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КАТЕГОРІЇ «ПОЗОВ» І «ПОЗОВНА ЗАЯВА»  
ЯК СКЛАДОВІ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ 
ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

У статті в доктринальному та нормативно-правовому аспектах досліджено співвідношення ка-
тегорій «позов» і «позовна заява» шляхом доведення їх процесуальної самостійності. Запропоновано 
авторське визначення категорії «позовна заява» в аспекті її приналежності до сфери цивільних про-
цесуальних юридичних фактів. Сформульовано пропозиції щодо необхідності внесення змін і допо-
внень до Цивільного процесуального кодексу України стосовно вдосконалення вимог, що висуваються 
до форми позовної заяви.

Ключові слова: категорія, позов, позовна заява, форма позовної заяви, юридичні факти, про-
цесуальні юридичні факти.

Постановка проблеми. У сучасному ци-
вільному процесуальному законодавстві 
України та існуючій судовій практиці по-
всякчасно використовуються дві на перший 
погляд досить схожі за змістом законодавчі 
категорії: «позов» і «позовна заява». Багато 
науковців і більшість практикуючих юристів 
ці категорії вважають не лише співзвучними 
чи синонімічними, а й аналогічними за юри-
дичним наповненням. У судовій практиці 
протягом десятиліть взагалі сформувався 
своєрідний «процесуальний звичай» щодо 
використання як синонімів і взаємозамінних 
позначень таких категорій, як «позов», «по-
зовна заява» й «цивільний позов».

Цивільно-процесуальна категорія «по-
зов», на відміну від категорій «позовна заява» 
та «цивільний позов», виступала об’єктом і 
предметом спеціальних наукових досліджень 
таких учених, як В.І. Бобрик, А.О. Доб- 
ровольський, О.А. Демічев, С.А. Іванова,  
О.В. Ісаєнкова, А.Ф. Клейнман, Г.Л. Осокіна, 
Т.В. Соловйова, Н.М. Ткачова.

У свою чергу «позовна заява» як цивільно-
процесуальне явище розглядається переважно 
не на науковому, а практичному рівні та пред-
ставлено у вигляді різноманітних посібників, 
рекомендацій, порад із написання позовних 
заяв, підкріплених зразками вказаних заяв. 
Фактично склалася ситуація, за якої катего-
рія «позов» характеризується більш науковим 
наповненням, а категорія «позовна заява» – 
практичним, що фактично узгоджується з по-
ложеннями ст. 118 Цивільного процесуального 
кодексу України (далі – ЦПК України) [1].

Водночас категорія «позовна заява» не 
досліджувалася з позицій приналежності 
її до площини процесуальних юридичних 
фактів, адже її подання до суду призводить 
до виникнення, зміни або припинення як 
матеріально-правових, так і процесуальних 
правовідносин. Крім цього, певним чином 
«хаотичне» використання категорій «позо-
вна заява» синонімічного змісту в адміні-
стративному, господарському, криміналь-
ному та цивільному судочинстві обумовлює 
необхідність вироблення єдиних підходів до 
застосування цієї категорії в процесуальній 
площині правовідносин.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. 
Аналіз юридичної літератури свідчить про 
те, що категорія «позовна заява» як проце-
суальне явище в загальних рисах виступала 
предметом наукових розвідок таких науков-
ців, як В.І. Бобрик, Ю.В. Білоусов, С.В. Ва-
сильєв, В.В. Комаров, Д.Д. Луспеник, Г.Л. 
Осокіна, В.М. Паращенко, Т.В. Соловйова,  
В.І. Тертишніков, М.О. Рожкова, М.Й. Ште-
фан, В.В. Ярков та інші.

Категорія «цивільний позов» розгляда-
лася Я.О. Клименко в дисертаційному до-
слідженні «Цивільний позов як одна із форм 
забезпечення слідчим відшкодування шкоди, 
завданої злочином» [2], присвяченому аналі-
зу вказаної категорії переважно в криміналь-
но-процесуальній площині.

Детальний аналіз наукових праць на-
званих учених дозволяє констатувати, що 
категорія «позовна заява» досліджувалася 
науковцями крізь призму таких матеріально-
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правових і процесуальних явищ, як право на 
позов, право на пред’явлення позову, право 
на судовий захист, підстави позову, предмет 
позову, умови пред’явлення позову. У свою 
чергу дослідження категорії «позовна заява» 
в контексті її приналежності до сфери ци-
вільних процесуальних юридичних фактів 
перерахованими науковцями майже не здій-
снювались.

Мета статті полягає в обґрунтуванні на-
укової та практичної позиції щодо співвід-
ношення категорій «позов» і «позовна зая-
ва» з метою підтвердження приналежності 
вказаних категорій до сфери процесуаль-
них юридичних фактів, що призводять до 
настання правових наслідків у площинах 
матеріально-правових і процесуальних 
правовідносин, а також формулюванні 
пропозицій з удосконалення вимог, що 
пред’являються до форми позовної заяви.

Виклад основного матеріалу. Відпо-
відно до ч. 1 ст. 118 ЦПК України позов 
пред’являється шляхом подання позовної 
заяви до суду першої інстанції, де вона реє-
струється, з дотриманням порядку, встанов-
леного ч. 2 і ч. 3 ст. 11-1 ЦПК України, та не 
пізніше наступного дня передається визна-
ченому судді. Зі змісту цієї норми постає, 
що в цивільному процесі «позов» і «позовна 
заява» є окремими категоріями, хоча їх спо-
рідненість обумовлюється тим, що «позовна 
заява» є похідною від «позову».

Пред’явлення позову до суду шляхом по-
дання позовної заяви є юридичним фактом, 
який у подальшому зумовлює низку про-
стих і складних юридичних фактів, зміст 
та результативність яких спрямовані на за-
безпечення справедливого, неупередженого 
та своєчасного розгляду цивільних справ, 
предметом яких виступає спір про право. 
Крім цього, подання позовної заяви до суду 
виступає «стартовою точкою» першої стадії 
цивільного процесу – відкриття проваджен-
ня в справі.

У цивільному процесуальному законо-
давстві України відсутнє законодавче визна-
чення категорій «позов» і «позовна заява». 
Як результат, вказані поняття мають доктри-
нальні визначення, більшість із яких стосу-
ються саме категорії «позов».

Застосування контекстного пошуку слів 
«позов» і «позовна заява» в ЦПК України за-
свідчує, що категорія «позов» міститься в ст. 
ст. 31–34, 45, 46, 74, 88, 109, 110, 113, 118, 122, 
123, 125, 126, 130, 135, 151, 173–175, 214, 233-1,  
233-2, 235, 268, 289, 316, 360-4, 380. У свою 
чергу категорія «позовна заява» зустрічаєть-
ся в ст. ст. 35, 82, 99, 118–122, 124, 127, 128, 
133, 135, 151, 153, 154, 169, 193 ЦПК України. 

Застосований пошук вкотре дозволяє гово-
рити про наявність процесуальної автоном-
ності в категоріях «позов» і «позовна заява». 
Наявність вказаної обставини обумовлює 
необхідність дослідити співвідношення цих 
двох категорій.

На початку 80-х рр. минулого століт-
тя, відзначаючи низьку кількість наукових 
праць, присвячених співвідношенню до-
сліджуваних категорій, В.Н. Щеглов зазна-
чив: «Справедливо виділяючи зміст позову, 
автори не приділяють увагу формі, хоча, як 
відомо, зміст не буває без форми та навпаки»  
[3, с. 120–121].

Варто визнати, що в цьому аспекті ситу-
ація майже не змінилася. У більшості науко-
вих праць як українських, так і зарубіжних 
науковців, присвячених дослідженню різних 
аспектів цивільного процесуального права, 
увага приділяється розкриттю всіх можли-
вих складових категорії «позов». До категорії 
«позовна заява» з невідомих причин відсут-
ній науковий інтерес, тому «позовна заява» 
залишається предметом особливої уваги пе-
реважно в практикуючих юристів.

Варто зазначити, що в одному з науко-
во-практичних коментарів до Цивільного 
процесуального кодексу України також від-
сутнє чітке визначення категорії «позовна 
заява». Так, В.І. Бобрик процесуальне явище 
«позовна заява» розглядає крізь призму по-
няття «позов», під яким пропонує розуміти 
належним чином процесуально оформлену 
матеріально-правову вимогу позивача до від-
повідача про захист порушених, невизнаних 
або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, 
що пред’являється через суд у порядку ци-
вільного судочинства. Учений вказує, що по-
зов знаходить своє закріплення в особливій 
процесуальній формі – позовній заяві, наго-
лошуючи, що позов і позовна заява є різними 
категоріями, що співвідносяться як зміст і 
форма [4, с. 266].

Узагалі ідея співвідношення позову та по-
зовної заяви як змісту й форми зародилася 
ще в 70-х рр. минулого століття. У дисертації 
«Судовий захист і проблема співвідношення 
матеріального і процесуального» Ж.Н. Машу-
тіна зазначила: «Позовна заява є формою по-
зову, у якій втілюється зміст позову» [5, c. 7].

На думку дослідника теоретичних і прак-
тичних аспектів категорії «позов» Г.Л. Осо-
кіної, форма та зміст є парними категоріями, 
оскільки форма є виразом змісту, а зміст за-
вжди відображається у формі. Діалектичний 
взаємозв’язок вказаних категорій полягає в 
тому, що форма є виразом змісту, способом 
його існування, його оболонкою, а зміст вті-
люється у формі, яка завжди суттєва, а сут-
ність завжди оформлена [6, с. 552–553].
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Розвиваючи цю думку, Г.Л. Осокіна наго-
лошує, що позов і позовна заява співвідносять-
ся як зміст та його форма. При цьому позовна 
заява є способом існування та виразу позову 
як вимоги про захист права або інтересу, тобто 
його процесуальною оболонкою, а позов являє 
собою дещо внутрішнє, яке не може бути піз-
нане безпосередньо, тому що пізнається тільки 
через свій прояв у позовній заяві. Призначен-
ня позовної заяви як форми позову полягає 
в тому, щоб довести до відома суду й осіб, які 
беруть участь у справі, зміст вимоги позивача, 
який звертається із захистом свого або чужого 
права (інтересу) [6, с. 553].

У результаті детального аналізу юридич-
ної літератури зроблено висновок, що вчені-
процесуалісти в пропонованих визначеннях 
категорії «позов» взагалі не згадують таке 
процесуальне явище, як «позовна заява». 
Так, наприклад, В.В. Комаров зазначає, що 
під позовом варто розуміти вимогу позивача 
до відповідача, звернену через суд, про захист 
прав, свобод чи інтересів, яка здійснюється в 
певній, визначеній законом, процесуальній 
формі [7, с. 209–210].

На думку Ю.В. Білоусова, позов – це ма-
теріально-правова вимога позивача до відпо-
відача, звернена через суд або інший орган 
цивільної юрисдикції про захист порушено-
го, оспорюваного чи не визнаного права або 
інтересу, який здійснюється в певній, визна-
ченій законом, процесуальній формі [8, с. 
95]. Фактично схоже визначення «позову» 
пропонує Є.Г. Пушкар: «Позов – це вимога 
позивача до відповідача, звернена через суд, 
про захист порушеного або оспорюваного 
суб’єктивного права або охоронюваного за-
коном інтересу, що здійснюється у визначе-
ній законом процесуальні формі» [9, с. 256].

У кожному з вищенаведених визначень 
категорії «позов» міститься словосполучен-
ня «вимога позивача, звернена через суд». 
Вказане словосполучення, по-перше, вказує 
на суб’єктний зміст цієї категорії, по-друге, 
слово «звернення» є своєрідним підтвер-
дженням існування певного опосередковано-
го засобу звернення до суду, під яким треба 
розуміти належним чином оформлену позо-
вну заяву.

Аргументуючи позицію щодо процесу-
альної автономності категорії «позовна за-
ява», не можна залишити поза увагою теоре-
тичні умовиводи Л.Г. Осокіної, яка зазначає, 
що позовна заява (форма) є більш консерва-
тивним (статичний) елементом на відміну 
від позову (змісту), який володіє реформа-
ційним (динамічним) характером. Під час 
зміни позову (змісту) шляхом уточнення або 
заміни його елементів позовна заява (форма) 
залишається незмінною до тих пір, доки змі-

на елементів одного позову (змісту) не при-
зведе до заміни його іншим позовом. У цьому 
випадку новому змісту (позову) повинна від-
повідати й нова форма (позовна заява).

Наглядною ілюстрацією такого співвід-
ношення позову та позовної заяви, на думку 
Л.Г. Осокіної, можуть виступати процесу-
альне правонаступництво та долучення до 
справи третьої особи, яка заявляє самостійні 
вимоги щодо предмета спору [6, с. 553–554].

Підтримуючи позицію Л.Г. Осокіної 
щодо незмінності позовної заяви під час про-
цесуального правонаступництва, варто за-
значити, що незмінність позовної заяви по-
винна розглядатися стосовно як форми, так 
і змісту. Беззаперечним є той факт, що під 
час процесуального правонаступництва не-
змінною завжди буде письмова форма позо-
вної заяви, що закріплено в ч. 1 ст. 119 ЦПК 
України. Щодо незмінності змісту позовної 
заяви можна навести аргументи, що підтвер-
джують і спростовують зазначену позицію.

Так, у ст. 37 ЦПК України зазначається, 
що в разі смерті фізичної особи, припинен-
ня юридичної особи, заміни кредитора чи 
боржника в зобов’язанні, а також в інших 
випадках заміни особи у відносинах, щодо 
яких виник спір, суд залучає до участі в спра-
ві правонаступника відповідної сторони або 
третьої особи на будь-якій стадії цивільного 
процесу. Усі дії, вчинені в цивільному про-
цесі до вступу правонаступника, обов’язкові 
для нього так само, як вони були обов’язкові 
для особи, яку він замінив.

Змоделюємо ситуацію, за якої відбува-
ється процесуальне правонаступництво в 
результаті смерті позивача. Правонаступник 
померлої особи, який має намір вступити в 
справу, подає до суду відповідну заяву, і суд, 
постановляючи ухвалу про залучення особи 
до справи як правонаступника, не вимагає 
від неї подання нової позовної заяви. Як на-
слідок, зміна суб’єктного складу позову не 
тягне за собою заміну попередньо поданого 
позову іншим. Фактично ні позов, ні позовна 
заява не набувають жодних змін, а відбува-
ється лише зміна суб’єктного складу позову. 
Вступивши в справу, правонаступник діє в 
межах ч. 2 ст. 37 ЦПК України. Буквальне 
тлумачення ч. 2 ст. 37 ЦПК України дозво-
ляє зробити висновок, що правонаступник 
завжди продовжує участь у справі правопо-
передника, до нього переходять усі процесу-
альні права й обов’язки, що належали особі, 
яка вибула із цивільного процесу. Напри-
клад, правонаступник вибулого з процесу 
позивача продовжує участь у справі, а всі дії, 
у тому числі розпорядчі, вчинені в процесі 
правопопередником до вступу в справу пра-
вонаступника, є обов’язковими для остан-
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нього. При цьому в нормі робиться акцент на 
тому, що всі дії, вчинені правопопередником, 
є обов’язковими для правонаступника так 
само, як вони були обов’язковими для право-
попередника.

Вказане положення вкотре засвідчує не-
змінність змісту позову й позовної заяви 
саме на момент постановлення судом ухва-
ли про залучення особи до справи як право-
наступника. У подальшому правонаступник 
має право змінювати окремі елементи позо-
ву, а відповідно, і зміст позовної заяви, проте 
це питання є предметом окремих наукових і 
практичних досліджень.

Ілюструючи співвідношення позову та 
позовної заяви, Л.Г. Осокіна стверджує, що 
участь у справі особи із самостійними вимо-
гами щодо предмета спору зумовлює виник-
нення такої зміни суб’єктного складу позову, 
яка обумовлює появу в процесі нової вимоги, 
прямо протилежної первісній. При цьому 
учений зазначає, що із цієї причини вступ 
у процес третьої особи та її участь у справі 
разом із первісним позивачем здійснюється 
шляхом подання й підтримання третьою осо-
бою самостійного позову, у результаті чого 
вимога третьої особи про захист свого права 
або інтересу (позов) набуває адекватної про-
цесуальної форми у вигляді самостійної по-
зовної заяви [6, с. 554].

Складно погодитися із зазначеною пози-
цією науковця, адже, розглядаючи співвідно-
шення позову та позовної заяви на прикладі 
участі в справі третьої особи із самостійними 
вимогами, не потрібно забувати, що в справі 
за участю третьої особи із самостійними вимо-
гами існує так званий «основний позов», що 
знаходить своє втілення в позовній заяві, по-
даній позивачем. Відповідно до ч. 1 ст. 34 ЦПК 
України треті особи, які заявляють самостійні 
вимоги щодо предмета спору, можуть вступи-
ти в справу до закінчення судового розгляду, 
пред’явивши позов до однієї чи обох сторін. 
Зі змісту вказаної норми вбачається, що третя 
особа може вступити у вже існуючий процес 
із самостійними вимогами, які знаходять своє 
втілення в самостійному позові та відповідній 
позовній заяві. Вступ у процес третьої особи із 
самостійними вимогами призводить до зміни 
суб’єктного складу існуючого процесу, проте 
ніяк не до зміни основного позову та позовної 
заяви, поданої позивачем.

Розглянемо більш детально вимоги, що 
пред’являються до форми та змісту позовної 
заяви. Як вже було зазначено, у чинному 
ЦПК України відсутнє законодавче визна-
чення категорії «позовна заява». ЦПК Укра-
їни обмежується лише нормативними закрі-
пленням вимог, що висуваються до позовної 
заяви як процесуального документа.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 119 ЦПК Украї-
ни позовна заява подається в письмовій фор-
мі. Як зазначав В.Н. Щеглов, письмова форма 
надає позову чіткості й визначеності, дозво-
ляє індивідуалізувати позов шляхом вказів-
ки на його предмет, підстави та суб’єктів пра-
вого спору. Позовна заява є основоположним 
документом цивільної справи, який дозволяє 
вести процес цілеспрямовано, постійно зві-
ряти процесуальні дії із заявленою вимо-
гою, вирішувати питання зміни підстав або 
предмета позову, збільшення або зменшення 
розміру позовних вимог, відмови від позову, 
визнання позову та завершення справи ми-
ровою угодою [10, с. 98].

На перший погляд питання стосовно 
письмової форми позовної заяви не викли-
кає особливого інтересу в процесуальному 
розумінні, адже більшість осіб, які зверта-
ються до суду, під письмовою формою розу-
міють викладення тексту позовної заяви на 
звичайному паперовому носії. Законодавець 
не вказує, яким саме способом повинен ви-
кладатися текст позовної заяви. Звертаючись 
до норм ЦПК України 1963 р., варто прига-
дати положення ст. ст. 293 та 322, у яких за-
значалося, що апеляційна скарга, апеляційне 
подання прокурора (відповідно, касаційна 
скарга, касаційне подання прокурора) ви-
кладається чітким машинописним текстом. 
Водночас у ЦПК України 1963 р. було пе-
редбачено подання позовної заяви до суду в 
письмовій формі без зазначення способу її 
викладення. Вказане положення збереглося 
також у чинному ЦПК України, який не ви-
магає машинописного викладення тексту як 
для позовної заяви, так і для апеляційної й 
касаційної скарг. Вважаємо за доцільне «ре-
анімувати» в чинному ЦПК України прави-
ло щодо викладення позовної заяви, заяви 
в окремому провадженні, заяви про видачу 
судового наказу, апеляційної скарги, каса-
ційної скарги та заяви про перегляд судових 
рішень Верховним Судом України саме дру-
кованим способом.

Відродження вимоги щодо друкованого 
способу викладення тексту позовної заяви не 
є непотрібною забаганкою, а потребою часу, 
обумовленою такими факторами. По-перше, 
українці мають достатню кількість персо-
нальних комп’ютерів, використовуючи які, 
вони матимуть можливість не лише підготу-
вати позовну заяву, а й, наприклад, сплати-
ти потрібний судовий збір в режимі онлайн. 
Згідно з дослідженнями, проведеними ком-
панією «Google», станом на 2014 р. голо-
вним пристроєм для користування мережею 
Інтернет в Україні залишається персональ-
ний комп’ютер (52%) [11]. По-друге, тексти 
позовних заяв часто викладаються на двох, 
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трьох або більше сторінках. Описова частина 
позовної заяви майже завжди лягає в основу 
описової частини рішення суду, а тому судді 
або помічники суддів, виготовляючи текст 
рішення, змушені витрачати зайвий час для 
перенесення інформації (використовуючи 
сканер і програми для розпізнавання тексту) 
з позовної заяви до тексту рішення, що не 
сприяє економії процесуального часу. Тому 
вимогу щодо викладення тексту позовної за-
яви та вищезазначених процесоутворюючих 
процесуальних документів друкованим спо-
собом варто закріпити на законодавчому рів-
ні. Крім цього, треба передбачити обов’язок 
особи паралельно з подачею позовної заяви 
направляти електронний варіант процесу-
ального документа на електронну адресу 
суду.

В Україні з 2012 р., відповідно до Нака-
зу Державної судової адміністрації України 
«Про реалізацію пілотного проекту щодо об-
міну електронними документами між судом 
та учасниками судового процесу» від 7 верес-
ня 2012 р. № 105, запроваджено першу чергу 
проекту «Електронний суд» [12], що свідчить 
про перспективи повсякчасного поширення 
електронного документообігу на суди всіх 
рівнів. Таким чином, запропонована законо-
давча ініціатива має реальне підґрунтя для 
практичної реалізації, що сприятиме як еко-
номії процесуального часу, так і полегшенню 
виконанню технічних функції з оформлення 
процесуальних документів судом.

У контексті досліджуваної категорії «по-
зовна заява» постає питання про те, чи є 
позовна заява процесуальним документом. 
Відповідь однозначна: позовну заяву тре-
ба розглядати як процесуальний документ, 
оскільки відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. до-
кумент – це матеріальний носій, що містить 
інформацію, основними функціями якого є 
її збереження та передавання в часі та про-
сторі [13]. Майже схоже визначення доку-
мента міститься в Наказі Державної судової 
адміністрації України «Про затвердження 
Інструкції з діловодства в місцевих загаль-
них судах, апеляційних судах областей, апе-
ляційних судах міст Києва та Севастополя, 
Апеляційному суді Автономної Республі-
ки Крим та Вищому спеціалізованому суді 
України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ» від 17.12.2013 р. № 173: «Доку-
мент – створена або отримана судом у про-
цесі його діяльності інформація, зафіксована 
на матеріальному носії, основною функцією 
якого є зберігання та передача її в часі та про-
сторі» [14]. Відповідно до цього наказу про-
цесуальний документ – це документ, на який 
поширюються вимоги процесуального за-

кону. Отже, позовна заява є процесуальним 
документом, адже ст. 119 ЦПК України для 
позовної заяви визначено чіткі процесуальні 
вимоги. Враховуючи, що позовна заява являє 
собою спосіб виразу позову зовні, визначаль-
не місце серед реквізитів позовної заяви за-
ймають елементи позову. Порівнюючи зміст 
позову й позовної заяви, можна зробити ви-
сновок, що зміст останньої є набагато шир-
шим за позов, оскільки, крім елементів позо-
ву, позовна заява містить низку притаманних 
саме їй елементів.

Відповідно до ч. 2 ст. 119 ЦПК України 
позовна заява повинна містити такі елемен-
ти: найменування суду, до якого подається 
заява; ім’я (найменування) позивача й відпо-
відача, а також ім’я представника позивача, 
якщо позовна заява подається представни-
ком, їх місце проживання (перебування) або 
місцезнаходження, поштовий індекс, номери 
засобів зв’язку, якщо такі відомі; зміст позо-
вних вимог; ціну позову щодо вимог майно-
вого характеру; виклад обставин, якими по-
зивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення 
доказів, що підтверджують кожну обставину, 
наявність підстав для звільнення від доказу-
вання; перелік документів, що додаються до 
заяви. Водночас до позовної заяви повинен 
додаватись оригінал документа, що підтвер-
джує сплату судового збору, крім випадків, 
коли особа згідно із Законом України «Про 
судовий збір» від 8 липня 2011 р. [15] звіль-
нена від його сплати.

Перелік вищевказаних елементів не є ви-
черпним, оскільки згідно із ч. 4 ст. 119 ЦПК 
України позовна заява повинна відповідати 
іншим вимогам, встановленим законом.

Отже, позиція щодо відносної «автоном-
ності» процесуальних категорій «позов» і «по-
зовна заява» підтверджується низкою норм 
ЦПК України, у яких категорія «позов», а не 
«позовна заява» є процесуально визначаль-
ною. Так, згідно із ч. 2 ст. 31 ЦПК України 
позивач має право протягом усього часу роз-
гляду справи відмовитися від позову, а відпо-
відач має право визнати позов повністю або 
частково. У цій нормі йдеться про відмову від 
позову та визнання саме позову, а не позовної 
заяви процесуальним документом.

Категорія «позов» міститься також у  
ст. 80 ЦПК України, яка має назву «Ціна по-
зову». Цією нормою визначено, що позивач, 
звертаючись до суду, повинен самостійно ви-
значити матеріальний розмір власних позо-
вних вимог у грошовому еквіваленті. Інакше 
кажучи, позивач визначає саме ціну позо-
вних вимог (позову), а не ціну позовної за-
яви, оскільки здійснення оцінки позовної за-
яви можна порівняти з оцінкою паперового 
носія, на якому вона виконана.



9

2/2016
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

У ч. 1 ст. 118 ЦПК України прямо ви-
значено, що «позов» є базовою категорі-
єю для категорії «позовна заява», адже у 
вказаній нормі прямо зазначено, що позов 
пред’являється шляхом подання позовної 
заяви до суду першої інстанції. Аналогічним 
чином це простежується в ст. 123 «Зустріч-
ний позов» та ст. 124 «Форма і зміст зустріч-
ної позовної заяви» ЦПК України.

На окрему увагу в аспекті досліджувано-
го питання заслуговує ст. 126 ЦПК України 
«Об’єднання і роз’єднання позовів». У цій 
статті передбачено право суду постановити 
ухвалу про об’єднання в одне провадження 
декількох однорідних позовних вимог за по-
зовами одного й того самого позивача до од-
ного й того самого відповідача чи до різних 
відповідачів або за позовом різних позивачів 
до одного й того самого відповідача. Анало-
гічно суд має право постановити ухвалу про 
роз’єднання кількох поєднаних в одному 
провадженні вимог у самостійні проваджен-
ня, якщо їх спільний розгляд ускладнює ви-
рішення справи.

В одній позовній заяві позивач має пра-
во вказати низку позовних вимог, наприклад 
про поновлення на роботі в попередньо за-
йманій посаді та про стягнення заробітної 
плати у зв’язку з вимушеним прогулом. Ін-
шим прикладом може бути подання до суду 
різними позивачами позовних заяв про стяг-
нення з одного відповідача заборгованості за 
договором підряду. У такому випадку, поста-
новляючи ухвалу про об’єднання позовів, суд 
має на меті об’єднання декількох позовних 
заяв в одному провадженні, а не об’єднання 
декількох позовів в одній позовній заяві.

Про відносну самостійність позову й по-
зовної заяви свідчить ст. 128 ЦПК України, 
якою передбачено, що після одержання копій 
ухвали про відкриття провадження в справі й 
позовної заяви відповідач має право подати 
суду письмове заперечення проти позову із 
зазначенням доказів, що підтверджують його 
заперечення. Цією нормою прямо визначено, 
що відповідачем заперечення подається саме 
проти позову, а не проти позовної заяви.

Аналогічна самостійність позову та по-
зовної заяви простежується в ст. ст. 151–155 
ЦПК України, якими визначено підстави та 
процедуру забезпечення позову. Відповідно 
до ч. 3 ст. 151 ЦПК України забезпечення 
саме позову, а не позовної заяви допускаєть-
ся на будь-якій стадії розгляду справи, якщо 
невжиття заходів забезпечення може утруд-
нити чи зробити неможливим виконання рі-
шення суду.

Досить цікаве співвідношення між по-
зовом і позовною заявою міститься в ст. 207 
ЦПК України, у якій зазначено, що суд поста-

новляє ухвалу про залишення заяви без роз-
гляду, якщо позивач подав заяву про залишен-
ня позову без розгляду. Процесуальний казус 
у цій нормі полягає в тому, що залишення 
позовної заяви без розгляду відбувається під 
час подання заяви про залишення саме позову 
без розгляду. Вказана обставина призводить 
до того, що позивачі, керуючись ст. 207 ЦПК 
України, подають повсякчасно до судів заяви 
як про залишення позовної заяви без розгля-
ду, так і про залишення позову без розгляду. 
Особливою процесуальною оригінальністю в 
цій ситуації відзначився Орджонікідзевський 
районний суд м. Запоріжжя, розмістивши на 
веб-сторінці суду зразок заяви про залишення 
позову без розгляду [16]. У прохальній части-
ні зразка заяви про залишення позову без роз-
гляду міститься прохання залишити позовну 
заяву без розгляду, що фактично суперечить 
п. 5 ч. 1 ст. 207 ЦПК України, проте відповідає 
узагальнюючій назві ч. 1 вказаної статті.

З огляду на викладене пропонуємо п. 5  
ч. 1 ст. 207 ЦПК України викласти в такій ре-
дакції: «5) позивач подав заяву про залишен-
ня позовної заяви без розгляду».

Запропонована оновлена редакція п. 5 ч. 1 
ст. 207 ЦПК України на перший погляд може 
викликати заперечення в наукових опо-
нентів, які стверджуватимуть, що фактично 
йдеться про наміри позивача залишити по-
зов без розгляду, а не саму позовну заяву як 
процесуальний документ. Як підтвердження 
такої аргументації може бути наведено поло-
ження п. 3 ч. 1 ст. 205 ЦПК України, відповід-
но до якого суд своєю ухвалою закриває про-
вадження в справі, якщо позивач відмовився 
від позову й відмова прийнята судом. Дійсно, 
у цьому контексті йдеться про відмову від 
позову, а не від позовної заяви як процесу-
ального документа, адже не можна відмови-
тися від позовної заяви й факту звернення 
із позовною заявою до суду. Тому право по-
зивача на відмови від позову, закріплене ч. 
2 ст. 31 ЦПК України, та відповідні дії суду, 
визначені п. 3 ч. 1 ст. 205 ЦПК України, є та-
кими, що відповідають змісту та положенням 
ЦПК України. У свою чергу положення п. 5 
ч. 1 ст. 207 ЦПК України не узгоджується з 
безпосередньою назвою цієї норми, а тому 
пропозиція щодо викладення п. 5 ч. 1 в новій 
редакції є достатньою мірою обґрунтованою.

Продовжуючи розкривати твердження 
щодо своєрідної процесуальної автономнос-
ті позову та позовної заяви, варто пригадати 
слова В.К. Пучинського, який зазначив: «По-
зов не можна трактувати, виходячи з того, 
як його визначив заявник на свій розсуд, і 
забувати про ініціативу суддів, зобов’язаних 
вносити належні корективи» [17, c. 87]. Про-
ектуючи зазначену позицію на норми ЦПК 
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України, варто зазначити, що відповідно до 
ч. 2 ст. 35 ЦПК України суд має право зміни-
ти суб’єктний склад позову, не змінюючи при 
цьому саму позовну заяву: якщо суд під час 
прийняття позовної заяви, здійснення про-
вадження в справі до судового розгляду або 
під час судового розгляду справи встановить, 
що судове рішення може вплинути на права 
й обов’язки осіб, які не є стороною в справі, 
суд залучає таких осіб до участі в справі як 
третіх осіб, які не заявляють самостійних ви-
мог на предмет спору.

Крім цього, доповненнями, внесеними до 
ЦПК України Законом України «Про запо-
бігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. [18],  
ч. 2 ст. 35 ЦПК України доповнено абз. 2, згідно 
з яким Національне агентство з питань запо-
бігання корупції може бути залучено як третя 
особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо 
предмета спору, на стороні позивача в справах 
щодо застосування керівником або роботодав-
цем чи створення ним загрози застосування не-
гативних заходів впливу до позивача у зв’язку 
з повідомленням ним або членом його сім’ї про 
порушення вимог Закону України «Про запо-
бігання корупції» іншою особою.

У результаті детального та змістовно-
го аналізу процесуального законодавства 
України й наукових позицій учених-проце-
суалістів стосовно співвідношення категорій 
«позов» і «позовна заява» пропонуємо таке 
теоретичне визначення категорії «позовна 
заява»: позовна заява – це поданий до суду 
процесуальний документ, зафіксований на 
матеріальному носії та виконаний відповід-
но до вимог процесуального закону, у якому 
містяться матеріально-правові вимоги пози-
вача до відповідача (третьої особи до однієї 
або обох сторін), засновані на певних юри-
дичних фактах, обумовлених спірними мате-
ріально-правовими відносинами.

Сформульоване визначення категорії 
«позовна заява» потребує окремої наукової 
оцінки в аспекті визначення приналежності 
цієї категорії до сфери процесуальних юри-
дичних фактів, що обумовлюють виникнен-
ня, зміну або припинення цивільних проце-
суальних правовідносин.

Дослідник теоретичних питань процесу-
ального права Є.Г. Лук’янова зазначила, що 
під юридичними фактами в науці й практиці 
розуміють конкретні соціальні обставини (дії 
і події), які спричиняють, відповідно до норм 
права, настання певних правових наслідків – 
виникнення, зміну та припинення правових 
відносин [19, с. 88]. В.В. Гордєєв під юридич-
ними фактами розуміє конкретні життєві об-
ставини у формі дії чи події, з якими норми 
права пов’язують юридичні наслідки, тобто 
виникнення, зміну чи припинення право-

відносин, набуття певних прав та обов’язків  
[20, с. 1071].

О.Д. Кутателадзе, розвиваючи вказану 
думку, зазначає, що юридичні факти висту-
пають як конкретні, індивідуальні обста-
вини, які існують в часі та просторі, а також 
об’єктивовані, що характеризують наявність 
або відсутність явищ матеріального світу. 
Крім цього, вони прямо або непрямо передба-
чені нормами права, зафіксовані в установле-
ній законодавством України процедурно-про-
цесуальній формі, зумовлюють передбачені 
законом правові наслідки [21, с. 60].

У теорії цивільного процесуального 
права юридичні факти визначаються як на-
звані в гіпотезах процесуальних норм певні 
життєві обставини, з якими законодавець 
пов’язує виникнення, зміну чи припинення 
правовідносин, суб’єктивних прав і юри-
дичних обов’язків [22, с. 17]. На відміну від 
норм цивільного процесуального права, які 
є загальними підставами виникнення, зміни 
та припинення цивільних процесуальних 
правовідносин, юридичні факти мають кон-
кретний характер. Для кожного елементар-
ного цивільного процесуального правовідно-
шення, а також їх системи юридичні факти є 
індивідуальними, тим паче вони є проявом 
норми цивільного процесуального права сто-
совно конкретної, чітко визначеної, життєвої 
ситуації. Як наслідок, позовні вимоги знахо-
дять своє відображення в позові, коли сторо-
на, яка вважає, що її права були порушені, та 
сторона, яка, на її думку, порушила права, з 
площини регулювання відносин нормами 
матеріального права переходять у площину 
процесуальних правовідносин.

Відповідно до ч. 1 ст. 118 ЦПК України 
позов як матеріально-правова вимога транс-
формується в позовну заву, яка в подальшо-
му подається до місцевого суду. Фактично 
«зародження» цивільного процесу відбува-
ється не з моменту остаточного написання та 
підготовки позовної заяви, а з моменту вчи-
нення позивачем дій, пов’язаних із її безпо-
середнім поданням і надходженням позовної 
заяви до канцелярії місцевого суду.

Подання позовної заяви до суду треба 
кваліфікувати як цивільний процесуальний 
юридичний факт, який призводить до ви-
никнення цивільних процесуальних право-
відносин. Фактичне подання позовної заяви 
до суду запускає «процесуальний маховик», 
що обумовлює вчинення судом визначених 
процесуальним законом процесуальних дій.

У юридичній літературі відстоюється по-
зиція про те, що цивільному процесуальному 
праву притаманний особливий вид юридичних 
фактів, які полягають в тому, що процесуальні 
дії суду й осіб, які беруть участь у справі, здій-
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снюються у визначеній послідовності, перед-
баченій цивільним процесуальним законодав-
ством [23, с. 56]. У зазначеній послідовності дій 
важливо визначити процесуальну вагомість 
суду, позивача й відповідача. П.Ф. Єлісєй-
кін із цього приводу більш вагомими вважає 
дії не суду, а осіб, які беруть участь у справі, 
стверджуючи, що саме особи впливають на 
виникнення, зміну та припинення цивільних 
процесуальних правовідносин, а дія суду – це 
відповідна реакція на дії осіб [24, с. 35–36].

Змістовний аналіз норм ЦПК України 
дозволяє стверджувати, що саме процесуаль-
ні дії суду безпосередньо впливають на дина-
мічність цивільних процесуальних правовід-
носин. Як результат, для виникнення, зміни 
чи припинення цивільних процесуальних 
правовідносин законодавець передбачає су-
купність юридичних фактів, завершальним 
із яких є дія суду [25, с. 40]. З огляду на до-
сліджувану проблематику подання позовної 
заяви до суду є тим самим юридичним фак-
том, на який відповідно до процесуального 
законодавства суд реагує наявним у нього ар-
сеналом процесуальних юридичних фактів.

Здійснений у статті науковий аналіз кате-
горій «позов» і «позовна заява» та досліджен-
ня приналежності їх до площини цивільних 
процесуальних юридичних фактів має відпо-
відне відображення та закріплення на норма-
тивному рівні, зокрема в ст. 108 Цивільного 
процесуального кодексу Республіки Білорусь 
від 11 січня 1999 р. [26], у якій зазначено, 
що процесуальні факти виступають у формі 
процесуальних дій і процесуальних подій. 
Юридично зацікавлені в результатах справи 
особи або інші учасники цивільного судочин-
ства реалізують належні їм права, виконують 
обов’язки шляхом вчинення процесуальних 
дій. Про основні процесуальні факти склада-
ються процесуальні й судові документи.

Цікавим і необхідним з огляду на про-
ведене дослідження є положення цієї норми 
про те, що форми процесуальних документів 
набувають ті заяви й клопотання сторін та 
інших юридично зацікавлених у результатах 
справи особи, які призначені для передачі до 
суду. Вважаємо, що норма подібного змісту 
повинна бути передбачена в ЦПК України, 
що дозволить на законодавчому рівні закрі-
пити положення про існування цивільних 
процесуальних юридичних фактів.

Висновки

Детальний і змістовний аналіз категорій 
«позов» і «позовна заява» в контексті визна-
чення їх процесуальної автономності дозво-
лив сформулювати теоретичні умовиводи та 
пропозиції щодо внесення змін до законодав-
ства.

1) Пред’явлення позову до суду шляхом 
подання позовної заяви є юридичним фактом, 
який у подальшому зумовлює виникнення 
низки простих і складних юридичних фактів, 
зміст і результативність яких спрямовані на 
забезпечення справедливого, неупереджено-
го та своєчасного розгляду цивільних справ, 
предметом яких виступає спір про право, адже 
подання позовної заяви до суду є «стартовою 
точкою» першої стадії цивільного процесу – 
відкриття провадження в справі.

2) Учені-процесуалісти в пропонованих 
визначеннях категорії «позов» процесуаль-
не явище «позовна заява» підміняють сло-
восполученням «вимога позивача звернена 
через суд». Вказане словосполучення вказує 
на суб’єктний зміст цієї категорії, а слово 
«звернення» є своєрідним підтвердженням 
існування певного опосередкованого засобу 
звернення до суду, під яким треба розуміти 
належним чином оформлену позовну заяву.

3) Доцільно «реанімувати» в ЦПК Украї-
ни правило щодо викладення позовної заяви, 
заяви в окремому провадженні, заяви про 
видачу судового наказу, апеляційної скар-
ги, касаційної скарги та заяви про перегляд 
судових рішень Верховним Судом України 
саме друкованим способом. Крім цього, вар-
то передбачити обов’язок особи паралельно з 
подачею позовної заяви до суду направляти 
електронний варіант процесуального доку-
мента на електронну адресу суду.

4) Пропонуємо п. 5 ч. 1 ст. 207 ЦПК Укра-
їни викласти в такій редакції: «5) позивач по-
дав заяву про залишення позовної заяви без 
розгляду».

5) Сформульовано теоретичне визначен-
ня категорії «позовна заява». Позовна заява 
– це поданий до суду процесуальний доку-
мент, зафіксований на матеріальному носії 
та виконаний відповідно до вимог процесу-
ального закону, у якому містяться матеріаль-
но-правові вимоги позивача до відповідача 
(третьої особи до однієї або обох сторін), за-
сновані на певних юридичних фактах, обу-
мовлених спірними матеріально-правовими 
відносинами.

6) Пропонуємо закріпити в ЦПК Украї-
ни норму, подібну до ст. 108 «Процесуальні 
факти, процесуальні та судові документи та 
їх форма» Цивільного процесуального ко-
дексу Республіки Білорусь, що дозволить 
на законодавчому рівні закріпити положен-
ня про існування цивільних процесуальних 
юридичних фактів.
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В статье в доктринальном и нормативно-правовом аспектах исследовано соотношение катего-
рий «иск» и «исковое заявление» путем доказывания их процессуальной самостоятельности. Пред-
ложено авторское определение категории «исковое заявление» в аспекте ее принадлежности к сфере 
гражданских процессуальных юридических фактов. Сформулированы предложения о необходимости 
внесения изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Украины относительно усо-
вершенствования требований, предъявляемых к форме искового заявления.

Ключевые слова: категория, иск, исковое заявление, форма искового заявления, юридические 
факты, процессуальные юридические факты.

Correlation of categories like «lawsuit» and «statement of claim» was investigated in an article in the 
doctrinal and legal aspects by proving their procedural autonomy. It is offered the author’s definition of the 
category of «statement of claim» in the aspect of its belonging to the area of civil procedural legal facts. The 
proposals of the need to make changes and additions to the Civil Procedural Code of Ukraine regarding the 
improvement of the requirements imposed on the form of the statement of claim were formulated.

Key words: category, lawsuit, statement of claim, form of the statement of claim, legal facts, procedural 
legal facts.
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Статтю присвячено аналізу сутності цілісного майнового комплексу та майнового комплексу, 
еволюції поняття «підприємство» в цивільному законодавстві України, визначенню системи майно-
вих комплексів, а також формулюванню висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення цивіль-
ного законодавства в зазначеній галузі.
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Постановка проблеми. На рівні актів 
цивільного законодавства України відсут-
нє нормативне закріплення співвідношен-
ня понять «цілісний майновий комплекс» і 
«майновий комплекс». Останнє закономірно 
зумовило виникнення різних доктриналь-
них підходів щодо наведених цивілістичних 
понять. У доктрині цивільного права все ще 
немає загальновизнаного підходу стосовно 
питання про те, що є проявом «цілісного май-
нового комплексу» та проявом «майнового 
комплексу».

Аналіз цього питання має не тільки тео-
ретичне значення, а й практичне, оскільки 
сьогодні в правозастосовній практиці спо-
стерігається невизначеність і «правовий ва-
куум».

Співвідношення понять «цілісний май-
новий комплекс» і «майновий комплекс» 
у доктрині цивільного права певною мі-
рою досліджувалось такими вченими, як  
В.А. Бєлов, В.В. Вітрянський, Л.Т. Гампер, 
А.В. Грибанов, Н.І. Грущинська, А.В. Крав-
ченко, С.В. Кривобок, В.О. Лапач, О.П. Пече-
ний, О.Є. Романов, Є.О. Рябоконь, І.В. Спа-
сибо-Фатєєва, С.А. Степанов, Т.М. Чепіга, 
Г.Ф. Шершеневич та інші.

Мета статті. Системний аналіз цивілістич-
ної доктрини з окресленого нами питання 
дає можливість стверджувати, що ця тема-
тика була проаналізована фрагментарно, 
а отже, у вітчизняній науці все ще немає 
чіткого розмежування названих вище ци-
вілістичних понять, що і становить мету 
статті.

Виклад основного матеріалу. Для того 
щоб окреслити проблему співвідношення 
понять «цілісний майновий комплекс» і 
«майновий комплекс», передусім потрібно 
звернутися до еволюції закріплення поняття 
«підприємство» в цивільному законодавстві 
України. Останнє обумовлюється тим, що 
саме із цим цивілістичним поняттям набуло 
розвитку вчення про «цілісний майновий 
комплекс» і про «майновий комплекс». Вод-
ночас у спеціальній літературі не приділено 
достатньої уваги питанню співвідношення 
наведених понять.

Із прийняттям Цивільного кодексу 
УРСР 1963 р. було закріплено концепцію, 
згідно з якою підприємство є юридичною 
особою, а отже, і суб’єктом цивільного права 
(ст. ст. 24, 34, 159, 240, 255, 277, 450, 483, 567) 
[1]. На розвиток цих положень було прийня-
то Закон СРСР «Про державні підприємства 
(об’єднання)» [2], а також Положення про 
державні виробничі підприємства в СРСР 
[3]. Таким чином, у СРСР «підприємство» 
визначалося як юридична особа, яка є само-
стійним суб’єктом цивільного обороту.

Доцільно зазначити, що економісти 
СРСР, розглядаючи підприємство як пер-
винну виробничу, самостійну, господарюю-
чу одиницю соціалістичної промисловості, 
не пов’язували це з обов’язковим визнанням 
його юридичною особою [4, с. 48–49]. Це ви-
кликало заперечення з боку окремих прав-
ників. Так, В.В. Лаптєв зауважив, що під-
приємство не можна трактувати тільки як 
економічну категорію, а саме як певний комп-
лекс знарядь і засобів виробництва. Підпри-
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ємством можна називати лише таку госпо-
дарську організацію – суб’єкта права, яка має 
всі ознаки юридичної особи [5, с. 25].

Тільки в 1991 р., коли було прийнято 
Основи цивільного законодавства Союзу 
РСР і республік [6], підприємство поча-
ло розглядатись одночасно як самостійний 
суб’єкт і самостійний об’єкт цивільного обі-
гу. Так, відповідно до цього закону підпри-
ємство та інші майнові комплекси норматив-
но визначалися як об’єкти нерухомих прав  
(ст. 4). Громадяни наділялися правом мати у 
власності як підприємства, так і інші майнові 
комплекси у сфері виробництва товарів, по-
бутового обслуговування, торгівлі та іншої 
підприємницької діяльності (ст. 51).

Окреслений підхід до підприємства од-
ночасно як до суб’єкта і як до об’єкта права 
простежується й у законодавстві перших ро-
ків існування незалежної України. Так, За-
кон України «Про підприємства в Україні» 
встановив, що підприємство – це основна 
організаційна ланка народного господарства 
України. Підприємство – самостійний госпо-
дарюючий статутний суб’єкт, який має права 
юридичної особи та здійснює виробничу, на-
уково-дослідницьку й комерційну діяльність 
із метою одержання відповідного прибутку 
(доходу) [7]. Водночас Закон України «Про 
власність» поряд із визнанням підприємства 
суб’єктом права власності (ст. 20) розглядав 
його також як об’єкт права власності (ст.  
ст. 34, 35) [8].

Г.Ф. Шершеневич хоча й розглядав під-
приємство як особливий об’єкт права (ці-
льове майно), проте підкреслював, що воно 
оцінюється в обігу фактично як самостійний 
суб’єкт, а тому за своїми характеристиками 
наближається до юридичної особи й потребує 
визнання в праві своєї самостійності [9, с. 72].

Варто підкреслити, що концепція визна-
чення підприємства як об’єкта цивільного 
обігу була розвинена на початку 90-х рр. 
одночасно з реформуванням економіки та 
створення умов для приватизації держав-
ного й комунального майна. Так, відповідно 
до п. 2.2 Концепції роздержавлення та при-
ватизації підприємств, землі й житлового 
фонду об’єктами приватизації визначалися, 
зокрема, підприємства, цехи, виробництва, 
дільниці, інші підрозділи та структурні оди-
ниці підприємств, які можуть бути виділені 
в самостійні підприємства [10]. Запровадже-
ний підхід у подальшому було відображено в 
таких законах України, як «Про приватиза-
цію державного майна» (ч. 1 ст. 5) [11], «Про 
приватизацію невеликих державних під-
приємств (малу приватизацію)» (ст. 2) [12], 
«Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності» (ч. 1 ст. 2) [13].

Підкреслимо, що вперше поняття «ціліс-
ний майновий комплекс» було визначено в 
Законі України «Про оренду державного та 
комунального майна» від 28 липня 1992 р. 
Відповідно до ч. 1 ст. 4 цього закону ціліс-
ним майновим комплексом є господарський 
об’єкт із завершеним циклом виробництва 
продукції (робіт, послуг) та з наданою йому 
земельною ділянкою, на якій він розміще-
ний, автономними інженерними комуніка-
ціями, системою енергопостачання. У разі 
виділення цілісного майнового комплексу 
структурного підрозділу підприємства скла-
дається розподільчий баланс.

Варто додати, що наведена ч. 1 ст. 4 За-
кону України «Про оренду державного та 
комунального майна» стала основою для 
подальшого закріплення поняття «цілісний 
майновий комплекс» в п. 3 Національного 
стандарту № 1 «Загальні засади оцінки май-
на і майнових прав», затвердженого Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 10 верес-
ня 2003 р. № 1440, а також у п. 3 Положення 
про порядок віднесення майна до такого, що 
включається до складу цілісного майнового 
комплексу державного підприємства, затвер-
дженого Наказом Фонду державного майна 
України від 29 грудня 2010 р. № 1954, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 24 січня 2011 р. за № 109/18847. Так, ці 
нормативно-правові акти також закріпили 
базове положення про те, що цілісними май-
новими комплексами є об’єкти, сукупність 
активів яких дає змогу провадити певну гос-
подарську діяльність.

