через
недоцільність цього відбування із заміною його
більш м’яким. Стаття 82 КК України та інші стат:
ті Кодексу не містять жодних підстав чи умов
щодо можливості притягнення особи до кримі:
нальної відповідальності за ухилення від відбу:
вання покарання, призначеного судом у порядку
даної норми при заміні невідбутої частини пока:
рання більш м’яким. Відповідальність обумов:
лена лише при вчиненні нового злочину. Части:
на 6 ст. 82 КК України чітко визначає правило,
згідно з яким якщо особа, відбуваючи більш м’я:
ке покарання, вчинить новий злочин, суд до по:
карання за знову вчинений злочин приєднує не:
відбуту частину більш м’якого покарання. Це ал:
горитм вирішення питання щодо визначення меж
кримінальної відповідальності та покарання за
знову вчинений злочин і порядок відбування не:
відбутого терміну покарання, призначеного в
порядку заміни (а не за вироком суду!). 

Вимагає критичного аналізу звернення Ко:
легії суддів Судової палати у кримінальних спра:
вах Вищого спеціалізованого суду України з роз:
гляду цивільних і кримінальних справ у рішенні
від 29.09.2011 р. у справі засудженого А. до по:
ложень ст. 4 КВК України, якою підставою ви:
конання і відбування покарання є вирок суду,
що набрав законної сили, й інші рішення суду.
Дійсно, незалежно від того, яким судовим рі:
шенням особі призначені виправні роботи (ви:
роком суду чи постановою суду в порядку за:
міни невідбутої частини покарання у виді обме:
ження волі чи позбавлення волі на виправні ро:
боти), ці судові рішення є обов’язковими для ви:
конання. Однак норми кримінального законо:
давства сформульовані за принципами, які не
передбачають можливості їх розширеного віль:
ного тлумачення. Більше того, у випадках, коли
в диспозиціях міститься вказівка на терміни та
поняття, що мають однозначне значення. Такою
є і диспозиція ст. 389 КК України, в якій міс:
титься вказівка лише на одну ознаку суб’єкта зло:
чину – його засудження. А засудження в Укра:
їні можливе лише за одним видом судового рі:
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шення – обвинувальним вироком суду. І не мож:
на ставити знак рівності між порядком та умо:
вами відбування покарання за кримінально:ви:
конавчим законодавством і нормами матеріаль:
ного права – кримінально:правовими нормами,
однозначне застосування яких забезпечує дотри:
мання принципів законності, справедливості й
індивідуалізації кримінальної відповідальності. 

Заслуговує на увагу позиція Колегії суддів
Судової палати у кримінальних справах Вищо:
го спеціалізованого суду України з розгляду ци:
вільних і кримінальних справ, згідно з якою осо:
би, засуджені до виправних робіт, – це ті, яким
виправні роботи призначені вироком суду, а та:
кож і ті, яким покарання замінено на виправні
роботи постановою суду в порядку ст. 82 КК
України. На підставі такого твердження Колегія
доходить висновку, що громадянина А. слід вва:
жати правильно засудженим за ухилення від
відбування виправних робіт, оскільки такий
вид покарання йому призначено постановою су:
ду в порядку виконання вироку, яким його виз:
нано винним і засуджено з призначенням пока:
рання. Такий висновок суперечить положен:
ням ч. 5 ст. 52 КК України, яка містить абсо:
лютно конкретну підставу й умову притягнен:
ня до кримінальної відповідальності за стаття:
ми 389 та 390 КК України – це ухилення від по:
карання, призначеного вироком суду, а не іншо:
го рішення суду. 

Норми Загальної частини КК України ма:
ють імперативний характер як в цілому, так і
положення ч. 5 ст. 52, підлягають однозначному
безальтернативному розумінню та вимагають
безумовного застосування. 

Реалізація принципів кримінальної відпо:
відальності та покарання передбачає дотриман:
ня судами вимог Конституції України, за якими
суди повинні забезпечити правильне застосу:
вання закону з тим, щоб кожний, хто вчинив зло:
чин, був притягнутий до відповідальності і жо:
ден невинний не був покараний. 

З постановленими рішеннями судів, які ми
розглядали, погодитися складно, адже, вирішу:
ючи питання про визнання громадян винними у
вчиненні інкримінованих діянь і кваліфікуючи
вчинені злочини, суди застосовували аналогію
в тлумаченні змісту ознак розглядуваного скла:
ду злочину. Не можна погодитися з тим, що тер:
міни «особа, засуджена до кримінального пока:
рання» й «особа, якій один вид покарання приз:
начено в порядку заміни іншого виду покаран:
ня, до якого особа засуджена» визнаються си:
нонімами, поняттями, які мають однаковий пра:
вовий зміст. 

Аналізуючи питання щодо порядку вико:
нання кримінальних покарань, у тому числі у
виді громадських і виправних робіт, І. Яковець
звертає увагу на те, що в Україні утворюється
коло осіб, відносно яких фактично й юридично
не врегульовано порядок виконання криміналь:
них покарань, оскільки всі вони не є суб’єктами
дії норм КВК України, які стосуються засудже:
них до кримінальних покарань цих видів [1].  

Упорядкування й оптимізація практики ви:
конання кримінальних покарань, забезпечення
ефективності протидії ухиленню від покарань
можуть бути здійсненні, зокрема, шляхом удос:
коналення норм кримінального законодавства. 