Буквальний аналіз наведених норм дає 
можливість стверджувати, що в незалеж-
ній Україні із самого початку нормативного 
закріплення поняття «цілісний майновий 
комплекс» законодавцем зроблено чіткий 
акцент на тому, що це господарський об’єкт 
із завершеним циклом виробництва. Інакше 
кажучи, «цілісний майновий комплекс» було 
визначено не просто як складну річ (ст. 188 
ЦК України), а як особливий об’єкт, що має 
складну майнову структуру та водночас має 
своє конкретне цільове призначення – ви-
робництво продукції, виконання робіт, на-
дання послуг. Класичним проявом «цілісно-
го майнового комплексу» є підприємство або 
ж виробничий структурний підрозділ під-
приємства (цех, дільниця, лінія виробництва 
тощо), який може бути виокремлений і при 
цьому самостійно функціонувати.

Для прикладу наведемо Розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про передачу 
цілісних майнових комплексів навчальних 
закладів та державної установи до сфери 
управління Міністерства освіти і науки» від 
4 лютого 2015 р. за № 87-р. Це розпоряджен-
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ня передбачає такі цілісні майнові комплек-
си, як навчальні заклади, а також державні 
установи. По-перше, навчальні заклади є гос-
подарськими об’єктами, оскільки вони забез-
печують надання освітніх послуг. По-друге, 
державні установи також є самостійними 
господарськими об’єктами, оскільки вони 
покликані проваджувати в життя чіткі функ-
ції та завдання, визначені державою.

Цілком погоджуємось із позицією  
С.В. Кривобока, який пише про те, що сама 
назва ст. 191 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК України) «Підприємство як єди-
ний майновий комплекс» свідчить про те, що 
в цивільному обігу існують також інші май-
нові комплекси. Наприклад, без прив’язки до 
підприємства про єдині майнові комплекси 
йдеться також у ст. 657 ЦК України, яка вре-
гульовує форму окремих видів договорів ку-
півлі-продажу. Існують майнові комплекси 
пансіонатів і санаторіїв, парків-пам’ятників 
садово-паркового мистецтва військових міс-
течок, лікувальних установ тощо [14, с. 23].

О.П. Печений у результаті проведеного 
наукового дослідження дійшов висновку, 
що, незважаючи на широке використання 
законодавством у різних варіаціях поняття 
«майнові комплекси», у науці усталені кон-
цепції правового розуміння цього поняття 
не сформувалися. Що стосується майнових 
комплексів, то вони взагалі не є речами, а 
тому юридична фікція складної речі на них 
не може бути поширена. Оскільки в силу  
ст. 177 ЦК України перелік об’єктів ци-
вільних прав не має вичерпного характеру, 
варто визнати за майновими комплексами 
самостійне місце в системі об’єктів. Чинний 
ЦК України прямо не перераховує майно-
ві комплекси в системі об’єктів цивільних 
прав, однак системний аналіз цивільно-пра-
вових норм дозволяє нам зробити висновок, 
що майновими комплексами визнаються:  
1) садиба, 2) підприємство, 3) житловий 
комплекс. Безумовно, не є винятком існуван-
ня й інших майнових комплексів, наприклад 
комплексу нежитлових будівель і споруд 
[15, с. 27–29]. Очевидно, що не всі майнові 
комплекси є господарськими об’єктами із 
замкнутим циклом виробництва продукції. 
Так, садиба не може бути цілісним майно-
вим комплексом, оскільки, незважаючи на 
ознаки господарювання, їй не властива на-
явність автономних інженерних комуніка-
цій, а також системи енергопостачання, як це 
передбачено ч. 1 ст. 4 Закону України «Про 
оренду державного та комунального май-
на». Якщо говорити про житловий комплекс 
або ж комплекс нежитлових будівель і спо-
руд (пансіонати, бази відпочинку тощо), то 
беззаперечним є висновок, що це далеко не 

господарські об’єкти, призначені для сис-
тематичного виробництва продукції, вико-
нання робіт, надання послуг. Таким чином, 
доходимо висновку, що поняття «цілісний 
майновий комплекс» не є тотожним поняттю 
«майновий комплекс».

Якісно новим є науковий підхід Т.М. Чепі-
ги, який пише про те, що майновий комплекс 
міста постає як специфічна інфраструктура 
господарюючих суб’єктів, що забезпечують 
населення відповідної територіальної гро-
мади мінімально необхідними умовами для 
проживання й розвитку. Комунальний май-
новий комплекс може формуватись із таких 
об’єктів: майно, призначене для електро-, те-
пло-, газо– та водопостачання населення, для 
освітлення вулиць населених пунктів; жит-
ловий фонд соціального використання для 
забезпечення малозабезпечених громадян 
та інших осіб, які потребують поліпшення 
житлових умов, нежитлові приміщення в бу-
динках житлового фонду, а також інше май-
но, яке необхідне для утримання житлового 
фонду; пасажирський транспорт; транспорт-
ні інженерні споруди (мости, дороги) у меж-
ах територіальної громади, за винятком тих, 
що мають регіональне та загальнодержавне 
значення; майно, призначене для поперед-
ження й ліквідації надзвичайних ситуацій; 
об’єкти та протипожежне обладнання й тех-
ніка, призначені для гасіння пожеж; майно, 
призначене для надання медичних послуг, 
розвитку фізичної культури та спорту, для 
благоустрою й озеленення міської території, 
прибирання та вивезення сміття, організації 
ритуальних послуг та утримання місць за-
хоронення; об’єкти культурної спадщини; 
комунальні установи громади, будинки куль-
тури, відпочинку, бібліотеки тощо; земельні 
ділянки, віднесені до комунальної власності; 
відокремлені водні об’єкти на території гро-
мади; парки, сквери тощо [16, с. 8].

Як вбачається, поняття майнового комп-
лексу, на відміну від поняття цілісного май-
нового комплексу, юридично не закріплено. 
Останнє закономірно обумовлює різнопла-
новість науковців щодо розуміння та роз-
межування названих понять.

В.О. Лапач розглядає майнові комплек-
си як системи більш високого рівня, які 
характеризуються не стільки загальним 
призначенням об’єктів, що входять до них, 
скільки визначеним у законі складом май-
на, яке утворює комплекс, а також функці-
ональною взаємозалежністю й ієрархічною 
організацією елементів у середині комплек-
су [17, с. 355].

Т.М. Чепіга вважає, що поняття «май-
новий комплекс» застосовується для позна-
чення: а) сукупності речей і матеріальних 
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цінностей, що перебувають у власності, опе-
ративному управлінні чи господарському ві-
данні; б) сукупності речей і майнових прав на 
отримання речей чи іншого майнового забез-
печення від інших осіб (актив); в) сукупності 
речей, майнових прав та обов’язків, які ха-
рактеризують майновий стан їх носія (актив 
і пасив) [16, с. 5].

В.А. Бєлов у свою чергу вважає, що понят-
тя майнового комплексу є юридичною фік-
цією, оскільки останній не є річчю. Учений 
пише про те, що підприємство як майновий 
комплекс є специфічним благом і стан його 
належності повинен оформлюватися особли-
вими абсолютними правами, назву яким ще 
не знайдено. Підприємство – це юридична 
форма (оболонка), що слугує зовнішньому 
(формальному. юридичному) виокремленню 
сукупності речей, прав і нематеріальних благ, 
які використовуються для ведення підпри-
ємницької діяльності. Правник підкреслює, 
що подібне відбувається також у випадку зі 
складною річчю, яка також виступає юри-
дичною оболонкою, що об’єднує різнорідні 
речі, які використовуються за загальним 
призначенням [18, с. 651].

Варто відзначити, що поняття майново-
го комплексу не можна ототожнювати з по-
няттям «складна річ». Так, відповідно до ч. 
1 ст. 188 ЦК України якщо декілька речей 
утворюють єдине ціле, що дає змогу вико-
ристовувати його за призначенням, то вони 
вважаються однією річчю (складна річ). Бук-
вальний аналіз цієї норми дає можливість 
дійти висновку, що інших складових, окрім 
речей, складна річ містити не може. Водночас 
майновий комплекс, окрім речей, може вклю-
чати також зобов’язальні права, вимоги, бор-
ги, права інтелектуальної власності, ділову 
репутацію, секрети виробництва, а також інші 
об’єкти цивільного права. Поділяємо думку 
С.А. Степанова про те, що включення до скла-
ду нерухомої речі нематеріальних об’єктів 
(елементів), зокрема права, боргів, фірмово-
го найменування, трансформує складну річ в 
інший об’єкт цивільних прав – підприємство 
або інший майновий комплекс [19, с. 128].

Висновки

Таким чином, поняття «цілісний майно-
вий комплекс» є вужчим стосовно поняття 
«майновий комплекс». Останнє обумовлю-
ється тим, що не всі майнові комплекси є 
господарськими об’єктами, які використо-
вуються для підприємницької діяльності. 
Водночас цілісному майновому комплексу 
властиві загальні ознаки майнового комп-
лексу: складається з різнорідних елементів, 
кожен із яких може виступати як самостій-
ний об’єкт цивільних прав: речей нерухомих 

(земельних ділянок, будівель, споруд) і ру-
хомих (устаткування, інвентарю, сировини, 
продукції); іншого майна, включаючи майно-
ві права (права вимоги), майнові обов’язки 
(борги), об’єкти права інтелектуальної влас-
ності (торговельну марку або інше позна-
чення), інформацію тощо. Їх об’єднання у 
функціональну сукупність (об’єкт) дає мож-
ливість використати підприємство за певним 
призначенням – для здійснення підприєм-
ницької діяльності.

Пропонуємо ст. 190 ЦК України допо-
внити ч. 3 такого змісту: «Особливим видом 
майна є цілісний майновий комплекс – госпо-
дарський об’єкт із завершеним циклом вироб-
ництва продукції (робіт, послуг) та з наданою 
йому земельною ділянкою, на якій він розмі-
щений, автономними інженерними комуніка-
ціями, системою енергопостачання (підприєм-
ства, установи, організації, навчальні заклади 
тощо)». Вважаємо, такий варіант нормативно-
го закріплення на практиці забезпечить чітке 
розуміння того, що може бути віднесено до ці-
лісного майнового комплексу, а що не може –  
майнові комплекси (садиба, житловий буди-
нок, система нежитлових приміщень тощо).
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У статті здійснено порівняльно-правовий аналіз норм цивільного й житлового законодавства 
України, які визначають порядок і підстави укладення договору найму житла та договору оренди 
житла, виділено спільні та відмінні ознаки цих договорів, а також проаналізовано судову практику. 
Сформульовано пропозиції для усунення суперечностей і колізій правового регулювання відносин щодо 
користування житлом.

Ключові слова: житло, договір, найм, оренда, право користування житлом.

 О. Кармаза, 2016

Постановка проблеми. Упродовж бага-
тьох років укладення договорів найму (орен-
ди) житла допомагає громадянам у вирішен-
ні їхньої житлової проблеми. Разом із тим 
законодавство України чітко не розмежовує 
випадки укладення договору найму житла й 
договору оренди житла. Крім того, у ньому 
не завжди послідовно й узгоджено викорис-
товуються терміни «найм житла» та «оренда 
житла», тому постає питання про принци-
пи їх використання в судовій і нотаріальній 
практиці. Правова доктрина також не має од-
нозначної відповіді не ці питання.

Аналіз останніх досліджень. Правова 
природа договорів найму (оренди) житла 
була та є предметом дослідження багатьох 
науковців. На сьогодні проблемам укладення 
й розірвання цього договору приділено ува-
гу в наукових роботах С. Бервено, О. Дзери,  
М. Дякович, М. Галянтича, Ю. Заіки, О. Кар-
мази, В. Коссака, Н. Кузнєцової, Р. Майдани-
ка, Л. Лічмана, Л. Литовченко, Є. Мічуріна, 
Л. Нескороженої, В. Романіва, О. Харито-
нова, С. Фурси, Я. Шевченко та інших. На-
приклад, О. Кармаза зосередила увагу на до-
слідженні правової природи договору найму 
житла в нотаріальному процесі [1, с. 17]. На-
томість особливості правового регулювання 
відносин за договором найму житла, його 
відмінності від інших договорів житлового 
найму стали предметом дослідження Л. Ли-
товченко [2, с. 120–125]. 

Матеріали цивільних справ у судах до-
водять, що житло, яке належить на праві 
приватної власності, може передаватися в 
користування громадянам як на підставі до-
говору найму житла, так і на підставі догово-
ру оренди житла. Так, у цивільній справі № 

22-ц/791/1365/2014 йдеться про укладен-
ня договору оренди житла, яке перебуває в 
приватній власності громадян, а у цивільній 
справі № 22-ц/795/1877/2014 – про договір 
найму житла, яке належить громадянам на 
праві приватної власності [3]. Нотаріальна 
практика також різниться. Відтак можна до-
пустити, що тексти законів України не від-
повідають вимогам щодо якості законів у 
контексті верховенства права, встановленого 
ст. 8 Конституції України. На науковому рів-
ні спостерігається недостатність вивченості 
проблематики, пов’язаної з договорами най-
му (оренди) житла.

Метою статті є науково-практичний аналіз 
правової природи договору найму житла та 
договору оренди житла.

Виклад основного матеріалу. Відноси-
ни щодо користування житлом на підставі 
договору найму (оренди) житла, порядок 
(процедура) укладення та припинення цього 
договору регулюються нормативно-право-
вими актами України, зокрема Конституці-
єю України, Цивільним кодексом України 
та Житловим кодексом України, законами 
України «Про житловий фонд соціального 
призначення», «Про забезпечення житлових 
прав мешканців гуртожитків», «Про особли-
вості здійснення права власності у багато-
квартирному будинку» тощо.

Основним джерелом регулювання сус-
пільних відносин за договором найму неру-
хомого майна загалом і житла зокрема (до-
говором майнового найму) у країнах Європи 
є закон, а саме цивільний кодекс (ст. 1708–
1778 Цивільного кодексу Франції, § 535–597 
Цивільного укладення Німеччини тощо). 
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Проаналізувавши, наприклад, норми цивіль-
них кодексів Франції та Німеччини, доходи-
мо висновку, що законодавець чітко розріз-
няє договір найму й договір оренди майна. 
Так, згідно з § 535 Цивільного укладення 
Німеччини договір найму (mietvertrag) – це 
договір, за яким наймодавець зобов’язується 
надати наймачу в користування річ на строк 
найму. За договором оренди (pachtvertrag) 
орендодавець зобов’язується надати оренда-
рю на час оренди в користування орендоване 
майно та використання доходів, яке прино-
сить це майно, коли таке використання роз-
глядається як отримання доходу від такого 
майна. Відтак останній договір, як правило, 
стосується оренди сільськогосподарсько-
го майна, а також землі. Подібно розмеж-
овуються договори майнового найму також у 
Франції. Так, у ст. 1711 Цивільного кодексу 
Франції виділено договір найму будинку та 
договір сільськогосподарської оренди. Отже, 
у деяких європейських країнах у разі виник-
нення відносин щодо надання в користуван-
ня житла укладається договір найму житла. 
Натомість у Росії щодо житла закон передба-
чає укладення як договору найму житла, так і 
договору оренди житла, які розмежовують за 
суб’єктом – користувачем житла. Так, у разі 
коли користувачем є громадянин, укладаєть-
ся договір найму житла, а якщо юридична 
особа – договір оренди житла (глави 34 та 35 
Цивільний кодекс Російської Федерації).

Нагадаємо, що за часів, коли на деяких 
територіях України діяло австрійське пра-
во, а саме Загальні цивільні закони 1811 р., у  
§ 1090 йшлося про чиншовий договір – «до-
говір, у якому хтось дістав не зужиту річ до 
вжитку на якийсь час та за означену ціну». 
Підвидами чиншового договору були наймо-
вий договір (стосувався передачі рухомої та 
нерухомої речі в найм), за яким «річ, дану на 
чинш, можна вживати без подальшого обро-
блювання», та політний договір (стосувався 
передачі, зокрема, земельних ділянок, прав 
полювання тощо в оренду), у якому перед-
бачалося, що «пильністю та трудами можна 
мати з речі пожиток» (§ 1091 Загальних ци-
вільних законів 1811 р.). Крім того, у § 521 
цього закону закріплювався сервітут помеш-
кання – «право використовувати частини 
дому, придатні до заселення, для своєї потре-
би». Натомість на території України, де діяло 
право Російської імперії, відносини щодо 
користування житлом регулювалися Зводом 
законів Російської імперії, за яким житло 
передавалося в користування на підставі до-
говору майнового найму (ст. ст. 1691–1707 
тому Х Зводу законів Російської імперії). 
Коли Україна була в складі Радянського 
Союзу, договір найму житла розглядався як 

підвид договору найму майна (ст. ст. 152–
179 Цивільного кодексу УРСР 1922 р.; ст.  
ст. 277–323 Цивільного кодексу УРСР 1963 
р.) та був найпоширенішим способом набут-
тя довічного права користування житлом. 
Нині законодавство України передбачає ви-
никнення короткострокового чи довгостро-
кового (зокрема, довічного) права користу-
вання житлом на підставі як договору найму 
житла, так і договору оренди житла.

Загальне визначення договору найму 
(оренди) житла міститься в ч. 1 ст. 810 Ци-
вільного кодексу України. Так, за догово-
ром найму (оренди) житла одна сторона – 
власник житла (наймодавець) передає або 
зобов’язується передати другій стороні (на-
ймачеві) житло для проживання в ньому на 
певний строк за плату. У ч. 2 цієї статті вказу-
ється, що підстави, умови, порядок укладення 
та припинення договору найму житла, що є 
об’єктом права державної або комунальної 
власності та встановлюються законом. Тобто 
логічно припустити, що різниця між догово-
ром найму житла й договором оренди житла, 
полягає в приналежності житла до форми 
власності: у разі укладення договору щодо 
житла, яке перебуває в комунальній чи дер-
жавній власності, договір іменується «дого-
вором найму житла». Натомість щодо житла, 
яке перебуває в приватній власності, Цивіль-
ний кодекс України також допускає укладен-
ня договору найму, що підтверджується ви-
кладеними далі нормами, у яких ідеться лише 
про «договір найму» (ст. ст. 811–826 Цивіль-
ного кодексу України). Крім того, у ст. 810-1 
цього кодексу виділено окремий вид договору 
найму (оренди) житла – договір оренди жит-
ла з викупом. Так, за договором оренди житла 
з викупом одна сторона – підприємство-орен-
додавець – передає другій стороні – фізич-
ній особі (особі-орендарю) – житло за плату 
на довготривалий (до 30 років) строк, після 
закінчення якого або достроково (за умови 
повної сплати орендних платежів) житло пе-
реходить у власність орендаря. Отже, Цивіль-
ний кодекс України використовує загальний 
термін – «договір найму (оренди) житла», 
а також спеціальні терміни: «договір найму 
житла», «договір оренди житла з викупом». 
Відтак житло, яке належить особам на праві 
приватної власності, може передаватися в ко-
ристування як за договором найму житла, так 
і за договором оренди житла.

Зазначимо, що в Законі України «Про 
особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку», який регулює 
відносини, пов’язані зі здійсненням права 
власності співвласниками багатоквартир-
ного будинку, використано термін «договір 
найму (оренди) квартир».



20

2/2016
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

Житловий кодекс України (1983 р.) пе-
редбачає передачу житла в користування на 
підставі договору оренди житла й договору 
найму житла. Так, за ст. 150 Житлового ко-
дексу України громадяни, які мають у при-
ватній власності будинок, квартиру, розпо-
ряджаються цією власністю на свій розсуд, 
зокрема здають в оренду й укладають інші 
не заборонені законом угоди. Таким чином, 
житлове законодавство надає громадянину-
власнику житла право визначитися, який 
цивільно-правовий договір щодо передачі 
житла в користування йому укласти. Од-
нак щодо житла, яке перебуває в державній 
чи комунальній власності (державний чи 
громадський житловий фонд), передбачено 
укладення договору найму (ст. 61 Житлового 
кодексу України). Таким чином, Житлового 
кодексу України серед відмінних ознак дого-
вору найму житла й договору оренди житла 
вбачає приналежність предмету договору до 
форми власності (виду житлового фонду).

Звертаємо увагу, що відповідно до ст. 47 
Конституції України держава створює умо-
ви, за яких кожний громадянин матиме змо-
гу взяти житло в оренду. Тому Т. Базова та 
О. Дзера зазначають: «Хоча в Конституції 
України вживається термін «оренда житла», 
Цивільний кодекс України застосовує тер-
мін «договір найму житла», ототожнюючи 
ці поняття» [4, с. 412]. Натомість, М. Галян-
тич доводить, що посилання в Конституції 
України на договір оренди зумовило тільки 
назву цього виду договору [5, с. 281]. Вважа-
ємо, що такі припущення є дискусійними, 
оскільки хоча Цивільний кодекс України 
й використовує загальний термін «договір 
найму (оренди) житла», однак поряд із цим 
терміном існує й інший термін – «оренда 
житла з викупом». Крім цього, реалізуючи 
право власності, гарантоване ст. 41 Консти-
туції України, громадянин має право вчиня-
ти щодо свого житла будь-які правочини, які 
не суперечать закону, зокрема укладати до-
говір найму житла або договір оренди житла 
тощо, що підтверджує й судова практика. На 
нашу думку, з метою наближення законодав-
ства України до законодавства країн Європи 
доцільно внести зміни до тексту Конституції 
України й законів України та передбачити 
виникнення у фізичних і юридичних осіб 
права користування житлом (будь-якої фор-
ми власності) за договором найму житла. 
Таким чином, дискусію щодо цього питання 
було б зупинено.

Варто також зазначити, що Закон Украї-
ни «Про житловий фонд соціального призна-
чення» виділяє окремий вид договору найму 
(оренди) житла – договір найму соціального 
житла. Так, відповідно до ст. 20 цього закону 

підставою для заселення житла із житлово-
го фонду соціального призначення є договір 
найму соціального житла, який укладається 
між органом місцевого самоврядування або 
уповноваженим ним органом і наймачем або 
уповноваженою ним особою. Тобто передача 
житла, яке перебуває в комунальній власнос-
ті, у користування здійснюється на підставі 
договору найму соціального житла. У Законі 
України «Про забезпечення реалізації жит-
лових прав мешканців гуртожитків» також 
ідеться про отримання в користування со-
ціального житла на підставі договору найму 
соціального житла: кожний повнолітній і ді-
єздатний громадянин, який раніше мешкав у 
гуртожитку та отримав відповідно до цього 
закону соціальне житло, перед вселенням 
у надане йому (його сім’ї) соціальне житло 
зобов’язаний укласти договір про найм тако-
го житла (ст. 9 цього закону). 

Тобто чітких критеріїв класифікації до-
сліджуваного договору в законодавстві 
Україні не має. Юридична література одно-
значної відповіді також не дає. Так, напри-
клад, за часи існування УРСР В. Грібанов 
пропонував за договором найму житло нада-
вати в користування наймачу-громадянину 
для проживання, а за договором оренди жит-
ло повинна наймати державна, кооперативна 
або громадська організація для поселення в 
ньому своїх працівників, учнів тощо [6, с. 40].  
Нині Є. Харитонов виділяє такі цивільно-
правові договори у сфері передачі житла в 
користування: приватний (комерційний) 
договір найму жилого приміщення, соці-
альний договір найму жилого приміщення 
(спеціальний службовий договір найму), 
найм житла в гуртожитках тощо [7, с.85]. 
М. Галянтич пропонує розмежовувати дого-
вір некомерційного та комерційного найму 
(оренди) житла, договір найму житла, дого-
вір найму соціального житла [8, с. 278–285]. 
Є. Мічурін серед договорів найму житла ви-
діляє договір соціального й комерційного 
найму. У першому випадку йдеться про найм 
із державного чи громадського житлового 
фонду, а в другому – з приватного житлово-
го фонду. На його думку, комерційний найм 
відрізняється від соціального тим, що остан-
ній вирішує завдання про надання громадя-
нам необхідного мінімуму житла, встановле-
ного в Житловому кодексі України нормами 
житлового площі. Комерційний найм також 
спрямований на задоволення житлових про-
блем, однак обмежень за житловою площею 
не існує [9, с. 283–288]. Дійсно, договір най-
му житла з державного та громадського жит-
лового фонду доцільно віднести до групи 
договорів соціального найму. Також до цієї 
групи можна віднести й договори найму жит-
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ла із соціального житлового фонду, а також 
договір оренди житла з викупом.

На нашу думку, поділ договорів най-
му (оренди) житла на групи може існувати 
на підставі багатьох критеріїв. Наприклад, 
критеріями розмежування досліджуваних 
цивільно-правових договорів щодо житла 
можуть бути такі: 1) форма договору: дого-
вори укладені в письмовій формі, договори 
укладені в письмовій формі та нотаріаль-
но посвідчені, а також договори, укладені в 
письмовій формі, нотаріально посвідчені й 
зареєстровані в державному реєстрі прав на 
нерухоме майно; 2) сторони договору: до-
говір, де сторонами є фізичні особи та/або 
юридичні особи, договір, де наймачем є тіль-
ки громадянин України, договір, де наймо-
давцем є орган державної влади чи місцевого 
самоврядування тощо.

Тлумачні словники переважно розкрива-
ють значення тільки терміна «оренда»: тимча-
сове користування будівлями, земельною ді-
лянкою тощо на договірних засадах [10, с. 132].  
У юридичних енциклопедіях термін «орен-
да» (польс. аrenda, від пізньолат. arrendare – 
здавати в найом, наймати) розглядається як 
надання майна в тимчасове (строкове) плат-
не користування [11, с. 319]; тимчасове ви-
користання майна за плату на праві договору 
про оренди [12, с. 293]. Проаналізувавши ен-
циклопедичні визначення договору найму та 
договору оренди, зазначимо, що за змістом їх 
визначення майже збігаються з визначенням 
договору найму (оренди) житла ст. 810 Ци-
вільного кодексу України. Водночас договір 
найму житла та договір оренди житла, буду-
чи цивільно-правовими договорами, мають 
як спільні, так і відмінні ознаки. Розглянемо 
деякі з них.

Предметом договору найму житла та до-
говору оренди житла є індивідуально-визна-
чене майно – житлове приміщення, придатне 
та призначене для постійного проживання. 
Так, за ст. 812 Цивільного кодексу України 
предметом договору найму (оренди) житла 
можуть бути помешкання, зокрема квартира 
або її частина, житловий будинок або його 
частина. Помешкання має бути придатним 
для постійного проживання в ньому. Вжи-
ваючи термін «помешкання», законотворець, 
мабуть, мав на увазі, термін «житло» (ст. 379 
Цивільного кодексу України), оскільки під 
час порівняння цих термінів останній, на 
нашу думку, є найбільш вдалим і має ширше 
значення [13, с. 72–86]. Крім того, згідно зі 
ст. 63 Житлового кодексу України предме-
том договору найму жилого приміщення в 
будинках державного та громадського жит-
лового фонду є окрема квартира або інше ізо-
льоване жиле приміщення, що складається 

з однієї чи декількох кімнат, а також одно-
квартирний жилий будинок. Відтак, як вба-
чається зі змісту ст. ст. 379 та 812 Цивільного 
кодексу України, для визнання житла (по-
мешкання) предметом договору необхідно, 
щоб воно було призначеним і придатним для 
постійного проживання в ньому.

Крім того, відповідно до ст. ст. 47 та 48 
Житлового кодексу України особливістю 
договору найму житла з державного чи гро-
мадського житлового фонду є те, що жиле 
приміщення надається громадянам у меж-
ах жилої площі (13,65 кв. м. на одну особу). 
На відміну від Цивільного кодексу України  
ст. 63 Житлового кодексу України встанов-
лено, що не може бути самостійним предме-
том договору найму жиле приміщення, яке 
хоч і є ізольованим, проте за розміром менше 
від встановленого для надання одній особі, а 
також частина кімнати або кімната, зв’язана з 
іншою кімнатою спільним входом, і підсобні 
приміщення (кухня, коридор, комора тощо).

Таким чином, мета цих договорів є спіль-
ною – передача житла в тимчасове чи довічне 
користування для проживання в ньому гро-
мадян. Однак процесуальний порядок (про-
цедура) передачі житла в користування за 
договором найму житла та договором оренди 
житла є різним.

Так, відповідно до ст. 61 Житлового ко-
дексу України договір найму жилого примі-
щення в будинках державного та громадсько-
го житлового фонду укладається в письмовій 
формі на підставі ордера на жиле приміщення 
між наймодавцем, зокрема житлово-експлу-
атаційною організацією (а в разі її відсутнос-
ті – відповідним підприємством, установою, 
організацією), і наймачем – громадянином, 
на ім’я якого видано ордер. Отже, укладенню 
договору найму житла, яке є державною чи 
комунальною власністю, передує отримання 
ордера в порядку, встановленому Житловим 
кодексом України. Зокрема, як зазначається 
в ст. 58 Житлового кодексу України, на під-
ставі рішення про надання жилого приміщен-
ня в будинку державного або громадського 
житлового фонду виконавчий комітет район-
ної, міської, районної в місті, селищної, сіль-
ської ради видає громадянинові ордер, який 
є єдиною підставою для вселення в надане 
жиле приміщення. Таким чином, суспільні 
відносини, пов’язані з отриманням ордера на 
житло, мають ознаки адміністративних від-
носин. Крім того, вони регулюються нормами 
Закону України «Про адміністративні по-
слуги». У зв’язку із цим Р. Шишка зазначає, 
що оскільки підставою виникнення договір-
них (цивільних) відносин є адміністративне 
рішення відповідного органу, то такі право-
відносини реалізуються за такою схемою: 
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«адміністративні правовідносини – цивільні 
правовідносини) [14, с. 967]. Відтак відноси-
ни щодо укладення договору найму житла, 
яке є державною чи комунальною власністю, 
є комплексними, оскільки мають ознаки ад-
міністративно-правових і цивільно-правових 
(зобов’язальних) відносин.

Згідно зі ст. 32 Житлового кодексу Укра-
їни громадяни самостійно здійснюють право 
на одержання жилого приміщення в будин-
ках державного та громадського житлового 
фонду. Відтак за їхньою особистою заявою їх 
беруть на облік для одержання житла та вно-
сять до Єдиного державного реєстру грома-
дян, які потребують поліпшення житлових 
умов (ст. 34 Житлового кодексу України). 
Таким чином, громадянин, який потребує 
поліпшення житлових умов, сам вирішує пи-
тання щодо реалізації належного йому кон-
ституційного права на житло. Отже, учасни-
ками адміністративно-правових відносин, з 
одного боку, є громадянин, який визнаний 
таким, що потребує поліпшення житлових 
умов, громадянин, який у зв’язку з характе-
ром його трудових відносин повинен прожи-
вати за місцем роботи або поблизу від нього, 
а з іншого – орган місцевого самоврядуван-
ня, громадська комісія із житлових питань, 
адміністрація державного чи комунального 
підприємства, установи чи організації тощо. 
Учасниками цивільно-правових відносин, 
які виникають на підставі договору найму 
житла, є наймач – громадянин, на ім’я якого 
виписано ордер, та житлово-експлуатаційна 
контора чи відповідне підприємство, устано-
ва, організація.

Натомість право володіння й користуван-
ня житлом, яке перебуває в приватній влас-
ності, виникає в особи на підставі договору 
найму (оренди) житла, за яким одна сторона –  
власник житла (наймодавець) – передає або 
зобов’язується передати другій стороні (на-
ймачеві) житло для проживання в ньому на 
певний строк за плату (ст. 810 Цивільного 
кодексу України). Такі відносини характери-
зуються юридичною рівністю, вільним воле-
виявленням і майновою самостійною сторін 
(ст. ст. 1 та 12 Цивільного кодексу України) 
та ґрунтуються на принципі свободи догово-
ру (ст. ст. 6 та 627 Цивільного кодексу Укра-
їни). Звертаємо увагу на те, що стороною 
договору найму (оренди) житла, яке є при-
ватною власністю, може бути як громадянин 
України, іноземець, особа без громадянства, 
так і юридична особа. Проте стороною до-
говору найму житла, яке є державою чи ко-
мунальною власністю, – громадянин, на ім’я 
якого видано ордер.

Крім того, відмінністю договору найму 
житла, яке є об’єктом державної чи кому-

нальної власності, від договору найму жит-
ла з приватного житлового фонду є те, що в 
першому випадку йдеться про забезпечен-
ня «соціального» права громадян на житло 
(отримання в користування соціального або 
службового житла громадянами, які визна-
ні такими, що потребують поліпшення жит-
лових умов, чи громадянами, які у зв’язку з 
характером їх трудових відносин повинні 
проживати за місцем роботи або поблизу від 
нього).

Звертаємо увагу, що відносини, які ви-
никають на підставі укладеного договору 
найму житла, яке є об’єктом державної чи 
комунальної власності, мають низку й інших 
ознак, які не притаманні цивільно-правовим 
відносинам, які виникають щодо передачі 
житла в користування з приватного житло-
вого фонду. Зокрема, ідеться про довічність 
користування житлом, приватизацію, по-
стійність проживання, бронювання житла; 
процедура (порядок) виселення із житла 
встановлюються законом тощо.

Висновки

Отже, зважаючи на норми ст. 47 Консти-
туції України щодо «взяття в оренду житла» 
та беручи до уваги положення Закону Укра-
їни «Про оренду державного та комунально-
го майна», які регулюють відносини з вико-
ристання державного й комунального майна 
шляхом передачі його в оренду особам, на 
законодавчому рівні варто внести зміни до 
Цивільного кодексу України та Житлово-
го кодексу України, а також інших законів 
України та передбачити, що договір про пе-
редачу житла з державної чи комунальної 
власності в користування громадянам має 
назву «договір оренди житла», а про переда-
чу житла, яке є приватною власністю, – «до-
говір найму житла».

Договір найму житла та договір оренди 
житла входять до групи цивільних догово-
рів, спрямованих на передачу житла в корис-
тування та мають як спільні, так і відмінні 
ознаки.
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дательства Украины, которые определяют порядок и основания заключения договора найма жилья 
и договора аренды жилья, выделены общие и отличительные признаки этих договоров, исследована 
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The article presents a comparative legal analysis of the norms of civil and housing legislation of Ukraine, 
which define the procedure and grounds for the conclusion of a rental agreement and the rental contract, allo-
cated general and distinguishing features of these instruments, studied jurisprudence. Proposals to eliminate 
the contradictions and conflicts of the legal regulation on the use of property relations.
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У статті розглядаються особливості правового регулювання договору добровільного медичного 
страхування. Досліджено поняття, суб’єктний склад учасників цих договірних відносин. Окрема ува-
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 С. Пилипенко, 2016

Постановка проблеми. Згідно зі ст. 49 
Конституції України [1] кожен громадянин 
має право на охорону здоров’я, медичну до-
помогу та медичне страхування. Одним із 
шляхів забезпечення належної організа-
ції охорони здоров’я в Україні, що гаран-
туватиме право кожного громадянина на 
отримання належної медичної допомоги, 
є розвиток системи страхової медицини. 
За допомогою такої системи вирішуються 
численні питання доступності й гарантова-
ності медичних послуг для широких верств 
населення.

Відповідно до законодавства медичне 
страхування в Україні може здійснюватись 
як в обов’язковій, так і в добровільній формі. 
Система обов’язкового медичного страхуван-
ня в Україні на цей час не є сформованою та 
перебуває на стадії законопроектної роботи. 
Недостатність фінансування національної 
медицини вимагає пошуку шляхів альтерна-
тивного забезпечення й гарантування права 
особи на надання якісних медичних послуг. 
Вирішенням існуючої проблеми може стати 
розвиток добровільного медичного страху-
вання. Саме укладення договорів добровіль-
ного медичного страхування здатне забезпе-
чити отримання належної медичної допомоги 
в разі настання страхових випадків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різноаспектні проблеми медичного страху-
вання досліджували такі вчені, як М.В. Айва-
зова, С.М. Бервено, Я.М. Буздуган, М.М. Буч- 
кевич, Р.А. Майданик, О.В. Манжосова,  
В.Ю. Стеценко, С.Г. Стеценко, Г.М. Токарєв, 
М.Я. Шимінова, В.П. Янишен, В.Л. Яроць-
кий та інші. Однак їх розвідки присвячува-
лися загальним питанням медичного страху-
вання, залишаючи поза увагою особливості 

договірних відносин у сфері добровільного 
медичного страхування.

Мета статті – дослідити й проаналізувати 
особливості договору добровільного ме-
дичного страхування.

Виклад основного матеріалу. Медичне 
страхування передбачає гарантоване отри-
мання медичної допомоги застрахованим під 
час виникнення захворювання за рахунок 
сплачуваних страхових внесків. У літературі 
під медичним страхуванням розуміють стра-
хування, об’єктом якого є страховий ризик, 
пов’язаний із витратами на надання медичної 
допомоги за виникнення страхового випадку 
[2, с. 54].

Сфера медичного страхування представ-
лена договорами з надання послуг. Варто за-
значити, що в системі медичного страхуван-
ня використовуються такі види договорів:

– договір добровільного медичного стра-
хування, що укладається між страхувальни-
ком і страховою організацією;

– договір із надання медичних послуг 
(лікувально-профілактичної допомоги), що 
укладається між страховою організацією та 
медичною установою;

– договір між страховою компанією та ор-
ганізацією асистанс.

Договір із надання медичних послуг яв-
ляє собою правочин між медичною устано-
вою та страховою організацією, унаслідок 
якого одна сторона (медична установа) 
зобов’язується надавати застрахованим осо-
бам медичні послуги певного обсягу та якості 
у визначені строки в межах програм медич-
ного страхування, а інша сторона (страхова 
організація) зобов’язується оплачувати на-
дані послуги.
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Договір із медичними лікувально-профі-
лактичними установами спрямовується на 
відшкодування цими установами витрат на 
лікування застрахованих громадян за раху-
нок коштів страхової компанії.

Так, у юридичній літературі було ви-
словлено думку про об’єднання договору 
медичного страхування та договору з на-
дання медичних послуг у єдиний самостій-
ний цивільно-правовий договір медичного 
страхування, точніше – медично-страхових 
послуг, у якому страхування й медичні по-
слуги виступають як рівні. Договір медично-
страхових послуг визначається як угода між 
страховиком, страхувальником і медичною 
установою на право отримання встановле-
ного комплексу медичних (профілактичних) 
послуг за рахунок внесених страхових плате-
жів [3, с. 16–17].

Однак цю думку поділяють не всі. 
Так, В.П. Янишен зазначає, що за дого-
вором медичного страхування страховик 
зобов’язується організувати надання медич-
них послуг застрахованій особі за участю 
в програмі обов’язкового (добровільного) 
страхування різних медико-профілактич-
них установ, при цьому як страховику, так 
і страхувальнику й застрахованій особі на-
дається право вибору медичної установи та 
лікаря. А конкретний перелік медичних по-
слуг (медичної допомоги), їх якість і строки 
надання визначаються вже іншою самостій-
ною угодою між страховою організацією та, 
відповідно, окремою медичною установою. 
При цьому кількість таких угод може бути 
різною, що дає змогу страховій організації за-
пропонувати страхувальнику (застрахованій 
особі) за його бажанням найрізноманітніший 
комплекс медичних послуг [4, с. 141].

Тому ми поділяємо думку В.П. Янишена 
про недоцільність об’єднання вказаних дого-
ворів у єдиний «договір медично-страхових 
послуг», оскільки така правова конструкція 
обмежує права учасників медичного страху-
вання у виборі найвигідніших умов отриман-
ня медичних послуг (медичної допомоги).

Досить поширеним способом реаліза-
ції виконання договорів добровільного ме-
дичного страхування є використання по-
слуг асистанських компаній або організацій 
асистанс. На сьогодні поняття «організації 
асистанс» не містить жоден нормативно-
правовий акт. Як зазначено в літературі, 
асистанською компанією є організація, яка 
на високому професійному рівні здійснює 
цілодобову координацію надання допомоги 
застрахованим особам та контролює процес 
витрат для страхових компаній і корпоратив-
них клієнтів [5, с. 111]. Такі компанії дають 
змогу страховим організаціям реалізовувати 

закладені в страхових полісах механізми за-
хисту застрахованих. Страховим компаніям 
не вигідно створювати у своїй структурі від-
повідні служби, оскільки функція обслуго-
вування не є власне функцією страхування. 
Також створення такого підрозділу є дуже 
затратним і призводить до збільшення ви-
трат на ведення справи страховика. Водночас 
для асистанської компанії надання оператив-
ної допомоги застрахованим – це основний 
вид діяльності, що дає змогу співпрацювати 
з декількома страховиками, які потребують 
цих послуг [6, с. 78].

Одними з основних видів договорів у 
сфері медичного страхування є ті, предметом 
яких є безпосередньо особисте страхуван-
ня. Ці договори безпосередньо стосуються 
медичного страхування, залежно від сфери 
застосування вони поділяються на певні під-
види.

Так, у юридичній літературі за формою 
проведення страхування поділяють на до-
бровільне (страхування, що здійснюється 
на основі договору між страхувальником і 
страховиком) та обов’язкове (ґрунтується на 
засадах імперативності, виникає на основі за-
кону незалежно від волі учасників страхових 
правовідносин, їх фінансових можливостей) 
[7, с. 276].

Саме з таких позицій виходить законо-
давець, який у ст. 5 Закону України «Про 
страхування» виокремлює форми страху-
вання та вказує, що страхування може бути 
обов’язковим і добровільним. У ст. ст. 6 та 7 
Закону України «Про страхування» зазначе-
но, що медичне страхування може здійсню-
ватись як у добровільній, так і в обов’язковій 
формах.

Під добровільним медичним страху-
ванням розуміють страхування, яке забез-
печує оплату медичних послуг, переважно 
пов’язаних із лікуванням [8, с. 10]. Добро-
вільне медичне страхування має більші ре-
зерви для того, щоб відігравати важливу роль 
в охороні здоров’я. Це пояснюється тим, що 
обсяг та умови надання медичної допомоги 
за програмою обов’язкового медичного стра-
хування є обмеженими. Програми добро-
вільного медичного страхування передбача-
ють заходи, які розширюють можливості й 
поліпшують умови надання профілактичної, 
лікувально-діагностичної та реабілітаційної 
допомоги населенню.

Добровільне медичне страхування перед-
бачає надання й оплату медичного обслуго-
вування на більш високому рівні, ніж це га-
рантує держава. Оскільки таке страхування є 
справою добровільною, кожен може укласти 
договір добровільного медичного страхуван-
ня залежно від своїх потреб і можливостей. У 
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цьому проявляється цивілістичний принцип 
свободи договору, який можна назвати голо-
вним критерієм розмежування договорів з 
обов’язкового та добровільного медичного 
страхування.

Наголосимо, що сьогодні ні в юридичній 
літературі, ні в законодавстві не визначаєть-
ся поняття договору добровільного медично-
го страхування. Водночас деякі нормативно-
правові акти містять визначення договору 
страхування, який є родовим щодо цього до-
говору.

Так, відповідно до ст. 979 Цивільного ко-
дексу України (далі – ЦК України) за дого-
вором страхування одна сторона (страховик) 
зобов’язується в разі настання певної події 
(страхового випадку) виплатити другій сто-
роні (страхувальнику) або іншій особі, ви-
значеній у договорі, грошову суму (страхову 
виплату), а страхувальник зобов’язується 
сплачувати страхові платежі та виконувати 
інші умови договору [9].

Дещо інше визначення міститься в ч. 1 
ст. 16 Закону України «Про страхування», 
де зазначено, що договір страхування – це 
письмова угода між страхувальником і стра-
ховиком, згідно з якою страховик бере на 
себе зобов’язання в разі настання страхового 
випадку здійснити страхову виплату стра-
хувальнику або іншій особі, визначеній у 
договорі страхування страхувальником, на 
користь якої укладено договір страхування 
(надати допомогу, виконати послугу тощо), 
а страхувальник зобов’язується сплачувати 
страхові платежі у визначені строки та вико-
нувати інші умови договору [10].

Однак ні перше, ні друге визначення не 
дають нам можливість сформулювати по-
няття договору добровільного медичного 
страхування через його особливості, які ми 
спробуємо окреслити й проаналізувати.

На відміну від інших видів страхування 
в договорі добровільного медичного страху-
вання збільшено склад учасників цих право-
відносин, якими є такі суб’єкти:

– страховики (страхові організації) – не-
залежні страхові компанії, які мають статус 
юридичної особи та отримали ліцензію на 
право здійснювати добровільне медичне 
страхування;

– застраховані – фізичні особи, на ко-
ристь яких укладаються договори добровіль-
ного медичного страхування;

– страхувальники – фізичні чи юридичні 
особи, які уклали договір добровільного медич-
ного страхування зі страховою організацією;

– лікувально-профілактичні установи –  
медичні заклади, які мають ліцензію на пра-
во надання медичної допомоги й послуг, на-
уково-дослідницькі та медичні інститути, а 

також громадяни – суб’єкти підприємниць-
кої діяльності, які надають медичні послуги 
згідно із чинним законодавством.

Під час укладення договорів добровіль-
ного медичного страхування важливе зна-
чення мають правила страхування та кон-
кретні програми добровільного медичного 
страхування, які розробляють і складають 
страхові компанії. Медична програма стра-
хування є невід’ємним додатком до договору 
страхування, у ній визначається конкрет-
ний варіант медичної допомоги. Програми 
є різними, створюються залежно від пере-
ліку медичних послуг і медичних закладів, 
контингенту застрахованих осіб, а також 
відрізняються вартістю, на яку впливають 
усі зазначені чинники [11, с. 140]. Медичну 
програму страхування може бути змінено під 
час дії договору страхування за згодою стра-
ховика за умови внесення страхувальником 
додаткових страхових платежів.

Програми добровільного медичного стра-
хування розрізняються між собою залежно 
від переліку медичних послуг (наприклад, 
у разі стаціонарного лікування або виклику 
лікаря додому), кола застрахованих осіб (по-
слуги дітям чи дорослим), переліку медич-
них установ, які пропонує страхова організа-
ція для виконання програми добровільного 
медичного страхування, вартості послуг, що 
надаються, тощо [12, с. 196].

Таким чином, з огляду на викладене мо-
жемо сформулювати таке визначення дого-
вору добровільного медичного страхування: 
договір, за яким одна сторона (страхова ор-
ганізація) зобов’язується організовувати на-
дання застрахованій стороні медичної допо-
моги визначеного обсягу та якості або інших 
послуг за програмою добровільного медич-
ного страхування, а інша сторона (страху-
вальник) зобов’язується вносити страхові 
внески у встановлені в договорі строки та ви-
конувати інші умови договору.

Дослідження договору добровільного 
медичного страхування дає змогу виділити 
його юридичні ознаки. Договір добровіль-
ного медичного страхування є двостороннім. 
Він характеризується наявністю взаємоузго-
джених дій учасників, що виражають їх вза-
ємне волевиявлення. Права однієї сторони 
завжди кореспондують з обов’язками іншої, 
і навпаки [13, с. 90].

Договір добровільного медичного страху-
вання є відплатним. Необхідною умовою до-
говору є сплата страхових внесків, за рахунок 
яких у страховиків формується грошовий 
фонд для задоволення потреб страхувальни-
ків за настання страхового випадку.

Договір добровільного медичного стра-
хування набирає чинності з моменту сплати 
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страхувальником першого страхового пла-
тежу, якщо інше не встановлено договором 
(ст. 983 ЦК України та ст. 18 Закону України 
«Про страхування»). Ця обставина дає нам 
підстави віднести такий вид цивільно-право-
вого договору до числа реальних.

Договір добровільного медичного стра-
хування є ризиковим (алеаторним) догово-
ром. Під час його укладення сторони не мо-
жуть чітко визначити межі виконання своїх 
обов’язків, а втрата чи збагачення однієї зі 
сторін залежить від випадку [14, с. 459].

Аналізований договір може бути відне-
сено до каузальних правочинів, для дійсності 
яких необхідна наявність певної підстави. 
Дотримання компенсаційного характеру 
зобов’язання, недопущення наживи – одна з 
головних умов існування страхового право-
відношення [15, с. 83].

Договір добровільного медичного страху-
вання завжди є строковим.

Згідно із ЦК України договір є укладе-
ним, якщо сторони в належній формі до-
сягли згоди з усіх істотних умов договору. 
До істотних умов договору страхування, 
відповідно до ст. 982 ЦК України, належать 
предмет страхування, страховий випадок, 
розмір грошової суми, у межах якої страхо-
вик зобов’язаний провести виплату в разі на-
стання страхового випадку (страхова сума), 
розмір страхового платежу та строки його 
сплати, строк договору, інші умови, визначе-
ні актами цивільного законодавства.

Так, предметом договору добровільно-
го медичного страхування є майнові інтер-
еси страхувальника й застрахованої особи, 
пов’язані з витратами на отримання медичної 
допомоги за настання страхового випадку.

У медичному страхуванні страховим ви-
падком є звернення застрахованої особи під 
час дії відповідного договору до медичної уста-
нови або до довіреного лікаря страхової ком-
панії в разі гострого захворювання, загострен-
ня хронічного захворювання, травми з метою 
отримання консультативної, профілактичної 
чи іншої допомоги, яка потребує надання ме-
дичних послуг у межах переліку, передбачено-
го договором страхування [16, с. 254].

Особливість договору добровільного ме-
дичного страхування полягає також у спо-
собі організації страхового відшкодування. 
Так, якщо в договорі страхування страхове 
відшкодування здійснюється страховиком, 
то в договорі медичного страхування зна-
чення страховика обмежується лише органі-
зацією надання такого відшкодування, а без-
посереднє відшкодування здійснює медична 
установа (лікар) у вигляді надання медичних 
послуг [3, с. 12]. Страхове відшкодування за 
договорами добровільного медичного стра-

хування може визначатись твердою сумою, у 
межах якої сплачується річний обсяг медич-
них витрат застрахованої особи; переліком 
страхових випадків, щодо яких гарантується 
повне відшкодування вартості лікування; пе-
реліком витрат на надання медичних послуг 
з обмеженням відповідальності страховика 
щодо кожного виду [12, с. 198].

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про 
страхування» страховий платіж (страховий 
внесок, страхова премія) – це плата за стра-
хування, яку страхувальник зобов’язаний 
внести страховику згідно з договором стра-
хування. Особливістю добровільного медич-
ного страхування є те, що розмір страхового 
внеску прямо залежить від складності захво-
рювання й обсягу медичної допомоги, на яку 
застрахований може розраховувати відповід-
но до страхового договору.