Науковці, досліджуючи норми кримінально:
го законодавства Російської Федерації (далі –
РФ), формулюють ознаки, які характеризують
суб’єкт ухилення від відбування покарання.
Так, правники пропонують в ч. 4 ст. 50 КК РФ
визнати суб’єктом злочину особу, яка засуджена
до виправних робіт, або якій вони призначені в
порядку заміни іншого виду покарання [11, с. 21].
Також пропонується доповнити КК РФ стат:
тею 3123 (Злісне ухилення від відбування ін:
ших покарань) із включенням до диспозиції ч. 1
діяння у формі злісного ухилення від відбу:
вання покарання у виді обов’язкових або вико:
навчих робіт, обмеження по військовій службі
[12, с. 22]. У КК РФ пропонується передбачити
злочинне діяння у формі злісного ухилення від
відбування обмеження волі (ч. 5 ст. 53). І. Губко
відходить від формулювання ухилення від від:
бування покарання особою, «засудженою до цьо:
го покарання», обмежуючись вказівкою лише
на «ухилення від відбування покарання» [13, с. 4]. 

Деякі російські науковці, розглядаючи пи:
тання відповідальності за ухилення від певного
виду покарань, пропонують аналогічний підхід і
стосовно осіб, які відбувають покарання у виді
позбавлення волі. Звертається увага на те, що 
ч. 2 ст. 97 КК РФ закріплює право виїзду із вип:
равної установи засуджених жінок незалежно
від того, знаходяться вони в колонії за вироком
суду чи за ухвалою суду. Ці засуджені (реально,
в наш час, лише особи, які були засуджені до
виправних робіт, оскільки обмеження волі до
жінок на сьогодні ще не застосовується) отрима:
ли дозвіл на виїзд, наприклад, у зв’язку із смер:
тю близького родича та не повернулися до ви:
правної установи по закінченні встановленого
терміну виїзду, і не підлягають відповідальнос:
ті за статтею 314 КК РФ (аналогічно ст. 390 КК
України) в силу згаданого обмеження кола су:
б’єктів. У цьому випадку О. Демидов вважає, що
логіку законодавця зрозуміти неможливо, ос:
кільки фактично однакові діяння, спрямовані на
ухилення від відбування покарання, оцінюють:
ся діаметрально протилежно, виявляються на
різних точках континіуму: від злочинного до не:
злочинного [14, с. 77]. Суб’єктом злочину, що роз:
глядається, закон визнає особу, засуджену до по:
збавлення волі. Іншими словами, мова йде тіль:
ки про осіб, яким покарання у виді позбавлення
волі призначено за вироком суду. На думку О. Де:
мидова, всі інші особи, які відбувають покаран:
ня в установах кримінально:виконавчої систе:
ми за ухвалою суду при заміні покарання, до да:
ної категорії не належать. 

З метою усунення колізії, яка виникла, не:
обхідно, на думку А. Друзіна, виключити з текс:
ту ст. 314 КК РФ (відповідно ст. 390 КК Укра:
їни) вказівку на особу, засуджену до позбавлен:
ня волі [15], вказавши в даній нормі на «особу,
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яка відбуває покарання у виді позбавлення
волі». 

Узагальнення наукових поглядів і практики
застосування норм кримінального законодав:
ства свідчить про необхідність удосконалення
законодавчої регламентації кримінально:право:
вого захисту відносин у сфері правосуддя. Про:
позиції щодо доповнення, уточнення, редакції кри:
мінально:правових норм, які регламентують від:
повідальність за злочини, пов’язані з ухиленням
від відбування кримінальних покарань, сприяти:
муть забезпеченню ефективного виконання ви:
років та інших судових рішень. 

Висновки 

Суспільна небезпека ухилення від покаран:
ня визначається, зокрема, такими обставинами,
як характер, зміст злочинного діяння й особа зло:
чинця як суб’єкт ухилення. Суттєві відмінності,
на нашу думку, є у характеристиці суб’єкта ухи:
лення від виконання покарання у виді штрафу
або позбавлення права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю, та від відбу:
вання покарання у виді громадських або виправ:
них робіт, у визначенні правового статусу такої
особи. 

Ухилятися від покарання може як особа, за:
суджена до виконання (відбування) покарання,
не пов’язаного з позбавленням волі, так і особа,
яка не була засуджена до такого покарання, а
покарання замінено іншим судовим рішенням.
І в першому, і в другому випадку має місце від:
мова особи від виконання (відбування) пока:
рання, її небажання дотримуватись обумовле:
них фактом вчинення злочину обов’язків, які є
суттю кримінальної відповідальності. Однак за:
кріплена у ст. 389 КК дефініція обмежує можли:
вість караності ухилення від покарання колом
суб’єктів, які були засуджені й яким обвинуваль:
ним вироком безпосередньо визначено міру та
вид покарання, не пов’язаного з позбавленням
волі. 

З метою підвищення ефективності кримі:
нально:правової протидії ухиленню від пока:
рання пропонується визначити статус суб’єкта
ухилення від покарання, не пов’язаного з поз:
бавленням волі, як особи, яка відбуває покаран:
ня, незалежно від форми того судового рішен:
ня, яким особа була зобов’язана виконати це
рішення в частині призначеного їй криміналь:
ного покарання. У КК України (ст. 389) має бу:
ти зазначено, що злочином є ухилення від пока:

рання, не пов’язаного з позбавленням волі, без
вказівки на те, що суб’єктом злочину є особа,
яка засуджена до цього покарання. Іншими сло:
вами, склад злочину утворюватимуть дії будь:
якої особи, яка ухиляється від виконання (від:
бування) покарання. 
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The article analyzes the provisions of criminal law, which stipulate responsibility for evasion of pu�
nishment not related to imprisonment, the features of subject of evasion are investigated in article. Le�
gal status of the subject as special subject evasion crimes is defined. 