Строк дії договору добровільного медич-
ного страхування вказується в самому дого-
ворі. Він може бути коротким чи тривалим. 
Дію договору медичного страхування може 
бути достроково припинено за вимогою стра-
ховика лише в разі невиконання страхуваль-
ником своїх обов’язків за цим договором. 
Оскільки добровільне медичне страхування 
є ризиковим видом страхування, то умови 
договору медичного страхування не можуть 
передбачати обов’язки страховика щодо ви-
плати страхової суми (її частини) або по-
вернення сплачених страхових платежів (їх 
часток) після закінчення строку дії договору 
страхування.

Висновки

Таким чином, договір добровільно-
го медичного страхування – це договір, за 
яким одна сторона (страхова організація) 
зобов’язується організовувати надання за-
страхованій стороні медичної допомоги ви-
значеного обсягу та якості або інших послуг 
за програмою добровільного медичного стра-
хування, а інша сторона (страхувальник) 
зобов’язується вносити страхові внески у 
встановлені в договорі строки та виконувати 
інші умови договору.

У договорі добровільного медичного 
страхування збільшено склад учасників цих 
правовідносин, якими є такі суб’єкти:

– страховики (страхові організації) – не-
залежні страхові компанії, які мають статус 
юридичної особи та отримали ліцензію на 
право здійснювати добровільне медичне 
страхування;

– застраховані – фізичні особи, на ко-
ристь яких укладаються договори добровіль-
ного медичного страхування;

– страхувальники – фізичні чи юридичні 
особи, які уклали договір добровільного ме-
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дичного страхування зі страховою організа-
цією;

– лікувально-профілактичні установи 
– медичні заклади, які мають ліцензію на 
право надання медичної допомоги й послуг, 
науково-дослідницькі та медичні інститути, 
а також громадяни – суб’єкти підприємниць-
кої діяльності, які надають медичні послуги 
згідно із чинним законодавством.

За юридичними ознаками договір добро-
вільного медичного страхування є двосто-
роннім, відплатним, реальним, ризиковим і 
каузальним.

Особливості договору добровільного 
медичного страхування полягають у спосо-
бі організації страхового відшкодування та 
в розмірі страхового внеску, який прямо за-
лежить від складності захворювання й обся-
гу медичної допомоги, на яку застрахований 
може розраховувати відповідно до страхово-
го договору.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ  
З ПОРУШЕННЯМ ПИСЬМОВОЇ ФОРМИ

В українському науковому колі точаться дискусії про те, чи є договір дійсним, якщо сторони 
порушили необхідну форму договору. Українське законодавство не містить ясної та універсальної 
відповіді та правових наслідків у вигляді того, що договір не буде вважатися укладеним у разі пору-
шення його форми. Замість цього є положення про те, що порушення форми договору не робить його 
недійсним у певних випадках. У ст. розглянуті думки з таких питань: що означає письмова форма 
договору, яку роль вона відіграє у правових відносинах та які правові наслідки повинні настати, якщо 
сторони укладають договір не в тій формі, яка визначена законом.

Ключові слова: форма договору, письмова форма договору, укладання договору, порушення 
форми договору.

Постановка проблеми. У ст. 638 Цивіль-
ного кодексу України (далі – ЦК) зазначено, 
що договір вважається укладеним, якщо між 
сторонами в потрібній у належних випадках 
формі досягнуто згоди за всіма істотними 
умовами. З цього приводу у правозастосов-
чій практиці виникла проблема: стосується 
положення ст. 638 ЦК форми всього догово-
ру чи мова йде виключно про те, що належну 
форму необхідно надати тільки погодженню 
істотних умов? У зв’язку з такою невиріше-
ністю наразі неможливо чітко визначити, чи 
перешкоджає дефект форми договору його 
укладенню.

Метою статті є дослідження категорії «де-
фект форми договору» і його вплив на ви-
никнення договірних відносин.

Стан наукового дослідження. Питання-
ми дослідження форми договору займались 
такі вчені, як Д.І. Мейер, І.О. Покровський, 
Р. Саватьє, С.М. Бервено, Т.В. Боднар,  
А.В. Нижний, С.О. Бородовський, С.А. По-
доляк та інші. Утім, питання виникнення до-
говірних відносин при порушенні письмової 
форми договору повною мірою в літературі 
досі не вирішено.

Виклад основного матеріалу. Згідно зі 
ст. 205 ЦК сторони мають право укласти до-
говір в усній або письмовій формі, причому 
вони самостійно можуть обирати форму для 
свого договору, якщо інше не встановлено за-
коном. 

При вирішенні питання про дотримання 
форми договору при його укладенні серед на-
уковців існують дві основні позиції.

Перша зводиться до того, що вимоги про 
обов’язковість форми стосуються не всьо-
го договору, а тільки волевиявлення сторін 
в обсязі, необхідному для його укладання. 
Прибічники цієї позиції зазначають, що за-
гальний порядок укладання договору можна 
поділити на декілька стадій:

1) організаційна (визначення учасників 
майбутнього договору);

2) узгодження умов договору;
3) укладання договору, коли волевияв-

ленню надається необхідна форма та здій-
снюється реєстрація [2, c. 60].

Також робиться наголос на тому, що по-
силання в частинах 3 та 4 ст. 639 ЦК на «мо-
мент», з якого договір є укладеним, не можна 
визнати коректним, оскільки момент укла-
дання договору визначається положеннями 
ст. 640 ЦК. Очевидно, що в частинах 3 та 4 
ст. 639 ЦК мова має йти про досягнуту сторо-
нами форму майбутнього договору як умову 
його укладання. Тому в зазначених частинах 
ст. 639 ЦК слова «з моменту» доцільно за-
мінити словами «за умови». Така редакція 
відповідатиме частині 4 ст. 203 та частині 2  
ст. 207 ЦК та усуне суперечність зі ст. 640 
ЦКУ [3, с. 61].

Представники другої позиції схиляються 
до того, що на вирішення питання про укла-
дання договору впливає форма всього дого-
вору. Тобто для того, щоб договір вважався 
укладеним, необхідне одночасне дотримання 
сторонами відповідної форми всього дого-
вору та дотримання сторонами погодження 
щодо всіх істотних умов [4, с. 99], а сам до-
говір набуває чинності та стає обов’язковим 

 Т. Пономарьова, 2016



30

2/2016
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

для сторін з моменту його укладання в на-
лежній формі [5, с. 205]. Таким чином, наго-
лос робиться на тому, що форма самого до-
говору впливає на вирішення питання його 
укладання. 

Враховуючи це, можна вести мову про 
вплив форми всього договору на питання 
виникнення договірних відносин у цілому.  
У цьому аспекті зазначається, що форма до-
говору має значення для встановлення мо-
менту саме укладання договору та виникнен-
ня зобов’язальних правовідносин, але лише в 
тому випадку, якщо вона є умовою дійсності 
договору [1, с. 38]. Таким чином, питання 
укладання договору ставиться в залежність 
від дійсності договору, що, на наш погляд, су-
перечить самій суті цих понять.

Пропонуємо проаналізувати наведені 
погляди. Отже, прибічники позиції прямого 
зв’язку між укладанням договору та дотри-
манням його форми на підтвердження своїх 
поглядів наводять положення ст. 208 ЦК, 
де передбачені загальні вимоги, якими слід 
керуватися при обранні форми правочину 
[4, с. 100]. Однак не є зрозумілим, чому до за-
гальних вимог автори відносять лише ст. 208 
ЦК і зовсім не беруть до уваги ст. 218. Окрім 
цього, ст. 208 ЦК не містить жодних право-
вих наслідків недотримання викладених у 
ній умов, тому доречно віднести її положен-
ня до диспозитивних. 

На наш погляд, ця позиція є досить дис-
кусійною з таких причин. По-перше, ст. 638 
ЦК передбачає, що договір вважається укла-
деним, якщо сторони у відповідній формі до-
сягли згоди по всім істотним умовам. Тобто 
відповідна форма стосується виключно час-
тини погодження істотних умов, а не всього 
договору. Винятком з цього правила є тільки 
один випадок – коли сторони самостійно по-
годили укладання договору в певній формі 
(ст. 639 ЦК). Щодо господарських договорів, 
то Господарський кодекс України містить 
схожу норму ст. 180, де говориться про те, що 
договір укладений, якщо сторони у відповід-
ному порядку та формі досягли згоди стосов-
но істотних умов.

Не можна не вказати на різницю термінів, 
якими оперують ст. 638 та ст. 207 ЦК. Ст. 207 
говорить, що правочин вважається вчиненим 
у письмовій формі, якщо його зміст зафік-
сований в одному або кількох документах, у 
листах, телеграмах, якими обмінялися сто-
рони. Як відомо, зміст договору становлять 
права та обов’язки його сторін. Тобто перед-
бачається, що всі вони мають бути зафіксо-
вані передбаченим вище чином. Водночас ст. 
638 ЦК нічого не каже про необхідність такої 
фіксації в такому ж обсязі для того, щоб до-
говір був укладеним. Для цього, повторимо-

ся, необхідна належна фіксація лише згоди 
щодо істотних умов. 

З’ясування того, чи є норма ст. 208 ЦК 
диспозитивною, є важливим також для ви-
рішення питання допустимості укладання в 
усній формі договору між юридичними осо-
бами. Пункт 1 цієї статті говорить, що такі 
правочини належить вчиняти в письмовій 
формі. Постає питання: чи будуть негативні 
правові наслідки при вчиненні такого дого-
вору в усній формі (за умови, що відповідний 
наслідок у формі недійсності не зазначений у 
спеціальній ст., що регулює відносини щодо 
конкретного договору)?

На нормативному рівні це питання ви-
рішується так. Оскільки ст. 208 ЦК не міс-
тить інших застережень, то сторони можуть 
застосувати положення частини 3 ст. 6 ЦК, 
незважаючи на припис укладання договорів 
між юридичними особами в письмовій фор-
мі, врегулювати відносини на власний розсуд 
і укласти цей договір в усній формі. Тобто 
правило частини 3 ст. 6 ЦК ще раз підкрес-
лює диспозитивність норм ст. 208 ЦК. Для 
порівняння: Господарський кодекс у частині 
1 ст. 181 зазначає, що господарські договори 
за загальним правилом викладаються у формі 
єдиного документа, підписаного сторонами та 
скріпленого печатками. І незважаючи на те, 
що ми схильні вважати, що до цієї норми не-
можливо застосувати положення частини 3 
ст. 6 ЦК, ця норма також має диспозитивний 
характер з огляду на вжите у ній словосполу-
чення «за загальним правилом», яке, по суті, 
допускає необмежену кількість винятків. 

На додаток до цього для вирішення колі-
зії в поставленому питанні ми повинні враху-
вати роз’яснення Вищого арбітражного суду 
№ 01-6 1301 від 14.12.1993 р., де зазначається 
допустимість укладання договорів між юри-
дичними особами в усній формі.

На науковому ж рівні ряд вчених підкрес-
люють існування правової колізії у вигля-
ді розбіжностей у наслідках недотримання 
форми договору у випадках, коли така форма 
передбачена законом (наслідком буде недій-
сність договору) і коли така форма передба-
чена згодою сторін (наслідком буде його не-
укладання) [6, с. 76]. А тому сьогодні згідно 
з чинним законодавством складається ситуа-
ція, коли недійсність договору внаслідок не-
дотримання письмової форми не встановле-
на законом, у разі недотримання письмової 
форми договору він є неукладеним [3, с. 63].

На нашу думку, невірною є така ситуація, 
коли одна і та сама обставина приводить до 
різних наслідків. Ми вважаємо, що відсут-
ність відповідної форми повинна мати од-
накові правові наслідки, незалежно від того, 
хто її вимагає – сторони чи закон. 



31

2/2016
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

Тому ми вважаємо, що питання укла-
дання та дійсності договору у зв’язку з не-
дотриманням вимог щодо письмової форми 
не можна змішувати. Як зрозуміло зі ст. 638 
ЦК, для укладання договору необхідно до-
тримуватися вимог застосування відповід-
ної форми саме в частині досягнення згоди 
по істотним умовам. Не більше. Для дій-
сності ж договору необхідно враховувати 
цілий ряд норм законодавства, не обмежу-
ючись виключно ст. 208 ЦК. Серед іншого, 
це ст. 218 ЦК, яка закріплює принцип того, 
що договір не може вважатися недійсним у 
випадку недотримання його форми, якщо 
інше прямо не встановлено в законі. Також 
це ст. 205 ЦК і спеціальні норми ЦК Укра-
їни та інших законів, де закріплені вимоги 
до форми та правові наслідки їх недотри-
мання (наприклад, ст. 981 ЦК). 

Окремо доречно буде розглянути мож-
ливість виконання договору з так званим 
дефектом форми та оцінити, чи буде недо-
тримання вимоги оформити договір у тій 
чи іншій формі заважати його виконанню. 
Відповідь є негативною. Можливо, цим 
же критерієм користувався законодавець, 
коли запроваджував статтю 218 ЦК. Чи 
може ненадання договору певної форми 
вплинути на зміст правовідносин між сто-
ронами? Вважаємо, що за умови, якщо сто-
рони матимуть змогу його довести іншим 
способом, відсутність письмової форми на 
зміст не впливатиме. Тому ми вважаємо, 
що вирішення питання укладання догово-
ру у випадках, які окремо не передбачені ст. 
639 ЦК, не повинне ставитись у залежність 
від того, чи був сам договір оформлений у 
письмовій формі, чи не був. 

Поділяючи такі погляди, вважаємо, що 
саме по собі надання договору письмової 
форми згідно з правилами ст. 208 ЦК не 
впливає на вирішення питання щодо того, 
чи є договір укладеним, і не є підставою 
виникнення договірних відносин між сто-
ронами, а недотримання вимог вказаної ст., 
за загальним правилом, не заважає такому 
виникненню. На нашу думку, за своєю сут-
тю письмова форма договору залишається 
лише свідченням, підтвердженням дійсно-
го існування правовідносин, тих правовід-
носин, які вже виникли внаслідок факту 
укладання договору. 

Висновки

Проаналізувавши положення законо-
давства та наявні наукові погляди, хоче-
мо зробити висновок про те, що письмову 
форму договору доречно буде розглядати 
перш за все в якості засобу підтверджен-
ня того, що між сторонами вже виникли 

зобов’язання, тож вона може використо-
вуватися в такій якості нарівні з іншими 
можливими засобами такого підтверджен-
ня. Тому недотримання визначеної зако-
ном форми договору не повинне впливати 
на його укладання, якщо сторони самостій-
но не домовились укласти договір у пись-
мовій формі, а на дійсність договору може 
вплинути виключно у випадку, визначено-
му спеціальними нормами щодо окремого 
виду договору, які містять правовий на-
слідок у вигляді нікчемності договору за 
недотримання передбаченої форми. За цієї 
умови зникає можливість існування спір-
ної ситуації, яку допускають деякі юристи, 
коли начебто неукладений (внаслідок недо-
тримання письмової форми, обов’язковість 
якої визначена ст. 208 ЦК) договір в цей же 
час є дійсним в силу ст. 218 ЦК. Насправді 
ж за даних обставин договір буде і укладе-
ний, і дійсний.

Втім, маємо визнати, що чинне сьогодні 
законодавство містить ряд неузгодженос-
тей, які створюють формальні перепони 
для виникнення договірних відносин, а 
також можливість різних підходів до його 
тлумачення, що не сприяє, на нашу дум-
ку, розвитку правової держави в цілому і 
зручності та легкості застосування право-
вих норм особами, які не мають юридичної 
освіти, зокрема.

Враховуючи викладене, вважаємо, що 
до чинного законодавства доречно внести 
зміни, які б дозволили однозначно виріши-
ти ряд питань: а) про допустимість укла-
дання договорів між юридичними особами 
в усній формі; б) про єдині правові наслід-
ки укладання договорів з дефектом форми.
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В украинском научном сообществе ведутся дискуссии о том, является ли договор действитель-
ным, если стороны нарушили необходимую форму договора. Украинское законодательство не со-
держит ясного и универсального ответа и правовых последствий в виде того, что договор не будет 
считаться заключенным в случае нарушения его формы. Вместо этого есть положение о том, что 
нарушение формы договора не делает его недействительным в определенных случаях. В статье рас-
смотрены следующие вопросы: что означает письменная форма договора, какую роль она играет в 
правовых отношениях и какие правовые последствия должны наступить, если стороны заключают 
договор не в той форме, которая определена законом.

Ключевые слова: форма договора, письменная форма договора, заключение договора, наруше-
ние формы договора.

In the Ukrainian scientific community are discussions about whether a valid contract, unless the parties 
have violated the required form of the contract. Ukrainian legislation does not contain a clear and universal 
answer and the legal consequences of the fact that the contract will not be conclude in the event of a breach 
of its shape. Instead, there is a provision stating that a breach of the contract form does not make it invalid in 
certain cases. The article includes the following topics: what is the written form of the contract, the role it plays 
in legal relations, and the legal consequences if a contract is concluded not in a form that is defined by law.

Key words: form of contract, written form of a contract, conclusion of contract, breach of contract 
form.
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ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ВІДВОДУ  
СЕКРЕТАРЯ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ  
В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

У статті проаналізовано підстави та порядок для відводу (самовідводу) секретаря судового за-
сідання та запропоновано зміни до Цивільно-процесуального кодексу України з метою вдосконалення 
цивільного процесуального законодавства.

Ключові слова: секретар судового засідання, відвід, підстави відводу, суддя, судове рішення, 
цивільне судочинство, цивільне процесуальне законодавство.

 Ю. Прут, 2016

Постановка проблеми. Секретар судового 
засідання є обов’язковим учасником цивіль-
ного процесу, і ЦПК України передбачає, що 
в певних, зазначених у законі випадках він не 
може бути учасником цивільного процесу і 
підлягає відводу або самовідводу. Проте зако-
нодавець сформулював підстави для відводу 
(самовідводу) секретаря судового засідання 
так, що не всі вони можуть бути застосовані. 
Тому законодавство має зазнати змін. Але, на 
жаль, законодавець досі не звернув увагу на 
недоліки та неузгодженості деяких норм ЦПК 
України. У цій статті ми спробуємо приверну-
ти увагу законодавця до потреби вдоскона-
лення законодавства, а практичних праців-
ників і науковців – до проблеми практичної 
реалізації інституту відводу.

Стан дослідження. Інститут відводу (са-
мовідводу) у цивільному процесі був безпо-
середнім предметом дослідження В.В. Пе-
трика. Крім того, окремі питання, пов’язані 
з відводом (самовідводом), вивчали О.П. Ри-
жаков, О.В. Колісник, Я.П. Зейкан та ін. Про-
те ці роботи стосувалися питань відводу саме 
судді. Водночас проблеми відводу секретаря 
судового засідання чи іншого учасника ци-
вільного процесу фактично не висвітлені в 
науковій юридичній літературі, що не може 
не турбувати, тому що без обговорення, дис-
кусії неможливо усунути недоліки цивіль-
ного процесуального регулювання, а відтак 
і підвищити ефективність цивільного судо-
чинства. 

Метою статті є виявлення недоліків ци-
вільно-процесуального регулювання ін-
ституту відводу секретаря в цивільному 
судочинстві та формулювання пропозицій 
вдосконалення механізму його реалізації.

Виклад основного матеріалу. Намага-
ючись стимулювати роботу секретаря судо-
вого засідання та запобігти порушенню ним 
чинного законодавства і заподіянню шкоди 
правам та інтересам учасників цивільного 
процесу, законодавець встановив юридичну 
відповідальність. Проте це не єдиний спосіб 
мотивації належного виконання секретарем 
судового засідання своїх обов’язків. Цивіль-
ним процесуальним кодексом (далі – ЦПК 
України) передбачено випадки, які ми не 
можемо оминути увагою. Вони, зокрема, сто-
суються ситуацій, коли секретарю судового 
засідання дуже складно сумлінно виконува-
ти свої обов’язки. Їх у законодавстві про за-
побігання корупції називають «конфліктом 
інтересів», а у процесуальному законодавстві 
України – підставами для відводу секрета-
ря судового засідання. Вони передбачені у 
ст. 22 ЦПК України. Зокрема, законодавець 
вважає, що секретар судового засідання не 
може брати участі в розгляді цивільної спра-
ви та підлягає відводу з підстав, зазначених у  
ст. 20 ЦПК України, а саме якщо:

1) під час попереднього вирішення цієї 
справи він брав участь у процесі як свідок, 
експерт, спеціаліст, перекладач, представник;

2) він прямо чи побічно заінтересований 
у результаті розгляду справи;

3) він є членом сім’ї або близьким родичем 
(чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачу-
ха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, 
дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи уси-
новлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї 
або близький родич цих осіб) сторони або ін-
ших осіб, які беруть участь у справі;

4) якщо є інші обставини, які викликають 
сумнів у об’єктивності та неупередженості 
секретаря судового засідання;
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5) було порушено порядок визначення 
судді для розгляду справи, встановлений час-
тиною третьою статті 111 ЦПК України [1].

Як бачимо, наведений перелік підстав для 
відводу (самовідводу) секретаря судового за-
сідання сформульований завдяки буквально-
му розумінню ст. 22 ЦПК України. Але бук-
вальне тлумачення норм закону не є єдиним 
видом тлумачення норм права. Крім нього, є 
ще обмежувальне (звужене) і поширюваль-
не (розширене) тлумачення правових норм. 
Тому вважаємо правильним у цьому випадку 
застосувати обмежувальне тлумачення. Такий 
висновок випливає з того, що ст. 20 ЦПК Укра-
їни стосується відводу (суддів) і беззастережно 
застосовувати її до зазначених у ст. 22 ЦПК 
України учасників цивільного процесу, серед 
яких є секретар судового засідання, є безглуз-
дим, хоч законодавець допустив тут помилку, 
не вказавши на винятки. Тобто законотворці 
повинні були звернути увагу на те, що окремі 
підстави для відводу чи самовідводу, зазна-
чені у ст. 20 ЦПК України, не застосовуються 
до секретаря судового засідання. Такий недо-
лік можна виправити шляхом доповнення ч. 1  
ст. 22 ЦПК України, наприклад, такими сло-
вами: «крім тих, які можуть бути застосовані 
лише до судді». Це, на нашу думку, дозволить 
уникнути випадків безпідставного відводу се-
кретаря судового засідання (наприклад, для за-
тягування судового розгляду).

Зважаючи на це, проаналізуємо кожну 
підставу відводу (самовідводу) секретаря су-
дового засідання, за винятком підстави, пе-
редбаченої п. 5 ч. 1 ст. 20 ЦПК України, яка 
за своєю суттю може застосовуватися лише 
до судді.

Отже, першою зазначено підставу, згідно 
з якою секретар судового засідання не може 
брати участі в розгляді справи і підлягає 
відводу (самовідводу), якщо під час попере-
днього вирішення цієї справи він брав участь у 
процесі як суддя, свідок, експерт, спеціаліст, 
перекладач, представник.

Тут, як бачимо, законодавець виключає 
можливість суміщення двох процесуаль-
них фігур в одній особі, оскільки попередня 
участь у справі в певному процесуальному 
статусі може негативно вплинути на викону-
вані обов’язки у справі [2, с. 40]. При цьому 
погодимося з В.В. Петриком, що інтереси осо-
би можуть змінюватися з плином часу залеж-
но від її стосунку до цивільної справи. Тому, 
щоб забезпечити максимальну об’єктивність 
у вирішенні цивільної справи, законодавець 
зобов’язує осіб, яким можна заявити відвід, 
вчинити самовідвід у разі їх попередньої учас-
ті у справі або надає особам, що беруть участь 
у справі, можливість реалізувати право на від-
від з цієї підстави [2, с. 40].

Водночас О.П. Рижаков зауважує, що по-
передній розгляд цивільної справи – це вся 
процесуальна діяльність у справі, яка була 
вчинена та завершена до того моменту, як 
було заявлено відвід. Ось чому попередня 
участь у справі – це участь в цивільному судо-
чинстві, що мало місце до того моменту, як ви-
никло питання про нову (теперішню) участь 
особи як судді, секретаря судового засідання, 
експерта, спеціаліста та перекладача [3]. Тому 
в науковій літературі вчені звертають увагу на 
те, що не можна плутати попередній розгляд 
цивільної справи з попереднім судовим засі-
данням, яке може проводитися на етапі підго-
товки цивільної справи до судового розгляду. 
Попереднє судове засідання, наголошують 
науковці, не свідчить про закінчення проце-
суальних дій у цивільній справі, а тому його 
завершення та перехід справи у судове засі-
дання не означає припинення процесуальної 
діяльності в ній [2, с. 40]. 

Друга підстава для відводу (самовідводу) 
секретаря судового засідання полягає у тому, 
що він прямо чи побічно заінтересований у ре-
зультаті розгляду справи. 

При цьому варто звернути увагу на те, що 
заінтересованість, яка є підставою для відво-
ду, може мати як юридичний, так і побутовий 
характер. Про юридичну заінтересованість 
науковці та юристи говорять, якщо від ре-
зультату вирішення спору в учасника цивіль-
ної справи виникнуть, зміняться або припи-
няться певні права або обов’язки. Побутова, 
або фактична, заінтересованість полягає в 
тому, що рішення суду може мати вплив на 
особисті стосунки особи з іншими людьми. 
А під побічною зацікавленістю юристи розу-
міють випадки, коли рішення суду не вплине 
на права та обов’язки особи, яка підлягає від-
воду, ні тепер, ні у майбутньому, але рішення 
суду може створити умови для вчинення суд-
дею правових дій [4]. 

Отже, бачимо, що у юридичній літературі 
побутує думка, що пряма заінтересованість 
пов’язана з впливом рішення суду на права та 
обов’язки особи, якій можна заявити відвід 
стосовно якої-небудь особи, яка бере участь у 
розгляді справи, а побічна заінтересованість 
охоплює своїм змістом будь-яку фактичну 
зацікавленість у підсумку слухання цивіль-
ної справи [2, с. 41].

Крім того, на думку деяких науковців, 
така підстава, як «пряма чи побічна заінтер-
есованість», є зайвою, її потрібно скасувати 
як окрему підставу, тому що вона потен-
ційно супроводжує будь-яку іншу підставу  
(є складовою будь-якої іншої підстави), на-
приклад наявність родинних зв’язків, участь 
у попередньому розгляді цієї справи тощо  
[5, 153–154].
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На нашу думку, така позиція є необґрун-
тованою, тому що зазначені у ст. 22 ЦПК 
України підстави відводу сформульовані 
внаслідок узагальнення та аналізу судової 
практики. Тобто такі випадки часто повто-
рювалися, тому ставали своєрідним преце-
дентом, який законодавець не міг оминути 
увагою. Проте застосувати цю підставу для 
відводу секретаря судового засідання дуже 
складно, зважаючи на його повноваження, 
які пов’язані з виконанням організаційно-
технічних функцій, тобто на те, що своєю 
діяльністю секретар судового засідання не 
впливає на судове рішення. Хоч потенційно, 
гіпотетично можна уявити і змоделювати 
ситуацію, як заінтересованість цього учас-
ника цивільного процесу може вплинути на 
рішення суду. Наприклад, отримавши обі-
цянку матеріальної винагороди від однієї зі 
сторін цивільної справи, секретар судового 
засідання не надсилає судові повідомлен-
ня учасникам провадження, через що вони 
не з’являються на судові засідання, і суддя 
ухвалює рішення, яке потрібне стороні, що 
була у змові з секретарем судового засідан-
ня. Але і такий випадок має багато недоліків. 
Зокрема сторона, яку не повідомили про час 
і місце судового розгляду, після отриман-
ня судового рішення може його оскаржити 
в апеляційному суді, а до ухвалення такого 
рішення – суддя повинен з’ясувати причини 
нез’явлення сторони до суду і саме тоді може 
виявити порушення процесуального закону. 
Тому ймовірність застосування цієї підстави 
дуже невисока.

Наступна підстава відводу пов’язана з ро-
динними зв’язками секретаря судового засі-
дання, тобто враховує особливі почуття цьо-
го учасника цивільного процесу, які можуть 
суперечити, конфліктувати з виконанням 
ним своїх обов’язків. Зокрема, у п. 3 ч. 1 ст. 20  
ЦПК України є застереження, що секретар 
судового засідання не може брати участі в 
розгляді справи і підлягає відводу (самовід-
воду), якщо він є членом сім’ї або близьким 
родичем (чоловік, дружина, батько, мати, ві-
тчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, 
брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усинов-
лювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, 
член сім’ї або близький родич цих осіб) сторо-
ни або інших осіб, які беруть участь у справі. 

Ця підстава відводу секретаря судово-
го засідання застосовується також у тому 
разі, коли члени сім’ї або родичі вступили 
у справу після початку її розгляду [2, с. 42]. 
При цьому, застосовуючи цю підставу відво-
ду, потрібно враховувати, що поняття «член 
сім’ї» має різний зміст у чинному законодав-
стві України. Наприклад, у ст. 3 Сімейного 
кодексу України зазначено, що сім’ю склада-

ють особи, які спільно проживають, пов’язані 
спільним побутом, мають взаємні права та 
обов’язки. Сім’єю також є подружжя та їхні 
діти, навіть якщо вони спільно не прожива-
ють [6]. Натомість укладачі Житлового ко-
дексу України у ст. 64 закріпили норму, що 
до членів сім’ї наймача належать дружина 
наймача, їхні діти та батьки. Членами сім’ї 
наймача може бути визнано й інших осіб, 
якщо вони постійно проживають разом з на-
ймачем і ведуть з ним спільне господарство 
[7]. Податковий кодекс України (п. 14.1.263 
ст. 14) членами сім’ї фізичної особи першого 
ступеня споріднення визнає її батьків, чоло-
віка або дружину, дітей, навіть усиновлених. 
А інші члени сім’ї фізичної особи, вважають 
творці ПК України, вважаються такими, що 
мають другий ступінь споріднення [8].

Проте, незважаючи на законодавчі норми, 
які розглядають членів сім’ї тільки з метою, 
для здійснення якої ухвалений конкретний 
закон, ми погоджуємося з тими науковцями, 
які вважають, що незалежно від того, йдеться 
про сім’ю чи в розумінні СК України, чи в ро-
зумінні ЖК або ПК України, усі вони багато 
важать для вирішення питання про наявність 
чи відсутність підстав для відводу [2, с. 42]. 
А позицію О.В. Колісник, на думку якої, чле-
нами сім’ї є також брати і сестри незалежно 
від ступеня споріднення, вважаємо помил-
ковою [5, с. 155], тому що у ЦПК України ці 
особи вважаються близькими родичами, хоч 
вони можуть бути і членами сім’ї згідно з ЖК 
України. 

Крім того, потрібно згадати рішення Кон-
ституційного Суду України, у якому міс-
титься офіційне тлумачення поняття «член 
сім’ї». На думку суддів Конституційного 
Суду України, які, з’ясовуючи зміст цього 
поняття, виходять з об’єктивної відмінності 
його змісту залежно від галузі законодавства. 
Причому, на думку суддів Конституційного 
Суду України, використаний законодавцем 
підхід до визначення членів сім’ї стосовно 
інших правовідносин можна застосувати 
за аналогією [9]. Але, зважаючи на те, що у  
п. 3 ч. 1 ст. 20 ЦПК України наведено вичерп-
ний перелік членів сім’ї та близьких родичів, 
можливості застосування аналогії у цьому 
разі немає. 

Попри вищенаведене, погоджуємося 
з В.В. Петриком, що для мотивування за-
яви про відвід секретаря судового засідання, 
який є членом сім’ї чи близьким родичем 
сторони або інших осіб, які беруть участь у 
справі, заявник повинен володіти достовір-
ною інформацією про особисте життя секре-
таря судового засідання, що практично не-
можливо, тому й підстава ця застосовується 
в реальній судовій практиці нечасто [2, с. 42]. 
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Крім того, Я.П. Зейкан також зауважує, що 
отримати інформацію про особисті відноси-
ни судді з учасниками процесу дуже важко.  
А у разі звернення з адвокатським запитом 
про те, чи не є він родичем учасника процесу, 
це викликає обурення «нахабною» поведін-
кою адвоката [10, с. 80].

І нарешті ми наблизилися до останньої, 
найбільш загальної підстави відводу (са-
мовідводу) секретаря судового засідання.  
Її законодавець сформулював як наявність 
інших обставин, які викликають сумнів в 
об’єктивності та неупередженості секрета-
ря судового засідання.

Закріплення цієї підстави для відводу 
означає, що перелік підстав для відводу не 
є вичерпним і ними можуть бути будь-які 
інші обставини справи, що позначаються на 
об’єктивності та неупередженості секретаря 
судового засідання [2, с. 42]. Це зрозуміло 
і правильно, тому що суспільні відносини  
(і цивільно-процесуальні зокрема) постій-
но змінюються, розвиваються, тому навести 
чіткий перелік підстав для відводу секретаря 
судового засідання недоцільно і неможливо.

Крім того, законодавець у ст. 23 ЦПК 
України зазначив, що за наявності підстав, 
зазначених у статтях 20 і 22 ЦПК України, 
секретар судового засідання зобов’язаний 
заявити самовідвід або на цих підставах се-
кретарю судового засідання може бути заяв-
лено відвід особами, які беруть участь у спра-
ві. При цьому відвід (самовідвід) повинен 
бути вмотивованим і заявленим до початку 
з’ясування обставин у справі та перевірки їх 
доказами. Заявляти відвід (самовідвід) після 
цього дозволяється лише у випадках, коли 
про підставу відводу (самовідводу) стало 
відомо після початку з’ясування обставин у 
справі та перевірки їх доказами.

Водночас заява про відвід чи самовідвід 
повинна бути розглянута відповідно до вста-
новленого ЦПК України порядку. Так, від-
повідно до ст. 24 ЦПК України у разі заяв-
лення відводу суд повинен вислухати особу, 
якій заявлено відвід, якщо вона бажає дати 
пояснення, а також думку осіб, які беруть 
участь у справі. Заява про відвід вирішується 
в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розгля-
дає справу.

Попри це, як було зазначено раніше, се-
кретар судового засідання не є тим учасни-
ком, рішення чи дії якого можуть значимо 
вплинути на ухвалення судового рішення. 
Тому заявляти йому відвід не завжди пра-
вильно. Але це потрібно для створення по-
зитивного іміджу для судової системи та 
підвищення авторитету, значимості судової 
влади, представником якої він є як праців-
ник апарату суду, тобто як особа, яка сприяє 

встановленню справедливості у справі. Від 
сумлінного виконання секретарем судового 
засідання обов’язків залежить думка чле-
нів суспільства про упередженість суду, під 
якою розуміється його схильність приймати 
позицію певних учасників процесу [5, с. 142].

Отже, вищевикладене, як бачимо, на-
водить нас на думку, що законодавець дуже 
скрупульозно регулює цивільний процесу-
альний статус секретаря судового засідан-
ня. Ймовірно, тому що, як слушно зауважив 
Є.О. Харитонов, секретар судового засідання 
є обов’язковою фігурою цивільного проце-
су та здійснює свої повноваження протягом 
усього часу розгляду цивільної справи в суді 
[11, с. 114]. Думка науковця підтверджується 
і судовими рішеннями, які містяться в Єди-
ному державному реєстрі судових рішень. 
Усі ці рішення суду, його ухвали і постанови 
у цивільних справах ухвалюються за участю 
секретаря судового засідання, як цього ви-
магає закон, зокрема ст. ст. 210, 215, 315, 316, 
345, 346 ЦПК України.

Висновки

Узагальнюючи все сказане, слід зазна-
чити, що секретар судового засідання є 
обов’язковим учасником цивільного процесу, 
який виконує організаційно-технічні функ-
ції. При цьому за наявності передбачених 
законом підстав він повинен заявити само-
відвід, інакше таким правом можуть скорис-
татися інші учасники цивільного процесу. 
Крім того, наявність підстав для відводу се-
кретаря судового засідання зумовлена його 
близькістю до судді, через що він може впли-
вати на об’єктивність ухвалюваних суддею 
рішень. Хоч юридичних способів впливу на 
судове рішення секретар судового засідання 
не має. 

Сподіваємося, що законодавець прислу-
хається до наших поряд та думок науковців, 
і учасники цивільного процесу зможуть ско-
ристатися своїм правом на відвід (самовід-
від) у передбачених законом випадках.
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Актуальність дослідження. ХХІ століття 
справедливо називають століттям інтелекту-
альної власності, адже щодоби з’являються 
нові літературні, художні, музичні твори різ-
номанітних жанрів та напрямів. Уже понад 
два століття людство усвідомлює необхід-
ність ефективної правової охорони автор-
ського та суміжних прав. Стаття 54 Консти-
туції України, що має пряму дію, гарантує 
кожному волю творчості та передбачає охо-
рону інтелектуальної власності законом.

Запорукою сучасного процесу гумані-
зації законодавства і цивілізованого про-
гресу є вільне та ефективне здійснення 
людиною своїх прав і свобод, у тому числі 
права на творчість, результати якої захища-
ються державою. Це забезпечується шля-
хом надання учасникам відносин свободи 
у здійсненні своїх прав і державної допо-
моги особам з боку уповноважених держав-
них органів. Власне, демократична правова 
держава існує для того, щоб допомагати та 
сприяти людині у здійсненні нею прав і за-
конних інтересів, охороні та захисту їх у разі 
порушення. 

Згідно з Конституцією України права і 
законні інтереси фізичних осіб становлять 
основний зміст діяльності держави в особі її 
органів. Отже, держава самостійно повинна 
забезпечувати цей захист шляхом своєчас-
ного видання нормативних актів, що регулю-
ють суспільні відносини в галузі авторського 
права та суміжних прав і відповідають вимо-
гам сьогодення, та введення їх в дію, контр-
олюючи правильність їхнього застосування 
на практиці. Людина має право користувати-

ся усіма правами та свободами, наданими їй 
державою, у повній мірі, проте не порушую-
чи при цьому прав і свобод інших людей. 

У випадку виявлення такого порушення 
до винуватої особи державою передбачається 
застосування засобів штрафного, карального 
характеру або обмеження прав чи благ – у 
якості відповідальності за правопорушення 
та відновлення порушеного права постраж-
далій особі. Законодавець у нормативних 
актах окреслює, які саме протиправні діяння 
спричиняють притягнення до тієї чи іншої 
відповідальності, а також визначає види та 
межі відповідальності за різні види право-
порушення. Чим більшою є суспільна не-
безпечність правопорушення та чим тяжчі 
наслідки, які воно спричинило, тим суворіше 
передбачається покарання за їх вчинення.

Метою дослідження є вивчення питання 
забезпечення охорони авторського права, 
безпосереднього захисту об’єктів автор-
ського права, що є результатом інтелекту-
альної діяльності автора, а також визна-
чення видів юридичної відповідальності 
порушення авторського права.

Для досягнення нами поставленої мети 
необхідне вирішення таких завдань:

– аналіз загального стану правового за-
безпечення захисту авторського права;

– визначення видів юридичної відпові-
дальності за порушення авторського права;

– вивчення питань розвитку українсько-
го законодавства щодо забезпечення автор-
ських прав і вдосконалення механізму юри-
дичної відповідальності за їх порушення.

 В. Тімашов, 2016
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Об’єктом дослідження є захист автор-
ських прав і види юридичної відповідаль-
ності за їх порушення та врегулювання сус-
пільних відносин і спорів, що виникають з 
приводу порушення авторських прав.

Аналіз наукових досліджень. Теоре-
тичні висновки, оцінки та практичні реко-
мендації ґрунтуються на аналізі чинного 
законодавства, практики його застосуван-
ня та загальних здобутках теорії держави 
і права, цивілістичної та адміністративно-
правової наук, а також на працях таких уче-
них-юристів: А.Б. Авер’янова, А.Б. Агапова,  
С.С. Алексєєва, О.М. Бандурки, Д.Н. Бахраха,  
Ю.П. Битяка, Г.П. Бондаренко, В.І. Дахно, 
А.С. Васильєва, О.В. Дяченка, О.А. Єпіфано-
ва, В.І. Жукова, Д.А. Керімова, Л.В. Коваля, 
А.Т. Комзюка, Н.М. Мироненко, М.І. Па-
нова, О.А. Підопригори, О.О. Підопригори, 
Н.О. Саніахметової, О.Ф. Скакун, М.М. Ти-
щенка, Р.Б. Шишки та ін. 

Питанням юридичної відповідальності за 
порушення авторських і суміжних прав при-
свячені деякі наукові праці, що розкривають 
окремі її аспекти. Так, у галузі цивільно-пра-
вового захисту та охорони авторського права 
і суміжних прав проблеми відповідальності 
досліджували такі вчені, як О.А. Підопри-
гора, С.Д. Святоцький, І.В. Венедіктова,  
О.В. Розгон та ін. 

Важливий науковий внесок у дослідження 
кримінальних злочинів у галузі авторського 
права та суміжних прав внесли М.І. Бажанов, 
Л.П. Брич, В.О. Навроцький, В.В. Сташис, 
Ю.М. Сухов, Сташис, В. Тацій та ін.

Загальнотеоретичні проблеми адміні-
стративної відповідальності глибоко дослі-
джувалися у працях таких вчених-адміні-
стративістів, як Д.Н. Бахрах, І.А. Ґалаґан, 
А.С. Дугенець, Б.М. Лазарев, С.С. Студені-
кін, О.М. Якуба, і багатьох інших.

Виклад основного матеріалу. Результа-
ти інтелектуальної діяльності визначають 
подальший прогрес та економічний розвиток 
держави, а також рівень моральності суспіль-
ства. Від того, наскільки значним є інтелек-
туальний потенціал суспільства і рівень його 
культурного розвитку, залежить розв’язання 
економічних проблем. Наука і культура мо-
жуть розвиватися тільки за наявності спри-
ятливих умов, включаючи ефективний за-
хист прав інтелектуальної власності.

При цьому найгостріше стоїть питання 
про ефективний захист об’єктів авторського 
права і суміжних прав. Так, згідно з прове-
деним дослідженням компанією IDC, у 2010 
році рівень піратства в Україні становить 
85%, а у червні 2011 року показав зростання 
ще на 1%, тобто 86%, що є одним з найвищих 
показників в Європі. Втрати національної 

економіки від комп’ютерного піратства ся-
гали понад 450 млн доларів на рік. Знижен-
ня рівня піратства в Україні лише на 10% 
збільшить надходження до держбюджету на  
116 млн доларів і забезпечить робочі місця 
для 6 тисяч висококваліфікованих фахівців 
IT-сектора [1].

Відповідно до статті 41 Конституції Укра-
їни кожен має право володіти, користуватися 
та розпоряджатися своєю власністю, резуль-
татами своєї інтелектуальної, творчої діяль-
ності [2]. Суб’єктами права інтелектуальної 
власності визнаються громадяни, юридичні 
особи та держава. Об’єктами права інтелек-
туальної власності є твори науки, літератури 
та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки, раціоналізатор-
ські пропозиції, знаки для товарів і послуг, 
результати науково-дослідних робіт та інші 
результати інтелектуальної праці. Відноси-
ни щодо створення і використання об’єктів 
права інтелектуальної власності регулюють-
ся Цивільним кодексом України, законами 
України «Про авторське право і суміжні пра-
ва», «Про охорону прав на знаки для товарів 
і послуг», «Про охорону прав на винаходи і 
корисні моделі», «Про охорону прав на про-
мислові зразки», «Про охорону прав на топо-
графії інтегральних мікросхем», «Про роз-
повсюдження примірників аудіовізуальних 
творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних 
програм, баз даних», низкою інших правових 
актів.

Відповідно до Закону України «Про ав-
торське право і суміжні права» від 23 грудня 
1993 р. № 3792-ХІІ (зі змінами і доповнення-
ми) порушенням авторського права є:

– вчинення будь-яких дій, які порушують 
особисті немайнові права та майнові права 
авторського права;

– піратство у сфері авторського права, 
тобто опублікування, відтворення, ввезення 
на митну територію України, вивезення з 
митної території України і розповсюдження 
контрафактних примірників творів (у тому 
числі комп’ютерних програм і баз даних);

– плагіат – оприлюднення (опублікуван-
ня), повністю або частково, чужого твору під 
іменем особи, яка не є автором цього твору;

– ввезення на митну територію Укра-
їни без дозволу осіб, які мають авторське 
право, примірників творів (у тому числі 
комп’ютерних програм і баз даних);

– вчинення дій, що створюють загрозу 
порушення авторського права;

– підроблення, зміна чи вилучення ін-
формації, зокрема в електронній формі, про 
управління правами;

– розповсюдження, ввезення на митну те-
риторію України з метою розповсюдження, 
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публічне сповіщення об’єктів авторського 
права, з яких без дозволу суб’єктів авторсько-
го права вилучена чи змінена інформація про 
управління правами, зокрема в електронній 
формі [3].

Відповідно до положень чинного законо-
давства за порушення прав інтелектуальної 
власності передбачено настання адміністра-
тивної відповідальності, кримінальної від-
повідальності та цивільно-правової відпові-
дальності.

Найбільш розповсюдженою процедурою 
вирішення спорів щодо прав автора на твір є 
цивільно-правова відповідальність. Головною 
ознакою цивільного правопорушення є те, що 
внаслідок суспільно шкідливого, протиправ-
ного діяння спричиняється шкода майновим 
і особистим немайновим відносинам суб’єктів 
права. Основна мета такої відповідальності – 
не покарання за недотримання встановленого 
правопорядку, а відшкодування заподіяної 
шкоди. Особливостями цивільно-правової 
відповідальності є майновий характер, ком-
пенсаційний характер, відшкодування мо-
ральної шкоди [4, c. 54].

Під цивільно-правовими способами за-
хисту права інтелектуальної власності, що 
реалізуються, як правило, у юрисдикцій-
ній формі, розуміються закріплені законо-
давством матеріально-правові заходи при-
мусового характеру, за допомогою яких 
здійснюється визнання та відновлення пору-
шеного права інтелектуальної власності, а та-
кож вплив на правопорушника [5, c. 47]. Спо-
соби захисту суб’єктивних цивільних прав 
та інтересів наведений у ст. 432 Цивільного 
кодексу України, яка проголошує, що кожна 
особа має право звернутися до суду за захис-
том свого права інтелектуальної власності 
відповідно до ст. 16 цього ж Кодексу.

У спеціальному законодавстві України в 
галузі інтелектуальної власності наводиться 
чимало способів цивільно-правового захисту 
авторського права. До таких способів, зокре-
ма, можна віднести: вимогу визнання та по-
новлення своїх прав, у тому числі заборону 
дії, що порушує авторське право чи створює 
загрозу його порушення; звернення до суду з 
позовом про поновлення порушених прав та 
(або) припинення дій, що порушують автор-
ське право чи створюють загрозу його пору-
шення; подання позову про відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди; подання по-
зову про відшкодування збитків (матеріаль-
ної шкоди), включаючи упущену вигоду, або 
стягнення доходу, отриманого порушником 
внаслідок порушення ним авторського права, 
або виплату компенсацій [6, c. 248].

Відповідно до ст. 51-2 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення неза-

конне використання права інтелектуальної 
власності, зокрема авторських і суміжних 
прав (на літературний чи художній твір, його 
виконання, фонограму, передачу організації 
мовлення, комп’ютерну програму, базу да-
них), привласнення авторства на один з пере-
лічених об’єктів або інше умисне порушення 
прав на об’єкт, який охороняє закон, тягне за 
собою накладення штрафу в розмірі від 10 
до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією незаконно виготов-
леної продукції, обладнання та матеріалів, 
які призначені для її виготовлення [7].

Відповідно до ст. 164-7 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення розпо-
всюдження і демонстрування фільмів з по-
рушенням умов, передбачених державним 
посвідченням на право розповсюдження і 
демонстрування фільмів, тягне за собою на-
кладення штрафу в розмірі від 20 до 35 нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян 
з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, 
отриманих від їх демонстрування, продажу 
або передачі у прокат. Штраф в розмірі від 35 
до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян стягується у випадку вчинення цих 
дій повторно протягом року після застосуван-
ня заходів адміністративного стягнення [7].

За статтею 176 Кримінального кодексу 
України (далі – КК України) максималь-
ний розмір штрафу за вчинення злочинних 
дій складає дві тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, тобто 34 000 
грн. Частина 1 ст. 176 КК України проголо-
шує: «Незаконне відтворення, розповсю-
дження творів науки, літератури і мистецтва, 
комп’ютерних програм і баз даних, а так само 
незаконне відтворення, розповсюдження 
пісень, фонограм, відеограм і програм мов-
лення, їх незаконне тиражування та розпо-
всюдження на аудіо-відеокасетах, інших но-
сіях інформації, або інше умисне порушення 
авторського права і суміжних прав, якщо це 
завдало матеріальної шкоди у великому роз-
мірі, – карається штрафом від двохсот до ти-
сячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян» [8].

Притягнення порушника до криміналь-
ної відповідальності за дії, що розглядають-
ся, можливе лише за позовом потерпілого. 
Позов подається до суду, і в ньому зазнача-
ється, коли, ким і де вчинено протиправну 
дію, у чому конкретно вона виявилася і чим 
підтверджується прохання потерпілого про 
притягнення порушника до карної відпові-
дальності [9, с. 179].

Відповідно до ст. 203-1 КК України неза-
конне виробництво, експорт, імпорт, збері-
гання, реалізація та переміщення дисків для 
лазерних систем зчитування, матриць, об-
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ладнання та сировини для їх виробництва, 
якщо ці дії вчинені у значних розмірах, ка-
рається штрафом від однієї до п’яти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або виправними роботами на строк 
до двох років, або позбавленням волі на той 
самий строк із конфіскацією та знищенням 
дисків для лазерних систем зчитування, ма-
триць, обладнання чи сировини для їх ви-
робництва. Ті самі дії, якщо вони вчинені 
повторно або за попередньою змовою гру-
пою осіб, або вчинені у великих розмірах, 
караються позбавленням волі на строк від 
двох до п’яти років з конфіскацією та зни-
щенням дисків для лазерних систем зчиту-
вання, матриць, обладнання чи сировини 
для їх виробництва [8].