В статье анализируются нормы уголовного законодательства, которые предусматривают отве�
тственность за уклонение от наказания, не связанного с лишением свободы. Исследуются особеннос�
ти субъекта уклонения, определяется его правовой статус как специального субъекта преступления. 
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НОРМАТИВНО�ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ
КОНФІСКАЦІЇ  ЗА  ЗЛОЧИНИ,  
ЩО  ПОСЯГАЮТЬ  НА  ОКРЕМІ  ОБ’ЄКТИ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ

У статті досліджуються питання, пов’язані з нормативним регулюванням конфіскації за
злочини, що посягають на окремі об’єкти інтелектуальної власності. 

Ключові слова: конфіскація, спеціальна конфіскація, об’єкти права інтелектуальної влас:
ності, кримінально:правова охорона. 

Згідно із ст. 59 Кримінального кодексу
(далі – КК) України покарання у виді
конфіскації майна полягає у примусо:

вому безоплатному вилученні у власність дер:
жави всього або частини майна, що є власніс:
тю засудженого. Якщо конфіскується частина
майна, суд повинен зазначити, яка саме части:
на майна конфіскується або перелічити пред:
мети, що конфіскуються. Конфіскація майна
встановлюється за тяжкі й особливо тяжкі
корисливі злочини та може бути призначена
лише у випадках, спеціально передбачених в
Особливій частині КК. Разом із тим аналіз
кримінально:правових санкцій, що містяться
в чинному КК України, дає підстави ствер:
джувати, що вони передбачають не лише по:
карання, а й інші заходи, які не є покаранням,
більше того, є аргументовані міркування про
те, що їх правова природа не є кримінально:
правовою. Йдеться про так звану спеціальну
конфіскацію [1, с. 286]. Це підтверджується й
більшістю висловлених у спеціальній літера:
турі точок зору, у яких міститься положення,
що від конфіскації майна як виду покарання
слід відрізняти так звану спеціальну конфіска:
цію, яка не є покаранням [2, c. 315].  

Аналіз норм чинного законодавства дає
підстави стверджувати, що поняття «спеціаль:
на конфіскація» не містить жодний норма:
тивно:правовий акт. У зв’язку з цим виникає
логічне питання: чи повинні норми кримі:
нального законодавства передбачати такий
вид кримінально:правової охорони, як «спе:
ціальна конфіскація»? 

Питання про конфіскацію та так звану
спеціальну конфіскацію досліджували вчені:
криміналісти М. Бажанов, В. Бурдін Н. Гуто:
рова, К. Задоя, О. Марін, М. Хавронюк, В. На:
вроцький та інші. Проте устале розуміння
поняття «спеціальна конфіскація» в доктри:
ні кримінального права України та на зако:
нодавчому рівні відсутнє. 

Слід зазначити, що у науці криміналь:
ного права сформувалися дві діаметрально
протилежні позиції стосовно правової при:
роди спеціальної конфіскації. Н. Гуторова,
Н. Кузнєцова, М. Хавронюк та інші вважа:
ють, що спеціальна конфіскація має кримі:
нально:правову природу. В. Бурдін, О.  Марін
та інші, обстоюють кримінально:процесуаль:
ну природу спеціальної конфіскації та пропо:
нують вилучити її з Кримінального кодексу
(далі – КК). 

У деяких країнах ці питання є норматив:
но:врегулюваними. Наприклад, ст. 106 КК Рес:
публіки Молдова має назву «Спеціальна кон:
фіскація», яка регулює питання, пов’язані із
спеціальною конфіскацією [3]. 

Конфіскація у сфері порушення об’єктів
права інтелектуальної власності має свої особ:
ливості. До внесення Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо правової охорони інтелекту:
альної власності стосовно виконання вимог,
пов’язаних із вступом України до СОТ» від
31.05.2007 р., змін до статей 176, 177 та 229 КК
України, ці статті передбачали конфіскацію,
яка полягала у примусовому безоплатному
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вилученні в дохід держави відповідних зна:
рядь, матеріалів тощо, які спеціально вико:
ристовувалися для їх виготовлення під час
вчинення злочину. Законодавець (із внесен:
ням змін до зазначених статей) доповнив кон:
фіскацію вилученням і знищенням відповід:
них знарядь, матеріалів тощо. Таким чином,
нарівні з конфіскацією як видом додаткового
покарання у кримінальному законодавстві за
порушення об’єктів права інтелектуальної
власності існує конфіскація, пов’язана із зни:
щенням відповідних знарядь, матеріалів то:
що, що не є видом покарання. На відміну від
ст. 59 КК України, норми статей за злочини у
сфері порушення прав інтелектуальної влас:
ності передбачають конфіскацію та знищен:
ня відповідної продукції, знарядь і матеріалів
тощо, які спеціально використовувалися для
її виготовлення, за вчинення злочинів, перед:
бачених статтями 176, 177, 2031, ч. 2 ст. 216 та
229 КК України, є обов’язковими. 

Зміст санкцій статей, якими передбачена
кримінальна відповідальність за злочини у
сфері порушення прав інтелектуальної влас:
ності, свідчить про наявність окремих питань,
що потребують детального дослідження, зо:
крема, застосування конфіскації та знищення
відповідної продукції та знарядь і матеріалів
тощо, які спеціально використовувалися для
її виготовлення. Незважаючи на безперечно
позитивні намагання законодавця якомога
зрозуміліше та досконаліше сформулювати
ці внесення, заслуговує на увагу цей законо:
давчий акт в частині знищення конфіскова:
них знарядь, матеріалів тощо, що здійснюва:
лися при порушенні об’єктів інтелектуальної
власності. КК України передбачає конфіска:
цію та знищення матеріалів, знарядь, пред:
метів тощо, які спеціально використовували:
ся для їх виготовлення (статті 176, 177, 2031,
ч. 2 ст. 216, ст. 229). Такий підхід законодав:
ця викликає сумнів, коли особа (особи) яка
вчинила злочин, відповідно до прийнятого
судом рішення про знищення конфіскованих
об’єктів інтелектуальної власності та зна:
рядь і матеріалів, які спеціально використо:
вувалися для їх виготовлення, поклав такий
захід за рахунок держави. Виникає логічне
запитання: злочин вчинений, суд визнав осо:
бу злочинцем, а знищення здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету? 

Зазначене положення диспозиції статей
176, 177, 2031 та 229 КК України в частині
прийняття судом рішення про знищення кон:
фіскованих об’єктів інтелектуальної влас:
ності та знарядь і матеріалів, які спеціально
використовувалися для їх виготовлення, по:
требує внесення змін до норм статей, згідно з

якими таке знищення покладається на особу,
визнану судом винною у вчиненні злочину. 

Безумовно, суд має право, залежно від ха:
рактеру вчиненого злочину, фінансового ста:
ну особи, яка вчинила злочин, та інших під:
став, не покладати знищення конфіскованих
об’єктів інтелектуальної власності на фізич:
ну особу, але у такому випадку суд повинен
навести мотиви свого рішення у вироку. Ра:
зом із тим згідно із ст. 5 Положення «Про по:
рядок зберігання та знищення немаркованих
примірників аудіовізуальних творів, фоно:
грам, відеограм, комп’ютерних програм, баз
даних», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13.10.2000 р. № 1555,
знищення немаркованих примірників аудіо:
візуальних творів, фонограм, відеограм, ком:
п’ютерних програм, баз даних здійснюється
за рахунок особи, у якої ці примірники вилу:
чені. Вартість знищення немаркованих при:
мірників аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм, комп’ютерних програм, баз даних
визначається за розцінками, що діють на під:
приємстві чи в організації, на базі чи з вико:
ристанням обладнання яких за дорученням
органу державної виконавчої служби було
здійснено знищення. 

Недоліком цього Положення є те, що, по�
перше, його норми передбачають тільки об:
межене знищення предметів, якими є відпо:
відні об’єкти авторського права та суміжних
прав. По�друге, знищення стосується тільки
немаркованих примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних
програм, баз даних. По�третє, відповідно до
роз’яснень Верховного Суду України «За:
стосування судами законодавства у справах
про адміністративні правопорушення у сфері
інтелектуальної власності (статті 512, 1649

КпАП)» від 01.01.2006 р. за порушення по:
рядку розповсюдження, а саме у разі прода:
жу примірників аудіовізуальних творів, фо:
нограм, відеограм, комп’ютерних програм,
баз даних без маркування контрольними мар:
ками або з маркуванням контрольними мар:
ками, що мають серію чи містять інформа:
цію, які не відповідають носію цього примір:
ника, або номер, який не відповідає даним
Єдиного реєстру одержувачів контрольних
марок, настає адміністративна відповідаль:
ність за ст. 1649 КпАП. 

У вирішенні цього питання підкуповує
митне законодавство, норми якого передбача:
ють спрощену процедуру знищення товарів,
оформлення яких зупинено за підозрою у 
порушенні прав інтелектуальної власності.
Згідно із ст. 401 Митного кодексу (далі – МК)
України у разі зупинення за підозрою у по:
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рушенні прав інтелектуальної власності мит:
ного оформлення товарів, що переміщують:
ся через митний кордон України, такі товари
можуть бути знищені під митним контролем
за спрощеною процедурою до розгляду су:
дом справи про порушення прав інтелекту:
альної власності по суті за умови відсутності
обмежень, встановлених відповідно до рі:
шень інших уповноважених державних орга:
нів. Ця процедура може бути застосована в
разі, якщо після отримання повідомлення
про зупинення митного оформлення товарів
правовласник письмово поінформує митний
орган, який зупинив митне оформлення, про
те, що відповідні товари порушують належні
йому майнові права інтелектуальної влас:
ності, та надасть митному органу в письмово:
му вигляді згоду власника товарів на їх зни:
щення. При цьому перед знищенням товарів
відбираються їх зразки, які зберігаються мит:
ним органом протягом року в таких умовах,
щоб вони могли бути елементами доказу,
прийнятними в судових процедурах, де може
бути необхідним їх використання, а саме –
знищення товарів за спрощеною процедурою
здійснюється за рахунок правовласника та
під його відповідальність шляхом поміщення
їх власником товарів у митний режим знищен:
ня або руйнування відповідно до норм МК. 

Що стосується знищення відповідної про:
дукції та знарядь і матеріалів, які спеціально
використовувалися для її виготовлення, кон:
фіскацію товарів, передбачених статтями 176,
177, 2031 та 229 КК, вважаємо за доцільне 
зупинитися на ст. 216 КК України, норми
якої передбачають відповідальність за неза:
конне виготовлення, підроблення, викорис:
тання або збут незаконно виготовлених, одер:
жаних чи підроблених марок акцизного збо:
ру чи контрольних марок. 

Здійснюючи вдосконалення криміналь:
ного законодавства у сфері кримінально:пра:
вової охорони об’єктів права інтелектуальної
власності шляхом внесення змін до цих ста:
тей, законодавець підійшов більш виважено,
ніж до змін, які були внесені до ст. 216 КК
України, в частині конфіскації, оскільки вка:
зав на обов’язковість конфіскації в санкціях
кожної із частин зазначених статей, на відмі:
ну від ст. 216 КК України. 

Частина 2 ст. 216 КК України передбачає
конфіскацію товарів, промаркованих підроб:
леними марками чи голографічними захис:
ними елементами. На відміну від згаданих
статей, норми яких передбачають знищення
відповідної продукції та знарядь і матеріалів,
що спеціально використовувалися для її ви:
готовлення з порушенням тощо, ч. 2 ст. 216

передбачає тільки конфіскацію товарів, про:
маркованих підробленими марками чи голо:
графічними захисними елементами. 