Настання кримінальної відповідальнос-
ті відповідно до ст. 216 КК України перед-
бачається за незаконне виготовлення, під-
роблення, використання або збут незаконно 
виготовлених, одержаних чи підроблених 
марок акцизного збору або контрольних ма-
рок для маркування упаковок примірників 
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп’ютерних програм, баз даних чи голо-
графічних захисних елементів. Цей злочин 
карається штрафом від ста до трьохсот нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян 
або обмеженням волі на строк до чотирьох 
років. Ті самі дії, вчинені повторно або за по-
передньою змовою групою осіб караються 
штрафом від трьохсот до тисячі неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян або по-
збавленням волі на строк від трьох до п’яти 
років з конфіскацією товарів, промаркованих 
підробленими марками чи голографічними 
захисними елементами [8].

Законодавство України передбачає та-
кож кримінально-правові санкції за неза-
конне посягання на комерційну таємницю. 
Передбачається два хоч і близькі, але порів-
няно самостійні склади злочину, пов’язані з 
незаконним отриманням і незаконним розго-
лошенням відомостей, що становлять комер-
ційну таємницю. Притягнення до криміналь-
ної відповідальності конкретних винуватців 
злочину не виключає висування потерпіли-
ми цивільно-правових вимог про відшкоду-
вання заподіяних збитків.

Отже, як бачимо, ні компенсаційний ха-
рактер цивільно-правової відповідальності 
за порушення права інтелектуальної влас-
ності, ні адміністративна, ні кримінальна 
відповідальність у сучасних умовах не здатні 
забезпечити надійний та ефективний захист 
права інтелектуальної власності. Вихід з цьо-
го становища вбачається в істотному поси-
ленні і цивільно-правової, і адміністративної, 
і кримінальної відповідальності. Законодав-

ства багатьох зарубіжних країн пішли саме 
цим шляхом [10, c. 92–93]. 

Відповідно до цього Міністерство еконо-
мічного розвитку і торгівлі розробило проект 
закону про внесення змін до законодавства 
про захист авторського і суміжних прав, який 
передбачає посилення адміністративної від-
повідальності за порушення таких прав.

Так, у сфері захисту інтелектуальної 
власності в мережі Інтернет пропонується 
ввести штрафні санкції в розмірі від 500 до 
1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян у випадку невиконання власником 
веб-сайту вимог щодо видалення або запобі-
гання можливості доступу до інформації, що 
порушує авторські права в мережі Інтернет. 
Такий же штраф передбачається за ненадан-
ня власником веб-сайту або хостинг-провай-
дером інформації, що ідентифікує користу-
вача, який розмістив незаконну інформацію. 
Дії, учинені за цією статтею повторно, про-
понується карати накладанням штрафу в 
розмірі від 1 000 до 2 000 неоподатковува-
них мінімумів доходів. Водночас пропону-
ється карати і за неправдиві вимоги щодо 
обмеження доступу до ресурсів. У випадку, 
якщо скарга має неправдиву інформацію про 
авторські права особи, що направили таку 
скаргу, також пропонується штрафувати від 
1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів 
доходів. Такий же штраф може бути накла-
дений на осіб за недобросовісні вимоги про 
відновлення доступу до інформації, яка по-
рушує авторські або суміжні права.

Крім того, проект закону пропонує вне-
сти зміни до закону «Про нотаріат», додавши 
норму про те, що за зверненням зацікавлених 
осіб нотаріус має право забезпечувати докази 
в Інтернеті, необхідні у випадку виникнення 
справи в суді або в рамках адміністративного 
процесу.

Суб’єктів авторського права законопро-
ект пропонує наділити можливістю вимагати 
видалення або обмеження доступу до інфор-
мації, що порушує авторські права, а також 
вимагати надання ідентифікуючої інформа-
ції користувача, який розмістив її з порушен-
ням авторського права [11]. 

Висновки

Важливим напрямом розвитку вітчиз-
няного законодавства в галузі інтелектуаль-
ної власності, зокрема авторського права та 
практики його застосування, має бути по-
силення режиму правової охорони об’єктів 
інтелектуальної власності, у тому числі по-
силення відповідальності за порушення ви-
ключних прав на об’єкти авторського права. 
Проте вирішувати цю проблему необхідно 
в комплексі, оскільки потрібно не лише по-
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силити відповідальність, але й розробити 
ефективний механізм притягнення до неї, зо-
крема спростити процедури, які дають змогу 
довести порушення в цій галузі.

Виходячи з вищевикладеного, можна 
зробити висновок, що ефективність захисту 
авторського права залежить від наявності 
відповідного державного механізму попе-
редження та припинення правопорушень, а 
також спрощення процедури доведення по-
рушення в сфері авторського права, притяг-
нення порушника до відповідальності.
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The article is devoted to the problems of copyright and responsibility for their violation. The article reveals 
the types of legal liability for violations of-copyright, considering the regulatory aspect of the protection of 
such rights and the need to improve the prospects for legal institute of copyright protection.
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ВНУТРІШНЄ ПЕРЕКОНАННЯ СУДДІ  
ЯК МЕТОД І РЕЗУЛЬТАТ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ  
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У статті розкривається поняття внутрішнього переконання судді в цивільному процесі як комп-
лексної категорії, що являє собою метод і результат оцінки доказів. Розглядаються правила та кри-
терії, що лежать в основі внутрішнього переконання як методу оцінки доказів, а також логічні та 
процесуальні вимоги до внутрішнього переконання суду як результату оцінки доказів. 

Ключові слова: оцінка доказів, внутрішнє переконання судді, внутрішні критерії, судове рішен-
ня.

 А. Ткачук, 2016

Постановка проблеми. Основним юри-
дичним інструментом суду, сторін та інших 
учасників цивільного провадження є до-
кази, прийняття, збирання, перевірка, ви-
требування, дослідження та оцінка яких є 
взаємопов’язаними розумовими процесами, 
що відбуваються на різних стадіях доказу-
вання. Оцінка доказів посідає особливе місце 
в цьому процесі, будучи розумовою діяль-
ністю судді чи колегії суддів, побудованою 
на низці внутрішніх і зовнішніх критеріїв та 
спрямованою на аналіз наданих доказів на 
предмет їх належності, допустимості, досто-
вірності та достатності для формування ви-
сновків суду, що відображаються у судовому 
рішенні. Натомість в основі постановлення 
законного, обґрунтованого та справедливо-
го рішення суду лежить внутрішнє переко-
нання судді у правильності своїх висновків. 
Причому сутність внутрішнього переконан-
ня, на наш погляд, не можна зводити лише до 
психологічної категорії стану свідомості суд-
ді, що обумовлює необхідність більш комп-
лексного підходу.

Ступінь наукової розробки проблеми. 
До проблеми сутності внутрішнього пере-
конання судді у цивільному процесі звер-
талися, як правило, у межах дослідження 
діяльності суду з оцінки доказів та процесу 
доказування в цілому. Так, можна виділи-
ти праці таких науковців, як Е.С. Зеленяк, 
В.В. Комаров, Д.Д. Луспеник, Т.В. Руда,  
В.І. Тертишніков, С.Я. Фурса, Є.О. Хари-
тонов, Т.В. Цюра, М.Й. Штефан та ін. Крім 
того, з огляду на міжгалузевий характер цієї 
категорії доцільно звернутися до праць пред-
ставників інших процесуальних наук. Так, 

спеціального дослідження набула проблема 
розуміння внутрішнього переконання в на-
уці кримінального та адміністративного про-
цесу, представниками якої є Н.Л. Дроздович,  
Т.О. Коломоєць, В.О. Немченко, С.М. Смо-
ков. Однак у науці цивільного права науков-
цями приділена недостатня увага окремому 
дослідженню внутрішнього переконання 
судді як комплексної категорії.

Метою статті є розгляд внутрішнього пе-
реконання судді як методу та результату 
оцінки доказів, що виправдано як з теоре-
тичної точки зору, так і з практичної. Роз-
гляд внутрішнього переконання як методу 
оцінки обумовлює необхідність досліджен-
ня його складових і можливості правового 
регулювання. Натомість внутрішнє пере-
конання як результат оцінки пов’язане з 
проблемою вмотивованості судового рі-
шення.

Виклад основного матеріалу. Діяльність 
з оцінки доказів судом у цивільній справі 
можна розглядати як процес розвитку його 
внутрішнього переконання щодо фактів та 
обставин справи. З огляду на це спеціальною 
метою оцінки доказів як окремої стадії до-
казування є остаточне формування внутріш-
нього переконання судді щодо прийнятності 
чи неприйнятності певних доказів для дове-
дення відповідності обставин, на які посила-
ються сторони у справі, об’єктивній дійсності 
шляхом встановлення властивостей доказів.

Зі змісту ст. 212 Цивільно-процесуаль-
ного кодексу України (далі – ЦПК України) 
можна вивести три основні принципи оцінки 
доказів: принцип оцінки доказів за внутріш-
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нім переконанням судді; всебічне, повне, 
об’єктивне та безпосереднє дослідження на-
явних у справі доказів; принцип вільної оцін-
ки доказів [1]. Серед них центральне місце 
посідає саме оцінка доказів за внутрішнім 
переконанням судді, яка є вихідною і обу-
мовлює зміст інших принципів. 

Звернувшись до інших процесуальних 
кодексів України, можна помітити аналогіч-
ні положення щодо оцінки доказів. Так, від-
повідно до ч. 1 ст. 43 ГПК України господар-
ський суд оцінює докази за своїм внутрішнім 
переконанням, що ґрунтується на всебіч-
ному, повному та об’єктивному розгляді в 
судовому процесі всіх обставин справи в їх 
сукупності, керуючись законом [2]; відповід-
но до ч. 1 ст. 67 Кримінально-процесуального 
кодексу України (далі – КПК України) суд, 
прокурор, слідчий і особа, яка провадить ді-
знання, оцінюють докази за своїм внутріш-
нім переконанням, що ґрунтується на всебіч-
ному, повному та об’єктивному розгляді всіх 
обставин справи в їх сукупності, керуючись 
законом [3]; відповідно до ст. 86 Кодексу ад-
міністративного судочинства України (далі –  
КАС України) суд оцінює докази, які є у 
справі, за своїм внутрішнім переконанням, 
що ґрунтується на їх безпосередньому, все-
бічному, повному та об’єктивному дослі-
дженні [4]. З огляду на це можна говорити 
про міжгалузевий характер категорії «вну-
трішнє переконання судді».

Внутрішнє переконання є комплексним 
поняттям, у зв’язку з чим його сутність в 
літературі визначається по-різному в залеж-
ності від методологічного підходу автора. 
Так, її розглядають як основу чи принцип 
оцінки доказів; критерій оцінки доказів; еле-
мент принципу вільної оцінки доказів; метод 
чи спосіб оцінки; результат оцінки. Існують 
також позиції, які об’єднують декілька зна-
чень внутрішнього переконання [5, с. 29]. 
Так, відомий процесуаліст М.С. Строгович 
розглядав внутрішнє переконання як пере-
думову, критерій, процес, метод і результат 
пізнавальної діяльності у провадженні [6]. 

На наш погляд, внутрішнє переконання 
доцільно розглядати і як метод (чи комплек-
сний критерій) оцінки, і як її результат. Така 
позиція була висловлена низкою науковців. 
Так, А.Р. Ратінов вважає, що внутрішнє пе-
реконання є і процесом дослідження, і його 
результатом [7, с. 138]. Г.М. Резнік тлума-
чить внутрішнє переконання як підхід до ви-
значення властивостей доказів, як спосіб їх 
оцінки і результат такої оцінки [8, с. 23].

Такий подвійний характер зумовлює не-
обхідність окремого розгляду внутрішнього 
переконання судді як методу та як результа-
ту оцінки доказів.

Вважаємо, що внутрішнє переконання 
як метод оцінки доказів являє собою спо-
сіб пізнання фактів та обставин цивільної 
справи. Він є методом оцінки доказів щодо 
їх доказової сили та значення, а також при-
таманних їм властивостей відповідно до 
нормативно визначених зовнішніх критері-
їв – належності, допустимості, достовірнос-
ті та достатності. Принцип внутрішнього 
переконання полягає у відсутності наперед 
визначених прийомів оцінки та їх послідов-
ності, натомість ґрунтується на об’єктивних 
законах логіки та мислення, а також 
суб’єктивних категоріях правосвідомості, 
совісті, емоцій (чуттів). Він характеризує 
сам підхід до оцінки доказів, будучи віль-
ним від зовнішнього примусу і не зв’язаним 
формальними приписами пошуком істини 
[9, с. 225].

Розгляд внутрішнього переконання як 
методу оцінки доказів зумовлює необхід-
ність виявлення певних вимог, принципів 
та правил, якими треба керуватися суду.  
З точки зору правового регулювання він по-
винен обмежуватися вимогою встановлення 
принципу оцінки доказів за внутрішнім пе-
реконанням суду, а також загальною мето-
дологічною основою такої діяльності. Такий 
принцип та методологічна основа встановле-
ні в ч. 1 ст. 212 ЦПК України, якою закріпле-
но, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім 
переконанням, що ґрунтується на всебічно-
му, повному, об’єктивному та безпосередньо-
му дослідженні наявних у справі доказів.

Всебічне дослідження полягає в ураху-
ванні доводів всіх суб’єктів, що беруть участь 
у справі, і розгляді всіх наданих доказів, що 
відповідають нормативним критеріям. По-
внота як вимога методу внутрішнього пере-
конання передбачає розгляд такої кількос-
ті фактів та обставин, яка є достатньої для 
формулювання об’єктивного висновку. Ця 
вимога підкріплюється нормативними кри-
теріями належності та достатності оцінки до-
казів. Виходячи з принципу диспозитивності  
(ст. 11 ЦПК України), суд не може витребу-
вати докази за власною ініціативою. Однак 
у разі недостатності доказів для доведення 
певної обставини суд повинен зробити ви-
сновок про недоведеність цієї обставини.

Об’єктивне дослідження передбачає 
відбиття у свідомості достовірних фактів 
об’єктивної дійсності. Ця вимога підкріплю-
ється принципом незалежності та безсторон-
ності судді, а також правом сторін на відвід 
судді (ст. 20 ЦПК України). Безпосередність 
означає особисте сприйняття судом доказів. 
Для забезпечення цієї вимоги встановлене 
правило про необхідність розгляду справи 
одним і тим самим складом суду (ч. 2 ст. 159 
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ЦПК України), а також правила щодо поряд-
ку дослідження різних видів доказів.

З точки зору змісту та правового регу-
лювання внутрішнє переконання як метод 
вільної оцінки доказів відрізняється від фор-
мального методу доказування, який перед-
бачає визначення конкретної послідовності 
дій суду, доказової сили та значення доказів 
у справі. Натомість внутрішнє переконання 
ґрунтується на тому, що легальне визначен-
ня загального алгоритму дій щодо оцінки 
доказів у всіх справах є неможливим, воно 
формується у свідомості судді на підставі 
внутрішніх, недоступних для правового ре-
гулювання, критеріїв. 

Отже, як метод оцінки доказів внутрішнє 
переконання передбачає наявність внутріш-
ніх критеріїв і властивостей. Як правило, до 
внутрішніх критеріїв відносять закони та 
правила логічного мислення, на яких буду-
ється розумова діяльність судді. Серед них 
основними є аналіз, синтез, порівняння вста-
новлених у справі фактів та наявних доказів, 
що їх підтверджують, а також закони тотож-
ності, протиріччя, виключення третього, ін-
дуктивні та дедуктивні форми умовиводів.

Слід погодитися з думкою тих науковців, 
які вважають, що внутрішні критерії оцінки 
доказів не слід зводити лише до певних ло-
гічних операцій або головної ролі абстрак-
тного мислення, що підкорюється логічним 
законам і правилам, оскільки оцінка як про-
цес, що відбувається у свідомості людини, 
містить також емоційну складову. Так, деякі 
науковці, виділяючи гносеологічний та пси-
хологічний аспект внутрішнього переконан-
ня, до останнього відносять емоції та сумні-
ви при формуванні переконання [5, с. 30]. 
Внутрішнє переконання є не просто думкою, 
правильним поглядом, а емоційно «забарв-
леною», внутрішньою силою, що регулює та 
направляє людську поведінку [7, с. 142]. 

Отже, важливо відзначити, що внутріш-
нє переконання судді формується в умовах 
боротьби поглядів та інтересів. Такі умови 
викликають труднощі і відбиваються на емо-
ційному аспекті внутрішнього переконання, 
який характеризується наявністю певних 
емоційних, чуттєвих вражень судді, які та-
кож впливають на остаточну оцінку, а отже, 
є її внутрішніми критеріями.

Крім того, переконання суддів ґрунтуєть-
ся на правосвідомості та так званої моральної 
свідомості – совісті. Так, під правосвідоміс-
тю розуміють сукупність поглядів, ідей, уяв-
лень, що виражають ставлення людей до на-
явного чи бажаного права та інших правових 
явищ [11, с. 79]. Структуру правосвідомості 
розглядають як єдність світоглядної (по-
гляди, ідеї), психологічної (емоції, почуття, 

переживання) та поведінкової (фактична ре-
акція на функціонування складових правової 
системи) сторін.

У підсвідомості людини головну роль 
відіграють власні сформовані концепції та 
поняття про справедливість, незалежність, 
відповідальність та інші філософсько-етичні 
поняття, що формуються у процесі соціаліза-
ції та виховання особи [12, с. 123]. У зв’язку з 
цим слід також віднести до критеріїв оцінки 
категорію «совість» при визначенні керівних 
критеріїв суду. Совість – це моральна свідо-
мість, моральне чуття чи почуття людини, 
внутрішнє усвідомлення добра та зла, почут-
тя, що спонукає до істини та добра і відвертає 
від обману та зла [13, с. 534]. Так, П.А. Лупін-
ська відзначає, що совість виступає в цьому 
процесі як внутрішній критерій дотриман-
ня правил, що забезпечують незалежність і 
свободу при вираженні свого переконання, 
впевненість у об’єктивності та справедливос-
ті свого рішення [14, с. 7]. А.Ф. Коні відзна-
чав, що совість є гарантією ретельності дослі-
дження істини та правдивості думки судді, 
що оголошується [15, с. 431]. 

Деякі вчені пропонують виділяти в якос-
ті критерію оцінки не совість загалом, а саме 
добросовісність суддівства. С.А. Муромцев 
зазначає, що саме цей критерій був головним 
в оцінці доказів в римському судочинстві  
[16, с. 455-456]. А в сучасних правових сис-
темах європейських країн є поширеним 
розуміння цієї загальноправової категорії 
як єдності трьох принципів – розумнос-
ті, справедливості та добросовісності. Слід 
відзначити, що «добросовісність» є досить 
універсальною категорією у праві і часто ви-
користовується для позначення критерію 
поведінки суб’єкта правової системи. Такий 
критерій вивчення доказів також можна зна-
йти і в правилах арбітражного трибуналу 
Стокгольмської торгової палати [17].

Система підготовки та призначення суд-
дів спрямована на зменшення суддівських 
помилок щодо оцінки доказів. Однак через 
вагому суб’єктивну складову внутрішнього 
переконання наявність помилок не можна по-
вністю виключити. У літературі зустрічають-
ся пропозиції щодо необхідності покладення 
на суддю дисциплінарної відповідальності 
за неправильну оцінку доказів. Вважаємо, 
що така можливість за умови її занадто ши-
рокого формулювання є загрозою незалеж-
ності внутрішнього переконання судді. Крім 
того, відповідно до міжнародних стандартів 
у сфері юридичної відповідальності суддів 
тлумачення закону, оцінка фактів і доказів, 
здійснювані суддею для вирішення справи, 
не повинні бути приводом для дисциплінар-
ної відповідальності, за винятком випадків 
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злочинного наміру або грубої недбалості  
[18, с. 11]. Дотичною гарантією є положен-
ня ч. 2 ст. 92 ЗУ «Про судоустрій і статус 
суддів», відповідно до якого скасування або 
зміна судового рішення не тягне за собою 
дисциплінарної відповідальності судді, який 
брав участь у його ухваленні, крім випадків, 
коли порушення допущено внаслідок умис-
ного порушення норм права чи неналежного 
ставлення до службових обов’язків [19].

Як результат оцінки доказів внутрішнє 
переконання являє собою твердо сформова-
ний погляд, думку щодо певного факту чи об-
ставини справи та істинності своїх висновків 
щодо них. Так, С.Я. Фурса відмічала, що вну-
трішнє переконання судді – це впевненість 
суду у правильності його висновків, які скла-
дають основу судового рішення [20, с. 555]. 

Слід відзначити, що з огляду на 
взаємопов’язаність всіх стадій доказування 
внутрішнє переконання судді як результат 
оцінки доказів починає формуватися з по-
чатком процесу доказування, проте остаточ-
но формується суддею саме у нарадчій кім-
наті та закріплюється в судовому рішенні. 
Представник науки кримінального процесу 
В.Ф. Бохан дав таке визначення суддів-
ського переконання: це процес переконання 
суддів в істинності (хибності) знань про до-
сліджувані обставини кримінальної справи, 
а як результат – стан твердої впевненості у 
встановленні істини та готовність прийняти 
рішення [21, с. 24–25].

Результатом проведення оцінки дока-
зів судом є логічні висновки та доводи, які 
виражаються у прийнятті процесуального 
рішення, форма якого визначена законом. 
Рішення суду виступає процесуальною фор-
мою закріплення результатів оцінки доказів 
судом – сформованого внутрішнього пере-
конання судді. 

Отже, у судовому рішення закріплюєть-
ся внутрішнє переконання судді, що ста-
ло результатом його логіко-процесуальної 
діяльності. Виділяючи гносеологічний та 
психологічний аспект внутрішнього переко-
нання як результату оцінки, А.А. Аубакіро-
ва відмічає, що перший повинен полягати у 
його достовірності і єдиноможливості. Тому 
завершальні судження повинні включати 
знання щодо неможливості протилежного 
чи якого-небудь іншого знання щодо тих же 
фактів. Переконання є рішучість прийняти 
думку як правильну або хибну та покласти 
її в основу своєї діяльності чи відхилити її.  
З зазначеного випливає, що істина є єдністю 
позитивних і негативних знань. Завершаль-
ний етап формування внутрішнього переко-
нання (зовнішнє його закріплення) повинен 
характеризуватися категоричним однознач-

ним судженням, що не виключає наявність 
сумнівів на різних етапах його формування. 
Більше того, відмічають необхідність і ко-
ристь сумнівів при формування переконання  
[5, с. 29–30]. Якщо застосувавши визначені 
ст. 212 ЦПК України нормативні критерії, 
у судді не сформувалося внутрішнє переко-
нання щодо безпомилковості висновків, то 
він не повинен постановляти судове рішен-
ня, а повинен провести додаткове досліджен-
ня, запропонувати надати нові докази тощо.

Внутрішнє переконання як результат 
оцінки доказів полягає і в прагненні пере-
конати також інших учасників процесу в 
правильності свого внутрішнього пере-
конання щодо істинних обставин справи  
[5, с. 29]. Як зазначив суддя Європейського 
суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) Б. Зупан-
чич, переконуюча сила правового обґрунту-
вання рішень, що приймаються, становить 
сутність принципу верховенства права, сут-
ність правової держави [22, с. 26]. Загалом, 
ЄСПЛ у своїх рішеннях неодноразово від-
значав порушення права на справедливий су-
довий розгляд (ст. 6 Конвенції) невмотиво-
ваним судовим рішенням (зокрема, рішення 
у справі «Проніна проти України», «Хаджи-
анастасіу проти Греції», «Руіс Торіха проти 
Іспанії», «Суомінен проти Фінляндії» тощо).

На наш погляд, у ЦПК України слід де-
тальніше викласти вимоги до процесуальної 
форми внутрішнього переконання судді – 
судового рішення. Зокрема, останнє повинно 
містити не лише обґрунтування мотивів при-
йняття чи неприйняття певних доказів, а та-
кож мотиви надання переваги одним доказам 
перед іншими стосовно кожного зробленого 
висновку суду. Крім того, такі доводи суду 
повинні стосуватися всіх наданих сторонами 
доказів.

Висновки

Таким чином, внутрішнє переконання 
судді в цивільному процесі є комплексною 
категорією, що зумовлює необхідність її роз-
гляду з двох аспектів – як методу та як ре-
зультату оцінки доказів у справі. Завдяки 
такому підходу відкриваються ширші мож-
ливості щодо дослідження та визначення 
напрямків вдосконалення правового регулю-
вання.

Так, внутрішнє переконання як метод 
оцінки доказів визначає спосіб пізнання 
фактів і обставин справи у цивільній спра-
ві. З точки зору правового регулювання він 
повинен обмежуватися вимогою встанов-
лення загального принципу оцінки доказів 
за внутрішнім переконанням суду, а також 
загальною методологічною основою такої  
діяльності.
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Натомість внутрішнє переконання як ре-
зультат оцінки доказів являє собою твердо 
сформовану думку щодо певного факту чи 
обставини справи та істинності своїх висно-
вків щодо них. Процесуальною формою його 
закріплення є судове рішення. На відміну від 
внутрішнього переконання як методу оцінки 
доказів, вимоги до побудови процесуально-
го вираження результатів оцінки доказів –  
сформованого внутрішнього переконання 
судді, повинні бути детально визначені ле-
гально, що потребує подальшого наукового 
дослідження. 
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В статье раскрывается понятие внутреннего убеждения судьи в гражданском процессе в ка-
честве комплексной категории, которая представляет собой метод и результат оценки доказа-
тельств. Рассмотрены правила и критерии, лежащие в основе внутреннего убеждения как метода 
оценки доказательств, а также логические и процессуальные требования ко внутреннему убежде-
нию судьи как результату оценки доказательств.

Ключевые слова: оценка доказательств, внутреннее убеждение судьи, внутренние критерии, 
судебное решение.

The article deals with the concept of internal conviction of a judge in a civil trial as a complex category, 
which can be described as a method and outcome of evaluation of evidence. The author considers the rules and 
criteria underlying internal conviction as a method of evaluation of evidence; as well as logical and procedural 
requirements for internal conviction of a judge as a result of evaluation of evidence.

Key words: evaluation of the evidence, inner conviction judge, internal criteria, judgment.
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У статті досліджуються окремі теоретичні й практичні проблеми нормативно-правового регу-
лювання господарських відносин в Автономній Республіці Крим у частині запровадження на її тери-
торії спеціального режиму господарювання.
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економічна зона, вільна економічна зона «Крим».

Постановка проблеми. Станом на сьо-
годні питання належного врегулювання за-
конодавством України суспільних відносин 
на території Автономної Республіки Крим 
(далі – АР Крим) в умовах тимчасової оку-
пації безсумнівно є актуальним і потребує 
окремої уваги. Не є винятком у цьому питан-
ні також економічні відносини, що виника-
ють, функціонують і розвиваються на тери-
торії АР Крим.

Тому насамперед варто зазначити, що 
з метою реалізації положень ст. 13 Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України» від 15 квітня 
2014 р. № 1207-VII [1], згідно з якою особли-
вості здійснення економічної діяльності на 
тимчасово окупованій території визначають-
ся законом, Верховна Рада України 12 серп-
ня 2014 р. прийняла окремий Закон України 
«Про створення вільної економічної зони 
«Крим» та про особливості здійснення еко-
номічної діяльності на тимчасово окупованій 
території України» № 1636-VII [2] (далі – 
Закон «Про ВЕЗ «Крим»).

Положення Закону «Про ВЕЗ «Крим» 
визначають особливості здійснення еконо-
мічної діяльності на тимчасово окупованій 
території України, передбачають створення 

вільної економічної зони «Крим» (далі – 
ВЕЗ «Крим»), а також врегульовують інші 
аспекти економічних відносин на тимчасово 
окупованій території АР Крим і міста Севас-
тополя.

Згідно зі ст. 3 Закону «Про ВЕЗ «Крим» 
у межах ВЕЗ «Крим» створюється вільна 
митна зона, а також діє особливий правовий 
режим економічної діяльності фізичних і 
юридичних осіб, у тому числі особливий по-
рядок застосування норм регуляторного, по-
даткового й митного законодавства України. 
Відповідним чином на території АР Крим та 
м. Севастополя запроваджується правовий 
режим вільної економічної зони. При цьому 
доцільно зазначити, що з позиції Господар-
ського кодексу України [3] (далі – ГК Укра-
їни) та Закону України «Про загальні засади 
створення і функціонування спеціальних 
(вільних) економічних зон» від 13 жовтня 
1992 р. № 2673-XII [4] вільна економічна 
зона (далі – ВЕЗ) є окремим видом спеціаль-
ного режиму господарювання.

Водночас з аналізу норм Закону «Про 
ВЕЗ «Крим» постає, що правове регулюван-
ня його положеннями відповідної сфери від-
носин має низку специфічних особливостей, 
відмінних від загальних засад, визначених 
для спеціальних режимів господарювання, а 
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отже, таких, що не є традиційними для ВЕЗ 
загального типу. Тому постає об’єктивна 
необхідність у розгляді окресленого питан-
ня докладніше, що справлятиме позитивний 
вплив на вдосконалення наукових підходів 
до розуміння базових категорій і системи 
господарського права та господарського за-
конодавства, сприяючи подальшому їх роз-
витку й удосконаленню.

Питанню спеціальних режимів госпо-
дарювання, у тому числі ВЕЗ як його типу, 
приділяється значна увага дослідників у 
галузі права. Однак питання ВЕЗ «Крим» 
нині є недостатньо дослідженим з огляду на 
нещодавнє впровадження останньої. Лише 
в окремих джерелах, переважно соціально-
політичного характеру, можна віднайти ті чи 
інші твердження із цього приводу.

Метою статті є аналіз та з’ясування осо-
бливостей нормативно-правового регулю-
вання господарських відносин в АР Крим, 
а також запровадженого на її території 
спеціального режиму господарювання –  
ВЕЗ «Крим».

Виклад основного матеріалу. Досліджен-
ня будь-яких правових явищ чи їх елементів 
повинні логічно починатися з окреслення 
сутності та змісту вже прийнятих наукою 
категорій і понять, що водночас створює пе-
редумови для обрання подальшого вектора 
аналізу й розвитку. У цьому контексті важ-
ливо зазначити, що в межах господарського 
права ствердився концептуальний підхід, за 
яким, крім виділення окремих видів і галу-
зей господарської діяльності, здійснюється 
також виокремлення спеціальних режимів 
господарювання, основним критерієм чого 
слугує категорія правового режиму. При 
цьому варто наголосити, що такий підхід зу-
мовлюється низкою об’єктивних чинників 
сьогодення, насамперед складністю й багато-
гранністю сфери господарювання.

Для спеціальних режимів господарю-
вання властиве встановлення спеціального 
режиму організації та здійснення господар-
ської діяльності. При цьому необхідно зро-
бити ремарку про те, що під спеціальним 
режимом господарювання прийнято розумі-
ти правовий режим, який визначає порядок 
організації та здійснення господарської ді-
яльності на певній території, у певній галузі 
економіки, що відрізняється від загального 
режиму господарської діяльності, передбаче-
ного законодавством, і вводиться державою 
з певною метою, а саме для забезпечення ро-
зумного сполучення публічних і приватних 
інтересів за допомогою встановлення обме-
жень та/або заохочень для суб’єктів господа-
рювання [5, с. 5].

Конструювання спеціальних режи-
мів господарювання зумовлюється тією 
об’єктивною обставиною, що в межах їх 
функціонування за наявності як загальних 
умов господарювання, так і умов, визначених 
для окремих видів чи галузей господарської 
діяльності, законодавством встановлюються 
спеціальні умови щодо здійснення госпо-
дарської діяльності, які носять абсолютно 
самостійний характер, маючи при цьому 
пріоритет у застосуванні перед загальними 
умовами й умовами щодо окремих видів або 
сфер господарювання.

У цьому ж контексті варто вказати, що в 
теорії права панівною є думка про те, що ВЕЗ 
є видом спеціального режиму господарю-
вання заохочувального характеру, адже його 
запровадження пов’язане з необхідністю ви-
рішення соціально-економічних проблем, 
залучення інвестицій на певну територію 
держави та/або в певну галузь економіки, 
створення нових робочих місць за допомо-
гою надання різних заохочень для суб’єктів 
господарювання [5, с. 12]. Наведене підтвер-
джується також положеннями законодав-
ства, зокрема ст. 401 ГК України [3] та ст. 1 
Закону України «Про загальні засади ство-
рення і функціонування спеціальних (віль-
них) економічних зон» [4].

Таким чином, ВЕЗ – це частина терито-
рії України, на якій встановлюються й діють 
спеціальний правовий режим економічної 
діяльності та порядок застосування й дії за-
конодавства України, а також запроваджу-
ються пільгові митні, валютно-фінансові, по-
даткові та інші умови економічної діяльності 
суб’єктів господарювання. Зокрема, для ре-
жиму господарської діяльності, що здійсню-
ється в межах ВЕЗ, характерним є те, що 
суб’єкти здійснення такої діяльності на пев-
ний період звільняються від сплати податку 
на прибуток та/або сплачують такий податок 
за пільговою ставкою, звільняються від спла-
ти ввізного мита й податку на додану вар-
тість на сировину, матеріали, устаткування 
обладнання, що ввозяться на територію ВЕЗ, 
а також від сплати платежів до інвестиційних 
та інших фондів, плати за землю тощо. При 
цьому зазвичай на всі об’єкти та суб’єктів 
економічної діяльності ВЕЗ поширюються 
державні гарантії захисту інвестицій.

Водночас, звертаючись до огляду поло-
жень Закону «Про ВЕЗ «Крим», не можна не 
помітити, що правове регулювання його нор-
мами відповідної сфери відносин має низку 
специфічних особливостей, відмінних від за-
гальних засад, визначених для спеціальних 
режимів господарювання, а в окремій частині 
навіть таких, що взагалі не відповідають і су-
перечать загальним засадам, визначеним за-
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конодавцем у ГК України й Законі України 
«Про загальні засади створення і функціо-
нування спеціальних (вільних) економічних 
зон».

Зазначене пов’язується з тією обстави-
ною, що коло питань, які врегульовуються 
нормами Закону «Про ВЕЗ «Крим», зна-
чною мірою виходять за межі таких, що під-
лягають вирішенню шляхом запровадження 
ВЕЗ. Розглянемо відповідні аспекти більш 
докладно.

Як уже підкреслювалось, для режиму 
господарської діяльності, що здійснюється 
в межах ВЕЗ, властиві пільговий характер 
(звільнення на певний період часу від спла-
ти податків і ввізного мита та/або їх сплата 
за пільговою ставкою тощо) та забезпечення 
системи державних гарантій захисту інвес-
тицій. При цьому діють усі загальні поряд-
ки й вимоги господарського законодавства. 
Наприклад, якщо суб’єкт господарювання, 
який діє в межах ВЕЗ, звільняється на пев-
ний період часу від сплати податків і ввізного 
мита та/або сплачує їх за пільговою ставкою, 
то це жодним чином не впливає на необхід-
ність дотримання таким суб’єктом загаль-
них вимог законодавства щодо подання до 
контролюючих органів декларацій, звітності 
й інших документів, пов’язаних з обчислен-
ням та сплатою податків і зборів. Окрім того, 
запроваджені для відповідного суб’єкта гос-
подарювання пільгові умови жодним чином 
не впливають на його загальний правовий 
статус, а тому такий суб’єкт залишається на-
діленим загальним статусом, наданим йому 
державою як суб’єкту господарювання – ре-
зиденту, та продовжує перебувати в системі 
державних реєстрів, зокрема Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських форму-
вань, реєстру платників податків тощо. Від-
повідно, суб’єкт господарювання, який діє в 
межах ВЕЗ, має здійснювати свою діяльність 
у межах встановленого правового господар-
ського порядку, дотримуючись вимог зако-
нодавства та враховуючи встановлені пільго-
ві умови у ВЕЗ.

Водночас огляд норм Закону «Про ВЕЗ 
«Крим» дає достатньо підстав стверджува-
ти, що його положення передбачають для 
суб’єктів господарювання ВЕЗ «Крим», 
крім заохочувальних, також низку умов об-
межувального чи іншого концептуально від-
мінного характеру, що не є властивим ВЕЗ 
загального типу як спеціальному режиму 
господарювання. Зокрема, цими умовами є 
такі:

1) на території ВЕЗ «Крим» взагалі не 
справляються загальнодержавні податки та 
збори, а також збір на обов’язкове держав-

не пенсійне страхування; крім того, перед-
бачається звільнення від обов’язку подання 
до контролюючих органів декларацій (крім 
митних), звітності й інших документів, 
пов’язаних з обчисленням та сплатою по-
датків і зборів. Водночас до платників по-
датків, які станом на початок тимчасової оку-
пації мали місцезнаходження на території  
АР Крим і міста Севастополя, з першого чис-
ла місяця, наступного за місяцем, у якому 
розпочалась тимчасова окупація, не засто-
совуються фінансові й штрафні санкції за 
порушення вимог порядку подання, обчис-
лення, правильності заповнення податкових 
декларацій (звітності) та повноти сплати сум 
податків і зборів;

2) з 1 червня 2014 р. вважається ану-
льованою податкова реєстрація осіб, які 
станом на 31 травня 2014 р. мали місцезна-
ходження (проживання) та перебували на 
обліку в контролюючих органах на території  
АР Крим або міста Севастополя;

3) фізичні та юридичні особи (у тому 
числі відокремлений підрозділ), які мають 
податкову адресу (місце проживання чи міс-
цезнаходження) на території ВЕЗ «Крим», 
прирівнюються з метою оподаткування до 
нерезидента, а поставки товарів із терито-
рії ВЕЗ «Крим» на іншу територію України 
чи з іншої території України на територію  
ВЕЗ «Крим» здійснюються, відповідно, у 
митному режимі імпорту чи експорту із за-
стосуванням законодавства України про 
державний санітарно-епідеміологічний, ве-
теринарно-санітарний, фітосанітарний, еко-
логічний, радіологічний контроль та інших 
заходів тарифного й нетарифного регулю-
вання. При цьому для цілей податкового та 
митного законодавства договори, укладені 
між відповідними суб’єктами господарю-
вання, є документами, що використовують-
ся замість зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів), а будь-які доходи з джерелом 
їх походження з території ВЕЗ «Крим», 
отримані особою, прирівняною до резидента 
України, підлягають оподаткуванню як іно-
земні доходи за загальними правилами;

4) положення щодо повного або частко-
вого звільнення від оподаткування доходів 
нерезидентів із джерелом їх походження з 
України, а також щодо деяких інших подат-
кових пільг не застосовується до фізичних 
осіб та юридичних осіб (відокремлених під-
розділів), які перебувають (мають податкову 
адресу) на території ВЕЗ «Крим»;

5) на території ВЕЗ «Крим» можуть 
справлятись місцеві податки й збори;

6) поставка товарів на територію (з тери-
торії) ВЕЗ «Крим», а також поставка послуг 
на територію (з території) ВЕЗ «Крим» під-
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падає під регулювання законодавства Укра-
їни про запобігання й протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, отриманих злочин-
ним шляхом, або фінансуванню тероризму, 
а також про державний контроль за між-
народними передачами товарів військового 
призначення й подвійного використання. 
При цьому такі поставки не підпадають під 
норми міжнародних угод (договорів), які ре-
гулюють питання міжнародного обігу това-
рів, зокрема й про зони вільної торгівлі, або 
укладені в межах ГАТТ/СОТ;

7) тимчасове ввезення зареєстрованих 
на території ВЕЗ «Крим» автотранспорт-
них засобів або рухомого складу залізниці, 
що використовуються в перевезеннях через 
адміністративний кордон ВЕЗ «Крим» для 
платного чи безоплатного транспортування 
осіб та/або товарів разом із їх складовими, 
здійснюється з повним умовним звільненням 
від оподаткування в порядку, встановленому 
законодавством України для переміщення 
транспортних засобів комерційного призна-
чення через митний кордон України;

8) на території ВЕЗ «Крим» може засто-
совуватись мультивалютний режим, за яким 
в оплату вартості товарів (робіт, послуг), 
що продаються (надаються) у межах ВЕЗ 
«Крим», приймається як гривня, так і валюти 
іноземних країн (за 1–2 групами Класифіка-
тора іноземних валют та банківських металів);

9) будь-які безготівкові платежі (пере-
кази) з території ВЕЗ «Крим» на іншу тери-
торію України чи з іншої території України 
на територію ВЕЗ «Крим» здійснюються ви-
нятково в гривні або у вільно конвертованій 
валюті, а особливості режиму таких платежів 
(переказів) встановлюються Національним 
банком України. Відповідні операції не по-
требують індивідуальної ліцензії Національ-
ного банку України;

10) діють спеціальні особливості щодо 
обігу електронних платіжних засобів, а та-
кож має місце специфіка функціонування 
ринку цінних паперів;

11) вимоги законодавства України щодо 
обов’язкового продажу надходжень (у тому 
числі виручки) в іноземній валюті, вимоги 
Закону України «Про застосування реєстра-
торів розрахункових операцій у сфері тор-
гівлі, громадського харчування та послуг», 
Закону України «Про порядок здійснення 
розрахунків в іноземній валюті» та деяких 
інших актів не застосовуються до юридичних 
осіб (філій, відділень, інших відокремлених 
підрозділів юридичних осіб) з місцезнахо-
дженням на території ВЕЗ «Крим»;

12) платники податку на прибуток під-
приємств, які мають відокремлені підрозділи 
на території ВЕЗ «Крим», та платники за-

значеного податку з місцезнаходженням на 
території ВЕЗ «Крим», які мають відокрем-
лені підрозділи на іншій території України, 
не можуть сплачувати податок на прибуток 
підприємств на консолідованій основі;

13) Кабінет Міністрів України має пра-
во тимчасово обмежити поставки окремих 
товарів (робіт, послуг) та/або під окремими 
(всіма) митними режимами з тимчасово оку-
пованої території на іншу територію України 
та/або з іншої території України на тимчасо-
во окуповану територію;

14) особа не несе юридичну відповідаль-
ність за невиплату або затримку виплати за-
робітної плати працівникам, передбаченої за-
конодавством України, якщо така невиплата 
(затримка) виникла внаслідок тимчасової 
окупації;

15) передбачається здійснення заходів 
щодо евакуації бізнесу з тимчасово окупо-
ваної території України. Зокрема, будь-якій 
юридичній особі – резиденту України, яка 
змінює (змінила) своє місцезнаходження з 
тимчасово окупованої території на іншу те-
риторію України, списується податковий 
борг, суми розстрочених (відстрочених) гро-
шових зобов’язань за будь-якими податками 
(зборами, обов’язковими платежами), що 
виникли з моменту тимчасової окупації. До 
платників податків, які станом на початок 
тимчасової окупації мали місцезнаходження 
на території АР Крим і міста Севастополя, з 
першого числа місяця, на який припадає по-
чаток тимчасової окупації, не застосовують-
ся фінансові санкції, штрафні санкції й пеня 
за порушення порядку подання, обчислення, 
правильності заповнення податкових декла-
рацій та повноти сплати сум податків і збо-
рів, допущені під час здійснення господар-
ської діяльності на території АР Крим і міста 
Севастополя. Відповідним особам також 
надаються інші пільги (звільнення від будь-
якого оподаткування на визначених умовах 
основних засобів та малоцінних і швидко-
зношуваних предметів, що евакуюються, та 
включення до складу витрат окремих утрат, 
понесених у зв’язку з евакуацією, тощо);

16) на тимчасово окупованій території 
України забороняється будь-яка діяльність 
операторів державних лотерей.

Аналіз окреслених положень Закону 
України «Про ВЕЗ «Крим» дає підстави 
стверджувати, що запроваджувані ним умови 
господарювання є не лише заохочувальними 
для суб’єктів господарювання ВЕЗ «Крим», 
а й значною мірою такими, що мають обмеж-
увальний характер або взагалі передбачають 
механізми, концептуально не властиві для 
ВЕЗ як загального типу спеціального режи-
му господарювання.
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Крім того, у Законі «Про ВЕЗ «Крим» за-
конодавець передбачає гарантії захисту прав 
та інтересів суб’єктів господарювання на те-
риторії ВЕЗ «Крим». Водночас очевидно, що 
реалізація зазначених, а також деяких інших 
норм є нездійсненною через об’єктивні причи-
ни, пов’язані з окупацією території АР Крим, з 
огляду на що такі положення мають деклара-
тивний характер. Аналогічно можна говорити 
щодо деяких інших аспектів. Наприклад, хоча 
загальним законодавством і передбачається 
правило про те, що в разі створення ВЕЗ від-
повідне рішення може бути прийняте лише 
після отримання письмової згоди відповідної 
місцевої ради народних депутатів України 
й місцевої державної адміністрації, на тери-
торії якої передбачається розташувати ВЕЗ, 
усе-таки очевидно, що в умовах прийняття 
Закону «Про ВЕЗ «Крим» отримання відпо-
відного дозволу було неможливим. Те саме 
стосується питання органів управління ВЕЗ, 
якими, згідно з положеннями законодавства, 
є місцеві ради та їх виконавчі комітети в меж-
ах наданих повноважень, а також спеціальний 
орган господарського розвитку й управління 
ВЕЗ. Очевидно, що перші об’єктивно не мо-
жуть виконувати відповідні функції в межах 
ВЕЗ «Крим».

З огляду на вказане варто погодитись із 
думкою про те, що така ситуація може спри-
чинити правові колізії, оскільки Закон «Про 
ВЕЗ «Крим» не містить завершених право-
вих механізмів реалізації задекларованих по-
ложень [6].

Також доцільно зазначити, що якщо для 
ВЕЗ характерне здійснення інвестиційних, 
торговельних і банківських операцій, саме з 
метою інтенсифікації яких створюється ВЕЗ, 
то це є імперативно недопустимим у ВЕЗ 
«Крим» (хоча частково й передбачається За-
коном «Про ВЕЗ «Крим»), адже відповідна 
територія перебуває у сфері дії санкцій Єв-
ропейського Союзу та України, а заборона 
вчинення відповідних дій підкріплюється 
нормами національного й міжнародного зако-
нодавства про відповідальність. Водночас, як 
уже згадувалось, Кабінет Міністрів України, 
згідно із Законом «Про ВЕЗ «Крим», має пра-
во в межах ВЕЗ «Крим» тимчасово обмежити 
поставки окремих товарів (робіт, послуг) та/
або під окремими (всіма) митними режимами. 
Реалізовуючи відповідні положення, Кабінет 
Міністрів України 16 грудня 2015 р. прийняв 
Постанову «Про обмеження поставок окре-
мих товарів (робіт, послуг) з тимчасово оку-
пованої території на іншу територію України 
та/або з іншої території України на тимчасово 
окуповану територію» № 1035 [7].

Крім того, на думку спадає також те, що 
положення аналізованого законодавчого 

акта стосуються й окремих правових засад 
здійснення господарської діяльності та пра-
вового статусу суб’єктів господарювання, за-
реєстрованих не на території АР Крим, а на 
іншій території України, що знов-таки не є 
властивим для правового режиму ВЕЗ.

З огляду на вказане варто наголосити, 
що Закон «Про ВЕЗ «Крим» має певні не-
досконалості й неточності, а тому зумовлює 
юридичні колізії, що наштовхує на думку 
про те, що питання вдосконалення правового 
регулювання відповідної сфери залишається 
відкритим; адже відомо, що відсутність чіт-
кого й належного визначення предмета пра-
вового регулювання не відповідає принципу 
юридичної визначеності, за яким юридичні 
норми мають бути чіткими, ясними й одно-
значними, адже інше не може забезпечити їх 
однакове застосування та створює пробле-
ми й колізії трактування в правозастосовній 
практиці, що неодноразово підкреслювалось 
як Конституційним Судом України (пп. 3.1 
п. 3 Рішення Конституційного Суду України 
від 29 червня 2010 № 17-рп/2010 [8]; п. 4 Рі-
шення Конституційного Суду України від 11 
жовтня 2011 р. № 10-рп/2011 [9]), так і Євро-
пейським судом із прав людини (Рішення в 
справі «Новік проти України» від 18 грудня 
2008 р. [10]).

Таким чином, сфера правового регулю-
вання Закону «Про ВЕЗ «Крим» та правові 
конструкції й механізми, визначені в ньому, 
мають досить розмиті межі, а тому їх суть 
втрачається у важливих деталях.

Окрім того, саме по собі застосуван-
ня конструкції ВЕЗ в АР Крим є не досить 
коректним, адже ВЕЗ передбачає запро-
вадження такого правового режиму госпо-
дарювання, який забезпечує суб’єктам гос-
подарювання низку пільг і досить широкі 
межі свободи вибору ними поведінки, чого 
не можна стверджувати щодо ВЕЗ «Крим». 
Більше того, положеннями Закону «Про 
ВЕЗ «Крим» передбачається фактичне за-
провадження не ВЕЗ, а режиму, подібного 
до того, що діє у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності, хоч і з певними особливостями. 
Навіть з огляду на ту обставину, що віль-
на митна зона загалом як функціональний 
тип ВЕЗ наділяється ознаками так званої 
зовнішньоторговельної зони, на території 
якої запроваджується особливий пільговий 
режим обігу та/або переміщення продукції 
та яка створюється з метою інтенсифікації 
операцій зовнішньоекономічного характеру, 
можна стверджувати, що ВЕЗ «Крим» не по-
вною мірою є такою.

Водночас варто наголосити, що на те-
риторії ВЕЗ «Крим» все-таки створено 
певні сприятливі митні, податкові й деякі 
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інші умови, зокрема щодо евакуації бізнесу 
та звільнення у зв’язку із цим відповідних 
суб’єктів від обов’язків щодо сплати податків 
і мита, подачі звітних документів, застосу-
вання окремих видів відповідальності тощо. 
Однак при цьому очевидним є те, що метою 
запровадження таких заходів є евакуація біз-
несу з тимчасово окупованої території Укра-
їни, а не потреба у вирішенні певних соціаль-
но-економічних проблем шляхом залучення 
інвестицій і створення нових робочих місць, 
що притаманне ВЕЗ загального типу.