Основим безпосереднім об’єктом злочину
є фінансова система держави в частині вста:
новленого законодавством порядку сплати
акцизного збору на алкогольні напої та тютю:
нові вироби, надходжень від реалізації конт:
рольних марок для маркування упаковок при:
мірників аудіовізуальних творів і фонограм,
а також авторське право та суміжне право. До:
датковим об’єктом виступають права та за:
конні інтереси споживачів, встановлений по:
рядок здійснення господарської діяльності, по:
в’язаної з розповсюдженням примірників ау:
діовізуальних творів і фонограм. Незаконні дії
з контрольними марками для маркування при:
мірників аудіовізуальних творів і фонограм,
які поєднуються з порушенням авторського
та суміжного права, слід кваліфікувати за су:
купністю злочинів, передбачених статтями
216 і 176 КК. Кваліфікація за сукупністю вва:
жається правильною на тій підставі, що вка:
зані злочини мають різні об’єкти посягань. 

На відміну від статей 176, 177, 2031 та 229
КК України, законодавець у ч. 1 ст. 216 не пе:
редбачає конфіскацію товарів, промаркованих
підробленими марками чи голографічними
захисними елементами. Виходячи з логіки
законодавця: у разі вчинення злочину, перед:
баченого ч. 1 ст. 216 КК, не підлягають кон:
фіскації товари, промарковані підробленими
марками чи голографічними захисними еле:
ментами?! На нашу думку, такий підхід зако:
нодавця призводить до зловживань і нега:
тивно позначається на правозастовчій діяль:
ності, отже, цей недолік законодавця потре:
бує виправлення шляхом внесення змін до 
ч. 1 ст. 216 КК України, яка повинна передба:
чати конфіскацію товарів, промаркованих
підробленими марками чи голографічними
захисними елементами. 

Висновки 

Конфіскація та знищення знарядь і від:
повідної продукції тощо за злочини у сфері
порушення прав інтелектуальної власності
має спеціальний характер і може бути засто:
сована: 

лише після скоєння злочину, тобто після
того, як було вчинене особою суспільно:небез:
печне діяння, що містить склад злочину, пе:
редбаченого кримінальним законом; 

у разі звільнення особи від кримінальної
відповідальності та покарання, тобто є неза:
лежною від інших заходів кримінально:пра:
вового впливу; 
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з метою покарання особи, винної у вчи:
ненні злочину; 

не щодо усього майна і будь:яких предме:
тів, а лише до відповідних знарядь і матері:
алів, які спеціально використовувалися для її
виготовлення під час вчинення злочину. 

Конфіскація обов’язково пов’язується із
знищенням відповідної продукції та знарядь
і матеріалів тощо, які спеціально використо:
вувалися для її виготовлення. В абсолют:
ній більшості вона пов’язана з такою озна:
кою об’єктивної сторони складу злочину, як
знищення відповідної продукції та знарядь і
матеріалів тощо, тобто зв’язок із об’єктом має
прямий характер. 

Викладене свідчить, що конфіскація у
сфері порушення прав інтелектуальної влас:
ності виконує завдання кримінально:право:
вої охорони, оскільки вона настає лише у тіс:
ному зв’язку з посяганням на певний об’єкт
права інтелектуальної власності, який підля:
гає кримінально:правовій охороні. У цьому

випадку конфіскація та знищення відповід:
ної продукції та знарядь і матеріалів тощо, має
прямий зв’язок із кримінально:правовою нор:
мою, тобто норми кримінального закону без:
посередньо охороняють права й інтереси влас:
ників і законних володільців об’єктів права
інтелектуальної власності. 
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The questions are researched concerning statutory regulation of forfeiture for offence in the sphere
of intellectual property infringement. 

В статье рассматриваются вопросы связанные с нормативным регулированием конфиска�
ции за преступления, которые совершаются в отношении отдельных объектов интеллектуаль�
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У статті проведено ретроспективний аналіз законодавства щодо функціонування фондів з
охорони довкілля, їх наповнення шляхом збирання податків і зборів, а також використання
фондів з охорони довкілля. 
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Охорона довкілля, раціональне викорис:
тання природних ресурсів, забезпечен:
ня екологічної безпеки життєдіяльності

людини є конституційним обов’язком дер:
жави та кожного громадянина, невід’ємною
умовою сталого розвитку України. 

Враховуючи вкрай складний екологічний
стан на території України та з метою ре:
алізації цих життєво важливих проблем, у 
Законі Української РСР «Про охорону нав:
колишнього природного середовища» від
25.06.1991 р. № 1264:ХІІ (далі – Закон) Ук:
раїнської РСР були передбачені норми, спря:
мовані на створення відповідних фінансових
важелів для досягнення цієї мети. У розділі Х
Закону визначені економічні заходи, що пе:
редбачали: 

•• взаємозв’язок усієї управлінської, науко:
во:технічної та господарської діяльності під:
приємств, установ і організацій із раціональ:
ним використанням природних ресурсів, ефек:
тивністю заходів з охорони навколишнього
природного середовища на основі економіч:
них важелів; 

•• визначення джерел фінансування захо:
дів щодо охорони навколишнього природно:
го середовища; 

•• встановлення лімітів використання при:
родних ресурсів, викидів і скидів забрудню:
ючих речовин у навколишнє природне середо:
вище та розміщення відходів; 

•• встановлення нормативів плати і роз:
мірів платежів за використання природних 
ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речо:
вин у навколишнє природне середовище,
розміщення відходів та інші види шкідливо:
го впливу; 

•• надання підприємствам, установам і ор:
ганізаціям, а також громадянам податкових,
кредитних та інших пільг при впровадженні
ними маловідхідних, енерго:, ресурсозбері:
гаючих технологій і нетрадиційних видів
енергії, здійсненні інших ефективних захо:
дів щодо охорони навколишнього природно:
го середовища; 

•• відшкодування в установленому поряд:
ку збитків, завданих порушенням законодав:
ства про охорону навколишнього природного
середовища. 