Висновки

Таким чином, ВЕЗ «Крим» є спеціаль-
ним режимом господарювання у формі ВЕЗ, 
який при цьому має низку принципових 
особливостей та відмінностей від загальних 
механізмів і конструкцій, визначених зако-
нодавством для ВЕЗ. Незважаючи на те, що 
загальним законодавством передбачається 
можливість створення окремих економічних 
зон, які поєднують у собі функції, властиві 
різним типам ВЕЗ, не можна не помітити, що 
ВЕЗ «Крим» не є відображенням такого по-
єднання.

У зв’язку із цим можна стверджувати, 
що ВЕЗ «Крим» є окремим особливим ви-
дом спеціального режиму господарювання, 
який досить складно «вписується» в межі 
загального типу ВЕЗ, з огляду на що існують 
усі підстави для подальшого вдосконалення 
правового регулювання законодавства про 
спеціальні режими господарювання, у тому 
числі в частині регулювання ВЕЗ.

Що стосується Закону «Про ВЕЗ «Крим», 
то він значною мірою не передбачає заверше-
ний правовий механізм реалізації своїх норм, 
а тому створює ризик виникнення юридич-
них прогалин у правовому регулюванні від-
повідного питання, а внаслідок цього – ризик 
неоднозначного трактування його норм.

З огляду на наведене прослідковується 
об’єктивна необхідність у розробці та впро-
вадженні на законодавчому рівні більш ді-
євих, ефективних, конструктивних і належ-
них із позиції права моделей врегулювання 
економічних відносин в АР Крим на період 
тимчасової окупації, а також удосконалення 
нормативно-правового регулювання спе-
ціальних режимів господарювання, у тому 
числі в частині правового режиму ВЕЗ, що 
справлятиме позитивний вплив на вдоско-
налення правової системи нашої держави 
загалом і правового господарського порядку 
зокрема.
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В статье исследуются отдельные теоретические и практические проблемы нормативно-право-
вого регулирования хозяйственных отношений в Автономной Республике Крым в части введения на 
ее территории специального режима хозяйствования.

Ключевые слова: правовой хозяйственный порядок, специальный режим хозяйствования,  
свободная экономическая зона, свободная экономическая зона «Крым».

The article examines some theoretical and practical problems of legal regulation of economic relations 
in the Autonomous Republic of the Crimea in terms of the introduction on its territory of special economic 
regime.

Key words: legal economic order, special economic regime, free economic zone, free economic zone 
“Crimea”.
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САМОКОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ  
ТА НЕДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД  
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У статті висвітлюються аргументи на користь реформування правового забезпеченні якості 
продукції, товарів і послуг в Україні. Спираючись на концепції розмежування понять «самоконтроль» 
та «недержавний нагляд», проводиться дослідження суб’єктно-об’єктного складу відносин самокон-
тролю та відносин недержавного нагляду.

Ключові слова: реалізація господарської компетенції, якість продукції, оцінка відповідності, 
самоконтроль виробництва, недержавний нагляд.

Постановка проблеми. За проблемати-
кою розмежування понять недержавного 
контролю та нагляду у сфері господарюван-
ня відсутні спеціальні комплексні правові 
дослідження. Необхідність розв’язання за-
значеної проблеми обумовлена її зв’язком з 
практичними завданнями забезпечення якос-
ті продукції, товарів та послуг з використан-
ням альтернативних державних інструментів 
контролю та нагляду. Участь нашої країни в 
міжнародній торгівлі відбувається в умовах її 
прагнення до інтеграції з Європейським Со-
юзом та перебування у статусі члена Світової 
організації торгівлі (далі – СОТ). Сім років 
після вступу України до СОТ є відносно не-
великим часовим проміжком для виявлення 
та подолання недоліків нашої контрольно-
наглядової діяльності за якістю продукції, а 
також для формування оновленого правового 
механізму її забезпечення з випробуванням 
його у сфері господарювання. 

Натомість сплив зазначеного часу є до-
статнім приводом, щоб замислитися над 
можливістю випробування в нових правових 
умовах саморегульованих механізмів само-
контролю за якістю продукції та недержав-
ного нагляду за повноваженнями виробника 
з питань її забезпечення. 

Актуальність такого аналізу обумовлена 
тим фактом, що в країнах ЄС оцінка відпо-
відності вимогам якості для багатьох видів 
продукції є добровільною. За таких умов ви-
робник має право самостійно обирати фазу 
виробництва (проектування чи безпосеред-
ньо виробничий процес), у якій буде прове-
дено оцінку відповідності, та процедуру цієї 
оцінки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фундаментом для розкриття відмінностей 
суб’єктно-об’єктного складу відносин само-
контролю суб’єктів господарювання від від-
носин недержавного нагляду за їх діяльністю 
послужили роботи О.П. Віхрова (моногра-
фія «Організаційно-господарські право-
відносини» та стаття «Щодо законодавчого 
визначення понять регулювання й управ-
ління господарською (підприємницькою) 
діяльністю»), Д.В. Задихайла (монографія 
«Господарсько-правове забезпечення еконо-
мічної політики держави» та стаття «Держа-
ва та економічне ринкове середовище: гос-
подарсько-правовий контекст», дисертації  
М.М. Кузьміної «Господарсько-правові засо-
би забезпечення якості продукції», Н.В. Ни-
китченко «Правове регулювання державного 
контролю у сфері господарської діяльності», 
І.О. Зискінда «Господарсько-правовий ас-
пект регулювання та нагляду (контролю) 
у сфері страхування: досвід України та за-
рубіжних країн», В.П. Попелюка «Правове 
регулювання відносин контролю у сфері гос-
подарювання» та роботи інших дослідників. 

Аналіз результатів наукових досліджень 
та фактів офіційної правоінтерпретації зму-
шують констатувати неоднозначність трак-
тування та відсутність усталеного погляду 
на поняття самоконтролю та недержавного 
нагляду. Їх змішування та помилкове сприй-
няття як тотожних зашкоджує вирішенню 
проблеми створення організаційно-правових 
умов для розвитку «нової культури якості», 
яка максимально враховує інтереси спожи-
вача та виробника при виготовленні та залу-
ченні в обіг високоякісних товарів. Зокрема, 

 С. Солодченко, 2016
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йдеться про умови зближення вимог якості 
державного та приватного секторів виробни-
цтва; зміцнення економіки і конкурентоспро-
можності продукції та товарів за допомогою 
методів управління якістю на підприємствах; 
забезпечення зворотного зв’язку між товаро-
виробниками та споживачами. 

Загалом змішування понять самоконтро-
лю та недержавного нагляду можна поясни-
ти впливом законотворця, що припустив-
ся так званого «ототожнення» державного 
контролю та нагляду. Але дослідники поки 
що не спробували відтворити дієвий меха-
нізм співвідношення природних процесів 
самоконтролю та недержавного нагляду (як 
елементів саморегуляції) з державним регу-
люванням (як елементом зовнішнього втру-
чання), використовуючи не вертикальний, а 
горизонтальний підхід до регламентації гос-
подарських відносин.

Метою статті є обґрунтування теоретико-
прикладних положень щодо доцільнос-
ті деталізації понять «самоконтроль» за 
якістю продукції, товарів та послуг та «не-
державний нагляд», що підвищить рівень 
вивчення правових умови реалізації гос-
подарської компетенції у зазначеній сфері.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Теоретично поняття державної економіч-
ної політики ширше поняття державного ре-
гулювання економіки, тому що перша може 
засновуватися і на принципі невтручання 
держави в господарське життя [1, с. 50]. 

Використовуючи горизонтальний підхід 
до регулювання промисловості, у ЄС у 90-х 
роках минулого століття було запроваджено 
нову політику щодо стимулювання високої 
якості продукції. Її засади було формалізо-
вано, спираючись на загальні положення єв-
ропейської економічної політики, а сутність 
знайшла відображення в документі ЄС «По-
літика Європейського співтовариства у сфері 
якості». Так, згідно з нею у країнах ЕС для 
забезпечення якості продукції законодав-
ством передбачено вісім моделей поведінки 
виробника, кожна з яких об’єднує комплекс 
процедур, зокрема «А», «B», «C», «D», «E», 
«F», «G», «H». Наприклад, якщо вироб-
ник обирає модель «А», а саме «внутрішній 
контроль виробництва», у нього з’являється 
можливість обрання одного з двох варіантів 
нормативно визначеної поведінки. За пер-
шим варіантом він самостійно складає тех-
нічну документацію на продукцію (відповід-
ність основним вимогам безпеки), зберігає 
технічну документацію і подає її (на першу 
вимогу) у розпорядження державних орга-
нів. Також він на локальному рівні вживає 
всіх заходів для забезпечення відповідності 

випущеної продукції технічній документа-
ції, складає письмово Декларацію відповід-
ності основним вимогам директив і наносить 
маркування «СЕ». За другим варіантом ви-
робник залучає до внутрішнього контролю 
уповноважений орган сертифікації, що само-
стійно проводить випробування параметрів 
продукції, передбачених директивами, під 
свою відповідальність, ставить свій ідентифі-
каційний номер і маркування «СЕ» [2, с.455]. 

Обидва варіанти реалізуються з актив-
ним використанням засобів самоконтролю 
з боку виробника. Щодо участі держави, то 
вона безпосередньо не впливає на якість про-
дукції та послуг, а лише сприяє мотивації 
поведінки суб’єктів самоконтролю при реалі-
зації ними права на самоконтроль. Сприяння 
забезпеченню якості відбувається внаслідок 
створення необхідних економічних, норма-
тивно-правових та організаційних умов. 

Водночас відомо, що надання певної сво-
боди виробнику не завжди сприятливе для 
споживачів, бо не всі виробники виявляються 
сумлінними та готовими нести відповідаль-
ність за неякісну продукцію. Тому, безумов-
но, велике значення у забезпеченні якості ві-
діграє діяльність організацій у сфері захисту 
прав споживачів (як державних, так і недер-
жавних, саморегульованих) [3, с. 58–59]. 

М.М. Кузьміна детально дослідила низ-
ку проблем правового забезпеченні якості 
продукції на сучасному етапі в Україні. Але 
в системі засобів її забезпечення вона обра-
ла для вивчення в основному правові засади 
державного регулювання в цьому процесі. 
Водночас важливим здобутком вченої стало 
доведення необхідності функціонування по-
ряд з державним наглядом недержавного на-
гляду, що слід визнати вчасним і корисним 
підходом. А теоретичне визнання потреби у 
запровадженні засад такого саморегулюван-
ня, як самоконтроль та недержавний нагляд, 
у комплекс інструментів забезпечення при-
ватних і публічних інтересів у досліджуваній 
сфері господарювання спонукає до викриття 
на даному шляху загроз як для споживача, 
так і для виробника.

Законодавство у сфері як державного, 
так і інших видів контролю та нагляду за гос-
подарською діяльністю у повній мірі не від-
повідає сучасним вимогам СОТ. Це знижує 
потенціал виробника продукції та залишає 
відповідність її якості критеріям і вимогам 
СОТ поки дещо віддаленою перспективою. 
Ототожнення та підміна понять державний 
«контроль» і «нагляд» у сфері господарю-
вання викликає аргументовану критику. 
Нечіткість їх визначень зустрічаємо навіть 
у спеціальному законодавстві, яке визнають 
таким, що взагалі залишає неврегульовани-
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ми важливі питання розмежування базових 
підходів до контролю та нагляду.

Так, Н.В. Никитченко, здійснюючи тлу-
мачення норм Закону України «Про осно-
вні засади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності» № 877–V, 
зауважує, що контроль за змістом цього За-
кону зводиться до нагляду. «Інспектування» 
лише частково відображає зміст поняття 
державного контролю (у частині здійснення 
наступного контролю за дотриманням вимог 
чинного законодавства суб’єктами госпо-
дарювання), а поняття «нагляд» вужче, ніж 
поняття «контроль» (перший передбачає ді-
яльність за дотриманням законності, а дру-
гий розглядається як функція управління) 
[4, с. 13–14]. 

У дослідженні, результати якого висвіт-
люються в цій статті, доцільно виходити 
з концепції розмежування понять «само-
контроль» та «недержавний нагляд». Роз-
межування проводиться на підставі аналізу 
суб’єктно-об’єктного складу відносин само-
контролю та відносин недержавного нагляду, 
хоча вони не є тотожними ані термінологіч-
но, ані змістовно.

Відомо, що первинна відповідальність 
щодо забезпечення якості продукції лежить 
на виробникові продукції. Стосовно виготов-
лення продукції та наданні послуг це суб’єкт 
організації зазначеного процесу. Тому 
суб’єктом самоконтролю визнається суб’єкт 
господарювання, який здійснює свою діяль-
ність у межах саморегулювання.

Формування організаційної структури 
підприємства підпорядковано його стратегії 
щодо забезпечення якості продукції та ін-
шим планам. Певним стратегічним планам 
відповідає набір інструментів для здійснення 
відповідних дій суб’єктами самоконтролю.

В організаційній структурі підприємства, 
яка включає розподіл завдань і повноважень 
всередині підприємства, зазвичай організаці-
єю внутрішнього господарського контролю 
займаються відділи та служби підприємства. 
Зокрема, виділяють ревізійну комісію; відділ 
внутрішнього аудиту; наглядову раду; служби 
та відділи, які здійснюють контроль всередині 
відділів.

Їх контрольні функції, не будучи осно-
вними, виконуються у вигляді самоконтро-
лю, обсяг яких визначається специфічними 
завданнями цих служб [5, с. 10].

Суб’єктний склад недержавного нагляду 
інший. М.М. Кузьміна, спираючись на досвід 
зарубіжних країн, суб’єктами недержавного 
(альтернативного) нагляду вважає: 1) сер-
тифікаційні організації; 2) громадські орга-
нізації захисту прав споживачів; 3) страхові 
компанії [3, с. 9, с. 48] 

Щодо характеристики першої категорії 
суб’єктів недержавного нагляду, слід зазначи-
ти, що у США та країнах ЕС сертифікаційні 
недержавні організації функціонують пара-
лельно з урядовими. Щодо здійснення аналізу 
процесу виробництва, оцінки критеріїв якості 
кінцевої продукції чи визнання системи якос-
ті ефективною, то перші мають інспекційний 
обсяг повноважень. Їх здійснення відбуваєть-
ся з метою видачі сертифікату відповідності 
або відмови у видачі. Відмова є аргументова-
ною та містить вказівки на дефекти самоорга-
нізації та самоконтролю виробника.

В Україні такі послуги з сертифікації 
може надавати торгово-промислова палата. 
Але її послуги не є настільки затребуваними, 
як у Європі.

Наприклад, у країнах ЕС сертифікацію 
та проведення випробувань, окрім спеціаль-
но уповноваженого координуючого органу 
у сфері стандартизації, підтвердження від-
повідності та управління якістю, здійснює 
велика кількість недержавних організацій. 
Про їх перелік інформує Комісія ЄС в «Офі-
ційному листі Європейського співтовари-
ства». Таких органів більше 200. Серед них 
найавторитетнішими визнають BSI Product 
Services, Lloyd`s Register LTD, Bureau Veritas 
UK LTD та інші. Кожен з органів спеціалізу-
ється на підтвердженні відповідності в пев-
ній сфері виробництва [6].

Характеризуючи другу категорію 
суб’єктів недержавного нагляду, слід провес-
ти порівняльний аналіз. На правовому про-
сторі ЄС функціонують численні самоврядні 
органи недержавного нагляду, які утворені 
внаслідок об’єднання споживачів на загаль-
ноєвропейському та національному рівнях. 
Наприклад, на загальноєвропейському рівні 
функціонують Асоціація європейських спо-
живачів, Європейська асоціація з коорди-
нації представництва інтересів споживачів 
у сфері стандартизації, Європейське бюро 
спілки споживачів, Європейське товариство 
кооперативів споживачів, Союз організацій 
споживачів, Міжнародна організація спо-
живчих досліджень і випробувань та інші.

Міжнародна організація споживчих до-
сліджень та випробувань об’єднує організа-
ції споживачів з тридцяти семи країн світу 
(у тому числі з України). Її основним завдан-
ням є розвиток наукових підходів оцінки 
властивостей продукції, що представлена на 
споживчому ринку, та їх широка реалізація в 
рамках порівняльного тестування. 

Порівняльним тестуванням визнається 
випробування аналогічної продукції різних 
виробників, мета якого – надати споживачу 
необхідну інформацію про товари та послуги 
на ринку [7].
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Висвітлюючи досвід нашої країни, маємо 
зазначити, що в Україні традиційним та авто-
ритетним суб’єктом недержавного нагляду за 
впровадженням політики якості на підпри-
ємствах є органи місцевого самоврядування. 
Потенціал здійснення недержавного нагляду 
за захистом прав споживачів має Українська 
асоціація якості та Українська асоціація спо-
живачів Натомість вважаємо, що реалізує його 
лише Асоціація споживачів. Асоціації якос-
ті доцільно було б утворювати за галузевим 
принципом. Наприклад, у межах металургій-
ної галузі виробництва пропонують створення 
Всеукраїнської асоціації брухтозаготівників як 
самоврядної організації для лобіювання інтер-
есів господарюючих суб’єктів у цій сфері. 

Таку асоціацію, вважає А. Шимко, утво-
рюють з метою координації господарської 
діяльності та захисту прав суб’єктів госпо-
дарювання, тобто суб’єкта самоконтролю. 
Завданням асоціації він вважає захист інтер-
есів учасників ринку вторинних металів від 
неринкових методів регулювання ціноут-
ворення з боку металургійних комбінатів – 
основних споживачів металобрухту. Також 
окремим напрямком діяльності є реалізація 
потреби у тісній співпраці між асоціацією та 
органами державної влади для створення і 
реалізації економічної та господарсько-пра-
вової політики у сфері використання метало-
брухту [8, с. 42–43].

Імовірно, управління господарською ді-
яльністю при залученні в комерційний обо-
рот металобрухту в Україні не підкорене 
вимогам суспільного господарського поряд-
ку, що й спонукало автора до постановки го-
стрих завдань перед асоціацією.

Переконливим є висновок О.П. Віхрова 
щодо обрання змісту поняття «управління 
господарською діяльністю (підприємни-
цтвом)», яким поглинаються і державний 
контроль, і самоконтроль як елемент організа-
ційної функції: це цілеспрямована діяльність 
з організації та забезпечення господарювання 
у відповідності до вимог суспільного госпо-
дарського порядку, що здійснюється на всіх 
рівнях національної економічної системи ор-
ганами державної виконавчої влади та орга-
нами місцевого самоврядування, наділеними 
господарською компетенцією, а також грома-
дянами, громадськими та іншими організаці-
ями, які виступають засновниками суб’єктів 
господарювання чи здійснюють щодо них 
організаційно-господарські повноваження на 
основі відносин власності» [9, с. 49]. 

В Україні обсяг та прихильність законо-
давця до саморегуляції суттєво поступається 
державному регулюванню, але викривлення 
співвідношення не на користь природних 
процесів самоконтролю та недержавного на-

гляду не додає якості продукції та впевненос-
ті виробнику.

Порівняльно-правовий аналіз регулюю-
чого впливу на сферу захисту прав спожива-
чів на якісну продукцію у Європейському со-
юзі та в Україні показує, що співвідношення 
природних процесів самоконтролю та недер-
жавного нагляду (як елементів саморегуля-
ції) та державного регулювання (як елемента 
зовнішнього втручання) є полярно різним. 

 Про намагання відійти від використання 
суто державних засобів регулюванні у право-
вому впливі на організаційно-господарські 
правовідносини прямо або опосередковано 
висловлюються багато дослідників.

Так, Н.В. Никитенко підкреслює необхід-
ність зміщення акцентів у взаємодії держави 
і суб’єктів господарювання та трансформації 
суто наглядової функції державних контр-
ольних структур у функцію партнерських 
відносин, де остання передбачає державне 
сприяння у здійсненні господарської діяль-
ності та надання суб’єктам господарювання 
допомоги в її організації. Лише за такого під-
ходу може бути забезпечена конституцій-
ність державного контролю у сфері госпо-
дарської діяльності, адже в іншому випадку 
він несе в собі необґрунтоване обмеження 
свободи підприємницької (господарської) 
діяльності [3, с. 10]. 

Тобто про відмову від державного контр-
олю та нагляду у сфері забезпечення якості 
продукції не йдеться, але акценти у балансі 
державних і недержавних важелів контролю 
та нагляду будуть зміщуватися в залежності 
від багатьох факторів. Їх всеохопна класифі-
кація в залежності від ступеня ризику вироб-
ничого процесу та сфер і галузей економіки, 
яких вони переважно стосуються, стає сучас-
ним завданням господарсько-правової науки.

Звернімося до характеристики страхових 
компаній як суб’єкта недержавного (альтерна-
тивного) нагляду щодо поширення світового 
досвіду в Україні. Н.Б. Пацурія з цієї нагоди 
звертає увагу на приватні (децентралізовані, 
страхові фонди суб’єктів господарювання). 
Вона визначає такі підстави формування 
суб’єктами господарювання децентралізова-
них страхових фондів: 1) економічну; 2) юри-
дичну. Економічна підстава (необов’язкова) 
зумовлена власним переконанням підпри-
ємця щодо необхідності (доцільності) фор-
мування такого фонду. Юридична підстава 
(обов’язкова) характеризується наявністю 
обов’язку в окремих суб’єктів господарюван-
ня щодо формування фонду самострахування 
на підставі норм законодавства [10, c. 426]. 

Такі концептуальні засади саморегулю-
вання на ринку страхових послуг слід визна-
ти корисним підходом. 
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Висновки

Аналіз наукових джерел, у яких фрагмен-
тарно вивчається суб’єктно-об’єктний склад 
відносин самоконтролю та відносин не-
державного нагляду, дозволяє деталізувати 
основні змістовні компоненти самоконтролю 
та недержавного нагляду у сфері господарю-
вання. 

1. У зв’язку з розвитком відносин само-
організації при здійсненні господарювання 
виникла потреба у створенні самоврядних 
організацій, які виконують функції недер-
жавного нагляду, передусім інформацій-
ну, і допомагають реалізації правозахисної 
функції. Суб’єкти самоконтролю виконують 
в основному господарсько-оперативні функ-
ції. На основі проведеного аналізу можна 
дійти висновку про різний зміст функцій не-
державного нагляду та самоконтролю. 

2. Поняття «самоконтроль за якістю про-
дукції, товарів та послуг» та «недержавний 
нагляд за якістю продукції, товарів та по-
слуг» співвідносяться як загальне і часткове. 
Недержавний нагляд є змістовно вужчим 
поняттям. Однак це не виключає суттєвого 
впливу на активізацію самоконтрольної ді-
яльності виробника. 

3. Розвиток правового регулювання якос-
ті продукції на національному рівні розвине-
них країн і міжнародно-правові підходи до її 
забезпечення в країнах ЄС, а також правові 
вимоги СОТ щодо забезпечення якості про-
дукції спонукають до збагачення функцій 
недержавного нагляду за правовою поведін-
кою виробників. Предмет правового впливу 
на діяльність щодо забезпечення якості про-
дукції збігається з предметом господарсько-
правового впливу на поведінку виробника як 
суб’єкта самоконтролю. 

4. Слід визнати некоректним змішування 
у практиці законотворення та в науковому 
обороті понять «самоконтроль» та «недер-
жавний нагляд». Проведене дослідження та-
кож надає додаткові аргументи для обґрун-
тування сформульованих та опублікованих 
раніше положень про поняття недержавного 
контролю та нагляду.
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В статье освещаются аргументы в пользу реформирования правового обеспечения качества про-
дукции, товаров и услуг в Украине. Опираясь на концепции разграничения понятий «самоконтроль» 
и «негосударственный надзор», проводится исследование субъектно-объектного состава отношений 
самоконтроля и отношений негосударственного надзора.

Ключевые слова: реализация хозяйственной компетенции, качество оценка соответствия, са-
моконтроль производства, негосударственный надзор.

The article is considering the arguments in favour of reforming the legal security of production quality, 
quality of goods and services in Ukraine. Basing on the devision conceptions of the definitions “self-control” 
and “non-state control”, the research of subject-object structure of self-control relations and non-state control 
relations is carried out. 

Key words: economic competence realization, production quality, conformity assessment,  
self-production, non-state control.
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Постановка проблеми. Генезис інвес-
тиційного законодавства України дає змо-
гу стверджувати, що спеціальні способи 
захисту прав інвесторів передбачено при-
писами Господарського Кодексу України, 
Законів України «Про інвестиційну діяль-
ність», «Про захист іноземних інвестицій 
на Україні», «Про режим іноземного інвес-
тування». Зазначені нормативно-правові 
акти за роки незалежності зазнали змін та 
доповнень, що відобразилося й на способах 
захисту прав інвесторів. Крім законодав-
ства України, способи захисту прав інвес-
торів встановлено міжнародними нормами 
права. Важливими джерелами у цій сфері 
є міжурядові угоди про заохочення та вза-
ємний захист інвестицій з участю Украї-
ни. Дослідження договорів про взаємний 
захист інвестицій, які уклала Україна, дає 
змогу узагальнити способи захисту прав ін-
весторів, що передбачені даними договора-
ми, а саме: гарантування права на безпере-
шкодний переказ будь-яких сум у зв’язку з 
інвестиціями; гарантування права на отри-
мання адекватної, ефективної та швидкої 
компенсації у разі реквізиції або націоналі-
зації інвестицій, а також нарахування про-
центів на розмір компенсації; гарантування 
недопущення дискримінації іноземних ін-
весторів у разі війни, революції, повстань, 
збройних конфліктів, надзвичайного стану; 
забезпечення інвестору незмінності право-
вих умов інвестування протягом певного 
проміжку часу з моменту здійснення ним 
капіталовкладень. 

Проведений аналіз наочно демонструє, 
що і в спеціальному інвестиційному законо-
давстві України, і в міжнародних договорах 
гарантія держави є найбільш поширеним 
способом захисту прав інвесторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питанням, що пов’язані з державними га-
рантіями захисту прав інвесторів, приді-
ляли увагу у своїх роботах такі науковці та 
практики, як: В. Коссак [1], Г. Грищенко [2],  
О. Семерак [3], О. Зельдіна [4], О. Охотнікова 
[5], В. Поєдинок [6], О. Поляк [7] та ін. Проте 
на сьогодні не вирішено низку проблем як те-
оретичного, так і практичного характеру, які 
пов’язані з державними гарантіями захисту 
прав інвесторів. Тому це питання потребує 
додаткового дослідження. 

Мета статті – проаналізувати державні 
гарантії захисту прав інвесторів, виявити 
проблеми у сфері правового регулювання 
та запропонувати напрями їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до ст. 19 Закону України «Про інвестиційну 
діяльність» державні гарантії захисту інвес-
тицій – це система правових норм, які спря-
мовані на захист інвестицій та не стосуються 
питань фінансово-господарської діяльності 
учасників інвестиційної діяльності та сплати 
ними податків, зборів (обов’язкових плате-
жів). Державні гарантії захисту інвестицій не 
можуть бути скасовані або звужені стосовно 
інвестицій, здійснених у період дії цих гарантій.

Згідно з «Юридичною енциклопедією» за 
редакцією Ю. Шемшученка, державні гаран-
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тії захисту іноземних інвестицій – це законо-
давчо встановлені гарантії з боку держави з 
метою забезпечення належного правового 
режиму інвестиційної діяльності та заохо-
чення вкладання іноземного капіталу в пріо-
ритетні галузі економіки України [8]. 

В. В. Поєдинок пропонує використову-
вати єдине поняття «гарантії прав та закон-
них інтересів інвесторів» та визначити їх 
як систему господарсько-правових засобів, 
спрямованих на створення спеціальних мож-
ливостей реалізації та захисту прав та закон-
них інтересів інвесторів з метою компенсації 
певних інвестиційних ризиків. Зазначені 
гарантії класифіковано на: (1) гарантії реа-
лізації прав інвесторів; (2) гарантії реалізації 
законних інтересів інвесторів; (3) гарантії за-
хисту прав та законних інтересів інвесторів 
[6, с. 16].

О.М. Охотнікова та О.І. Гафинець за-
значають, що державні гарантії захисту іно-
земних інвестицій – це визначені законодав-
ством способи та засоби захисту іноземних 
(прямих і непрямих) інвестицій, що встанов-
люються державою з метою охорони прав та 
інтересів іноземних інвесторів [5, с. 112]. 

Як зауважує А. Кот, встановлення умов 
здійснення і гарантій захисту прав іноземних 
інвесторів є безумовним позитивом, однак 
через брак дієвих законодавчих механізмів 
реалізації права і гарантії для інвесторів зде-
більшого залишаються деклараціями [9]. 

Проведений аналіз законодавства Укра-
їни та теоретичних робіт дає змогу ствер-
джувати, що державні гарантії захисту ін-
вестицій: це спосіб захисту прав інвесторів; 
не стосуються питань фінансово-господар-
ської діяльності учасників інвестиційної 
діяльності та сплати ними податків, зборів 
(обов’язкових платежів); не можуть бути 
скасовані або звужені стосовно інвестицій, 
здійснених у період дії цих гарантій; стосу-
ються як національних, так й іноземних ін-
весторів. 

Державні гарантії захисту інвестицій, які 
передбачено законодавством України, до-
цільно об’єднати в групи, а саме:

Перша група. Гарантії стабільності за-
конодавства: 

а) гарантії стабільності умов здійснення 
інвестиційної діяльності. 

Згідно з п. 1 ст. 18 Закону України «Про 
інвестиційну діяльність» умови договорів, 
укладених між суб’єктами інвестиційної ді-
яльності, зберігають свою чинність на весь 
строк дії цих договорів і у разі, коли після їх 
укладення законодавством (крім податкового, 
митного та валютного законодавства, а також 
законодавства з питань ліцензування певних 
видів господарської діяльності) встановлено 

умови, що погіршують становище суб’єктів 
або обмежують їхні права, якщо вони не ді-
йшли згоди про зміну умов договору;

б) гарантії захисту інвестицій при зміні 
законодавства про інвестиції. 

Згідно з п. 2 ст. 397 ГК України у разі 
зміни законодавства про режим іноземного 
інвестування на вимогу іноземного інвестора 
у випадках і в порядку, визначених законом, 
застосовуються державні гарантії, які визна-
чаються законодавством, що діяло на момент 
вкладення інвестицій.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про 
режим іноземного інвестування», якщо в 
подальшому спеціальним законодавством 
України про іноземні інвестиції будуть змі-
нюватися гарантії захисту іноземних інвес-
тицій, зазначені в розділі II цього Закону, 
то протягом десяти років із дня набрання 
чинності таким законодавством на вимогу 
іноземного інвестора застосовуються дер-
жавні гарантії захисту іноземних інвестицій, 
зазначені в цьому Законі. До прав і обов’язків 
сторін, визначених угодою про розподіл про-
дукції, протягом строку її дії застосовується 
законодавство України, чинне на момент її 
укладення. Зазначені гарантії не поширю-
ються на зміни законодавства, що стосують-
ся питань оборони, національної безпеки, за-
безпечення громадського порядку, охорони 
довкілля. 

Необхідно відзначити, що державні га-
рантії для суб’єктів інвестиційної діяль-
ності передбачені Законами України: «Про 
інвестиційну діяльність», «Про режим іно-
земного інвестування», що встановлюють 
обмеження застосування державних гаран-
тій. Так, у статті 19 Закону України «Про 
інвестиційну діяльність» вказується, що 
державні гарантії захисту інвестицій – це 
система правових норм, які спрямовані на 
захист інвестицій та не стосуються питань 
фінансово-господарської діяльності учасни-
ків інвестиційної діяльності та сплати ними 
податків, зборів (обов’язкових платежів). 
Але саме зобов’язання держави у сфері фі-
нансово-господарської діяльності, питання 
сплати податків є стимулом для інвесторів у 
виборі країни для вкладення інвестиційних 
коштів і основою для подальшої економіч-
ної діяльності інвестора. Тому обмеження 
гарантій тими чи іншими питаннями робить 
їх недієвими, декларативними. «По суті, За-
кон України «Про інвестиційну діяльність» 
містить декларацію про державні гарантії, 
яка не може бути практично застосована ін-
весторами для захисту своїх законних прав 
та інтересів» [4]. 

Пункт 2 статті 397 ГК України не перед-
бачає обмежень для застосування гарантії 
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від зміни законодавства щодо фінансово-
господарської діяльності суб’єктів госпо-
дарювання. Дана гарантія застосовується 
на вимогу іноземного інвестора щодо будь-
яких питань, якщо змінилося законодавство, 
що діяло на момент вкладення інвестицій. 
Тому саме норми ГК України надають інвес-
торам можливість скористатися реальними, 
а не декларативними гарантіями для захис-
ту своїх інтересів у разі зміни законодавства 
України. «До прийняття ГК України багато 
юристів відзначали, що проблема реалізації 
в Україні законодавчо закріпленої гарантії 
захисту іноземних інвестицій від змін зако-
нодавства не вирішена, підприємства з іно-
земними інвестиціями фактично не могли 
здійснювати захист своїх охоронюваних за-
коном інтересів» [10, с. 16; 2, с. 27]. 

Таким чином, для вирішення цієї про-
блеми доцільно виключити зі ст. 19 Закону 
України «Про інвестиційну діяльність» у 
визначенні «державні гарантії захисту ін-
вестицій» фразу: «та не стосуються питань 
фінансово-господарської діяльності учасни-
ків інвестиційної діяльності та сплати ними 
податків, зборів (обов’язкових платежів)»

Є ще одна проблема, яка потребує вирі-
шення. Інвестиційне законодавство України 
передбачає, що «державні гарантії захис-
ту інвестицій не можуть бути скасовані або 
звужені стосовно інвестицій, здійснених у 
період дії цих гарантій». Проте ця норма 
права не завадила законодавцю в 2005 році 
скасувати всі пільги та гарантії для суб’єктів 
спеціальних економічних зон і територій прі-
оритетного розвитку. Це вкотре доводить, що 
норми права повинні не просто декларувати 
неможливість їх скасування, а передбачати 
відповідальність державних органів. Тому 
доцільно в ГК України і в Законі України 
«Про інвестиційну діяльність» передбачити, 
що в разі законодавчого скасування держав-
них гарантій держава зобов’язана відшкоду-
вати інвестору збитки в повному обсязі. 

Друга група. Гарантії невтручання в ді-
яльність суб’єктів інвестиційної діяльності 
державних органів та їх посадових осіб:

а) гарантії додержання прав і законних 
інтересів суб’єктів інвестиційної діяльнос-
ті. Згідно з п.2 ст.18 Закону України «Про 
інвестиційну діяльність» державні органи 
та їх посадові особи не мають права втруча-
тися в діяльність суб’єктів інвестиційної ді-
яльності, крім випадків, коли таке втручан-
ня допускається чинним законодавством і 
здійснюється в межах компетенції цих орга-
нів та посадових осіб. Ніхто не має права об-
межувати права інвесторів у виборі об’єктів 
інвестування, за винятком випадків, перед-
бачених цим Законом.

б) гарантії щодо примусового вилучен-
ня, а також від незаконних дій органів влади 
і їх посадових осіб. 

Згідно з п. 3 ст. 397 ГК України іноземні 
інвестиції в Україні не підлягають націона-
лізації. Відповідно до п. 4 ст.3 97 ГК України 
органи державної влади та їх посадові особи 
не мають права реквізувати іноземні інвес-
тиції, крім випадків здійснення рятуваль-
них заходів у разі стихійного лиха, аварій, 
епідемій, епізоотій. Зазначена реквізиція 
може бути здійснена лише на підставі рі-
шення органів, уповноважених на це Кабі-
нетом Міністрів України, і в порядку, вста-
новленому законом.

П. 2 ст. 19 Закону України «Про інвести-
ційну діяльність» встановлює, що інвестиції 
не можуть бути безоплатно націоналізова-
ні, реквізовані або до них не можуть бути 
застосовані заходи, тотожні за наслідками. 
Такі заходи можуть застосовуватися лише 
на основі законодавчих актів України з від-
шкодуванням інвестору в повному обсязі 
збитків, заподіяних у зв’язку з припинен-
ням інвестиційної діяльності. Порядок від-
шкодування збитків інвестору визначається 
у вказаних актах.

Внесені або придбані інвесторами цільо-
ві банківські вклади, акції та інші цінні па-
пери, платежі за набуте майно або за орендні 
права у разі вилучення відповідно до зако-
нодавчих актів України відшкодовуються 
інвесторам, за винятком сум, що виявилися 
використаними або втраченими в результа-
ті дій самих інвесторів або вчинених за їх 
участю.

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про ре-
жим іноземного інвестування» іноземні 
інвестиції в Україні не підлягають націо-
налізації. Державні органи не мають права 
реквізувати іноземні інвестиції, за винятком 
випадків здійснення рятівних заходів у разі 
стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. 
Зазначена реквізиція може бути проведена 
на підставі рішень органів, уповноважених 
на це Кабінетом Міністрів України. Рішен-
ня про реквізицію іноземних інвестицій та 
умови компенсації можуть бути оскаржені 
в судовому порядку відповідно до статті 26 
цього Закону.

Ст. 3 Закону України «Про захист іно-
земних інвестицій на Україні» передбачає, 
що держава не може реквізувати іноземні 
інвестиції, за винятком випадків стихійного 
лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Рішення 
про реквізицію іноземних інвестицій ухва-
лює Кабінет Міністрів України. Компен-
сація, що сплачується в цих випадках іно-
земному інвестору, має бути адекватною та 
ефективною.
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Третя група. Гарантії відшкодування 
збитків інвесторам: 

а) гарантії компенсації та відшкодування 
інвесторам збитків, завданих їм незаконни-
ми діями чи бездіяльністю органів державної 
влади або органів місцевого самоврядування, 
їх посадових осіб. 

Згідно з п. 5 ст. 397 ГК України інозем-
ні інвестори мають право вимагати відшко-
дування збитків, завданих їм незаконними 
діями чи бездіяльністю органів державної 
влади або органів місцевого самоврядування, 
їх посадових осіб. Збитки іноземних інвесто-
рів повинні бути відшкодовані за поточними 
ринковими цінами або на основі обґрунто-
ваних оцінок, підтверджених незалежним  
аудитором (аудиторською організацією).

П. 6 ст. 397 ГК України передбачає, що 
компенсація, яка виплачується іноземному 
інвестору в порядку відшкодування збитків, 
повинна бути адекватною, ефективною та ви-
значеною на момент виконання рішення про 
відшкодування збитків. Сума компенсації за 
цим рішенням має бути негайно виплачена у 
валюті, в якій були здійснені інвестиції, чи в 
іншій прийнятній для іноземного інвестора 
валюті відповідно до валютного законодав-
ства. Законом може бути передбачено нара-
хування відсотків на суму компенсації.

Відповідно до п. 7 ст. 397 ГК України ком-
пенсація збитків іноземним інвесторам здій-
снюється в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 10 Закону України 
«Про режим іноземного інвестування» іно-
земні інвестори мають право на відшкоду-
вання збитків, включаючи упущену вигоду і 
моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, 
бездіяльності або неналежного виконання 
державними органами України чи їх посадо-
вими особами передбачених законодавством 
обов’язків щодо іноземного інвестора або 
підприємства з іноземними інвестиціями, 
відповідно до законодавства України. Усі 
понесені витрати та збитки іноземних інвес-
торів повинні бути відшкодовані на основі 
поточних ринкових цін та/або обґрунто-
ваної оцінки, підтверджених аудитором чи 
аудиторською фірмою. Компенсація, що ви-
плачується іноземному інвестору, повинна 
бути швидкою, адекватною й ефективною. 
Компенсація, що виплачується іноземному 
інвестору внаслідок дій, зазначених у частині 
першій цієї статті, визначається на час фак-
тичного здійснення рішення про відшкоду-
вання збитків. Сума компенсації повинна ви-
плачуватись у валюті, в якій були здійснені 
інвестиції, чи в будь-якій іншій прийнятній 
для іноземного інвестора валюті відповідно 
до законодавства України. З моменту виник-
нення права на компенсацію і до моменту її 

виплати на суму компенсації нараховуються 
відсотки згідно із середньою ставкою відсо-
тка, за яким лондонські банки надають по-
зики першокласним банкам на ринку єврова-
лют (ЛІБОР).

б) гарантії відшкодування інвесторам 
збитків, завданих їм у разі ухвалення дер-
жавними або іншими органами актів, що по-
рушують права інвесторів. 

Згідно з абз. 3 п. 2 ст. 18 Закону України 
«Про інвестиційну діяльність» у разі ухва-
лення державними або іншими органами ак-
тів, що порушують права інвесторів і учасни-
ків інвестиційної діяльності, збитки, завдані 
суб’єктам інвестиційної діяльності, підляга-
ють відшкодуванню у повному обсязі цими 
органами. Спори про відшкодування збитків 
розв’язуються судом. 

Багато проблем виникає під час прак-
тичної реалізації відшкодування збитків 
інвесторам. Фраза «компенсація, що випла-
чується іноземному інвестору, повинна бути 
швидкою, адекватною і ефективною» є де-
кларативною, тому потребує конкретизації. 
На наш погляд, у законодавстві про інвести-
ційну діяльність доцільно передбачити кон-
кретні строки виплати компенсації, а саме: 
«не пізніше десяти робочих днів з моменту 
звернення інвестора до уповноваженого ор-
гану держави». Це посилило б дію державної 
гарантії і дало можливість інвестору на прак-
тиці реалізувати норми права.

Четверта група. Гарантії використання 
доходів від інвестицій:

а) гарантії у разі припинення інвестицій-
ної діяльності. 

Згідно зі ст. 399 ГК України у разі при-
пинення інвестиційної діяльності на тери-
торії України іноземний інвестор має право 
на повернення своїх інвестицій не пізніше 
шести місяців після припинення цієї діяль-
ності, а також доходів за цими інвестиціями 
у грошовій або товарній формі, якщо інше не 
встановлено законом або угодою сторін.

Стаття 11 Закону України «Про режим 
іноземного інвестування» передбачає, що у 
разі припинення інвестиційної діяльності іно-
земний інвестор має право на повернення не 
пізніше шести місяців із дня припинення цієї 
діяльності своїх інвестицій у натуральній фор-
мі або у валюті інвестування в сумі фактичного 
внеску (з урахуванням можливого зменшення 
статутного капіталу) без сплати мита, а також 
доходів із цих інвестицій у грошовій чи товар-
ній формі за реальною ринковою вартістю на 
момент припинення інвестиційної діяльності, 
якщо інше не встановлено законодавством або 
міжнародними договорами України.

б) гарантії переказу прибутків і викорис-
тання доходів від іноземних інвестицій. 
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Згідно зі ст. 398 ГК України іноземним 
інвесторам після сплати ними податків, збо-
рів (обов’язкових платежів) гарантується 
безперешкодний негайний переказ за кордон 
їхніх доходів, прибутків та інших коштів в 
іноземній валюті, одержаних на законних 
підставах від здійснення інвестицій. 

Порядок переказу за кордон зазначених 
коштів встановлюється Національним бан-
ком України. Доход іноземного інвестора або 
інші кошти, одержані в Україні у гривнях або 
іноземній валюті від здійснення інвестицій, 
можуть реінвестуватися в Україні в порядку, 
встановленому законодавством.

Ст. 4 Закону України «Про захист іно-
земних інвестицій на України» встановлює, 
що іноземним інвесторам гарантується пере-
рахування за кордон їхніх прибутків та ін-
ших сум як у карбованцях, так і в іноземній 
валюті, що отримані на законних підставах. 

Відповідно до ст.12 Закону України «Про 
режим іноземного інвестування» іноземним 
інвесторам після сплати податків, зборів та 
інших обов’язкових платежів гарантується 
безперешкодний і негайний переказ за кор-
дон їхніх прибутків, доходів та інших коштів 
в іноземній валюті, одержаних на законних 
підставах внаслідок здійснення іноземних 
інвестицій. Порядок переказу за кордон при-
бутків, доходів та інших коштів, одержаних 
унаслідок здійснення іноземних інвестицій, 
визначається Національним банком України. 

Висновки

Кожна з названих гарантій має своє окре-
ме призначення і може бути корисною в тій 
чи іншій ситуації. Аналіз державного гаран-
тування захисту інвестицій в Україні пока-
зує недосконалість норм права, що зумовило 
необхідність удосконалити механізми гаран-
тування. Найчастіше інвестор може скорис-
татися державною гарантією захисту прав 
тільки після звернення до суду. Для вирішен-
ня цієї проблеми необхідно в Законі України 
«Про інвестиційну діяльність» передбачити 
норму права такого змісту: «посадова особа, 
яка відмовила інвестору в практичній реалі-
зації державної гарантії захисту прав інвесто-
рів, що закріплена законодавством України, 

має відшкодувати збитки інвестору в повно-
му обсязі, якщо відмову в застосуванні дер-
жавної гарантії захисту прав інвесторів буде 
визнано незаконною рішенням суду».

Усі вищевикладені пропозиції матимуть 
позитивні наслідки, оскільки нададуть мож-
ливість інвесторам реально, а не декларатив-
но захищати свої права за допомогою держав-
них гарантій, які передбачено спеціальним 
інвестиційним законодавством України, а 
також міжнародно-правовими договорами, 
які є невід’ємною частиною національного 
законодавства України. 
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В статье проанализированы государственные гарантии защиты прав инвесторов, предусмо-
тренные законодательством Украины, а также международно-правовыми договорами, которые 
являются неотъемлемой частью национального законодательства Украины. Это позволило автору 
выявить существующие проблемы в сфере правового регулирования и предложить направления их 
решения. Государственные гарантии защиты инвестиций, предусмотренные законодательством 
Украины, автор объединил в четыре группы. В статье предложено дополнить Закон Украины «Об 
инвестиционной деятельности» нормой права, которая будет способствовать практической реали-
зации государственных гарантий защиты прав инвесторов.

Ключевые слова: государственные гарантии защиты инвестиций, международно-правовые 
договоры, инвестиционное законодательство, защита прав инвесторов, гарантии при изменении за-
конодательства.

The article analyzes the state guarantees for the protection of investors' rights, stipulated by the legislation 
of Ukraine, as well as international legal instruments, which are an integral part of the national legislation 
of Ukraine. This allowed the authors to identify the existing problems in the sphere of legal regulation and 
suggest directions for their solution. The state guarantees investment protection provided by the legislation 
of Ukraine the author combines the four groups. The paper proposed to amend the Law of Ukraine "On in-
vestment activity" rule of law, which will facilitate the practical implementation of the state guarantees the 
protection of investors' rights.

Key words: state guarantees investment protection, international legal instruments, investment 
legislation, protection of investors' rights, guarantee of a change of legislation.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 
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Статтю присвячено аналізу історичного розвитку законодавства у сфері праці. Охарактеризо-
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 А. Бірюкова, 2016

Постановка проблеми. Обравши шлях 
суверенної, незалежної країни, що сповідує 
гуманістичні цінності, спирається на демокра-
тичні методи управління, Україна поставила 
перед собою низку надзвичайно важливих 
завдань стратегічного характеру. Зокрема, пе-
рехід від планової економіки до ринкової, від-
мова від командно-адміністративних методів 
і засобів здійснення державної політики ви-
магали створення власної правової системи, 
яка б враховувала особливості геополітично-
го становища України та її національно-куль-
турну специфіку. Однією з основних сфер 
суспільних відносин, що потребувала право-
вого врегулювання, стала сфера трудових 
відноси, адже розбудова української держави 
та здійснення її всебічного зміцнення, у тому 
числі економічного, спираються на самовідда-
ну працю населення країни.

Стан дослідження. Еволюцію трудово-
го права у своїх працях розглядали Л. Кос-
тенко, О. Волкова А. Крістер, В. Лазаренко, 
В. Догадов, Ю. Леонова, А. Пашерстник,  
П. Пилипенко, В. Прокопенко, О. Процев-
ський, В. Погоріло, Г. Чанишева, Н. Чубоха, 
Н. Болотіна, П. Чубинський, І. Шаровкін, 
А. Лушников, В. Щербина, М. Якименко,  
В. Смолярчук та інші. Утім, як правило, 
правники розглядають становлення й розви-
ток правового регулювання сфери трудових 
відносин, не розмежовуючи трудове право 
й трудове законодавство, які попре їх нероз-
ривний взаємозв’язок не є синонімами та ма-
ють власні особливості й специфіку.

Виклад основного матеріалу. Форму-
вання первинних засад трудового права зу-
мовлено активним використанням найманої 
праці, що було характерно для капіталіс-
тичного способу виробництва. Французька 
революція 1848 р., яка проголосила свободу 
праці, тобто свободу попиту та пропозиції 
робочої сили, вважається родоначальницею 

трудового права [1, c. 11]. Історично трудо-
ве право виникло та розвивалося як право 
охорони праці; воно являє собою результат 
боротьби робочого класу за свої соціальні та 
економічні права [2, с. 10]. Поява фабрично-
го законодавства Англії, а потім і трудового 
права на історичній арені була викликана пе-
редусім соціальними чинниками – вимогами 
найманих працівників захистити свої трудо-
ві права, знизити рівень експлуатації їх пра-
ці. Інтереси людини зумовлюють, власне, і 
характер впливу на формування норм трудо-
вого права [1, c. 11]. За понад столітню істо-
рію трудового права в охороні праці вбачали 
та вбачають його головну функцію – соціаль-
ну. Звичаї, що стали джерелом формування 
українського трудового права, визначалися 
колом суспільних відносин, якими регулю-
валися: відносини між паном і наймитом, 
громадою й особою, яка виконувала на її за-
мовлення певні роботи, членами цехового 
братства [3, c. 27].

Що стосується безпосередньо України, 
то варто зазначити, що джерело формування 
українського трудового права визначилося 
колом суспільних відносин, зокрема відноси-
нами між паном і наймитом, громадою та осо-
бою, яка виконувала на її замовлення певні 
роботи, членами цехового братства. При цьо-
му у врегулюванні таких відносин, зокрема 
щодо укладання трудових угод, вагоме зна-
чення мали звичаї (звичаєве право). Також 
варто наголосити на тому, що важливим над-
банням тогочасного агарного суспільства, у 
якому основним засобом (способом, методом) 
регулювання суспільних відносин виступали 
норми релігії, стали трудові обряди, які були 
спрямованні на врегулювання питань робочо-
го часу й часу відпочинку працівників.

Виробничі календарні цикли утворюва-
лися з послідовних дат праці в полі й вдома 
та супроводжувалися релігійними святами 
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й обрядами, звичаями, повір’ями та при-
кметами. Календарні звичаї й обряди укра-
їнців формально узгоджувалися з річним 
літургічним циклом православної церкви, 
головними віхами якого були так звані два-
надесяті свята й пости. Соціально-правовим 
завданням календарної обрядовості було за-
безпечення добробуту родини та громади; її 
правно-виховний механізм діяв за принци-
пом відповідності між працею й соціальним 
статусом особи: наскільки добре людина пра-
цюватиме впродовж року – настільки буде 
успішним, заможним господарем, настільки 
й поважатиме її громада. Оскільки добробут 
спільноти складався з добробуту кожного її 
члена, то календарні обрядодії мали прозо-
ре дидактичне значення: виховували праце-
любних і відповідальних членів колективу, 
зобов’язаних підтримувати й допомагати 
один одному [4, с. 255].

Зв’язок різних етапів виконання робіт із 
тими чи іншими святами був дуже важливим 
організуючим фактором, який поєднував се-
лян та орієнтував їх на досягнення спільної 
мети – вироблення необхідної кількості про-
дукції для нормального існування роду. Та-
ким чином, специфічною рисою звичаєвого 
права є його тісний зв’язок із національною 
культурою населення, його традиціями й ві-
руваннями. Сучасне законодавство досить 
часто ігнорує культурні особливості та спе-
цифіку українського народу, особливо врахо-
вуючи сучасні глобалізаційні процеси, праг-
нення держав до об’єднання в більш потужні 
та великі союзи, організації, асоціації тощо. 
Така ситуація має позитивний і негативний 
аспекти. Так, активне прагнення сучасного 
суспільства до єдності, встановлення єдиних 
правил суспільного життя, безумовно, спри-
яє налагодженню конструктивних зв’язків 
різноманітного характеру між різними дер-
жавами, їх активній співпраці з метою ви-
рішення тих чи інших проблемних аспектів 
суспільного життя, досягненню спільних ці-
лей, а також наданню допомоги один одному 
у вирішенні внутрішньодержавних завдань 
кожної з них. Однак, з іншого боку, глобалі-
заційні й інтеграційні процеси призводять до 
стирання та втрати національно-культурних 
рис і надбань.

Отже, можемо констатувати, що вітчиз-
няне трудове право в дореволюційний пері-
од складалося частково зі звичаєвих норм, 
що спиралися на релігійні свята й обряди, 
а також із цивільного інституту римсько-
го права locatіo conductіo operarum, згідно з 
яким одна особа набуває за винагороду права 
тимчасового користування послугами іншої 
особи [5, c. 58]. Тобто відбувалися процеси 
об’єктивного суспільного розвитку, які ля-

гли в основу утворення трудової галузі прав, 
однак про появу трудового законодавства в 
той час ще не можна говорити. Принципові 
питання трудових відносин між найманим 
працівником і тим, хто наймає, регулювалися 
інститутами цивільного права та звичаями.

Однак зі зміною соціально-правової й 
економічної обстановки передові представ-
ники науки цивільного права звернули увагу 
на виникнення специфічних відносин у сфері 
застосування праці. Чинне в той період регу-
лювання відносин у трудовому процесі пере-
важно методами цивільного права дозволило 
роботодавцям експлуатувати працівників 
такою мірою, яка мало чим відрізнялася від 
феодальних умов праці холопа. Тому вже 
в кінці ХІХ – на початок ХХ ст. вітчизняне 
законодавство про особистий найм було по-
ділено на загальне та спеціальне. Перше по-
вністю відповідало вимогам римської кла-
сифікації та принципам цивільного права, а 
друге, яке переважно регламентувало працю 
робітників на великих виробництвах, почало 
базуватися на нових принципах [5, c. 58].

Наприкінці 80-х рр. починає активно 
розвиватися промисловість і підприємниць-
ка діяльність, які активно використовували 
найману працю, а отже, виникає потреба в 
більш повному й детальному врегулюванні 
трудових відносин.

Варто відзначити, що вперше на те, що 
трудові відносини відрізняються від ци-
вільно-правових і вимагають окремої регла-
ментації іншими, відмінними від цивільно-
правових, способами, звернули увагу саме 
науковці-цивілісти [5, c. 58].

Таким чином поступово почала формува-
тися система законодавчої охорони інтересів 
економічно слабкої сторони – працівника, яка 
полягала насамперед в істотному обмежен-
ні принципу свободи договору [6, с. 31–32].  
Основними моментами такого обмеження 
були такі: по-перше, законодавець почав 
втручатися в зміст договорів, що укладалися, 
тобто закон безпосередньо встановлював ті 
чи інші права й обов’язки сторін під час най-
му праці, законодавчо охоронялась особис-
тість працівника, його життя та здоров’я, ви-
значалися умови, які не могли бути включені 
в договір; по-друге, законодавець гарантував 
одержання працівником трудового доходу – 
винагороди за свою працю, яка розглядалася 
як джерело його матеріального існування 
[7]. Також до зазначених законодавчих обме-
жень можна віднести те, що було визначено 
строки виплати заробітної плати працівни-
кам та встановлено межі утримання з неї.

Про відмову від цивільно-правових ме-
тодів і засобів регулювання трудових відно-
син свідчить і відмова від такого засадничо-
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го принципу цивільного права, як принцип 
рівності сторін у договорі, оскільки під час 
реалізації договору особистого найму діяль-
ність однієї особи підпорядковується госпо-
дарському плану [7].

Усі вищевикладені обставини сприяли 
тому, що серед цивілістів закріпилася думка 
про виникнення нового виду відносин і ново-
го виду договору, що їх регулює, – трудових 
правовідносин і трудового договору. Регулю-
вання службово-трудових відносин вже не 
могло бути видом цивілістичного «найму по-
слуг» [8, с. 3], тому постала термінова необ-
хідність переглянути низку цивільно-право-
вих визначень і принципів [9, с. 71].

Протягом 1882–1886 рр. було прийня-
то декілька нормативно-правових актів, які 
йменувалися «фабричними законами». Вони 
були спрямовані на врегулювання найго-
стріших аспектів питань взаємин робітників 
і роботодавців. Причиною, що спонукала 
законодавця до прийняття «фабричних за-
конів», сталі масові заворушення робочих 
у 1875–1882 рр. Зокрема, вони відбулися в 
Юзівці (Донецький басейн), Орєхові-Зуєві, 
Петербурзі, Варшаві, Нарві [10, с. 38].

Першим із «фабричних законів» було 
прийнято закон, що закріплював Правила 
роботи малолітніх на заводах, фабриках і 
мануфактурах (1882 р.), у якому встановлю-
валося, що до фабричних робіт діти допуска-
ються не раніше 12 років (ст. 108). Малоліт-
ні діти (12–15 років) не повинні працювати 
більше 8 годин на добу та 4 години підряд 
(пізніше почала допускатися робота до 9 го-
дин на добу і 41/2 години підряд). 

Наступний «фабричний закон» від 3 
червня 1885 р. присвячувався нічний робо-
ті підлітків до 17 років і роботі жінок. Його 
поява викликала незадоволення не тільки 
серед хазяїв фабрик, а й багатьох робітників, 
оскільки поширилася думка, що заборона 
нічної праці жінок і підлітків спричинить 
припинення нічних робіт і звільнення нічної 
зміни робочих [11, c. 125].

У Законі про тривалість і розподіл ро-
бочого часу на підприємствах фабрично-за-
водської промисловості від 2 червня 1897 р. 
йшлося про те, що робочим часом або кіль-
кістю робочих годин на добу для кожного 
робітника вважається той час, протягом 
якого згідно з договором наймання робітник 
зобов’язаний перебувати в промисловому за-
кладі й у розпорядженні завідуючого цим за-
кладом для виконання роботи [10, с. 40–41]. 
Однак попре те, що закон встановлював до-
бову норму часу, яку повинен відпрацювати 
робітник, він (закон) не передбачав жодних 
засобів чи методів контролю за використан-
ням понадурочної роботи, чим і користува-

лися власники фабрик і заводів. Більш того, 
закон не містив і юридичної гарантії захисту 
прав робітників у вигляді відповідальності 
роботодавця. Утім у 1903 р. було внесено ви-
правлення, згідно з якими порушення пра-
вил продовження й розподілу робочого часу 
може бути підставою для залучення винних 
до відповідальності не в адміністративному, 
а в судовому порядку [11, c. 126].

2 липня 1918 р. Положенням РНК УРСР 
«Про порядок затвердження колективних 
договорів (тарифів), що встановлюють став-
ки заробітної плати й умови праці» було 
врегульовано питання змісту колективного 
договору; порядку прийому та звільнення ро-
бітників; нормування робочого часу й оплати 
праці працівників з обов’язковим ураху-
ванням їх кваліфікації, складності роботи 
й інших умов праці. Безпосередню участь в 
укладанні колективних договорів, у розробці 
положень про оплату праці, тарифи й ставки 
заробітної плати брали профспілки [1, c. 13].

25 січня 1918 р. було прийнято Закон про 
восьмигодинний робочий день. Цей закон 
став одним із перших нормативно-правових 
актів у світі, що закріпив максимальну три-
валість робочого часу. Він виходив за межі 
своєї назви й визначав не тільки тривалість 
робочого часу – 48 годин на тиждень, а й ре-
гламентував особливості найму жінок і непо-
внолітніх, понаднормову й нічну працю.

10 грудня 1918 р. було прийнято перший 
Кодекс законів про працю Росії, дія якого на 
підставі договору про воєнно-політичний 
союз поширювалася й на територію України.

З прийняттям першого Кодексу законів 
про працю Росії було одночасно реалізовано 
спробу об’єднати всі акти про працю, видані за 
рік існування радянської влади, систематизу-
вати їх. Кодекс законів про працю 1918 р. ви-
значив, що умови праці в державних установах 
регламентуються тарифними положеннями, 
затвердженими Народним комісаріатом праці 
(далі – НКП) (ст. 7), а умови праці на всіх під-
приємствах і в усіх господарствах регламенту-
ються тарифними положеннями, що розробля-
ються професійними спілками за погодженням 
з керівниками або власниками підприємств і 
господарств, затвердженими НКП (ст. 9). Ці 
положення фактично були колективними до-
говорами, однак самого терміна «колективний 
договір» не існувало [1, c. 13].

Власний Кодекс законів про працю 
УРСС було прийнято 15 листопада 1922 р., і 
він повністю віддзеркалював положення ро-
сійського Кодексу законів про працю 1918 р.  
У період нової економічної політики при-
ймається низка законодавчих актів щодо 
регулювання організації праці, її оплати та 
охорони [4, с. 255].
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Прийнятий Кодекс законів про працю був 
досить прогресивним та ефективним регуля-
торним актом для свого часу, утім після 1924 
р. посилилася централізація влади й почався 
наступ правлячого центру на права грома-
дян, у тому числі трудові. Зокрема, означена 
централізація ознаменувалася більш жор-
сткою дисципліною, що було відображено в 
прийнятті постанов РНК СРСР «Про заходи 
щодо зміцнення трудової дисципліни на дер-
жавних підприємствах» від 6 березня 1929 р. 
і «Про заходи щодо поліпшення виробничо-
го режиму і зміцнення трудової дисципліни 
на підприємствах» від 5 липня 1929 р. Ці 
нормативно-правові акти були спрямовані 
на протидію порушенням на виробництві.  
У 1929 р. було введено скорочений календар-
но-робочий тиждень: на безперервно діючих 
підприємствах і установах – п’ятиденний, на 
всіх інших – шестиденний.

Протягом 30 років на території Украї-
ни майже не приймалося власних норма-
тивно-правових актів, у тому числі у сфері 
трудових відносин, оскільки на її територію 
розповсюджувалися союзні документи, зо-
крема Статут про дисципліну на залізнично-
му транспорті (1933 р.), Статут про дисци-
пліну в органах юстиції (1933 р.), Статут про 
дисципліну на водному транспорті (1934 р.),  
Статут про дисципліну в органах зв’язку 
(1935 р.). Положення цих нормативно-пра-
вових актів встановлювали більш сувору від-
повідальність окремих категорій працівників 
за порушення трудової дисципліни.

Важливим етапом у становленні трудово-
го права стало прийняття Конституції УРСР 
1937 р., яка встановила нові принципи органі-
зації праці. Утім попри всю демократичність 
і прогресивність Конституції УРСР 1937 р., її 
положення так і залишилися декларативни-
ми. Ю. Дмитренко наголошує, що фактично 
1936–1938 рр. стали кульмінацією неадек-
ватності політики держави: формальне за-
кріплення в законодавстві широких консти-
туційних прав і свобод громадян та гарантій 
їх забезпечення, а також постійні порушення 
цих норм (закріплення працівників за під-
приємствами, установами, заборона виїзду на 
заробітки (про виїзд за кордон не могло бути 
й мови)). У цей період було фізично знище-
но працівників. Причина звільнення повинна 
була зазначатися відповідно до формулювань 
Кодексу законів про працю або у вигляді по-
силання на статтю (пункт) постанови. Таким 
чином, адміністрації було надане право вибо-
ру формулювання підстави звільнення, проте 
в будь-якому випадку причина звільнення по-
винна була відповідати нормі закону [1, c. 19].

Загроза Другої світової війни змусила 
радянську владу вжити заходів ще жорсткі-

шого характеру. Зокрема, було видано Указ 
Президії Верховної Ради СРСР «Про пере-
хід на восьмигодинний робочий день, на се-
миденний робочий тиждень і про заборону 
самовільного звільнення робітників і служ-
бовців з підприємств і установ» від 26 червня 
1940 р. 18 січня 1941 р. видано нові Типові 
правила внутрішнього трудового розпоряд-
ку для робітників і службовців, що зіграли 
також значну роль у зміцненні трудової дис-
ципліни.

У роки Великої Вітчизняної війни тру-
дове право відійшло від своїх добровільно-
демократичних засад та об’єднало в собі еле-
менти кримінального й адміністративного 
права, тобто трудовий договір було замінено 
адміністративним актом [4, с. 255].

Характерними ознаками законодавства 
часів війни стали масова трудова мобіліза-
ція, заборона самовільного звільнення, вста-
новлення жорстких заходів відповідальності 
за порушення трудової дисципліни та навіть 
ув’язнення за самовільне звільнення з робо-
ти. Попри суттєві порушення прав і свобод 
громадян варто наголосити, що такі заходи 
були зумовлені й виправдані воєнним часом.

Перемога у Великій Вітчизняній війні до-
зволила відмовитися від тих жорстких адмі-
ністративних методів управління трудовою 
сферою, які були характерні для воєнного 
часу. Утім говорити про повну відмову ра-
дянської влади після війни від командно-ад-
міністративних методів керування союзними 
республіками та від курсу на централізацію 
не доводиться. Погоджуємося з думкою, 
яку висловлює Ю. Дмитренко, що порівня-
но з повоєнним часом відбулося тимчасове 
пом’якшення норм трудового законодавства 
(1960–1991 рр.). Проте жорстка централіза-
ція державного механізму, системи органів 
влади й управління, правоохоронних органів 
закономірно зумовила централізацію зако-
нотворчості. Трудове законодавство УРСР 
розвивалося під прямим впливом загально-
союзних нормативних актів [1, c. 27].

Визначальними для подальшого розви-
тку національного трудового законодавства 
стали 1970–1971 рр. У липні 1970 р. було 
прийнято зведений нормативно-право-
вий акт, який містив Основи законодавства 
СРСР і союзних республік про працю. А вже 
10 грудня 1971 р. з урахуванням положень 
вказаного документа було прийнято Кодекс 
законів про працю УРСР, нормами якого по-
рівняно з попередніми роками дещо розши-
рювалися та зміцнювалися права трудящих і 
службовців. Крім того, у Кодексі законів про 
працю УРСР було збережено положення, пе-
ревірені багаторічною практикою (зокрема, 
про участь робітників і службовців в управ-
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лінні виробництвом, про матеріальне стиму-
лювання, робочий час). Було закріплено нові 
юридичні гарантії прав робітників і службов-
ців [1, c. 27].

Варто зазначити, що протягом 70–80-х  
років до трудового законодавства було вне-
сено зміни, які то зміцнювали трудову дис-
ципліну, обумовлену наступом командно-
адміністративного режиму, то, навпаки, 
відображали послаблення останнього й роз-
ширення кола прав і гарантій працівникам.

Перебудова, розпочата в 1985 р., спри-
яла введенню в дію розгалуженого законо-
давства, яке, з одного боку, забезпечувало 
функціонування командно-адміністративної 
системи управління, а з іншого – регулюва-
ло тогочасні економічні відносини [4, с. 256].  
Було встановлено новий порядок розробки 
й укладення колективних договорів, ліквідо-
вано низку законодавчих обмежень. Питан-
ня трудових правовідносин відображалися 
майже у всіх законах, що регулювали пере-
хід до багатоукладної економіки, зокрема в 
Законі СРСР «Про власність в СРСР», За-
коні СРСР «Про підприємства в СРСР», 
Законі СРСР «Про кооперацію в СРСР» та 
ін. В УРСР це було продубльовано в Законі 
УРСР «Про власність», Законі УРСР «Про 
підприємства в УРСР», Законі УРСР «Про 
зайнятість населення», Законі УРСР «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в 
УРСР» та ін. [1, c. 29].

Висновки

Трудове право як система ідей, принципо-
вих поглядів на трудові відносини, взаємини 
працівників і роботодавців склалося раніше, 
ніж з’явилося трудове законодавство як таке; 
воно ґрунтувалося на звичаях і традиціях. 
Утім ускладнення виробничих відносин зму-
сило правлячу верхівку вдатися до більш де-
тальної та змістовної регламентації трудових 
відносин шляхом видання певних норматив-
но-правових актів. Далі розвиток трудового 
права та трудового законодавства йшли па-
ралельно, утім варто наголосити на тому, що 
низку тодішніх нормативно-правових актів, 

особливо часів радянської влади, не мож-
на назвати правовими. Адже в Конституції 
УРСР проголошувалося одне, а в законах та 
у підзаконних нормативно-правових актах –  
зовсім інше; на практиці застосовувалися по-
ложення саме останніх, які досить часто своїм 
змістом не відповідали та навіть прямо супер-
ечили нормам Конституції УРСР.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ОХОРОННИХ ВІДНОСИН  
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У статті визначено поняття «охоронні відносини в трудовому праві». З’ясовано сутність охо-
ронних відносин у трудовому праві. Виокремлено ознаки охоронних відносин у трудовому праві.  
Проаналізовано позиції науковців щодо досліджуваного питання.
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в трудовому праві, правова природа охоронних відносин.

Постановка проблеми. Останнім часом 
відбувається стрімкий розвиток охоронних 
відносин у трудовому праві, їх суттєве ре-
формування. Проте неможливо здійснити 
перетворення та вдосконалення цих від-
носин, визначити завдання й функції, які 
вони покликані виконувати, без розуміння 
основного, найголовнішого та визначаль-
ного в їхньому змісті. На теоретичному 
рівні розробляється значка кількість кон-
цепцій щодо розуміння сутності та значен-
ня охоронних відносин у трудовому праві. 
Проте й нині серед учених немає єдиного 
підходу щодо того, що становить зміст охо-
ронних відносин у трудовому праві, якими 
особливостями вони характеризуються та 
яка основна мета їх існування. Актуаль-
ність теми обумовлена необхідністю до-
слідження внутрішнього істотного змісту 
охоронних правовідносин у трудовому 
праві, що дасть можливість зрозуміти їхнє 
значення й необхідність їх існування та 
вдосконалення.

Стан дослідження. Дослідженню пи-
тань сутності та значення охоронних від-
носин у трудовому праві присвячено праці 
таких учених, як В.С. Венедіктов, К.М. Гу-
сов, М.І. Іншин, Н.Т. Марченко, Н.А. Пла-
хотіна, С.М. Прилипко, О.І. Процевський,  
Д.В. Радько, В.М. Толкунова, Ю.Ю. То-
мілова, І.І.Шамшина, І.В. Щербина,  
О.М. Ярошенко, та інших. Проте аналіз 
праць дозволяє зробити висновок про те, 
що й нині питання сутності та значення 
охоронних відносин у трудовому праві за-
лишаються недостатньо висвітленими й 
малодослідженими, що зумовлює погли-
блення теоретичних досліджень у сфері 
сутності та значення охоронних відносин у 
трудовому праві.

Метою статті є визначення правової приро-
ди охоронних відносин у трудовому праві.

Виклад основного матеріалу. Пропонує-
мо розглянути підходи вчених до розуміння 
сутності охоронних правовідносин. Так, В.М. 
Корельській та В.Д. Перевалов під охоронни-
ми правовідносинами розуміють правовідно-
сини, що виникають на основі охоронних норм 
і правопорушень. Вони пов’язані з виникнен-
ням і реалізацією юридичної відповідальності, 
яка передбачена санкцією охоронної норми  
[1, с. 351].

М.С. Кельман та О.Г. Мурашин визнача-
ють охороні відносини як відносини, що ви-
никають із факту неправомірної поведінки 
суб’єкта як реакція держави на таку поведінку, 
тобто відновлення порушеного права [2, с. 32]. 
С.Л. Лисенков говорить про охоронні право-
відносини як про правовідносини, що виника-
ють із факту неправомірної поведінки суб’єктів 
як негативна реакція держави на таку поведін-
ку [3, с. 217].

О.Ф. Скакун визначає охоронні право-
відносини як такі, що виникають із фактів 
неправомірної поведінки суб’єкта на основі 
охоронних норм. Вони пов’язані з виникнен-
ням і здійсненням юридичної відповідальнос-
ті, передбаченої в санкціях охоронних норм  
[4, с. 554]. Учений також зазначає, що охорон-
ними правовідносинами треба вважати право-
відносини, які виникають із такої поведінки 
суб’єктів, яка вимагає певної реакції держави 
[5, с. 366]. Ми погоджуємося з такою думкою, 
проте варто додати, що охоронні правовідно-
сини не повинні зводитися лише до відносин 
матеріальної або дисциплінарної відповідаль-
ності працівника за завдану шкоду у зв’язку 
з виконанням ним своїх трудових обов’язків 
або до відповідальності роботодавця, зазвичай 
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матеріального характеру, за порушення вимог 
відповідних нормативно-правових актів зако-
нодавства про працю.

Ю.Ю. Томілова під охоронними відноси-
нами розуміє врегульовані правовими норма-
ми вольові суспільні відносини, що виникають 
між суб’єктом правової охорони й правопо-
рушником на підставі наділення їх необхідною 
правомочністю та юридичними обов’язками, у 
межах яких реалізуються заходи державного 
примусу [6].

С.С. Алєксєєв під охоронними правовідно-
синами розуміє правовідносини, які виникли 
в результаті неправомірної поведінки та які 
покликані вже не тільки врегульовувати певні 
відносини, а й забезпечувати охорону тих чи 
інших суспільних відносин, у яких його учас-
ники перебували раніше – до скоєння право-
порушення [7].

М.Н. Марченко під охоронними правовід-
носинами розуміє правовідносини, що вини-
кають у разі порушення суб’єктивних прав та 
обов’язків сторін і сприяють їх відновленню 
[8, с. 360].

Д.В. Радько пропонує визначення охорон-
них правовідносин як відносин, які виникають 
на підставі неправомірної поведінки суб’єкта й 
вимагають від держави певних дій, спрямова-
них на припинення порушення, відновлення 
порушених прав і свобод та застосування до 
порушника заходів державного примусу аж 
до покарання. Саме через такі відносини вті-
люється в життя охоронна функція права, яка 
полягає у встановленні заходів юридичного 
захисту й відповідальності та гарантії їх засто-
сування й виконання [9]. Недоліком вищезаз-
начених дефініцій є звуження ними дійсного 
змісту охоронних правовідносин. Ми дотри-
муємося позиції, що підстави виникнення охо-
ронних правовідносин не можна зводити лише 
до певного виду правопорушення, необхідності 
відновлення порушених прав, а також засто-
сування до порушників заходів державного 
примусу. Охороні правовідносини є набагато 
ширшими за своїм змістом, оскільки значну їх 
частину складають контрольно-наглядові від-
носини, які виникають не з моменту вчинення 
неправомірної дії певним суб’єктом, а з момен-
ту створення середовища, охорону якого необ-
хідно забезпечити.

Аналогічну позицію займають такі вчені, 
як К.М. Гусов і В.М. Толкунова, які до охорон-
них відносин у трудовому праві відносять та-
кож відносини з нагляду та контролю за дотри-
манням трудового законодавства та охороною 
праці, а також відносини з матеріальної відпо-
відальності роботодавців і працівників у сфері 
праці [10, с. 16–17].

Отже, виходячи з вищезазначеного, про-
понуємо власне визначення охоронних відно-

син у трудовому праві. Охоронні відносини у 
трудовому праві – це врегульований нормами 
права стійкий структурований суспільний 
зв’язок, який виникає між відповідними пра-
вомочними й зобов’язаними суб’єктами під 
час реалізації ними своїх суб’єктивних прав, 
а також виконанні обов’язків, які є кореспон-
дуючими стосовно один одного, спрямований 
на забезпечення ефективного функціонуван-
ня регулятивних відносин у трудовому праві 
та який функціонує завдяки силі правового й 
державного примусу.

Для того щоб говорити про сутність охо-
ронних правовідносин, необхідно проаналі-
зувати підходи вчених до розуміння поняття 
«правовідносини» в цілому, а також визначи-
ти, який зміст у них вкладається на загально-
теоретичному рівні. Це дасть змогу проаналі-
зувати загальні ознаки, притаманні охоронним 
правовідносинам, а також виокремити спеці-
альні ознаки останніх.

Так, П.А. Рачков розглядає відносини як 
об’єктивну та стійку структуру суспільних 
зв’язків, яка формується (складається й розви-
вається) залежно від видів і предметів людської 
діяльності [11, с. 33]. Отже, як бачимо, учений 
розглядає відносини як об’єктивну категорію. 
У тлумачному словнику термін «об’єктивний» 
означає: 1) який існує поза людською свідоміс-
тю й незалежно від неї; незалежний від волі, 
бажань людини; 2) позбавлений упередження 
й суб’єктивного ставлення, безсторонній, не-
упереджений [12, с. 496]. Охоронні відноси-
ни не є відносинами об’єктивного характеру, 
оскільки вони формуються суспільством, його 
усвідомленим прагненням забезпечити вико-
нання приписів закону, а також засновані на 
владному приписі держави вчиняти певним 
чином. Однак вважаємо за доцільне розгляда-
ти охороні відносини через стійку структуру, 
елементи якої знаходяться в тісному зв’язку 
одне з одним.

Н.В. Варламова говорить про правовід-
носини як юридичну категорію та вважає, що 
юридична наука визначає правовідносини як 
складну систему, що складається з окремих 
елементів: зміст, суб’єкти й об’єкти. При цьому 
в зміст правовідносин вона вкладає сукупність 
суб’єктивних прав та обов’язків, які притаман-
ні суб’єктам цих правовідносин [13].

О.Ф. Скакун визначає правовідносини 
як урегульовані нормами права й забезпечу-
вані державою вольові суспільні відносини, 
що виражаються в конкретному зв’язку між 
правомочними та зобов’язаними суб’єктами  
[4, с. 523]. С.С. Алєксєєв визначає правовідно-
шення як виникаючий на основі норм права 
суспільний зв’язок, у межах якого учасники ма-
ють суб’єктивні права та юридичні обов’язки, 
забезпечені державою [7].
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На нашу думку, у цих визначеннях розкри-
то ознаки, притаманні охоронним відносинам 
як відносинам особливого характеру. Досить 
влучним у цьому випадку є висловлювання 
про те, що це «зв’язок між правомочними та 
зобов’язаними суб’єктами», оскільки в охо-
ронних відносинах особа, яка наділена правом 
вимоги діяти певним чином, завжди зумовлює 
виникнення відповідного обов’язку іншого 
суб’єкта вчиняти у відповідний спосіб, вста-
новлений законом, тобто права й обов’язки 
сторін правовідношення є кореспондуючими 
стосовно один одного.

Окрім того, будь-яке правовідношення за-
безпечується державним примусом. Проте якщо 
вести мову про охоронні відносини, то, на думку 
В.І. Щербини, «коли мова йде про охоронні від-
носини, серцевиною їх змісту є правовий при-
мус. Саме правовий, а не державний, оскільки 
акцентується увага на правовій природі взає-
мостосунків між суб’єктами трудових правовід-
носин після вчинення одним із них правопору-
шення» [14, с. 89]. Державний примус також не 
можна повністю виключати, оскільки будь-яке 
встановлене державою правило поведінки буде 
забезпечуватися силою державного впливу. 
Окрім того, держава в певних випадках із метою 
забезпечення виконання охоронними нормами 
своїх функцій використовує засоби державного 
впливу, а також засоби державного примусу.

Висновки

Отже, як бачимо, підходи до розуміння по-
няття «правовідношення» в теорії права в ціло-
му не містять суттєвих відмінностей між собою. 
Саме тому можна виділити загальні ознаки, 
притаманні будь-якому правовідношенню, зо-
крема охоронному. До таких ознак належать:  
1) наявність певного кола суб’єктів; 2) наявність 
об’єкта правовідношення (того, на що спрямо-
вана діяльність суб’єктів); 3) наявність змісту, 
який складає сукупність суб’єктивних прав та 
обов’язків суб’єктів цих правовідносин; 4) наяв-
ність стійкого взаємозв’язку та взаємозалежнос-
ті між вказаними елементами; 5) забезпеченість 
силою державного примусу. Отже, охоронному 
правовідношенню також притаманні ці ознаки, 
проте особливістю буде те, що їх основу складає 
не державний, а правовий примус.
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Визначено поняття форм захисту трудових прав працівників і здійснено їх класифікацію. Про-
аналізовано колективні форми захисту трудових прав працівників. Запропоновано власну класифіка-
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 В. Журавель, 2016

Постановка проблеми. Законодавець, 
втілюючи відповідні норми, які в межах 
колективної форми захисту трудових прав 
працівників спрямовані на всеохоплюю-
че попередження, припинення порушень і 
відновлення порушених прав, досить часто 
формулює різнорідні принципи та створює 
суперечності між сферою впливу окремих 
видів досліджуваної форми захисту трудо-
вих прав працівників. Тому сьогодні необ-
хідно, зважаючи на тенденції реформування 
трудового законодавства й науки трудового 
права, проаналізувати існуючі наукові до-
слідження й запропонувати власні підходи 
до виокремлення принципів і видів колек-
тивних форм захисту трудових прав пра-
цівників. Ми змушені констатувати, що ця 
проблематика становить одну з «глобаль-
них проблем трудового права». Крім цього, 
у зв’язку з подальшою експансією трудово-
го права через відсутність належної науково 
обґрунтованої концепції із цього приводу 
актуальним є звернення до нової класифі-
кації колективних форм захисту трудових 
прав працівників.

Стан дослідження. Питанню досліджен-
ня принципів і видів колективних форм за-
хисту в окремих їх аспектах приділялося 
дуже багато уваги в юридичній літературі 
такими вченими: Н.Б. Болотіною, В.С. Ве-
недіктовим, О.Є. Герасимовою, Л.П. Гру-
зіновою, В.В. Жернаковим, С.І. Запарою,  
І.В. Лагутіною, В.В. Лазором, Т.Г. Маркі-
ною, П.Д. Пилипенком, О.І. Процевським.  
Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевою. Ця проблема 
досліджувалася також російськими науков-
цями, зокрема І.Я. Кисельовим, М.В. Луш-
ніковою, Ю.П. Орловським, О.С. Пашковим, 
І.О. Снігірьовою, В.М. Толкуновою та інши-

ми. Не применшуючи наукової цінності до-
робку цих учених, зазначимо, що в сучасних 
умовах у зв’язку з європеїзацією трудового 
законодавства, появою нових суб’єктів колек-
тивної форми захисту трудових прав працівни-
ків, розширенням сфери локального правового 
регулювання колективних трудових відносин 
постає питання про необхідність комплексного 
дослідження зазначених проблем.

Метою статті є характеристика принципів 
і видів колективних форм захисту трудо-
вих прав працівників.

Виклад основного матеріалу. Розгляда-
ючи поняття принципів колективної форми 
захисту трудових прав працівників, зауважи-
мо, що в юридичній літературі існує велика 
кількість дефініцій принципів права, прин-
ципів захисту. Зокрема, одні вчені звертають 
увагу на те, що принципи є об’єктивною кате-
горією, інші ж тлумачать принципи як осно-
вні ідеї і навіть як поняття, що виражають 
сутність історичного типу держави [1, c. 16].

У свою чергу Л.С. Явич зазначає, що по-
няття «принцип трудового права» співвідно-
ситься з категорією «ідея» в тому випадку, 
коли під останньою філософи розуміють 
внутрішню логіку, закон існування процесів 
праці [2, c. 48]. Виходячи з таких тверджень, 
зазначимо, що принципи колективної форми 
захисту трудових прав працівників є відо-
браженням об’єктивно існуючих відносин 
між працівниками, трудовими колектива-
ми, уповноваженими представницькими 
органами працівників і роботодавцями, їх 
об’єднаннями з притаманними їм інтереса-
ми, протиріччями, компромісами, потребами 
й обумовленими закономірностями розвитку 
цього суспільства.
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На підставі викладеного можемо ви-
значити принципи колективної форми за-
хисту трудових прав працівників як керівні 
положення, які становлять основу (суть) 
правового регулювання відносин захис-
ту та які виникають між працівниками, їх 
об’єднаннями, представницькими та іншими 
уповноваженими органами, з одного боку, і 
роботодавцями, їх уповноваженими особами, 
об’єднаннями роботодавців, з другого боку, 
щодо реалізації трудових прав працівниками 
у сфері найманої праці, їх дотримання та від-
новлення в разі порушення.

Розглядаючи безпосередньо принципи 
захисту трудових прав працівників, О.В. Лав-
ріненко вказує, що принципи захисту в ца-
рині трудового права слугують системними 
гарантами правильності, безпомилковості за-
стосування правових приписів. Водночас сам 
процес впливу роботодавця на працівника 
вже передбачає певні обмеження та фактич-
но являє собою змішування понять «вплив» і 
«взаємодія» [3, с. 3]. Дослідник А.А. Юрчен-
ко принцип захисту трудових прав визначає 
через його формулювання як гарантованість 
трудових прав працівника та забезпечення їх 
захисту й дотримання [4, с. 5].

Погоджуючись із зазначеними точками 
зору, вважаємо, що принципи колективної 
форми захисту трудових прав працівників є 
принципами, які виводяться з норм, оскіль-
ки уніфікованого підходу до правового регу-
лювання основних засад колективної форми 
захисту трудових прав працівників до цього 
часу в законодавстві не існує.

У науковій літературі загальноприйня-
тим є поділ принципів на загальні та спе-
ціальні, організаційні й функціональні.  
У свою чергу О.В. Лавріненко виділяє за-
гальні та спеціальні принципи [3, с. 15].  
А.А. Юрченко здійснює поділ принципів тру-
дового права на основні й допоміжні [4, с. 7]. 
Погоджуючись із першими двома позиціями, 
варто зауважити, що ми не поділяємо думку  
А.А. Юрченко, оскільки будь-який прин-
цип – це керівна засада, а отже, допоміжних 
принципів не можу бути взагалі.

Тому вважаємо, що для виділення прин-
ципів колективної форми захисту трудових 
прав працівників доцільно використати по-
діл принципів на загальні та спеціальні. За-
гальні принципи характеризують захист як 
міжгалузевий інститут, розкривають основні 
характеристики не інституту захисту трудо-
вих прав працівників, а захисту як найбільш 
абстрактного поняття. Разом із тим спеціаль-
ні принципи індивідуалізують колективну 
форму захисту трудових прав працівників, 
характеризують її особливе значення для 
регулювання трудових і пов’язаних із ними 

відносин, а також впливають на визначення 
правової природи статусу суб’єктів колек-
тивної форми захисту під час реалізації ними 
своїх повноважень.

Зазначимо, що важливим чинником, 
який сприятиме підвищенню ефективності 
колективної форми захисту трудових прав 
працівників, стане нормативне закріплення 
в Трудовому кодексі України основополож-
них принципів. Беззаперечно позитивним 
є закріплення в проекті Трудового кодексу 
України [5] ст. 3, яка визначає основні засади 
правового регулювання трудових відносин.

До загальних принципів, на нашу думку, 
варто віднести такі: 1) законність, 2) обґрун-
тованість, 3) справедливість, 4) доцільність, 
5) презумпція невинуватості працівника. Та-
кий перелік не є хаотичним чи випадковим, 
адже, зокрема, М.І. Іншин та В.І. Щербина 
зазначають, що вимога законності полягає в 
чіткому визначенні підстав і порядку колек-
тивного захисту трудових прав працівників, 
дослідженні конкретних фактів, на яких бу-
дується звинувачення працівника в поряд-
ку, визначеному законодавством про працю  
[6, c. 75]. На нашу думку, про належність цьо-
го принципу до колективних форм захисту 
трудових прав працівників свідчить норми 
Закону України «Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів)» 
[7], який визначає, зокрема, положення про 
те, що страйк, організація якого здійснюєть-
ся без додержання вимог цього закону, ви-
знається в судовому порядку незаконним. 
Тобто в цьому випадку проявляється дія 
принципу законності.

Отже, загальні принципи колективної 
форми захисту трудових прав дозволяють 
створити цілісні засади правового регулю-
вання колективної форми захисту трудових 
прав працівників, сформувати чіткі важелі 
верховенства суспільних, колективних ін-
тересів.

Питанню спеціальних принципів ко-
лективної форми захисту трудових прав 
працівників у юридичній літературі при-
ділялося досить мало уваги. Це пов’язано 
насамперед з ототожненням їх із принципа-
ми розгляду колективних трудових спорів 
(конфліктів). Так, В.М. Толкунова визначає 
такі спеціальні принципи: 1) демократизм, 
тобто участь широких мас трудівників у ви-
рішенні спору; 2) безоплатність, доступність 
і зручність звернення в юрисдикційні органи 
з трудовим спором; 3) законність, гласність, 
об’єктивність і повнота вивчення доказів 
із трудових спорів; 4) швидкість вирішен-
ня трудового спору; 5) забезпечення реаль-
ного виконання рішення з трудового спо-
ру, поновлення порушених трудових прав  
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[8, c. 25–26]. Крім цього, О.Я. Лаврів виді-
ляє ще й принципи соціального партнерства 
й договірного встановлення умов праці. На 
думку науковця, найбільше вираження цей 
принцип знаходить під час встановлення 
умов праці та вирішення колективних тру-
дових спорів (конфліктів) [9, с. 121]. Отже, 
систематизовано можна виокремити такі 
спеціальні принципи колективної форми за-
хисту трудових прав працівників: 1) колегі-
альність; 2) принцип рівноправності праців-
ників і роботодавців; 3) принцип солідарної 
відповідальності роботодавців за порушення 
трудових прав працівників.

Таким чином, існують загальні та спеці-
альні принципи колективної форми захисту 
трудових прав працівників, які функціону-
ють у межах єдиної системи, що передбачає 
створення реальних, фактичних, ефективних 
засад захисту трудових прав працівників.

Загальні засади застосування колектив-
ної форми захисту трудових прав працівни-
ків по-різному проявляють себе в окремих 
їх видах. Тому доцільно здійснити власну 
класифікацію та проаналізувати види колек-
тивних форм захисту трудових прав праців-
ників.

Наводимо власну класифікацію колек-
тивних форм захисту трудових прав пра-
цівників: 1) неюрисдикційна форма захис-
ту – колективний самозахист працівників у 
вигляді колективних дій; 2) юрисдикційні 
форми: а) захист працівників професійни-
ми спілками; б) захист працівників у по-
рядку нагляду й контролю за дотриманням 
трудового законодавства уповноваженими 
державою органами; в) захист працівників 
органами, створеними для порядку розгляду 
колективних трудових спорів (примирна ко-
місія, трудовий арбітраж, Національна служ-
ба з посередництва та примирення та інші).

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону Украї-
ни «Про порядок вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів)» [7] страйк –  
це тимчасове колективне добровільне при-
пинення роботи працівниками (невихід 
на роботу, невиконання своїх трудових 
обов’язків) підприємства, установи, орга-
нізації (структурного підрозділу) з метою 
вирішення колективного трудового спору 
(конфлікту). На нашу думку, страйк – це 
колективна форма захисту трудових прав 
працівників, яка полягає в застосуванні пра-
цівниками як колективним суб’єктом засобів 
тиску на роботодавця, їх об’єднання, державу 
шляхом відмови від виконання передбаченої 
трудовим договором роботи з метою задово-
лення своїх трудо-правових вимог.

Отже, колективна форма самозахисту 
трудових прав працівників, а саме страйк, 

має важливе соціальне, економічне й  
політичне значення, а недосконалість пра-
вової регламентації в цій частині може при-
звести до нових порушень трудових прав 
працівників.

Наступною, уже юрисдикційною, ко-
лективною формою захисту трудових прав 
працівників є захист професійних спілок, їх 
об’єднань. Зазначимо, що професійні спілки 
в процесі захисту трудових прав працівників 
беруть активну участь, а саме реалізовують 
свою захисну функцію в певних формах. Ко-
лективною формою захисту трудових прав 
працівників є, на нашу думку, саме представ-
ництво професійними спілками інтересів 
працівників під час реалізації ними права на 
звернення за захистом своїх прав. Із цього 
приводу С.Я. Вавженчук вказує, що в трудо-
вому праві питання захисту трудових прав 
вирішується в процесі розгляду трудових 
спорів, тобто має характерний тільки йому 
процес та ознаки [10, с. 109].

Отже, на підставі вищевикладеного мо-
жемо констатувати специфічність такої 
колективної форми захисту трудових прав 
порівняно з іншими, зокрема в частині здій-
снення повноважень представника, що пови-
нно бути визначено вже не в чинному законі, 
а в новому Трудовому кодексі України, який 
створить уніфікований підхід до представни-
цтва професійними спілками у відносинах 
захисту в примирно-арбітражних процеду-
рах у судовому порядку.

Захист працівників в порядку нагляду й 
контролю за додержанням трудового зако-
нодавства юрисдикційними органами можна 
розглядати як особливу колективну форму 
захисту трудових прав працівників, адже за 
певних умов вона може стати й індивідуаль-
ною, про що ми вже зазначали. У юридичній 
літературі підкреслюється, що контроль і 
нагляд – це основні засоби забезпечення за-
конності й дисципліни в державному управ-
лінні; вони є факторами, що дисциплінують 
поведінку працівників під час виконання їх 
трудових обов’язків [11, с. 7]. До речі, саме 
на них акцентується увага в Кодексі законів 
про працю України [12] та проекті Трудового 
кодексу України [5]. Отже, нагляд і контроль 
як колективна форма захисту трудових прав 
працівників полягає переважно в прийнятті 
юридично значущих колегіальних рішень 
для забезпечення захисту колективних тру-
дових прав працівників. Остання колективна 
форма захисту трудових прав працівників – 
це захист працівників органами, створеними 
для порядку розгляду колективних трудових 
спорів (примирна комісія, трудовий арбі-
траж, Національна служба з посередництва 
та примирення та інші).
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Висновки

Можна зробити висновок, що принципи 
й види колективної форми захисту трудо-
вих прав працівників обумовлюються пра-
вовою природою порушених колективних 
трудових прав. Такі порушені права мають у 
будь-якому випадку бути захищеними, щоб 
належним чином засвідчити необхідність 
сприйняття інституту захисту в трудовому 
праві на практиці.

Класифікація й видова характеристика 
кожної колективної форми захисту трудо-
вих прав працівників залежить від умов ре-
алізації такої форми, обсягу повноважень 
суб’єктів захисту та їх властивостей. Зазна-
чимо, що поділ на види за суб’єктним кри-
терієм передбачає особливості прояву са-
мостійності кожного суб’єкта у відносинах 
захисту, допомагає відрізнити відповідаль-
ність роботодавця від фактичних трудових 
обов’язків працівників. Тому необхідно ін-
дивідуалізувати кожну колективну форму 
захисту трудових прав працівників – забез-
печити пріоритетність інтересів колективних 
перед індивідуальними.
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Постановка проблеми. Розвиток тру-
дового права, його експансія зумовлюють 
пошук нових шляхів удосконалення його 
структури як галузі права. Однак науковий 
пошук вирішення наявних теоретичних і 
практичних проблем, що виникають у меж-
ах правового простору, на сьогодні не задо-
вольняє всіх наявних та об’єктивно необхід-
них питань правового регулювання процесу 
праці.

Разом із тим галузь трудового права сьо-
годні потребує нового змістовного наповне-
ння. Це пов’язано з деформацією внутріш-
ньої побудови трудового права як галузі, що 
спричинило змістовні зміни в законодавстві, 
а відповідно, і утворення прогалин у ньо-
му. Тому актуальність нашого досліджен-
ня не викликає сумнівів, адже нерозривно 
пов’язана зі створенням принципово нового 
розуміння трудового права, функціонування 
його як єдиної та злагодженої системи право-
вих норм.

Стан дослідження. Питання напрямів 
вдосконалення структури трудового пра-
ва розглядалося багатьма науковцями у 
сфері трудового права, зокрема такими, як  
М.Й. Бару, В.В. Венедиктов, А.А. До-
бровольський, М.І. Іншин, В.В. Лазор,  
Л.І. Лазор, М.В. Лушнікова, П.Д. Пилипенко,  
С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, І.О. Про-
цевський, В.Г. Ротань, В.Н. Скобєлкін,  
Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та інші. Од-
нак потреба уваги науковців до цього дослі-
дження не зникла, а лише посилилася, що 
обумовлюється інтересом не тільки теоре-
тичним, а й практичним, зокрема вироблен-
ням методологічних рекомендацій для судо-
вої практики в частині розмежування норм 
окремих інститутів трудового права.

Метою статті є визначення основних на-
прямів вдосконалення структури галузі 
трудового права.

Виклад основного матеріалу. Першим 
напрямом удосконалення структури галузі 
трудового права є відхід від необґрунтованої 
диференціації норм. По-перше, у цьому ви-
падку може йти мова про перетворення ди-
ференціації в дискримінацію у сфері праці. 
Зокрема, це відбувається у випадку, коли до 
працівників з однаковим правовим статусом 
по-різному застосовуються гарантії у сфері 
реалізації їх права на працю. У чинному Ко-
дексі законів про працю України [1] не вка-
зується на заборону дискримінації, тобто сам 
термін не вживається. Однак у ч. 2 ст. 22 Ко-
дексу законів про працю України міститься 
дуже важлива норма, яка не допускає окре-
мих дискримінаційних заходів. Вважаємо, 
що закріплення відповідної норми, яке було 
здійснено в Законі України «Про засади за-
побігання та протидії дискримінації в Укра-
їні» [2], не відповідає специфіці трудових 
правовідносин і повинно бути відображено 
в проекті Трудового кодексу України. На 
нашу думку, у новий Трудовий кодекс Укра-
їни необхідно включити норму про заборону 
дискримінації в галузі праці й надати відпо-
відне визначення диференціації у сфері пра-
ці. Крім цього, підрозділом цього напряму 
вдосконалення структури трудового права 
повинно бути встановлення чітких меж ди-
ференціації правового регулювання, зокрема 
у сфері реалізації службово-трудових від-
носин працівників органів внутрішніх справ 
України [3, c. 34–36].

Розглядаючи єдність і диференціацію як 
принцип трудового права, О.Я. Лаврів зазна-
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чає, що розвиток законодавства про працю 
в сучасний період свідчить про наявність у 
ньому двох тенденцій. З одного боку, це усу-
нення невиправданої диференціації право-
вого регулювання окремих видів трудових 
і тісно пов’язаних із ними відносин, тобто 
розширення сфери єдності правового регу-
лювання; з іншого – це розширення сфери 
диференціації правового регулювання окре-
мих видів трудових відносин [4, c. 121–122].

Як слушно зауважує Я.А. Карасьов, пра-
во не може не враховувати об’єктивних об-
ставин, зумовлених специфікою галузей 
виробництва, професійними, статевими, 
віковими особливостями працівників, міс-
цезнаходженням підприємств тощо, які по-
требують особливого підходу до правового 
забезпечення умов праці. Усі ці обставини 
в підсумку призводять до відхилення від 
єдиних правил, що регулюють застосуван-
ня праці й вимагають спеціальних норм, які 
пристосовують загальні правові приписи до 
специфічних умов праці [5, c. 22].

Характеризуючи сучасну структуру 
українського трудового права як такого, що 
не є справедливим, оскільки дбає про інтер-
еси олігархічних кланів, академік Академії 
правових наук України В.Ф. Сіренко в моно-
графії «Інтереси та влада» вказує, що вигода 
від окремого закону для окремих олігархіч-
них груп може вимірюватися мільярдами до-
ларів. Ось чому йде невпинна видима й не-
видима боротьба за кожен проект закону, за 
кожне рішення парламенту [6, с. 335]. Зазна-
чимо, що відокремити в законодавстві можна 
тільки те, що відокремлюється в дійсності. 
Будова законодавства розуміється як систе-
ма лише тому, що вона є «зовнішнім виразом 
об’єктивно існуючої структури трудового 
права. Структура права виступає для зако-
нодавця як закономірність об’єктивного ха-
рактеру. Тому в його рішеннях щодо системи 
законодавства, його внутрішньої побудови 
неминуче виражається реальна, об’єктивно 
обумовлена потреба існування самостійних 
галузей права, підгалузей, інститутів, юри-
дичних норм. У процесі правотворчості зако-
нодавець має виходити з особливостей окре-
мих інститутів трудового права, своєрідності 
їх співвідношення один з одним. Однак уче-
ні-теоретики права зауважують, що структу-
ра права має відображатися в структурі зако-
нодавства, хоча між ними й існують суттєві 
розбіжності, що дозволяє говорити про від-
носну самостійність [7, c. 264–265].