Відповідно до цих основоположних прин:
ципів економічного механізму охорони довкіл:
ля та з метою забезпечення фінансування за:
ходів щодо його стабільного якісного стану і
поступового поліпшення, Законом Українсь:
кої РСР було встановлено плату за спеціальне
використання природних ресурсів. Зокрема,
визначалося, що плата за спеціальне викорис:
тання природних ресурсів встановлюється на
основі нормативів плати та лімітів їх вико:
ристання. Нормативи плати за використання
природних ресурсів визначалися з урахуван:
ням їх поширеності, якості, можливості від:
творення, доступності, комплексності, продук:
тивності, місцезнаходження, можливості пе:
реробки й утилізації відходів та інших фак:
торів. Нормативи плати за використання при:
родних ресурсів, а також порядок її стягнення
встановлювалися Кабінетом Міністрів Україн:
ської РСР. 

Ліміти використання природних ресурсів
встановлювалися в порядку, що визначався
Верховною Радою Кримської АРСР, обласни:
ми, міськими (міст республіканського підпо:
рядкування) радами народних депутатів (крім
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випадків, коли природні ресурси мали рес:
публіканське значення). 

Ліміти використання природних ресурсів
республіканського значення встановлювали:
ся в порядку, що визначався Кабінетом Мі:
ністрів Української РСР. Платежі за вико:
ристання природних ресурсів у межах вста:
новлених лімітів відносилися на витрати ви:
робництва, а за понадлімітне використання
та зниження їх якості стягувалися з прибут:
ку, що залишався у розпорядженні підпри:
ємств, установ, організацій чи громадян (ст. 43
Закону). Крім того, встановлена плата за за:
бруднення навколишнього природного се:
редовища, яка визначається на основі лімі:
тів викидів і скидів забруднюючих речовин 
у навколишнє природне середовище та роз:
міщення відходів промислового, сільсько:
господарського, будівельного й іншого ви:
робництва. 

Ліміти викидів і скидів забруднюючих ре:
човин у навколишнє природне середовище,
розміщення відходів промислового, сільсь:
когосподарського, будівельного й іншого ви:
робництва, інші види шкідливого впливу в ці:
лому на території Кримської АРСР, облас:
тей, міст республіканського підпорядкування
або окремих регіонів встановлювалися: 

•• у випадках, коли це призводить до за:
бруднення природних ресурсів республікан:
ського значення, територій інших областей, –
Міністерством охорони навколишнього при:
родного середовища Української РСР; 

••в інших випадках – у порядку, що встанов:
люється Верховною Радою Кримської АРСР,
обласними, міськими (міст республікансько:
го підпорядкування) Радами народних депу:
татів за поданням органів Міністерства охо:
рони навколишнього природного середовища. 

Порядок встановлення нормативів плати
та стягнення платежів за забруднення навко:
лишнього природного середовища визначався
Кабінетом Міністрів Української РСР. Пла:
тежі підприємств, установ, організацій, а та:
кож громадян за викиди та скиди забрудню:
ючих речовин у навколишнє природне середо:
вище, розміщення відходів, інші види шкідли:
вого впливу в межах лімітів стягуються з при:
бутку, що залишається в розпорядженні під:
приємств, установ, організацій чи громадян.
Порядок встановлення обмежень розмірів
платежів за забруднення навколишнього при:
родного середовища визначався Кабінетом
Міністрів. 

Постановою Кабінету Міністрів України
«Про затвердження порядку визначення пла:
ти і стягнення платежів за забруднення навко:
лишнього природного середовища та Поло:
ження про республіканський позабюджетний
фонд охорони навколишнього природного
середовища» від 13.01.1992 р. № 18 (втрати:
ла чинність) було визначено, що ліміти вики:
дів і скидів забруднюючих речовин і розмі:
щення відходів встановлюються на один рік і

доводяться до підприємств не пізніше 1 лип:
ня попереднього року. 

Нормативом плати за викиди та скиди
забруднюючих речовин і розміщення відхо:
дів у межах установлених лімітів є розмір
плати за 1 т конкретної забруднюючої речо:
вини або класу забруднюючих речовин. За
викиди та скиди забруднюючих речовин і
розміщення відходів у межах визначених лі:
мітів установлюються базові нормативи пла:
ти та коефіцієнти, що враховують територі:
альні екологічні особливості. Вказані норма:
тиви та коефіцієнти розроблялися і були за:
тверджені Міністерством охорони навколиш:
нього природного середовища за погоджен:
ням з Міністерством економіки і Міністерст:
вом фінансів України. При визначенні нор:
мативів плати на період до 01.01.1996 р. для
транспортних засобів, які мають діючі ней:
тралізатори знешкодження відпрацьованих
газів двигунів, застосовувався коефіцієнт
0,5. Для підприємств теплоенергетики, що
працюють на органічному паливі, до норма:
тивів плати на період до 01.01.1998 р. засто:
совувався коефіцієнт 0,1. За понадлімітні ви:
киди та скиди забруднюючих речовин і роз:
міщення відходів установлюється підвище:
ний розмір плати на підставі базових норма:
тивів плати, коефіцієнтів, що враховують те:
риторіальні екологічні особливості, коефі:
цієнтів кратності плати за понадлімітні ви:
киди та скиди забруднюючих речовин і роз:
міщення відходів. 

У Законі Української РСР також визна:
чені коефіцієнти кратності плати за понадлі:
мітні викиди та скиди забруднюючих речовин
і розміщення відходів, які встановлюються
Радами народних депутатів базового рівня в
межах від 1 до 5. У разі відсутності на під:
приємстві затверджених у встановленому по:
рядку лімітів викидів і скидів забруднюючих
речовин і розміщення відходів, плата за вики:
ди та скиди забруднюючих речовин і розмі:
щення відходів стягується як за понадлімітні.
Передбачено, що за рішенням Рад народних
депутатів базового рівня збиткові та низько:
рентабельні підприємства можуть повністю
або частково звільнятися від плати за забруд:
нення навколишнього природного середови:
ща. Крім того, розміщені на території Укра:
їни спільні й інші підприємства, що використо:
вують іноземні інвестиції та реалізують свою
продукцію або її частину за валюту, вносять
плату за лімітні та понадлімітні викиди і ски:
ди забруднюючих речовин, за розміщення від:
ходів в іноземній валюті пропорційно обсягу
реалізації їх продукції за валюту. 

Встановлювалося, що платежі за забруд:
нення навколишнього природного середови:
ща проводилися підприємствами у вигляді
авансових платежів рівними частинами від
розрахункового річного розміру платежів
щоквартально до 15 числа першого місяця
наступного кварталу. Остаточний розраху:
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нок за платежами за звітний рік провадиться
відповідно до фактичної кількості викину:
тих і скинутих забруднюючих речовин та
розміщених відходів у 10:денний строк після
подання підприємствами річного звіту про
кількість викидів і скидів забруднюючих ре:
човин та розміщення відходів за формами
статистичної звітності, а для підприємств,
що не складають таких звітів, – за довідками
підприємств, що подаються органам Мініс:
терства охорони навколишнього природного
середовища України обласного рівня, Крим:
ської АРСР, міст Києва та Севастополя, а 
також Уряду Кримської АРСР, обласним, Ки:
ївській та Севастопольській міським держав:
ним адміністраціям, про фактичну кількість
викидів і скидів забруднюючих речовин та роз:
міщення відходів. 

Передбачався жорсткий контроль за дос:
товірністю звітних даних по обсягах викидів
і скидів забруднюючих речовин та розміщен:
ню відходів, який здійснюють органи Міні:
стерства охорони навколишнього природно:
го середовища і Міністерства статистики Ук:
раїни. Зокрема, при виявленні обсягів ви:
кидів, скидів і розміщення відходів, які пере:
вищують звітні, за них стягуються платежі
відповідно до встановлених нормативів у
п’ятикратному розмірі цих платежів. У разі
несвоєчасного перерахування коштів за заб:
руднення навколишнього природного середо:
вища передбачалося стягнення пені в розмірі
0,1 % від суми платежів за кожний простро:
чений день. Передбачена також плата за по:
гіршення якості природних ресурсів (зни:
ження родючості ґрунтів, продуктивності лі:
сів, рибопродуктивності водойм тощо) в ре:
зультаті володіння та користування, що вста:
новлюється на основі нормативів. Порядок
встановлення нормативів плати за погіршен:
ня якості природних ресурсів визначався Ка:
бінетом Міністрів Української РСР. Платежі
підприємств, установ, організацій, а також
громадян за погіршення якості природних
ресурсів унаслідок володіння та користуван:
ня ними здійснювався за рахунок прибутку,
що залишався в їх розпорядженні (ст. 45 За:
кону Української РСР). 

Таким чином Законом була чітко визна:
чена система розподілу платежів за викорис:
тання природних ресурсів і забруднення нав:
колишнього природного середовища. Так,
платежі за використання природних ресурсів
надходять до місцевих бюджетів, республікан:
ського бюджету Кримської АРСР та республі:
канського бюджету Української РСР і спря:
мовуються на виконання робіт із відтворення,
підтримання цих ресурсів у належному стані.
Платежі за використання природних ресур:
сів місцевого значення надходять до рес:
публіканського бюджету Кримської АРСР та
місцевих бюджетів. Платежі за використан:
ня природних ресурсів республіканського зна:
чення в розмірі 50 % надходять до респуб:

ліканського бюджету Української РСР і 50 % –
до бюджету Кримської АРСР та місцевих бю:
джетів. Платежі за забруднення навколиш:
нього природного середовища надходять до
місцевих Рад народних депутатів базового рів:
ня, обласних, республіканського Кримської
АРСР та республіканського Української РСР
позабюджетних фондів охорони навколиш:
нього природного середовища у співвідно:
шенні відповідно 70, 20 і 10 %. 

Розподіл коштів за використання при:
родних ресурсів, що надходили до республі:
канського бюджету Української РСР, здійс:
нювався Верховною Радою Української РСР.
Розподіл коштів за використання природних
ресурсів, що надходили до республікансь:
кого бюджету Кримської АРСР та місцевих
бюджетів, здійснювався Верховною Радою
Кримської АРСР, відповідними обласними
та міськими (міст республіканського підпо:
рядкування) Радами народних депутатів за
поданням органів Міністерства охорони нав:
колишнього природного середовища Україн:
ської РСР. 

Було передбачено, що для фінансування
заходів щодо охорони навколишнього при:
родного середовища утворюються республі:
канський і місцеві позабюджетні фонди охо:
рони навколишнього природного середови:
ща. Місцеві позабюджетні фонди охорони
навколишнього природного середовища ут:
ворювалися в межах єдиного позабюджет:
ного фонду відповідної ради за рахунок: 

•• платежів за забруднення навколишньо:
го природного середовища; 

•• грошових стягнень за порушення норм і
правил охорони навколишнього природного
середовища, санітарних норм і правил та шко:
ду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного се:
редовища в результаті господарської й іншої
діяльності, понадлімітне використання при:
родних ресурсів; 

•• цільових та інших добровільних внесків
підприємств, установ, організацій і громадян; 

•• надходжень від реалізації конфісковано:
го відповідно до законодавства майна, що бу:
ло предметом екологічного правопорушення. 