Зрозуміло, що найповніше відображен-
ня структура трудового права знаходить у 
такому кодифікованому акті, як Кодекс за-
конів про працю України, проте наявність у 
цьому кодексі глави «Загальні положення» 

не можна розглядати як відповідну складову 
структури трудового права – Загальну части-
ну. Принциповим є те, що під час визначен-
ня цього напряму реформування структури 
галузі сучасного трудового права треба ви-
ходити передусім зі структури (видів, груп) 
суспільних відносин, які асоційовано форму-
ють предмет галузі.

Отже, наразі необхідно розрізняти дис-
кримінацію й диференціацію умов праці 
та для обґрунтованої диференціації вико-
ристовувати критерії й підстави, визначені 
трудовим законодавством і доктриною як 
загальнообов’язкові в межах галузі.

Система норм-пільг на практиці перетво-
рилася на «антипільги» з точки зору їх об-
ґрунтованості та ефективності. Особливо це 
відчули малозахищені верстви працівників: 
жінки, неповнолітні, особи похилого віку, 
інваліди та інші. Формуючи для них систему 
пільг і заохочень, законодавець встановлює 
певну систему обмежень для роботодав-
ців. Водночас, оскільки роботодавець є тією 
особою, яка пропонує роботу, вважаємо, що 
йому невигідно забезпечувати ті гарантії, які 
як обов’язок для нього встановлює держава.

На нашу думку, у цьому випадку знову 
ж таки потрібно відштовхуватися від дифе-
ренціації норм-пільг як складової принципу 
єдності й диференціації умов праці. Необ-
хідно враховувати те, що кожен працівник 
має індивідуальні здібності до певного виду 
праці, характер його роботи може вимага-
ти застосування різного обсягу фізичних та 
(або) інтелектуальних зусиль, умови праці є 
дуже шкідливими й важкими тощо [8, c. 192].  
З урахуванням вказаного зазначимо, що ди-
ференціація здійснюється різними правови-
ми способами: шляхом включення в загаль-
ні законодавчі акти про працю спеціальних 
пільг стосовно тільки певної групи працівни-
ків (наприклад, у Кодексі законів про працю 
України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII є 
окремі глави «Праця жінок», «Праця моло-
ді»); прийняття спеціальних нормативно-
правових актів, що поширюють свою дію на 
окремі категорії працівників і створюють 
відповідні норми-пільги (наприклад, Поста-
нова Кабінету Міністрів України «Про умо-
ви оплати праці осіб, які працюють в гірських 
районах» від 11 серпня 1995 p. № 648 [9]); 
шляхом виключення можливості застосу-
вання деяких загальних норм законодавства 
про працю до певних категорій працівників 
(наприклад, на державних службовців не по-
ширюється норма про заборону звільнення 
працівника з ініціативи власника або упо-
вноваженого ним органу з мотивів досягнен-
ня пенсійного віку (ч. 2 ст. 11 Закону Украї-
ни «Про основні засади соціального захисту 
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ветеранів праці та інших громадян похилого 
віку в Україні» [10]), оскільки ст. 23 Зако-
ну України «Про державну службу» від 16 
грудня 1993 р. № 3721-XII встановлений гра-
ничний вік перебування на державній служ-
бі – 65 років). Тобто мова йде не тільки про 
«позитивну» диференціацію (встановлення 
пільг, переваг, додаткових гарантій тощо), а й 
про «негативну» (встановлення деяких обме-
жень, вилучень із чинного законодавства про 
працю щодо окремих категорій працівників). 
Вважаємо, що на рівні проекту Трудового 
кодексу України треба передбачити такі ха-
рактеристики у визначенні диференціації, 
адже воно повинно стати універсальним для 
всіх категорій працівників і провести ревізію 
норм-пільг.

У зв’язку із цим пропонуємо перевести 
низку пільг працівників на страховий прин-
цип, зменшити кількість норм-пільг, які 
зараз є неактуальними, та в результаті роз-
робити механізми страхування зайнятості 
працівників.

Новим є положення ст. 284 проек-
ту Трудового кодексу України [11], що 
вводить термін «працівник із сімейними 
зобов’язаннями», під яким маються на увазі 
мати, батько, опікун, піклувальник, а в дея-
ких випадках, передбачених кодексом, – ін-
ший член сім’ї. Це нововведення фактично 
замінює термін «жінка», який використову-
вали в Кодексі законів про працю України.

Проект Трудового кодексу України фак-
тично дозволяє одночасне користування 
пільгами, наданими працівникам із сімейни-
ми зобов’язаннями, як працюючим матерям, 
так і працюючим батькам (за умови наявнос-
ті дітей та одночасної роботи батька й мате-
рі). Незрозуміло, чи є цей факт упущенням 
розробників проекту або свідомою спробою 
досягти таким чином гендерної рівності. Не-
зрозуміло також, як ці норми проекту Тру-
дового кодексу України будуть застосовува-
тися на практиці, особливо якщо працюють 
мати й батько (кваліфікуються як працівни-
ки із сімейними зобов’язаннями) на одного 
роботодавця.

Висновки

Проект Трудового кодексу України все 
ще вимагає ретельного доопрацювання. Од-
ним із його недоліків є формулювання ч. 2 ст. 
118. У чинній редакції ця частина, з одного 
боку, забороняє звільняти одиноких матерів 
із дітьми до 15 років, за винятком випадків 
ліквідації роботодавця, а з іншого – збільшує 
перелік підстав для звільнення одиноких ма-
терів: усе, що перераховано в ст. 104 проекту 
Трудового кодексу України (невиконання 
або неналежне виконання працівником своїх 

обов’язків). За такого трактування втрача-
ється сенс загальної заборони на звільнення 
одиноких матерів, який закріплений на по-
чатку статті і який є копією положень чин-
ного Кодексу законів про працю України. 
З тексту проекту незрозуміло, чи є подібне 
формулювання цілеспрямованою дією або 
помилкою, проте однозначно можна погоди-
тися, що подібна норма погіршує становище 
працюючих матерів-одиначок [12, c. 35].

Простежується невідповідність встанов-
леного граничного віку дітей, після досяг-
нення якого батько (працівник із сімейними 
зобов’язаннями) втрачає право на додаткові 
права, оскільки проект використовує в дея-
ких місцях вік 14 років, а в деяких –15. Та-
кож у силу перенесення статей Кодексу за-
конів про працю України в Трудовий кодекс 
України в останньому немає послідовного 
застосування нового терміна «працівник із 
сімейними зобов’язаннями», а замість цього 
вживається термін «жінки, які мають дітей». 
Усе ж необхідно відзначити якісне поліп-
шення в нормативному регулюванні порів-
няно із чинним законодавством. У цілому 
можна резюмувати, що за системного підхо-
ду до документа й усунення недоліків про-
ект Трудового кодексу України не погіршує 
становище працюючих жінок порівняно з 
поточним законодавством. Проте, як завжди 
буває в нашому житті, важливішим є право-
застосування, ніж правотворчість.
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КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЖИМУ РОБОЧОГО ЧАСУ

У статті здійснено класифікацію режимів робочого часу. Комплексно проаналізовано кожен зі 
структурних елементів класифікації. Доведено необхідність класифікації режиму робочого часу на 
загальний і спеціальний.

Ключові слова: робочий час, режим робочого часу, загальний режим робочого часу, спеціаль-
ний режим робочого часу, класифікація режиму робочого часу.

 З. Малишевська, 2016

Постановка проблеми. Важливість упо-
рядкування режиму робочого часу зумов-
люється необхідністю його узгодження із 
сучасними тенденціями розвитку трудових 
відносин на теренах України, що проявля-
ється в обов’язку дотримуватись режиму ро-
бочого часу. Дотримання режиму робочого 
часу, закріпленого та здебільшого регульо-
ваного на локальному рівні з урахуванням 
специфіки діяльності підприємства, має 
сприяти ідентифікації трудових правовідно-
син. Тобто актуальність теми дослідження 
обумовлюється виявленням оптимального 
балансу між робочим часом та часом відпо-
чинку через режим робочого часу.

Стан дослідження. Проблематиці ви-
значення класифікації режимів робочого 
часу більшою чи меншою мірою приділяли 
увагу такі науковці, як М.Г. Александров,  
Н.Б. Болотіна, В.М. Венедіктов, Л.Я. Гінцбург,  
В.В. Глазирін, М.І. Гордієнко, С.В. Дріжча-
на, В.В. Жернаков, В.В. Лазор, Л.І. Лазор,  
Р.З. Лівшиць, В.І. Нікітінський, Ю.П. Орлов-
ський, О.С. Пашков, О.І. Процевський,  
О.В. Смирнов, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко. 
Однак, незважаючи на вагомий внесок уче-
них, питання встановлення загальновизна-
ного змісту режимів робочого часу, а також їх 
єдиної класифікації залишаються остаточно 
не вирішеними, багато аспектів потребують 
подальшого вивчення й удосконалення. Ак-
туальність і важливість проблематики класи-
фікації режиму робочого часу з урахуванням 
усіх структурних елементів набуває комплек-
сного науково-теоретичного значення.

Метою статті є здійснення класифікації 
режиму робочого часу.

Виклад основного матеріалу. Режим  
робочого часу може бути загальним або спе-
ціальним.

Загальний режим робочого часу класифі-
кується на такі види: а) п’ятиденний і шес-
тиденний робочий тиждень; б) сумований 
облік робочого часу.

Розглянемо більш детально п’ятиденний 
та шестиденний робочий тиждень. Варто 
зазначити, що законом встановлена трива-
лість робочого часу реалізується протягом 
кожного робочого дня. З огляду на це норма 
робочого дня за п’ятиденного чи шестиденно-
го робочого тижня не повинна перевищувати 
встановлену трудовим законодавством нор-
му [1]. Режим робочого часу необхідно роз-
глядати також як елемент трудових право-
відносин, що проявляється через взаємодію 
між суб’єктами трудового права, які мають 
взаємні права й обов’язки [2, с. 665]. Тобто 
необхідно узгоджувати інтереси суб’єктів 
трудових правовідносин для досягнення ре-
зультативного режиму робочого часу на під-
приємстві.

А.О. Савченко зауважує, що робочий час 
не може бути безмежним, він завжди коли-
вається між фізичними й соціальними меж-
ами. З огляду на це нормальною визнається 
тривалість праці впродовж дня, тижня, яка 
не завдає шкоди нормальному існуванню та 
розвитку людини [3, с. 75]. Учений у своєму 
трактуванні оперує багатьма аспектами, які 
визначають важливість регулювання режи-
му робочого часу. Так, А.О. Савченко відо-
бражає своє твердження крізь призму акту-
альності та структурної важливості з огляду 
на фізичні й соціальні параметри праці пра-
цівника.

На думку багатьох дослідників, норма 
робочого часу визначається робочими днями 
чи робочими тижнями; у свою чергу остан-
нє передбачає встановлення законом або 
на його підставі тривалості робочого часу в 
межах календарного тижня [4, с. 270]. До-
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цільно зазначити, що найбільш поширеним 
є п’ятиденний робочий тиждень із двома ви-
хідними днями. З огляду на загальну норму 
тривалості робочого тижня (40 годин) робо-
чий день може тривати 8 годин щоденно [1]. 
Таким чином, щоденна тривалість роботи 
має визначатись на локальному рівні робо-
тодавцем за погодженням із профспілковим 
представником підприємства чи організації.

Згідно з положеннями ст. 52 Кодексу за-
конів про працю України (далі – КЗпП) на 
підприємствах, на яких недоцільним є за-
провадження п’ятиденного робочого тижня, 
встановлюється шестиденний з одним вихід-
ним днем [1]. З наведеного можна зробити 
висновок, що п’ятиденний чи шестиденний 
робочий тиждень встановлюється робото-
давцем з урахуванням специфіки роботи.

Отже, тривалість часу, що визначається 
як робочий упродовж тижня, має встанов-
люватись на рівні локального спрямування 
та передбачати режим загального чи спеці-
ального робочого часу. Для запроваджен-
ня одного з режимів робочого часу в межах 
трудових правовідносин, які виникають між 
суб’єктами трудового права на підставі укла-
дення між ними трудового договору з приво-
ду використання найманої праці працівника, 
необхідно враховувати й обговорювати до-
цільність його запровадження, враховуючи 
специфіку галузі, у якій здійснює діяльність 
підприємство.

Проаналізуємо детально сумований об-
лік робочого часу. Представлений загальний 
режим робочого часу передбачає фіксацію 
виходу працівника на роботу та отримання 
відомостей про фактично відпрацьований 
час кожним працівником. Саме завдяки здій-
сненню обліку часу, що визначається робо-
чим, важливим складником є дотримання 
роботодавцем і працівниками нормативів ро-
бочого часу та організації оплати праці пра-
цівників. Обліку у відповідних облікових до-
кументах підлягає відпрацювання [5, с. 108]. 
У документах, призначених для обліку робо-
чого часу, мають відображатись час виконан-
ня працівником роботи та час відпочинку. 
Під час режиму, що базується на тижневому 
обліку робочого часу, тривалість щоденної 
роботи визначається графіком та може бути 
неоднаковою в різні дні тижня.

За щоденного обліку підраховується 
робочий час протягом кожного дня із вста-
новленням однакової тривалості кожного 
трудового дня. А підсумований облік за-
проваджується на безперервно діючих під-
приємствах, де за умовами виробництва не 
може бути дотримано щоденну тривалість 
робочого часу, проте за обліковий період така 
тривалість не має перевищувати нормальну 

кількість робочих годин (ст. ст. 50, 51 КЗпП) 
[1]. Цей вид обліку як загальний режим ро-
бочого часу, згідно з положеннями ст. 61 
КЗпП, застосовується переважно для пра-
цівників таких галузей, як транспорт, будів-
ництво, комунальна сфера [1]. Отже, якщо 
розраховувати норми часу, що визначається 
як робочий відповідно до положень, перед-
бачених спеціальним режимом, а саме облі-
ком, необхідно розуміти, що до цього періоду 
не належить час, упродовж якого працівник 
звільняється від виконання обов’язків трудо-
вого характеру зі збереженням місця роботи 
(наприклад, за відпустки, яка є щорічною, 
або отримання відпустки у зв’язку з навчан-
ням норма робочого часу зменшується на 
кількість годин з урахуванням невиконання 
трудової функції).

Таким чином, коли виробнича діяльність 
підприємства та низка технологічних умов 
дають можливість встановлювати робочий 
день у межах законодавчої тривалості, цей 
вид обліку не застосовується, оскільки він 
передбачається законом як виняток із пра-
вил. Варто зазначити, що суб’єктам трудо-
вого права може бути встановлено підсумо-
ваний облік робочого часу з урахуванням 
щотижневих днів для відпочинку, і ці дні від-
раховуються в графіку змінності від загаль-
ної кількості вільних від роботи днів.

Спеціальний режим робочого часу кла-
сифікується на такі види: а) ненормований 
робочий день; б) перервний робочий час;  
в) гнучкий графік роботи; г) вахтовий метод 
організації роботи.

Розглянемо більш детально ненормова-
ний робочий день. Зауважимо, що основним 
критерієм для ненормованого робочого дня 
називалося збільшення обсягу роботи. Так, 
М.Г. Александров визначав ненормований 
робочий день як день, що обмежується не в 
часі, а обсягом роботи [6, с. 203–204]. Учений 
наголошує на збільшенні робочого часу із 
суттєвим збільшенням трудових обов’язків. 
Е.А. Панов ненормований робочий день роз-
глядає як необмежену тривалість встановле-
ної кількості годин, що визначається обсягом 
роботи [7, с. 56]. Автор виділяє цей вид режи-
му як певну часову категорію з урахуванням 
трудових завдань на підприємстві, що у свою 
чергу впливає на запровадження спеціально-
го режиму робочого часу.

Доцільно зазначити, що в наукових колах 
тривають дискусії з приводу правової при-
належності ненормованого робочого часу. 
Більшість учених наголошують на тому, що 
ненормований робочий час варто розгляда-
ти як режим робочого часу. Цікаву думку 
щодо дослідження цього поняття наводить 
В.В. Жернаков, вказуючи, що ненормований 
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робочий день – це особливий режим робочо-
го часу, передбачений для певної категорії 
працівників у випадках неможливості нор-
мування часу, і в разі потреби ці працівники 
мають виконувати трудові обов’язки понад 
норму робочого часу. Науковець наголошує, 
що це не є надурочною роботою та додатко-
во не оплачується [8, с. 166–167]. Як бачимо, 
В.В. Жернаковим виділено широкий спектр 
особливостей сутності ненормованого робо-
чого дня та враховано всі найбільш актуальні 
складові цього поняття.

Режим ненормованого робочого дня, 
відповідно до Рекомендацій про порядок 
надання працівникам з ненормованим ро-
бочим днем щорічної додаткової відпустки 
за особливий характер праці, затверджених 
Наказом Міністерства праці та соціальної 
політики України від 10 жовтня 1997 p. № 7, 
встановлюється для певної категорії праців-
ників у разі неможливості нормування часу 
трудового процесу [9]. З огляду на положен-
ня наведеного нормативно-правового акта 
трудова діяльність працівників визначається 
колом обов’язків і навантаженням. Таким 
чином, за необхідності ця категорія праців-
ників виконує роботу понад норму тривалос-
ті робочого часу.

На працівників із ненормованим робо-
чим днем поширюється встановлений на під-
приємстві чи установі режим робочого часу, 
у зв’язку із цим власник не має права систе-
матично залучати працівників, які працюють 
згідно з особливостями цього режиму, до 
роботи понад встановлену тривалість робо-
чого часу. Незважаючи на це, обов’язки пра-
цівника як суб’єкта трудових правовідносин 
мають бути декларовані в трудовому догово-
рі або інших актах локального регулювання 
таким чином, щоб передбачалася можливість 
виконувати трудові завдання в межах нор-
мального робочого часу. Тобто ненормова-
ний робочий день може бути запроваджений 
на підприємствах різного масштабу й форми 
власності та має здійснюватись у межах за-
конодавчо встановлених норм юридичного 
характеру з відповідними правовими гаран-
тіями.

Режим перервного робочого часу запро-
ваджується за особливих умов і характеру 
праці. При цьому робочий день може бути 
поділений на частини з тією умовою, щоб 
сумарна тривалість праці не перевищувала в 
сукупності максимальну тривалість робочо-
го дня (ст. 60 КЗпП) [1]. Зазвичай цей режим 
застосовується для працівників, зайнятих 
у сфері обслуговування населення, у сіль-
ському господарстві, для водіїв тролейбусів, 
трамваїв [5, с. 110]. Питання про запрова-
дження режиму робочого часу залежить від 

специфіки галузі та визначається під час під-
писання колективного договору, у якому за-
кріплюється поділ робочого дня на частини. 
Такий поділ є доцільним з огляду на особли-
вості діяльності суб’єкта господарювання та 
передбачає перерву в роботі більше 2 годин, 
яка дає змогу кваліфікувати її як перерву для 
харчування та відпочинку.

Доцільно вказати, що обов’язки трудово-
го характеру працівники мають виконувати 
впродовж певного часу з дотриманням від-
повідного режиму через закріплення часових 
меж з огляду на локальне регулювання. За-
провадження раціонального режиму праці 
й відпочинку являє собою засіб підвищення 
продуктивного використання робочого часу 
та дає змогу створювати більшу кількість 
продукції за зменшених навантажень на пра-
цівника, який виконує роботу в межах під-
приємства. Отже, запровадження режиму ро-
бочого часу на підприємстві має відповідати 
інтересам суб’єктів трудових правовідносин 
[10, с. 11]. Таким чином, локальне регулюван-
ня режиму робочого часу має повною мірою 
відображати специфіку конкретного підпри-
ємства та установи, враховувати всі специ-
фічні особливості праці кожного працівника 
під час виконання конкретної роботи, тому 
режими роботи підприємства й працівників 
не завжди збігаються, що змушує роботодав-
ця застосовувати режими спеціального ха-
рактеру для врегулювання робочого часу на 
підприємстві.

Тобто аналізований спеціальний режим 
має обмежене коло дії та враховує галузь, у 
якій запроваджуються відмінні від звичай-
них умови на підприємстві, що передбачають 
найбільш повноцінне нормування робочо-
го часу. Варто зазначити, що саме робочий 
час являє собою сукупність правових норм, 
спрямованих на забезпечення працівникам 
часу відпочинку та закріплення міри праці. 
На цьому етапі розвитку трудових правовід-
носин регулювання режимів робочого часу 
відіграє надзвичайно важливу роль.

Гнучкий графік роботи необхідно роз-
глядати як спеціальний режим робочого часу 
для окремих працівників із передбаченим 
саморегулюванням тривалості робочого дня. 
Під час запровадження цього режиму має 
бути враховано максимальну тривалість ро-
бочого часу – не більше 10 годин, а час пере-
бування на підприємстві – не більше 12 годин 
разом із перервами [5, с. 112]. Обов’язковою 
умовою застосування режиму гнучкого робо-
чого часу є забезпечення точного обліку від-
працьованого часу, виконання встановленого 
виробничого завдання кожним працівником 
та дієвого контролю за найбільш повним і 
раціональним використанням робочого часу.
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Наказом Міністерства праці та соціаль-
ної політики України від 4 жовтня 2006 р. 
№ 359 затверджено Методичні рекомендації 
щодо встановлення гнучкого режиму робо-
чого часу [11]. У цьому документі закріплено 
рекомендації, які можуть бути застосовані в 
межах підприємств із метою більш продук-
тивного використання робочого часу та за-
собів виробництва. У цих рекомендаціях пе-
редбачено, що гнучкий режим переважно 
включає в себе підсумований облік робочого 
часу з необхідною вимогою відпрацювати 
працівником встановлену законодавством 
кількість годин в обліковому періоді.

Під час запровадження на локальному 
рівні гнучкого графіку роботи працівник 
має право самостійно регулювати як норми 
загальної тривалості, так і початок та кінець 
робочого дня, проте лише з урахуванням 
повною мірою кількості годин у межах об-
лікового періоду. Диференціація правового 
регулювання режиму часу, що є робочим, ви-
значається під час поєднання різних чинни-
ків об’єктивного та суб’єктивного характеру. 
Запровадження режиму гнучкого графіку 
роботи не зумовлює зміни в нормуванні й 
оплаті праці працівників та порядку нара-
хувань доплат і премій. Правовою підставою 
для встановлення гнучкого режиму робочого 
часу є положення КЗпП та Закону Украї-
ни «Про колективні договори і угоди» [12], 
у яких розкрито питання режиму роботи, 
тривалості робочого часу, що регулюється в 
межах колективного договору.

Гнучкий робочий час встановлюється 
в правилах внутрішнього трудового розпо-
рядку підприємства. Режим роботи гнучкого 
спрямування може встановлюватись за уго-
дою між працівником та роботодавцем як 
під час прийняття на роботу, так і згодом, у 
процесі трудових правовідносин. Отже, за-
стосування гнучкого робочого часу забезпе-
чує більш економне використання робочого 
часу, сприяє більш злагодженій трудовій 
діяльності на підприємстві та може визна-
чатися лише за згодою сторін трудового до-
говору. В основі запровадження саме цього 
спеціального режиму робочого часу має пе-
редбачатись точний облік часу, відпрацьова-
ного працівником у межах трудових завдань. 
Таким чином, переведення працюючої особи 
на такий режим можливе лише за її згодою 
та передбачає відповідне закріплення на рів-
ні підприємства з урахуванням термінів та 
умов застосування цього спеціального режи-
му робочого часу.

Останній різновид спеціального режиму 
робочого часу – режим із вахтовим ме-
тодом організації роботи, передбачений 
Основними положеннями про вахтовий ме-

тод організації робіт, затвердженими Поста-
новою Державного комітету СРСР із праці 
та соціальних питань, Секретаріату Всесо-
юзної центральної ради професійних спілок, 
Міністерства охорони здоров’я СРСР від 
31 грудня 1987 p. № 794/33-82 (у редакції 
від 17 січня 1990 p.) [13]. Обліковий період 
охоплює весь робочий час, час у дорозі та час 
відпочинку, який припадає на цей календар-
ний відрізок часу. Цей метод розглядається 
як форма організації роботи з урахуванням 
ресурсів трудового характеру за межами під-
приємства чи постійного проживання пра-
цівника, спрямовується на діяльність у меж-
ах виробничих процесів на підприємстві та 
організовується за допомогою підсумованого 
обліку робочого часу.

Тривалість вахти не може перевищувати 
1 місяць, а тривалість робочого дня не має пе-
ревищувати 10 годин. Роботодавець повинен 
створити для працівників соціально-побуто-
ві умови, забезпечити транспортом, спеціаль-
ним одягом та обслуговуванням медичного 
спрямування. Варто враховувати той факт, 
що за цього методу роботи запроваджуєть-
ся підсумований облік робочого часу з роз-
рахунку кварталу або місяця, проте часовий 
період не має перевищувати 1 рік. На робо-
тодавця покладається обов’язок вести облік 
робочого часу й відпочинку кожного праців-
ника, який працює вахтовим методом [14]. 
Вахтовий метод незамінний там, де виробни-
чі об’єкти значно віддалені від місця перебу-
вання базового підприємства, ускладнене бу-
дівництво об’єктів соціального призначення 
в місці роботи, а також спостерігається дефі-
цит трудових ресурсів, роботи проводяться в 
певних природно-кліматичних умовах.

Таким чином, цей метод є досить заста-
рілим з огляду на його регулювання поло-
женнями акта 1987 р. Тому в період рефор-
мування необхідно вдосконалити положення 
трудового законодавства та надати більш 
чіткі пояснення й формулювання вахтового 
методу організації роботи як спеціального 
режиму робочого часу на підприємствах чи 
організаціях.

Висновки

Отже, у процесі правового регулювання 
спеціальних режимів робочого часу через 
різні причини виникає низка проблем, які 
не були враховані під час нормотворчої ді-
яльності та є досить застарілими з огляду 
на швидкий розвиток трудових правовідно-
син. Дотримання прав працівників у процесі 
трудової діяльності є основним принципом, 
на якому базується правове регулювання 
в цілому. У сучасних умовах використан-
ня трудових ресурсів здійснюється на всіх 



86

2/2016
Т Р У Д О В Е  П Р А В О

ланках розвитку економічної, соціальної й 
господарської діяльності суспільства. Рівень 
реалізації прав суб’єктів трудових правовід-
носин слугує необхідною передумовою ста-
новлення й формування правової держави, 
адже права забезпечуються державними ін-
ститутами. Це означає, що держава повинна 
створювати належне соціально-правове се-
редовище для реалізації та захисту трудових 
прав громадян на законодавчо встановлені 
норми робочого часу, що передбачають роз-
криття як загальних, так і спеціальних режи-
мів робочого часу.
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In this article we classify working time regimes. Comprehensively analyzed each of the structural elements 
of the classification. The necessity of classification of working time on general and special.
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ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СИСТЕМИ  
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

У статті на основі наукових поглядів учених досліджено теоретичні підходи щодо тлумачен-
ня понять «система трудового права» та «система трудового законодавства». Надано авторське 
розуміння вказаних термінів. Наголошено, що система трудового права знаходить зовнішній прояв 
у системі трудового законодавства, внутрішня побудова й організація якої у свою чергу обумовлю-
ються наявністю системи трудового права. Доведено, що основною відмінністю структури системи 
трудового права від структури системи трудового законодавства є більш дрібна побудова першої.

Ключові слова: співвідношення, система трудового права, система трудового законодавства.

Постановка проблеми. Одним із питань, 
яке викликає якщо не найбільші, то дуже 
гострі дискусії в трудовому праві, виступає 
питання щодо співвідношення його системи 
із системою трудового законодавства. Вирі-
шення цієї проблематики дасть змогу в по-
дальшому надати додаткові обґрунтування 
щодо повної самостійності галузі трудового 
права як такої, якій притаманна як власна 
системна побудова, так і наявність харак-
терної лише для трудового права системи 
законодавства. Також варто погодитись із 
Г.І. Чанишевою, яка під час визначення те-
оретичних і практичних проблем правового 
регулювання колективних відносин у сфері 
праці наголошує на тому, що чітке розмеж-
ування системи трудового права й системи 
трудового законодавства має важливе зна-
чення для поступового входження України 
в європейський правовий простір. Нерідко 
дослідники та практики, які звертаються до 
системи права, називають галуззю права га-
лузь законодавства, і навпаки [1, с. 41–42].

Стан дослідження. Сутність понять сис-
теми трудового права та системи трудового 
законодавства була предметом досліджень 
В.І. Прокопенка, М.Й. Бару, Ю.Ю. Івчук,  
А.Я. Риженкової, Т.О. Коломоєць,  
Т.М. Ямненко, Н.М. Оніщенко, О.Ф. Скакун,  
Р.Б. Тополевського, О.В. Смирнова та бага-
тьох інших учених. Проте проблема співвід-
ношення зазначених понять, незважаючи на 
велику кількість досліджень, залишається 
дискусійною.

Мета статті – визначити, як співвідносять-
ся система трудового права та система тру-
дового законодавства України.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж 
перейти безпосередньо до розгляду питан-
ня співвідношення системи трудового права 
та системи трудового законодавства Украї-
ни, пропонуємо розглянути сутність зазна-
чених понять. Так, О.В. Смирнов систему 
трудового права тлумачить як сукупність 
юридичних норм, які являють собою єди-
не предметне ціле (галузь), з розподілом їх 
на окремі, відносно самостійні структурні 
утворення (інститути), а також на інші уста-
лені спільності норм, що мають менш ви-
значену структуру (підінститути) [2, с. 25].  
М.Й. Бару під системою трудового права розу-
міє внутрішню узгодженість норм галузі пра-
ва, яка забезпечує єдність цих норм [3, с. 29].  
Система трудового права України, як зазна-
чає В.І. Прокопенко, становить структуру 
взаємопов’язаних норм, які регулюють від-
окремлену сферу суспільних відносин – тру-
дові відносини. Ця сукупність норм встанов-
люється переважно державою в загальному 
порядку з метою врегулювання всіх відно-
син, що виникають із застосуванням праці в 
суспільному житті. У свою чергу це визначає 
численність правових норм, необхідність їх 
об’єднання в певні групи, а також створює 
певну систему правових норм [4, с. 29].

Поняття системи трудового права Укра-
їни, як стверджує Ю.Ю. Івчук, варто визна-
чити як об’єктивно обумовлене об’єднання 
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взаємопов’язаних, внутрішньо узгоджених, 
за предметною ознакою структурованих на 
підгалузі, інститути й підінститути право-
вих норм, покликаних регулювати трудові 
та тісно пов’язані з ними відносини [5]. На 
думку Ю.П. Дмитренка, система трудового 
права – це об’єктивно зумовлене об’єднання 
взаємопов’язаних, внутрішньо узгоджених 
правових норм, які розділені за різними 
структурними підрозділами та регулюють 
відокремлену сферу трудових і безпосеред-
ньо пов’язаних із ними суспільних відносин. 
Інакше кажучи, це науково обґрунтована 
внутрішня побудова трудового права, що по-
лягає в розподілі правових норм за змістом 
на загальну та особливу частини, а також на 
структурні підрозділи за предметною озна-
кою їх регламентації [6, с. 55].

Заслуговує на увагу позиція А.Я. Рижен-
кова, відповідно до якої система трудового 
права – це сукупність юридичних норм, що 
утворюють єдине предметне ціле (галузь) з 
їх одночасним внутрішнім поділом на від-
носно самостійні та взаємопов’язані струк-
турні утворення (інститути) і їх частини 
(субінститути) [7]. Для системи трудового 
права характерна предметна спрямованість, 
яка полягає в тому, що дія її елементів спря-
мовується конкретно на трудові відносини 
(суспільні відносини, що виникають між ро-
ботодавцем і працівником у результаті укла-
дення між ними трудового договору) та на 
все, що з ними тісно пов’язується.

Таким чином, система трудового права –  
це обумовлене об’єктивними факторами 
об’єднання сукупності предметно пов’язаних 
і внутрішньо узгоджених норм трудового 
права, які класифікуються (згруповуються) 
на відповідні інститути залежно від специфі-
ки тих аспектів трудових і тісно пов’язаних із 
ними відносин, що регулюються цими право-
вими нормами.

У свою чергу система законодавства 
може визначатись як цілісний і погоджений 
комплекс законодавчих актів, у яких нор-
мативні приписи розділяються залежно від 
предмета регулювання за галузями та інсти-
тутами законодавства [8, с. 369]. Окрім цьо-
го, як зауважує А.І. Граціанов у досліджені, 
присвяченому систематизації й уніфікації 
законодавства та розвитку правової системи 
України, законодавство – це форма існуван-
ня насамперед правових норм, засіб надання 
їм визначеності й об’єктивності, їх організа-
ція та об’єднання в нормативно-правові акти. 
Однак система законодавства – це не просто 
сукупність таких актів, а їх диференційована 
система, заснована на принципах суборди-
нації й координування її структурних ком-
понентів [9, с. 61]. Також під час вивчення 

теорії, досвіду та практики застосування ад-
міністративного примусу в публічному праві 
України Т.О. Коломоєць дійшла висновку 
щодо того, що система законодавства – це ба-
гатогранне утворення з досить специфічною 
конструкцією, яка складається із сукупності 
законодавчих актів та окремих норматив-
них приписів, які розподіляються залежно 
від об’єкта регулювання на галузі, підгалузі 
й інститути законодавства [10, с. 60]. Як за-
уважує Т.М. Ямненко під час визначення 
фінансового права як галузі права, навчаль-
ної дисципліни та науки, під системою зако-
нодавства необхідно розуміти внутрішньо й 
зовнішньо організовану цілісність, що скла-
дається з усіх нормативно-правових актів 
держави та володіє єдністю змісту й способів 
його вираження, диференційовану на галузі, 
підгалузі та інститути, що забезпечує поря-
док у нормативному регулюванні суспільних 
відносин і доступ до наявної в нормативному 
масиві інформації [11, с. 98].

З приводу наведених визначень поняття 
«система законодавства» зазначимо, що вони 
певною мірою схожі з визначенням джерел 
права. Водночас поняття «джерела права» та 
«система законодавства» в жодному разі не 
можна ототожнювати. Джерела права, у тому 
числі й трудового, є більш широкою катего-
рією, ніж система законодавства, оскільки 
включає його у свій склад. Окрім власне сис-
теми законодавства, до джерел права входять 
також інші складники, наприклад судовий 
прецедент і правовий звичай. У цьому кон-
тексті варто підтримати Р.Б. Тополевсько-
го, який у дослідженні, присвяченому ви-
значенню особливостей системних зв’язків 
юридичних джерел права, підкреслює, що 
в аспекті Конституції України 1996 року та 
проголошення принципу верховенства права 
прийняття нового Цивільного кодексу Укра-
їни, який передбачає повноправне функціо-
нування такого джерела права, як правовий 
звичай, навряд чи є виправданим ототожнен-
ня системи джерел права та системи законо-
давства [12, с. 75].

Отже, система трудового законодавства 
може бути визначена як сукупність чинних 
законів, міжнародно-правових актів, ратифі-
кованих Верховною Радою України (або ле-
галізованих іншим способом), і підзаконних 
нормативно-правових актів, які розташову-
ються в ній з огляду на їх субординаційні та 
координаційні зв’язки, а також конкретних 
трудових і пов’язаних із ними правовідно-
син, які регулюють загальнообов’язкові при-
писи, що містяться в їх складі.

Розглядаючи співвідношення системи 
трудового права й системи трудового законо-
давства, варто навести загальновизнану по-
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зицію, що вони співвідносяться як форма та 
зміст. Так, законодавство держави – це фор-
ма життя «законодавства права», тобто пра-
ва, яке сформувалось у суспільстві та сфор-
мульоване (санкціоноване й деталізоване) 
вищим органом законодавчої влади. Якщо 
поняття системи права характеризує сутніс-
ну внутрішню сторону права – його зміст, то 
поняття системи законодавства відображає 
основну зовнішню сторону права [8, с. 369]. 
Окрім цього, наголосимо, що система права 
виступає як один із найважливіших чинни-
ків, які визначають побудову й розвиток сис-
теми законодавства, розкриваючи об’єктивно 
існуючі закономірності суспільного розви-
тку. Юридичні норми певних галузей права є 
будівельним матеріалом, з якого складається 
та чи інша конкретна галузь законодавства 
[9, с. 61]. Система права, відповідно до його 
змісту, – це внутрішня структура права, що 
відповідає характеру суспільних відносин, 
які підлягають урегулюванню. Система за-
конодавства – це зовнішня форма права, 
що виражає побудову його джерел, тобто 
систему нормативно-правових актів. Як за-
уважує Н.М. Оніщенко, під час визначення 
теоретико-методологічних засад формуван-
ня й розвитку правової системи право не 
існує без законодавства, а законодавство в 
широкому його розумінні – це саме право  
[13, с. 94]. Якщо погодитись із наведеною 
позицією, між досліджуваними категоріями 
можна ставити знак рівності.

Водночас вважаємо, що ототожнення 
законодавства (хоча б у найширшому його 
розумінні) з правом не є правильним. Яскра-
вим прикладом відмінностей між наведени-
ми категоріями є співвідношення таких за-
гальноправових принципів, як верховенство 
закону (законність) і верховенство права. 
Як справедливо із цього приводу зауважує  
О.Ф. Скакун, більшість учених України ви-
ходять із того, що принцип верховенства пра-
ва не можна зводити до принципу верховен-
ства закону. Аргументом на користь цього 
справедливого судження слугує розуміння 
права як широкого явища, яке не міститься 
винятково в законах і підзаконних актах, а 
втілюється в інших формах (джерелах) права 
й закладається в невідчужуваних природних 
правах людини, спрямовуючись на захист 
базових цінностей, якими є гідність людини, 
свобода та рівність [8, с. 13].

Більше того, Конституційний Суд Укра-
їни в Рішенні у справі за конституційним 
поданням Верховного Суду України щодо 
відповідності Конституції України (консти-
туційності) положень статті 69 Кримінально-
го кодексу України (справа про призначення 
судом більш м’якого покарання) від 2 лис-

топада 2004 року № 15-рп/2004 постановив, 
що верховенство права – це панування права 
в суспільстві, що вимагає від держави його 
втілення в правотворчу й правозастосовну 
діяльність, зокрема в закони, які за своїм 
змістом мають визначатися насамперед іде-
ями соціальної справедливості, свободи, рів-
ності тощо. Одним із проявів верховенства 
права є те, що право не обмежується законо-
давством як однією з його форм, а включає 
також інші соціальні регулятори, зокрема й 
норми моралі, традиції, звичаї тощо, легіти-
мовані суспільством і зумовлені історично 
досягнутим культурним рівнем суспільства. 
Усі елементи права об’єднуються якістю, що 
відповідає ідеології справедливості, ідеї пра-
ва, яка значною мірою дістала відображення 
в Конституції України. Таке розуміння права 
не дає підстав для його ототожнення із зако-
ном, який іноді може бути несправедливим, 
у тому числі обмежувати свободу та рівність 
особи [14]. Таким чином, система трудового 
права знаходить зовнішній вияв у системі 
трудового законодавства, внутрішня побудо-
ва й організація якого у свою чергу обумов-
люється наявністю системи трудового права. 
У такому разі наведені поняття співвідно-
сяться як форма та зміст.

Окрему увагу в контексті досліджува-
ного питання варто звернути на співвідно-
шення структури системи трудового права 
та структури системи трудового законодав-
ства. Так, система трудового законодавства 
характеризується складом, співвідношенням 
і внутрішньою побудовою джерел трудового 
права (законів, указів, постанов тощо). На 
відміну від системи трудового права, яка ві-
дображає взаємозв’язок правових норм і по-
діл їх на правові інститути, система трудово-
го законодавства являє собою взаємозв’язок 
і поділ джерел права. Таким чином, система 
трудового законодавства – це об’єктивний 
розподіл та встановлення ієрархії норматив-
но-правових актів, які регулюють трудові й 
тісно пов’язані з ними відносини [15, с. 69]. 
Система трудового законодавства, на від-
міну від системи трудового права, що міс-
тить правові норми, являє собою сукупність 
пов’язаних ієрархією та підпорядкованістю 
нормативно-правових актів про працю, які 
взаємодіють між собою як у цілому, так і в 
структурних частинах, а також регламен-
тують суспільні відносини, що належать до 
предмета трудового права. Система трудово-
го права закріплюється насамперед у Кодек-
сі законів про працю України (далі – КЗпП 
України). Проте вся складність полягає в 
тому, що система трудового права вийшла за 
межі тієї структури, яку відображено в КЗпП 
України [1, с. 41]. Структура системи трудо-
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вого права є багаторівневою та складається 
із чотирьох рівнів: структури окремої норми 
права, структури підінституту, структури ін-
ституту, структури підгалузі.

Трудове право України – це функціо-
нальна система: окремі її підрозділи уосо-
блюються у зв’язку з тими функціями, які 
вони здійснюють у процесі регулятивного 
впливу на суспільно-трудові відносини. Цим 
структурним елементам трудового права 
притаманні особливі функції. Якщо функ-
ції правових норм полягають у забезпеченні 
конкретизованого й деталізованого закрі-
плення загальних масштабів (етапів) пове-
дінки учасників трудових і тісно пов’язаних 
із ними відносин, їх прав, обов’язків та га-
рантій, то на інших, більш високих рівнях 
системи трудового права здійснюються 
функції, які забезпечують юридичну узго-
дженість правового впливу, цілісне, єдине 
регулювання суспільно-трудових відносин. 
Кожний рівень структури системи трудового 
права, згідно з особливостями здійснюваних 
функцій, має власну композицію, власний 
закон зв’язку елементів, що утворюють цей 
підрозділ. Окремій нормі права притаманне 
поєднання таких елементарних частин, як гі-
потеза й диспозиція, гіпотеза та санкція. На 
наступних рівнях поєднуються в єдині комп-
лекси регулятивні, охоронні, дефінітивні та 
деякі інші норми. Для найвищого рівня – га-
лузі трудового права – характерне складне 
поєднання підгалузей, інститутів, підінсти-
тутів і норм права [5, с. 63–64].

Отже, аналіз наведеного свідчить, що 
основною відмінністю структури системи 
трудового права від структури системи тру-
дового законодавства є більш дрібна побудо-
ва першої. Так, структура системи трудового 
права починатиметься з норми права, що ре-
гулює трудові й пов’язані з ними правовід-
носини. У своїй сукупності норми трудового 
права, які регулюють однотипні суспільні 
відносини, утворюватимуть правові інститу-
ти трудового права, які в подальшому явля-
тимуть собою більш складні його елементи. 
Тоді як основним і первинним структурним 
елементом системи законодавства виступа-
тиме нормативно-правовий акт. Водночас 
конкретні приписи, що входять у систему 
трудового права, знаходитимуть відображен-
ня в положеннях трудового законодавства, 
що у своїй сукупності, як уже зазначалося, 
утворюватимуть його систему.

Висновки

Таким чином, трудове законодавство вар-
то розуміти в його широкому сенсі як сукуп-
ність чинних законів України, міжнародно-
правових актів, ратифікованих Верховною 

Радою України або легалізованих в інший 
спосіб, а також підзаконних нормативно-
правових актів (вищих і виконавчих органів 
влади, органів місцевого самоврядування). У 
свою чергу система трудового законодавства 
може визначатись як сукупність наведених 
законодавчих актів, які розташовуються в 
ній з огляду на їх субординаційні та коорди-
наційні зв’язки, а також конкретні трудові й 
пов’язані з ними правовідносини, які регу-
люють загальнообов’язкові приписи, що міс-
тяться в їх складі.

Система трудового права знаходить зо-
внішній вияв у системі трудового законодав-
ства, внутрішня побудова й організація якого 
у свою чергу обумовлюється наявністю сис-
теми трудового права. У такому разі наведені 
поняття співвідносяться як форма та зміст. 
При цьому навіть за сприйняття законодав-
ства в найширшому значенні його не можна 
прирівнювати до категорії «право», оскіль-
ки воно є найбільш широким поняттям, ви-
значає основи формування законодавства. 
Основною відмінністю структури системи 
трудового права від структури системи тру-
дового законодавства є більш дрібна побу-
дова першої. Первинним елементом системи 
трудового права буде його норма, тоді як 
первинним елементом системи трудового за-
конодавства буде нормативно-правовий акт, 
що входить до його складу.
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В статье на основе научных взглядов ученых исследованы теоретические подходы к толкованию 
понятий «система трудового права» и «система трудового законодательства». Предоставлено ав-
торское понимание указанных терминов. Отмечено, что система трудового права находит внешнее 
проявление в системе трудового законодательства, внутреннее устройство и организация которой 
в свою очередь обуславливаются наличием системы трудового права. Доказано, что основным от-
личием структуры системы трудового права от структуры системы трудового законодательства 
является более мелкое построение первой.

Ключевые слова: соотношение, система трудового права, система трудового законодательства.

On the basis of scientific views of scientists studied the theoretical approaches to the interpretation of the 
concepts of “labor law system” and “system of labor law”. Courtesy of the author’s understanding of these 
terms. It is noted that the system of labor law is the outward manifestation of the system of labor legislation, 
the internal structure and organization which in turn are caused by the presence of the labor law system. It is 
proved that the main difference between the structure of the system of labor law on the structure of labor law 
system is a small building of the first.

Key words: ratio, system of labor law, system of labor legislation.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАН-
НЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА 
УМОВА РОЗБУДОВИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 
ДЕРЖАВИ

Трудові права є одними з фундаментальних соціально-економічних прав людини та громадяни-
на. Жодна держава, яка позиціонує себе як демократична, правова й соціальна та сповідує цінності 
громадянського суспільства, не може нехтувати зазначеною категорією прав людини. Тому одним із 
першочергових завдань у цьому напрямі є створення якісної нормативно-правової бази, адже саме 
норми права лежать в основі механізму правореалізації в трудовому праві. Низький рівень ефек-
тивності правозастосовної діяльності може завдати суттєвої шкоди як окремим суб’єктам, так і 
суспільству в цілому. У статті визначено сутність ефективності правозастосовної діяльності та 
досліджено шляхи підвищення ефективності застосування норм трудового права.

Ключові слова: механізм реалізації права, трудові відносини, правозастосовна діяльність, ефек-
тивність, правотворчість, розподіл компетенцій між суб’єктами, професійна та правова культура, 
правосвідомість, удосконалення нормативно-правової бази, соціальне середовище.

 Н. Обушенко, 2016

Постановка проблеми. Однією з 
обов’язкових умов розбудови демократичної, 
правової соціальної держави з розвиненим 
громадянським суспільством є всебічне вдо-
сконалення механізму реалізації права. Осо-
бливо гостро стоїть питання вдосконалення в 
усіх найбільш важливих сферах суспільного 
життя такої форми правореалізації, як право-
застосування. Адже низький рівень ефектив-
ності правозастосовної діяльності може за-
вдати суттєвої шкоди як окремим суб’єктам, 
так і суспільству в цілому.

Неякісний та неефективний правозас-
тосовний процес поступово виливається в 
негативне ставлення людей до влади, у зни-
ження рівня довіри до неї; населення пере-
стає вірити в здатність влади ефективно ке-
рувати суспільними процесами, що у свою 
чергу може призвести до появи дисбалансу 
в усій системі суспільно-державних відно-
син. З огляду на це перед державою постає 
важливе питання, сутність якого полягає 
в організації й налагодженні правозасто-
совної системи таким чином, щоб рівень її 
ефективності максимально відповідав на-
гальним потребам суспільства, забезпечу-
вав його стабільний розвиток і гарантував 
надійний захист. З огляду на мінливість і 
динамізм суспільних відносин постійне під-
вищення ефективності правозастосовної 

діяльності, зокрема й у сфері трудових від-
носин, має перетворитись на безперервний 
процес.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вивченням сутності правозастосування 
як особливої форми реалізації норм права 
займались такі науковці, як С.С. Алексєєв, 
В.М. Горшеньов, В.В. Лазарєв, М.Ф. Орзіх, 
О.Ф. Скакун, Л.С. Явич, П.О. Недбайло, 
М.С. Строгович, Ф.А. Григорьєв, М.І. Мату-
зова, О.В. Малько та інші.

Метою статті є розкриття шляхів підви-
щення ефективності застосування норм 
трудового права, а також визначення, що 
саме являє собою ефективність, з’ясування 
форм її прояву або, навпаки, відсутності.

Виклад основного матеріалу. У «Вели-
кому тлумачному словнику сучасної укра-
їнської мови» термін «ефективність» ви-
значається як характеристики якого-небудь 
об’єкта, що відображають його суспільну 
корисність, продуктивність та інші позитив-
ні якості. У свою чергу «ефективний» – це 
такий, що приводить до настання потрібних 
наслідків, результатів [1, c. 358].

З наведеного визначення можна зроби-
ти висновок, що ефективність нерозривно 
пов’язується з досягненням поставленої 
мети чи виконанням запланованих завдань.
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У юридичній літературі питання про 
ефективність правозастосовної діяльності 
пов’язується, як правило, з питанням про 
ефективність правових норм. Правозасто-
сування виступає засобом для досягнення 
цілей, які стоять перед правовою нормою. 
Ці цілі підпорядковуються загальним ці-
лям правового регулювання правовідно-
син. Отже, ефективність правозастосовних 
актів може оцінюватись лише за ступенем 
досягнення тих же соціальних цілей, на які 
спрямовується ефективність правових норм  
[2, c. 172–173].