Розподіл платежів, що надходять до міс:
цевих позабюджетних фондів охорони навко:
лишнього природного середовища, здійсню:
вався Верховною Радою Кримської АРСР, від:
повідними обласними, міськими (міст респуб:
ліканського підпорядкування) Радами на:
родних депутатів за поданням органів Мініс:
терства охорони навколишнього природного
середовища Української РСР. 

Республіканський позабюджетний фонд
охорони навколишнього природного середо:
вища утворювався за рахунок: 

•• відрахувань з місцевих позабюджетних
фондів охорони навколишнього природного
середовища, розмір яких визначався Верхов:
ною Радою Української РСР; 
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•• добровільних внесків підприємств, ус:
танов, організацій, громадян та інших надхо:
джень.

Розподіл коштів, що надходили до рес:
публіканського позабюджетного фонду охо:
рони навколишнього природного середови:
ща здійснювався Кабінетом Міністрів Україн:
ської РСР за поданням Міністерства охоро:
ни навколишнього природного середовища
Української РСР. 

Кошти місцевих і республіканського по:
забюджетних фондів охорони навколишньо:
го природного середовища можуть викорис:
товуватися тільки для цільового фінансуван:
ня природоохоронних і ресурсозберігаючих
заходів, у тому числі наукових досліджень із
цих питань, а також для заходів, спрямова:
них на зниження впливу забруднення навко:
лишнього природного середовища на здо:
ров’я населення. 

У зв’язку із запровадженням економіч:
них методів управління природокористуван:
ням було визначено і систему стимулювання
підприємств, установ, організацій, громадян
при виконанні ними заходів по охороні нав:
колишнього природного середовища (ст. 48
Закону Української РСР). 

Перелічені норми закону та положення
постанови Уряду свідчать, що позабюджет:
ний фонд охорони навколишнього природ:
ного середовища передбачався як один із ос:
новних фінансових джерел для забезпечення
реалізації заходів із охорони довкілля, поліп:
шення екологічного стану держави. Проте,
на жаль, не так сталося. Чому ж не діють нор:
ми, які успішно реалізовані у наших сусідів,
зокрема поляків. Це зумовлюється тим, що
протягом 10–12 останніх років Верховною
Радою України було прийнято близько 40 за:
конів, спрямованих на внесення змін і допов:
нень до Закону України «Про охорону навко:
лишнього природного середовища», біль:
шість яких стосується розділу 10 «Економіч:
ні заходи забезпечення охорони навколиш:
нього природного середовища» і прийшлися
ці зміни на період роздержавлення та прива:
тизації підприємств основних галузей еконо:
міки. Перш за все, ці зміни стосуються клю:
чових норм економічного механізму забезпе:
чення охорони навколишнього природного
середовища, зокрема встановлення лімітів
використання природних ресурсів, скидів
забруднюючих речовин у навколишнє при:
родне середовище й утворення і розміщення
відходів; встановлення ставок екологічного
податку; відшкодування у встановленому по:
рядку збитків, завданих порушенням законо:

давства; фінансування заходів щодо охорони
навколишнього природного середовища; лімі:
тів використання природних ресурсів і лімі:
тів скидів забруднюючих речовин; розподілу
екологічного податку тощо, а ст. 45 Закону
Української РСР, якою була передбачена
плата за погіршення якості природних ресур:
сів, взагалі вилучена. 

Найбільша частина змін, на жаль, торк:
нулася ст. 47 Закону щодо фінансування за:
ходів із охорони навколишнього природного
середовища та функціонування позабюджет:
них фондів. Фактично вони практично лікві:
довані та ввійшли як складова частина до Дер:
жавного бюджету України, причому в «уріза:
ному вигляді». Про це свідчить як ст. 47 Зако:
ну України, так і постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Положення про
Державний фонд охорони навколишнього при:
родного середовища» від 07.05.1998 р. № 634
(із змінами), де він фактично слугує механіз:
мом для «латання бюджетних дірок», а не для
фінансування природоохоронних заходів. 

Висновки 

Не можна звинувачувати суб’єктів госпо:
дарської діяльності у тому, що вони не вно:
сять відповідних, передбачених законодавст:
вом, платежів за використання природних ре:
сурсів і забруднення довкілля. Проте завдяки
тій «анархії», що створена безпосередньо уря:
дом за останні п’ять–сім років, поняття «по:
даткових» і неподаткових платежів втратило
своє призначення; їх об’єднано в одне поняття
«збори», що не відповідає дійсності. 

Екологічний податок – це збори за вико:
ристання природних ресурсів (землі, води,
надр, лісових та інших рослинних ресурсів то:
що). Збори ж за забруднення довкілля (вод,
атмосферного повітря, розміщення відходів) –
це санкції за порушення екологічного зако:
нодавства як адміністративного, так і кри:
мінального характеру; вони не є податковими
зборами, тому не повинні у загальному обсязі
зараховуватися до державного та місцевих
бюджетів.

Ми не мали на меті детальної характерис:
тики стану довкілля в Україні. Він достатньо
складний, або точніше – незадовільний. І ли:
ше шляхом фінансового забезпечення цієї
вкрай складної проблеми можна її якщо не
вирішити, то значно поліпшити. Для цього, на
нашу думку, потрібно переглянути відношен:
ня урядових і законодавчих структур до розді:
лу 10 Закону України «Про охорону навко:
лишнього природного середовища».

Стаття надійшла до редакції 24.03.2014 р.

In the article a retrospective analysis of the legislation functioning of fund of environmental protection
and their filling through the collection of taxes and fees, and use of funds of environmental protection. 

В статье проведен ретроспективный анализ законодательства относительно функциони�
рования фондов по охране окружающей среды, их наполнения путем сбора налогов и сборов, а
также использования фондов по охране окружающей среды. 