Наголосимо, що деякі дослідники з при-
воду ефективності правозастосовної діяль-
ності вказують, що в правозастосовній діяль-
ності існують власні, самостійні цілі, відмінні 
від цілей застосовуваних норм [3, c. 91]. Од-
нак, на нашу думку, більш ґрунтовною ви-
глядає позиція авторів, які підходять до ви-
значення ефективності правозастосування 
через досягнення ним цілей, поставлених у 
правових нормах. Адже правозастосування – 
це лише форма, зміст якій надає відповідна 
діяльність, основні компоненти якої, зокрема 
й цілі, визначаються певними нормами пра-
ва. Із цього приводу варто пригадати позицію 
Є.П. Шикіна, який вказував, що цілі право-
застосування зумовлюються нормативною 
основою механізму правового регулювання. 
У нього не може бути інших, не передбаче-
них правом цілей [4, с. 6]. Відтак можемо 
стверджувати, що ефективність норм трудо-
вого права та ефективність діяльності щодо 
їх застосування необхідно розглядати як за-
гальне та окреме (специфічне), оскільки пра-
возастосування – не єдиний спосіб і критерій 
досягнення цілей норм права й оцінювання 
ефективності їх регулятивного впливу. До 
того ж, як справедливо стверджує В.О. Ко-
тюк, сам характер дії правових норм у на-
прямі досягнення цілей може бути різним, 
у тому числі таким: 1) інформаційним, ідео-
логічним, загальновиховним; 2) реалізацією 
норм права через їх дотримання, виконання 
й використання – безпосередньою реалізаці-
єю права; 3) державно-владною діяльністю 
компетентних органів щодо забезпечення 
реалізації правових норм – так званою пра-
возастосовною реалізацією. Таким чином, в 
одних випадках ефективність норми забезпе-
чується лише за рахунок її власної дії, а в ін-
ших – є результатом дії системи: норма плюс 
її застосування [2, c. 172–173].

З огляду на викладене в радянській юри-
дичній літературі цілком справедливо було 
сформульовано таке визначення ефектив-
ності правозастосування: співвідношення 
між результатами індивідуального регулю-
вання та метою правової норми [5, c. 21–75]. 

У більш розгорнутому вигляді до визначен-
ня ефективності правозастосовної діяльності 
підходить В.О. Котюк, який пише, що загаль-
ною мірою ефективності правозастосування 
є положення щодо того, наскільки повно й 
реально користуються громадяни та інші 
суб’єкти правами, передбаченими законом 
і забезпеченими правоохоронними органа-
ми, наскільки точно вони виконують свої 
обов’язки. У цілому ефективність правозас-
тосовних актів можна визначити як співвід-
ношення між результатами індивідуального 
регулювання та ціллю правової норми, за 
якого в індивідуальному акті регулювання в 
межах закону використано певні можливості 
для догляду («усмотрения») правозастосу-
вання [2, c. 173–174].

Цікавою видається думка В.О. Сиринька, 
який, досліджуючи ефективність правозас-
тосовної діяльності органів виконавчої вла-
ди, стверджує, що можна виділити величезну 
різноманітність конкретних цілей, які лежать 
в основі різних норм права, проте в підсумку 
всі вони зводяться до справедливої впоряд-
кованості суспільних відносин та підпоряд-
ковуються тим цілям і завданням, які по-
кладає на себе держава. Деякі державні цілі 
можуть бути досягнуті й без допомоги права. 
Однак більшість із них досягається шляхом 
здійснення цілей конкретних правових норм, 
потім на основі досягнутого – цілей право-
вих інститутів та, зрештою, цілей галузей 
права й міжгалузевих правових комплексів. 
При цьому під час оцінки ефективності пра-
возастосування необхідно враховувати, що 
деякі норми права та законодавчі акти най-
частіше спрямовуються на досягнення не 
однієї, а декількох цілей водночас. Також зу-
стрічаються правові комплекси, норми яких 
мають практично одну безпосередню мету, 
або такі, у яких виділяти мету окремої норми 
безглуздо [6, c. 59]. У зв’язку із цим В.О. Си-
ринько підкреслює, що ефективність право-
застосування можна розглядати і як відносне 
досягнення цілей окремих норм права, і як 
досягнення цілей правових систем більш за-
гального рівня. Тобто, на нашу думку, можна 
виділити ефективність правозастосування 
міжгалузевих правових комплексів, галузі 
права, інституту права в цілому, ефектив-
ність правозастосування конкретних право-
вих норм. Проте ефективність правозасто-
совної діяльності окремої галузі чи інституту 
права не дорівнює простій сукупності ефек-
тивності застосування окремих норм права. 
Їх ефективність визначається лише як за-
гальна тенденція в масі окремих відхилень 
на основі аналізу практики [6, c. 60]. На під-
ставі викладеного В.О. Сиринько доходить 
висновку, що під ефективністю правозасто-



94

2/2016
Т Р У Д О В Е  П Р А В О

совної діяльності органів виконавчої влади 
розуміється найбільш повне й оперативне 
досягнення результатів конкретною право-
вою нормою, інститутом права, галуззю пра-
ва щодо поставлених цілей і завдань шляхом 
видання й реалізації правозастосовних актів 
за умови дотримання принципів правозасто-
сування та забезпечення їх реального вико-
нання [6, c. 72–73].

Загалом наведена позиція виглядає ціл-
ком прийнятною, адже досить часто окремі 
норми права дійсно не мають чітко вираже-
ної власної мети (окрім загальноправової 
мети – упорядкування суспільних відносин). 
Тому компетентний суб’єкт, здійснюючи за-
стосування норм трудового права, реалізує 
положення тих же окремих правових норм, 
проте мета, яку він при цьому переслідує, 
може мати відношення до більшого правово-
го утворення (явища), наприклад інституту.

Отже, під ефективністю правозастосов-
ної діяльності у сфері трудового права варто 
розуміти такий її стан, який гарантує най-
більш повне досягнення цілей норм та інсти-
тутів трудового права за мінімальних затрат 
часу й ресурсів.

Щоб підвищити ефективність правозас-
тосовної діяльності у сфері трудового права, 
необхідно враховувати певні шляхи.

По-перше, варто підвищити якість право-
творчої діяльності: норма права є юридич-
ною основою правозастосування, тому ефек-
тивність застосування норм трудового права 
прямо залежить від того, наскільки якісно 
працюють правотворчі органи й посадові осо-
би. Правотворчість – це соціальна, державна 
та громадська діяльність, у результаті якої 
утворюється, підтримується й розвивається 
система законодавчих актів та інших право-
вих норм. Частиною правотворчості є власне 
законодавча діяльність (законотворчість)  
[7, c. 37]. В.М. Корельський вказує, що пра-
вотворчість являє собою специфічну, таку, 
що вимагає особливих знань і вмінь, інтелек-
туальну діяльність, пов’язану зі створенням 
чи зміною існуючих у державі правових норм 
[8, c. 298]. В.М. Горшеньов під правотворчіс-
тю розуміє діяльність щодо створення й роз-
витку діючої системи права шляхом розроб-
ки, обговорення та прийняття нормативних 
актів [9, с. 40].

Погоджуючись із думкою А.О. Рибалкіна, 
вважаємо, що «правотворчість» – це родове 
поняття, яке включає два види діяльності зі 
створення правових норм: законотворчість 
(створення правових норм, що дістають за-
кріплення в актах вищої юридичної сили 
– законах) та нормотворчість (діяльність із 
прийняття правових норм на основі й до ви-
конання законів) [10, c. 13].

По-друге, кроком на шляху покращення 
ефективності є правильний розподіл компе-
тенцій між суб’єктами правозастосування. 
Для сфери трудового права це питання є осо-
бливо актуальним, оскільки коло суб’єктів, 
які можуть застосовувати його норми, є 
ширшим, ніж в інших галузях права. Пра-
вильна й науково обґрунтована організація 
структури правозастосовних органів і по-
садових осіб, а також чіткий розподіл між 
ними питань, які вони можуть вирішувати, 
є однією із запорук ефективного правозас-
тосування, адже це гарантує відсутність 
конфліктів повноважень, унеможливлює 
тяганину та перекладання своїх обов’язків 
щодо застосування норм трудового права на 
інших суб’єктів тощо.

Особливого значення питання розподі-
лу правозастосовних повноважень набува-
ють під час вирішення трудових спорів (як 
індивідуальних, так і колективних), оскіль-
ки трудове законодавство передбачає де-
кілька різновидів суб’єктів, які здійснюють 
розв’язання трудових конфліктів.

Вважаємо за доцільне підкреслити, що 
вдосконалення організації системи суб’єктів, 
які застосовують норми трудового права як 
один із шляхів підвищення ефективності 
правозастосування, прямо пов’язане з нор-
мотворчістю. Адже основні питання щодо 
розмежування повноважень і сфер регуля-
тивного впливу правозастосовних суб’єктів 
визначається на рівні законодавства, що за-
йвий раз підкреслює значення якісної нор-
мотворчості для ефективності правозасто-
совної діяльності.

По-третє, важливим моментом, який вар-
то враховувати в процесі поліпшення ефек-
тивності застосування норм трудового права, 
є постійне підвищення рівня професійної та 
правової культури, а також правосвідомості.

Висновки

Отже, мета підвищення ефективності за-
стосування норм трудового права полягає в 
заходах, здійснюваних ще на рівні правотво-
рення, зокрема таких:

– постійному спостереженні за динамі-
кою та змінами в трудових і тісно пов’язаних 
із ними відносинах;

– оновленні у зв’язку із цим чинного тру-
дового законодавства;

– розробці та прийнятті нових норм із на-
ступним скасуванням норм, на зміну яким 
вони розробляються;

– постійних моніторингу й ревізії трудо-
вого законодавства;

– удосконаленні процесуально-проце-
дурних моментів на рівні відповідних норма-
тивно-правових актів;
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– кодифікації й уніфікації трудового 
законодавства, а також його гармонізації з 
міжнародними нормами, вимогами та стан-
дартами у сфері використання найманої 
праці тощо.

Таким чином, підвищення ефективності 
застосування норм трудового права можливе 
не лише через удосконалення нормативно-
правової бази, а й через відповідні зміні та 
перетворення в соціальному середовищі, у 
якому саме функціонують правові норми та 
правозастосовні суб’єкти.
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Трудовые права являются одними из фундаментальных социально-экономических прав человека 
и гражданина. Ни одно государство, позиционирующее себя как демократическое, правовое и соци-
альное и исповедующее ценности гражданского общества, не может пренебрегать данной катего-
рией прав человека. Поэтому одной из первоочередных задач в этом направлении является созда-
ние качественной нормативно-правовой базы, ведь именно нормы права лежат в основе механизма 
правореализации в трудовом праве. Низкий уровень эффективности правоприменительной дея-
тельности может нанести существенный вред как отдельным субъектам, так и обществу в целом.  
В статье определена сущность эффективности правоприменительной деятельности и исследованы 
пути повышения эффективности применения норм трудового права.

Ключевые слова: механизм реализации права, трудовые отношения, правоприменительная де-
ятельность, эффективность, правотворчество, распределение компетенций между субъектами, про-
фессиональная и правовая культура, правосознание, усовершенствование нормативно-правовой 
базы, социальная среда.

Labor rights are among the fundamental economic and social rights of man and citizen. No state, posi-
tioning itself as a democratic, legal and social and professing the values of civil society can not ignore this 
category of human rights. Therefore, a priority in this direction is the creation of high-quality regulatory 
framework, because it is the rule of law are the basis of the mechanism of the right in labor law. The low level 
of effectiveness of law enforcement activities may cause significant harm to both individual subjects, and 
society as a whole. The article defines the essence of the effectiveness of law enforcement and investigated 
ways to improve the effectiveness of labor law.

Key words: mechanism of the right, labor relations, enforcement activities, efficiency, lawmaking, 
distribution of competencies between the actors, professional and legal culture, sense of justice, improving 
the regulatory framework, social environment.
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старший оперуповноважений головного оперативного відділу 
ДПУ у Київському районі міста Харкова ГУ ДФС у Харківській області

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ  
ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ  
ІЗ МІЖНАРОДНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

У статті визначено поняття «оптимізація законодавчої техніки гармонізації національного 
нормативно-правового забезпечення праці державних службовців із міжнародним законодавством». 
Сформульовано напрями оптимізації законодавчої техніки гармонізації національного нормативно-
правового забезпечення праці державних службовців із міжнародним законодавством та наведено 
механізм їх реалізації.

Ключові слова: законодавча техніка, оптимізація законодавчої техніки, гармонізація, норма-
тивно-правове забезпечення праці державних службовців, оптимізація законодавчої техніки гармо-
нізації національного нормативно-правового забезпечення.

 В. Павліченко, 2016

Постановка проблеми. Актуальність до-
слідження обраної теми обумовлюється від-
сутністю системних національних механізмів 
оптимізації законодавчої техніки гармоніза-
ції національного нормативно-правового за-
безпечення праці державних службовців із 
міжнародним законодавством. Вирішенню 
цих проблемних питань сприятимуть деталь-
не вивчення й аналіз міжнародно-правового 
регулювання нормативно-правового забез-
печення праці державних службовців, посту-
пова адаптація вітчизняного законодавства 
до міжнародних, у тому числі європейських, 
стандартів здійснення нормативно-право-
вого забезпечення праці державних служ-
бовців, а згодом і повноцінна імплементація 
норм міжнародних документів у цій сфері.

Необхідність визначення напрямів опти-
мізації законодавчої техніки гармонізації 
національного нормативно-правового забез-
печення праці державних службовців із між-
народним законодавством, що приведе до 
підвищення якості надання адміністратив-
них та управлінських послуг і рівня добробу-
ту населення України, обґрунтовує актуаль-
ність і важливість публікації.

Стан дослідження. Проблематиці визна-
чення напрямів оптимізації законодавчої тех-
ніки гармонізації національного норматив-
но-правового забезпечення праці державних 
службовців із міжнародним законодавством 

більшою чи меншою мірою приділяли увагу 
такі науковці, як В.Б. Авер’янов, Д.М. Бах-
рах, Ю.П. Битяк, Н.Б. Болотіна, О.В. Валець-
ка, С.О. Грибань, М.І. Іншин, М.М. Клем-
парський, С.О. Кохан, О.Ю. Оболенський,  
В.М. Павліченко, П.Д. Пилипенко,  
О.М. Петроє, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко,  
О.І. Процевський, Г.Д. Стратієнко, І.Є. Чор-
нобиль, О.М. Ярошенко та інші.

Метою статті є визначення шляхів опти-
мізації законодавчої техніки гармонізації 
національного нормативно-правового за-
безпечення праці державних службовців із 
міжнародним законодавством.

Виклад основного матеріалу. Під опти-
мізацією законодавчої техніки гармонізації 
національного нормативно-правового за-
безпечення праці державних службовців із 
міжнародним законодавством варто розу-
міти процес, під час якого показник якості 
праці державних службовців за мінімального 
значення забезпечує досягнення найвищих 
результатів діяльності державних органів, 
у яких вони працюють, в умовах адаптації 
цілого масиву національних законів і підза-
конних нормативно-правових актів у сфері 
службово-трудових відносин до міжнарод-
них стандартів нормативно-правового регу-
лювання праці такої категорії працівників. 
Таке визначення найбільш лаконічно й до-
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ступно окреслює дійсну сутність досліджу-
ваного явища.

Із цього приводу варто також наголосити 
на необхідності звернення до міжнародних 
стандартів. Норми-стандарти, закріплені в 
офіційних документах міжнародних органі-
зацій, зокрема Міжнародної організації праці 
(далі – МОП), є дієвими засобами забезпе-
чення ефективності міжнародних інтеграцій-
них процесів. Однак саме по собі закріплення 
в міжнародних актах певних вимог до здій-
снення нормативно-правового регулювання 
праці державних управлінців не може стати 
причиною якісних змін у національному за-
конодавстві. Для цього необхідно провести 
колосальну роботу щодо їх дослідження та 
вивчення питання їх імплементації в націо-
нальну правову систему.

Проаналізувавши й систематизувавши 
нечисленні позиції правників-теоретиків, що 
містяться в науковій юридичній літературі, а 
також низку міжнародних норм-стандартів, 
ми виокремили такі основні підходи до 
оптимізації законодавчої техніки гармоні-
зації національного нормативно-правового 
забезпечення праці державних службовців 
до міжнародного законодавства: чітке за-
кріплення й реальну практичну реалізацію 
повноважень виборного органу первинної 
профспілкової організації, який діє в дер-
жавному органі, та законодавче закріплення 
й реальну реалізацію права державних служ-
бовців на страйк.

Розглянемо чітке закріплення й реаль-
ну практичну реалізацію повноважень 
виборного органу первинної профспілкової 
організації, який діє в державному органі. 
Необхідно зазначити, що питання діяльнос-
ті профспілкових організацій у державних 
органах від часу здобуття Україною неза-
лежності неодноразово замовчувалось і за-
лишалось поза увагою українського законо-
давця, незважаючи на існування позитивних 
практик сусідніх європейських країн. Од-
нак із цього приводу варто зауважити, що й 
міжнародна спільнота пройшла нелегкий і 
довгий шлях до нормативного закріплення 
права профспілкових організації державних 
службовців.

Так, ще в 1948 р. Конвенція МОП № 87 
«Про свободу асоціації та захист права на ор-
ганізацію» закріпила можливість організацій 
працівників державного управління поряд з 
організаціями працівників приватного секто-
ра використовувати ефективні засоби захис-
ту професійних інтересів їх членів. Однак з 
огляду на норму ст. 9 цієї конвенції, згідно з 
якою країнам дозволялося самостійно визна-
чати, якою мірою передбачені в ній гарантії 
застосовуватимуться до працівників галузі 

державного управління, насамперед зброй-
них сил і поліції, ця категорія працівників у 
різних країнах все-таки не могла практично 
реалізувати своє право на свободу асоціації й 
захист права на організацію [1].

Серед причин такої ситуації О.М. Петроє 
називає існування на той час переконання, 
що державні службовці пов’язані з владою 
держави, а тому не можуть бути прирівняні в 
правах із працівниками приватного сектора. 
Головним призначенням державних служ-
бовців є підтримка верховенства закону й 
реалізації державної політики, а отже, вони 
мусять мати високі ціннісні стандарти та 
єдине покликання – працювати на загальний 
інтерес [2].

Необґрунтоване припущення, що дер-
жавні службовці – працівники системи дер-
жавного управління наділяються особливим 
статусом та обов’язками, що за свою суттю й 
функціональним призначенням є несумісни-
ми із членством у професійних організаціях, 
стали причиною появи подібних обмежень. 
Окрім цього, негативним фактором для за-
провадження добровільних соціально-пра-
вових організацій державних службовців 
слугувала ситуація зростання чисельності 
чиновників, множення державних структур, 
що в підсумку спричинило суттєве збільшен-
ня витрат на управління. Це все в сукупності 
стало підставою для багаторічної дискри-
мінації державних службовців – працівни-
ків держави в праві на асоціацію. Фактично 
упродовж тривалого часу вони були позбав-
лені належного захисту у сфері соціально-
трудових відносин.

Потреба в ефективному врегулюванні 
проблемних аспектів реалізації прав держав-
них службовців у сфері праці, необхідність 
створення умов для ефективних трудових 
відносин між державними органами й орга-
нізаціями працівників таких органів стали 
основною причиною прийняття МОП спе-
ціальних стандартів соціального діалогу в 
галузі державного управління. Так, 7 червня 
1978 р. Генеральна конференція МОП при-
йняла Конвенцію № 151 «Про захист пра-
ва на організацію та процедури визначення 
умов зайнятості на державній службі» [3] та 
Рекомендацію № 159 «Про процедури визна-
чення умов зайнятості на державній службі» 
[4]. Ці два нормативні акти становлять ядро 
міжнародно-правового регулювання пробле-
матики участі державних службовців у со-
ціальному діалозі через залучення власних 
соціально-правових організацій, діяльність 
яких спрямовується на захист трудових прав 
державних службовців.

Конвенція № 151 «Про захист права на 
організацію та процедури визначення умов 
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зайнятості на державній службі», яка містить 
прогресивні положення щодо встановлення 
захисту інтересів державних службовців і 
розвитку соціального діалогу в галузі дер-
жавного управління, набрала чинності для 
України лише у 1981 р. А наприкінці 2015 р.  
положення, які стосуються захисту права 
на організацію державних службовців, що 
включає також процедури участі представ-
ників державних службовців у визначенні 
умов зайнятості, переговорів між сторона-
ми та процедури врегулювання спорів, гро-
мадянських і політичних прав державних 
службовців, були враховані українським за-
конодавцем у новому Законі України «Про 
державну службу» [5]. У чинному сьогодні 
Законі України «Про державну службу» 
[6] від 1993 р. за державними службовцями 
навіть не закріплюється право на участь у 
профспілкових організаціях. Головним до-
сягненням цього документа є закріплення 
права працівників сфери державної служби 
на організацію (профспілку) та встановлен-
ня переліку, хоч і не систематизованого, по-
вноважень такої організації державних служ-
бовців.

Профспілки, беручи участь у захисті прав 
на державну службу, будучи в складі Комісії 
з питань вищого корпусу державної служби 
та конкурсної комісії, беручи участь у затвер-
дженні правил внутрішнього службового 
розпорядку та виконуючи інші, не завжди со-
ціально суттєві, функції, не наділяються го-
ловною якістю, яка має бути їм притаманною 
з огляду на сферу їх існування – незалеж-
ністю організацій державних службовців від 
державних органів влади. Таке положення не 
закріплено в новому Законі України «Про 
державну службу» [5], хоча існує в прийня-
тій Конвенції № 151 «Про захист права на 
організацію та процедури визначення умов 
зайнятості на державній службі» [3].

Аналіз законодавчих положень нового 
нормативного документа, який встановлює 
правові основи діяльності державної служ-
би в Україні та закріплює головні засади 
трудової діяльності державних службовців, 
дає підстави стверджувати про недостат-
нє залучення профспілок у трудову сферу 
державних службовців. Так, виборний ор-
ган первинної профспілкової організації  
не бере участь, навіть номінальну, у таких 
процедурах:

1) звільнення державних службовців;
2) регулювання зміни істотних умов 

служби;
3) відкликання із щорічної основної й до-

даткової оплачуваної відпусток тощо.
У зв’язку із цим вважаємо за доцільне 

доповнити ч. 1 ст. 43 Закону України «Про 

державну службу» [5] положенням такого 
змісту: «У разі зміни істотних умов служби 
суб’єктом призначення видається відповід-
ний акт, узгоджений із відповідною організа-
цією профспілки».

Частину 5 ст. 66 Закону України «Про 
державну службу» [5] варто доповнити по-
ложенням такого змісту: «Звільнення з посади 
державної служби на підставі наведених норм 
допускається за попередньою згодою первин-
ної профспілкової організації, членом якої є 
державний службовець».

Частину 1 ст. 60 Закону України «Про 
державну службу» [5] необхідно викласти в 
такій редакції: «Державні службовці за їх зго-
дою можуть бути відкликані із щорічної осно-
вної й додаткової оплачуваної відпусток за 
рішенням суб’єкта призначення, погодженого 
з відповідною організацією профспілки».

Залучення організацій державних служ-
бовців у такі важливі сфери трудової діяль-
ності є надзвичайно важливим. Саме тому 
змістовне оновлення й нормативне закрі-
плення переліку повноважень організацій 
державних службовців у спеціальному за-
конодавчому акті, що регулює особливості 
здійснення державної служби, є не лише 
вимогою часу, перевіреною практикою між-
народної спільноти, а й сучасним напрямом 
оптимізації законодавчої техніки гармоніза-
ції національного нормативно-правового за-
безпечення праці державних службовців із 
міжнародним законодавством.

Далі проаналізуємо законодавче закрі-
плення та реальну реалізацію права дер-
жавних службовців на страйк.

Поряд із питанням про умови забезпечен-
ня права на свободу асоціації окреме питан-
ня у сфері оптимізації законодавчої техніки 
гармонізації національного нормативно-пра-
вового регулювання праці державних служ-
бовців посідає право персоналу сфери 
державного управління на страйк – одне з 
найбільш спірних питань у сфері регулюван-
ня праці державних службовців.

Хоча жодна конвенція чи рекомендація 
МОП не містить прямий дозвіл на визнання 
права на страйк, МОП усе-таки неоднора-
зово наголошувала на важливості визнання 
права на страйк у країнах – членах МОП 
як основного права працівників та їх орга-
нізацій. За визначенням Комітету експертів 
МОП, страйк як форма діяльності органі-
зацій працівників являє собою колективне 
право, здійснюване, коли йдеться про праців-
ників, групу осіб, які прийняли рішення не 
працювати, щоб їх вимоги були задоволені 
[7, с. 65].

Варто також зауважити, що Міжнародна 
конференція праці в двох своїх резолюціях, 
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які визначають основні принципи політики 
МОП, наголосила на важливості визнання 
права на страйк у країнах – членах МОП. У 
Резолюції про скасування антипрофспілко-
вого законодавства в країнах – членах МОП 
(1957 р.) МОП закликала держави ухвалити 
закони, які забезпечуватимуть ефективну 
й безперешкодну реалізацію працівниками 
профспілкових прав, у тому числі права на 
страйк. Резолюція МОП про права профспі-
лок та їх зв’язки з громадянськими свобода-
ми (1970 р.) запропонувала адміністратив-
ній раді доручити Генеральному секретарю 
вжити заходів, щоб «розглянути можливість 
подальших дій для забезпечення повного й 
загального дотримання прав профспілок у 
найширшому сенсі» з особливим ухилом на 
«право на страйк». За оцінками Комітету зі 
свободи об’єднань МОП, страйк є важливим 
правом та одним із головних засобів, за до-
помогою якого працівники та їхні об’єднання 
на законних підставах просувають і захища-
ють свої економічні й соціальні інтереси [8].

Таким чином, право на страйк, у тому 
числі й державних управлінців, визнається 
в міжнародних актах. Це зумовлено тим, що 
такі явища, як конфлікти, припинення робо-
ти, зниження темпів роботи чи інші форми 
страйкової боротьби, поширені як у держав-
ному, так і в приватному секторах. Однак ци-
вілізовані країни – учасниці МОП не пішли 
шляхом повної заборони й невизнання пра-
ва на страйк за такою особливою категорією 
працівників, як державні службовців, а об-
межили його реалізацію.

Однак в Україні, зокрема в чинному сьо-
годні Законі України «Про державну служ-
бу», встановлено пряму заборону участі дер-
жавних службовців у страйках [6], оскільки 
така діяльність, на думку українського за-
конодавця, перешкоджатиме нормальному 
функціонуванню державного органу, а отже, 
негативно впливатиме на міцність державної 
дисципліни, забезпечення гармонії суспіль-
них та економічних відносин. Не змінила-
ся ситуація щодо можливості організації й 
участі державних службовців у страйку та-
кож у новому Законі України «Про держав-
ну службу» [5]. Більше того, в Україні, крім 
вказаного акта, діє близько 20 законів, якими 
забороняється проведення страйків (напри-
клад, Закон України «Про автомобільний 
транспорт» [9], Закон України «Про елек-
троенергетику» [10] тощо).

Очевидно, що положення цих актів су-
перечать як нормам Конституції України, так 
і вимогам міжнародної трудової спільноти. 
Так, у ст. 44 Конституції України закріплю-
ється право кожного, хто працює, на страйк 
для захисту своїх економічних і соціальних 

інтересів [11]. Перебування осіб на держав-
ній службі та виконання ними особливих 
службово-трудових функцій не має обмеж-
увати їх у конституційних правах і свободах.

Варто наголосити також на тому факті, 
що згідно з п. 4 ст. 6 Європейської соціальної 
хартії (переглянутої) ETS № 163, яку було 
ратифіковано Україною 21 грудня 2006 р., 
державні службовці можуть користуватись 
правом на страйк [12]. Таким чином, зако-
нодавче закріплення права всіх державних 
службовців на страйк сприятиме узгоджен-
ню українського трудового законодавства у 
сфері права на страйк із міжнародними стан-
дартами.

У зв’язку із цим ч. 5 ст. 10 Закону Украї-
ни «Про державну службу» [5] варто виклас-
ти в такій редакції: «Державний службовець 
має право організовувати та брати участь 
у страйках відповідно до положень Закону 
України «Про порядок вирішення колектив-
них трудових спорів (конфліктів)» [13].

Висновки

В обґрунтування важливості й необхід-
ності закріплення права на страйк за дер-
жавними службовцями необхідно додати, 
що з огляду на незадовільний стан забез-
печення праці державних службовців, що 
пов’язується як із відсутністю належного 
правового регламентування, так і з матері-
альною складністю, а подекуди й неможли-
вістю забезпечення достатнього регулюван-
ня праці державних службовців, оголошення 
та проведення страйку видається чи не єди-
ним і найбільш дієвим способом привернен-
ня уваги вищих посадових осіб держави й 
громадськості до проблем державної служби, 
а також вирішення цих проблем. Залежність 
службовців від держави в аспекті отримання 
заробітної плати за рахунок бюджетних ко-
штів не має розглядатись як перешкода або 
стримуючий фактор для проведення ними 
страйку в разі порушення їхніх конституцій-
них прав і свобод державою в особі керівни-
ків органів. Тому теза про те, що державний 
службовець є обмеженим у вимогах до дер-
жави, оскільки сам уособлює державу, є од-
нозначно дискримінаційною, а тому не може 
більше використовуватись українським за-
конодавцем для обґрунтування заборони за-
кріплення права державних службовців на 
страйк.
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В статье определено понятие «оптимизация законодательной техники гармонизации нацио-
нального нормативно-правового обеспечения работы государственных служащих с международным 
законодательством». Сформулированы направления оптимизации законодательной техники гар-
монизации национального нормативно-правового обеспечения работы государственных служащих с 
международным законодательством и приведен механизм их реализации.

Ключевые слова: законодательная техника, оптимизация законодательной техники, гармони-
зация нормативно-правового обеспечения работы государственных служащих, оптимизация зако-
нодательной техники гармонизации национального нормативно-правового обеспечения.

The article defines the concept of “optimization of the legislative technique of harmonization of national 
regulatory framework of the work of public servants with international law”. Formulated direction optimiza-
tion legislative technique of harmonization of national regulatory framework of the work of public servants 
with the international law and is a mechanism for their implementation

Key words: legal advice, optimization of legislative technique, harmonize the regulatory frame-
work of the work of civil servants, optimization of the legislative technique of harmonization of national  
regulatory support.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
В ТРУДОВОМУ ПРАВІ

У статті на основі наукових поглядів учених досліджено теоретичні підходи щодо тлумачення 
поняття «правопорушення», яке є підставою виникнення юридичної відповідальності, а також най-
більш чітко відображає суто юридичний зміст останньої. З урахуванням конструктивного аналізу 
наукових позицій вчених надано авторське бачення особливостей правового регулювання юридичної 
відповідальності в трудовому праві. Наголошено, що саме завдяки цим особливостям юридична від-
повідальність у трудовому праві відрізняється від інших різновидів галузевої та міжгалузевої відпо-
відальності.

Ключові слова: правопорушення, особливість, правове регулювання, юридична відповідаль-
ність, трудове право.

Постановка проблеми. У трудовому пра-
ві юридична відповідальність у силу своєї 
глибинної сутності, правової природи має ба-
гато спільного з іншими видами відповідаль-
ності, водночас їй притаманний і ряд специ-
фічних рис, обумовлених особливостями її 
правового регулювання. Розгляду основних, 
на нашу думку, з цих особливостей і буде 
присвячене дослідження в цій статті. 

Стан дослідження. Проблематика юри-
дичної відповідальності є однією з най-
більш розроблених в теорії держави і права. 
Вона була предметом дослідження вчених  
О.А. Абрамової, О.Т. Барабаша, В.С. Ве-
недіктова, М.І. Іншина, С.С. Каринського,  
Є.О. Кльонова, І.Д. Копайгори, В.В. Лазора, 
Л.І. Лазор, Ю.М. Полєтаєва, О.І. Процев-
ського, В.М. Скобєлкіна, П.Р. Стависького, 
Л.О. Сироватської, Н.М. Хуторян, Г.І. Чани-
шевої, Б.О. Шеломова та багатьох інших. Од-
нак, незважаючи на це, існують питання, які 
не отримали належного розгляду в науковій 
літературі. Зокрема, це стосується особли-
востей правового регулювання юридичної 
відповідальності в трудовому праві.

Мета статті – визначити особливості пра-
вового регулювання юридичної відпові-
дальності в трудовому праві.

Виклад основного матеріалу. Передусім 
ми хотіли би приділити увагу загальним ас-
пектам підстав притягнення до юридичної 
відповідальності в трудовому праві. У тлу-

мачному словнику термін «підстава» визна-
чається як:

– те головне, на чому базується, осно- 
вується щось;

– те, чим пояснюються, виправдовуються 
вчинки, поведінка тощо кого-небудь [1, с. 966].

Отже, підстава правопорушення є тим 
фактором, який виправдовує та обґрунто-
вує притягнення особи до відповідальності, 
тобто необхідність покладання на неї від-
повідних обтяжень. Вважаємо за потрібне 
зазначити, що залежно від того, з позиції 
якого розуміння відповідальності підходи-
ти до визначення її підстав, останні суттєво 
різняться. Так, якщо розмірковувати про 
відповідальність у її позитивному контексті, 
то підставою відповідальності є сам факт ви-
никнення трудових відносин.

В.С. Венедіктов з цього приводу пише, 
що трудова юридична відповідальність як 
суб’єктивна правова категорія починає своє 
існування з моменту виникнення трудових 
правовідносин [2, c. 92]. При цьому дослід-
ник наголошує на тому, що традиційний під-
хід до розуміння в якості підстави виникнен-
ня юридичної відповідальності в трудовому 
праві тільки трудового правопорушення 
(винне протиправне діяння, яке полягає в 
невиконанні, порушенні трудових обов’язків 
робітниками та службовцями і яке забороне-
но санкціями) представляється сьогодні не-
спроможним [2, c. 62]. В.В. Похмєлкін також 
вважає, що несення суб’єктом права позитив-
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ної юридичної відповідальності є необхідною 
передумовою кваліфікації діяння як право-
порушення [3, c. 37].

Не можемо повною мірою погодитися з 
таким твердженням. На нашу думку, швидше 
навпаки – саме правопорушення як підста-
ва виникнення юридичної відповідальності 
найбільш чітко відображає суто юридичний 
зміст останньої. Ми не заперечуємо того, що 
виникнення трудових правовідносин є під-
ставою для відповідальної поведінки, однак 
ця відповідальність належить до сфери мора-
лі, тобто вона відображає внутрішні переко-
нання, почуття особи. Така відповідальність 
не має чітких юридичних якостей і меж, які б, 
зокрема, дозволили відокремити її від кате-
горії «обов’язків», «правомірної поведінки» 
тощо, що суттєво ускладнює її законодавчу 
інституціоналізацію. У зв’язку з цим вважа-
ємо, що найбільш доцільним буде все ж таки 
розглядати підстави юридичної відповідаль-
ності з позиції негативного (ретроспективно-
го) підходу до останньої, тобто відповідаль-
ність виникає як наслідок вчинення особою 
правопорушення.

П.Р. Стависький з цього приводу кате-
горично наголошує, що правопорушення –  
єдина підстава юридичної відповідальнос-
ті, причому будь-якого її різновиду. Воно 
свідчить про неповагу правопорушника до 
суспільства, правил його життя, до певно-
го колективу [4, c. 72]. Подібну точку зору 
висловлював і М.С. Малеїн, який зазначав, 
що правопорушення – підстава відпові-
дальності; де є правопорушення, там є (по-
винна бути) відповідальність; без правопо-
рушення немає відповідальності [5, c. 130].  
М.Д. Шиндяпіна пише, що, виходячи з сут-
ності відповідальності, фактичною підставою 
її застосування є тільки склад правопорушен-
ня, передбачений нормою права [6, c. 16].

В.С. Венедіктов з приводу ретроспектив-
ного аспекту трудової юридичної відпові-
дальності зазначає, що він настає тоді, коли 
фактична поведінка працівника не відпові-
дає його ідеалу. Це говорить про негативну 
поведінку працівника, яка свідчить про по-
рушення вимог правових норм. Працівник 
не виконує свої трудові обов’язки. Негативна 
поведінка працівника з точки зору правових 
норм приводить його до ретроспективної 
(негативної) відповідальності. Ретроспек-
тивна відповідальність настає за вчинене 
правопорушення [2, c. 96]. Безпосередньо 
правопорушення науковець визначив як не-
правомірне діяння, розцінюване державою 
як юридичний факт, що породжує обов’язок 
– відповісти за скоєне. За скоєння правопо-
рушення змінюється одна з якостей трудових 
правовідносин. Частина його змісту набуває 

охоронного призначення зі специфічними 
якостями та властивостями. Правопорушен-
ня являє собою акт поведінки, здійснений 
правопорушником. Він виражається або у 
вигляді конкретної дії, або у вигляді безді-
яльності. Дія протиправна, якщо вона супер-
ечить зазначеному в нормі обов’язковому 
масштабу поведінки [2, c. 96].

О.Ф. Скакун визначає правопорушен-
ня як суспільне небезпечне або шкідливо 
неправомірне (протиправне) винне діяння 
(дія або бездіяльність) деліктоздатної особи, 
яке спричиняє юридичну відповідальність  
[7, c. 420]. В.П. Марчук характеризує право-
порушення як протиправне, винне діяння 
деліктоздатного суб’єкта, яке є особистісно 
або суспільно шкідливим чи небезпечним  
[8, c. 73]. К.Г. Волинка зазначає, що правопо-
рушення є соціальною та юридичною проти-
лежністю правомірної поведінки. Це пове-
дінка, яка завдає шкоди правам та інтересам 
як окремих осіб, так і суспільства в цілому. 
Правопорушення становлять небезпеку для 
суспільства, порушують режим законності, 
чинний правопорядок [9, c. 178]. Науковець 
підкреслює, що, на відміну від правомірних 
дій, які можуть бути прямо передбачені нор-
мами права, а можуть і випливати в загаль-
ній формі з «духу закону» (дозволено все, 
що не заборонено законом), протиправні дії 
повинні бути чітко сформульовані право-
вими нормами. З цього погляду про право-
порушення можна говорити лише в рамках 
і з позиції закону, що визначає поняття й 
ознаки цивільного, адміністративного чи 
іншого правопорушення, а нерідко і точний 
перелік протиправних діянь. Такого роду 
«формалізм» протиправності забезпечує яс-
ність і єдність вимог, що висуваються до всіх 
громадян і організацій [9, c. 178]. Виходячи 
з цього, автор визначив правопорушення як 
суспільно шкідливе діяння (у формі дії або 
бездіяльності) дієздатного суб’єкта, що су-
перечить вимогам правових норм. Сутністю 
правопорушення є свавілля суб’єкта або за-
зіхання на свободу інших суб’єктів [9, c. 178]. 

В цілому, незважаючи на велику кіль-
кість визначень поняття «правопорушення», 
що пропонуються на сторінках юридичної 
літератури, слід погодитися з точкою зору 
М.М. Марченка, який пише, що в будь-якому 
суспільстві правопорушення – це соціальний 
і юридичний антипод правомірної поведінки.

Існує безліч різних визначень право-
порушення. В узагальненому вигляді вони 
зводяться до того, що правопорушення є 
винне, протиправне діяння праводієздатної 
особи або осіб, що завдає шкоди суспільству 
та тягне за собою юридичну відповідальність  
[10, c. 624; 11, c. 17]. Н.В. Бєднякова, аналізу-
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ючи проблеми матеріальної відповідальності 
роботодавця, відзначає, що будь-яке право-
порушення завдає шкоди, загрожує стійкості 
стабільного життя держави та суспільства, 
особистим і суспільним інтересам і, врешті-
решт, правопорядку, котрий розглядається 
як одна зі складових частин громадського 
порядку, що складається в результаті здій-
снення різних видів соціальних норм, які 
регулюють різноманітні сфери суспільного 
життя та розрізняються між собою характе-
ром і не збігаються способом впливу на пове-
дінку людей (звичаї, норми моралі, правила 
громадських організацій тощо) [11, c. 17].

Специфічною властивістю правового 
регулювання юридичної відповідальності в 
трудовому праві є те, що офіційного визна-
чення поняття «трудове правопорушення» 
чи «правопорушення в трудовій сфері» не-
має, на відміну від того ж адміністративного 
правопорушення та злочину. Так, у статті 9 
Кодексу України про адміністративні право-
порушення (далі – КУпАП) закріплено, що 
адміністративним правопорушенням (про-
ступком) визнається протиправна, винна 
(умисна або необережна) дія чи бездіяль-
ність, яка посягає на громадський порядок, 
власність, права та свободи громадян, на 
встановлений порядок управління і за яку 
законом передбачено адміністративну від-
повідальність [12]. Відповідно до статті 11 
Кримінального кодексу України злочином є 
передбачене цим кодексом суспільно небез-
печне винне діяння (дія або бездіяльність), 
вчинене суб’єктом злочину. Не є злочином 
дія або бездіяльність, яка хоча формально 
і містить ознаки будь-якого діяння, перед-
баченого цим кодексом, але через малознач-
ність не становить суспільної небезпеки, тоб-
то не заподіяла і не могла заподіяти істотної 
шкоди фізичній чи юридичній особі, суспіль-
ству або державі [13].

Однією з перших тезу про необхідність 
виокремлення трудового правопорушення 
висловила Л.О. Сироватська. П.Р. Ставись-
кий підтримує точку зору цієї дослідни-
ці, але з певними зауваженнями. Зокрема, 
він зазначає: якщо вести мову про трудове 
правопорушення і водночас, як це робить  
Л.О. Сироватська, виокремлювати у його 
межах дисциплінарне та матеріальне право-
порушення, то перше (тобто трудове право-
порушення) слід розглядати тільки як родо-
ве поняття, науковий висновок, тобто цього 
правопорушення як такого не існує. Воно 
реально проявляється тільки у формі дисци-
плінарного проступку або майнового право-
порушення. Ось чому не можна погодитися з 
твердженням про наявність особливої відпо-
відальності в трудовому праві. Правник на-

голошує, що це твердження було б зрозуміло, 
якби в кожній галузі права був вид відпові-
дальності, який застосовувався б тільки в цій 
галузі, а в інших – ні. Але в трудовому праві 
такого характеру правопорушення та відпо-
відний вид відповідальності не відкриті, а 
дисциплінарна та матеріальна відповідаль-
ність – це не виняткова приналежність тру-
дового права, хоча кожен їх галузевий під-
вид, як підкреслювалося вище, має своєрідні 
риси, набуває забарвлення та особливості 
цього виду суспільних відносин [14, c. 74]. 

Враховуючи вищезазначене, вважаємо, 
що цілком можна погодитися з існуванням 
трудової відповідальності як узагальнюю-
чого поняття, яке об’єднує в собі різновиди 
відповідальності, притаманні трудовому пра-
ву. Це, як слушно зазначає, П.Р. Стависький, 
дозволить підкреслити трудову природу га-
лузевих підвидів матеріальної та дисциплі-
нарної відповідальності, а також відповідних 
правопорушень, відмежувати їх від аналогіч-
них категорій в цивільних, адміністративних 
та інших відносинах [14, c. 74].

Однак необхідність існування такого 
поняття має швидше суто теоретичне, ніж 
практичне значення, оскільки до складу тру-
дового правопорушення входять два види 
правопорушень, які різняться за своїм харак-
тером (дисциплінарний проступок і трудове 
матеріальне правопорушення), а отже, до-
цільніше сформулювати та закріпити на рів-
ні трудового законодавства чіткі визначення 
понять «дисциплінарне правопорушення» та 
«матеріальне правопорушення». 

Наступною особливістю правового регу-
лювання юридичної відповідальності в тру-
довому праві є те, що воно здійснюється як 
на публічних, так і приватних засадах. Так, 
з одного боку, відповідальність у сфері тру-
дових відносин визначається офіційними 
нормативно-правовими актами, виданими в 
централізованому порядку. А з іншого боку, 
сторони мають можливість визначати пи-
тання своєї відповідальності на договірних 
засадах (звісно ж, у певних межах). Така спе-
цифіка правового регулювання юридичної 
відповідальності у трудовому праві знову 
ж таки обумовлена тим, що підставами для 
притягнення до неї є різні за характером пра-
вопорушення.

Дисциплінарна відповідальність, що на-
ступає за вчинення дисциплінарних про-
ступків, має яскраво виражену каральну та 
публічно-правову природу, у зв’язку з чим 
вона встановлюється у відповідних законо-
давчих актах і не припускає значної варіа-
тивності для сторін трудових відносин під 
час її визначення. У свою чергу, матеріальній 
відповідальності, що накладається за вчинен-
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ня трудових матеріальних правопорушень, 
більше властивий договірний характер, у 
законодавчому порядку при цьому визнача-
ються тільки загальні організаційно-правові 
засади цього різновиду трудової відповідаль-
ності. Це необхідно перш за все для того, щоб 
гарантувати, що правове становище праців-
ника за договором не буде гіршим, аніж пе-
редбачене чинним законодавством. Варто 
відзначити і те, що законодавство дозволяє 
у відповідних випадках на договірних заса-
дах визначати не лише індивідуальну, але й 
колективну (або бригадну) відповідальність. 

Відзначимо таку особливість правового 
регулювання відповідальності в трудовому 
праві, як відсутність конкретних складів пра-
вопорушень. У зв’язку з цим обов’язки, які 
накладаються на учасників трудових відно-
син за вчинені ними правопорушення, тобто 
санкції, також не мають прив’язки до відпо-
відних складів правопорушень. 

Також вважаємо, що в якості особливос-
ті відповідальності в трудовому праві слід 
відзначити те, що трудова матеріальна від-
повідальність ще не сформувалася в ціліс-
ний законодавчий інститут. В основному це 
обумовлюється недосконалістю нормативно-
правової регламентації матеріальної відпові-
дальності роботодавця. 

Висновок

Отже, юридична відповідальність має 
важливе значення, адже саме відповідаль-
ність як страх перед покаранням у переваж-
ній більшості випадків стає вирішальним 
фактором, що стримує від вчинення право-
порушення. Правове регулювання юридич-
ної відповідальності в трудовому праві має 
ряд специфічних рис, завдяки яким вона від-

різняється від інших різновидів галузевої та 
міжгалузевої відповідальності. 
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В статье на основе научных взглядов ученых исследованы теоретические подходы к толкованию 
понятия «правонарушение», которое является основанием возникновения юридической ответствен-
ности, а также наиболее четко отражает сугубо юридическое содержание последней. С учетом 
конструктивного анализа научных позиций ученых предоставлено авторское видение особенностей 
правового регулирования юридической ответственности в трудовом праве. Отмечено, что именно 
благодаря этим особенностям юридическая ответственность в трудовом праве отличается от дру-
гих разновидностей отраслевой и межотраслевой ответственности.

Ключевые слова: правонарушение, особенность, правовое регулирование, юридическая ответ-
ственность, трудовое право.

The article, based on scientific views of scientists, the theoretical approaches to the interpretation of the 
term “offense”, which is the basis of legal liability, and most clearly reflects the purely legal content of the 
latter. Given the structural analysis of scientifically scientists, given the author’s vision peculiarities of legal 
regulation of legal liability in labor law. Emphasized that thanks to these features, legal liability in labor law 
differs from other kinds of sectoral and inter-sectoral responsibility.

Key words: offense feature, regulation, legal liability, labor law.
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ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ  
ПРАВОВІДНОСИН З ОРГАНІЗАЦІЇ  
ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ  
У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті проаналізовано позиції науковців щодо виділення особливостей адміністративних пра-
вовідносин з організації громадського контролю у сфері державного управління. Наведено авторський 
перелік особливостей адміністративних правовідносин з організації громадського контролю у сфері 
державного управління, надано їх характеристику.

Ключові слова: правовідносини, адміністративні правовідносини, громадський контроль, орга-
нізація громадського контролю, громадський контроль у сфері державного управління.

Постановка проблеми. Особливості ад-
міністративних правовідносин з організації 
громадського контролю у сфері державного 
управління відображають ті унікальні, непо-
вторні ознаки, властиві лише цій категорії. 
Саме тому варто розкрити їх зміст і значення, 
показати зв’язок, дослідити вплив на ці пра-
вовідносини загалом.

Необхідно розпочати з правового аналізу 
особливостей адміністративних правовід-
носин з організації громадського контролю 
у сфері державного управління. Проведе-
ний аналіз цієї проблематики дасть вагомі 
результати, що зможуть бути використані 
в подальшій юридичній розробці суміжних 
питань.

Стан дослідження. Проблему поняття 
й особливостей адміністративних право-
відносин з організації громадського контр-
олю у сфері державного управління дослі-
джували такі науковці, як С.М. Алфьоров,  
Н.В. Гудима, С.Ф. Денисюк, Я.О. Кагляк, 
В.М. Кириченко, З.Р. Кісіль, Т.О. Коломоєць,  
С.А. Косінов, В.В. Логачова, В.Я. Мали-
новський, О.М. Музичук, І.О. Сквірський,  
С.Г. Стеценко, О.І. Сушинський, В.Л. Федо-
ренко, А.С. Філіпенко та інші.

Т.О. Коломоєць вважає, що найбільш 
важливими характерними рисами адміні-
стративних правовідносин з організації гро-
мадського контролю є такі: 1) реалізація че-
рез тісний взаємозв’язок із громадськістю; 
2) зв’язок із захистом та реалізацією прав 
і свобод громадян, завданням та узгоджен-
ням соціальних потреб та інтересів населен-
ня [1, c. 36].

Метою статті є визначення особливостей 
адміністративних правовідносин з органі-
зації громадського контролю у сфері дер-
жавного управління.

Виклад основного матеріалу. О.М. Му-
зичук вважає, що адміністративним право-
відносинам з організації громадського контр-
олю притаманні такі риси:

1) суб’єкти цих правовідносин виступа-
ють від імені громадськості, а не держави;

2) контрольно-наглядові повноваження, 
що становлять зміст цих правовідносин, час-
то не мають юридично-владного характеру;

3) ці правовідносини мають тимчасовий, 
рекомендаційний характер і не поклика-
ні безпосередньо впливати на професійну  
діяльність об’єктів контролю [2, c. 44].

Таке бачення особливостей адміністра-
тивних правовідносин з організації громад-
ського контролю базується на практичних 
засадах їх реалізації. Учений підкреслив зна-
чення цих правовідносин, вказавши водночас 
і на їхню недосконалу юридичну силу. Проте 
ця класифікація не повною мірою охоплює 
характерні риси адміністративних правовід-
носин з організації громадського контролю.

Таким чином, здійснивши правовий ана-
ліз особливостей адміністративних правовід-
носин з організації громадського контролю, 
які виокремлюються в сучасній юридичній 
науці, сформулюємо й власне бачення цієї 
проблеми. Найбільш коректним, на нашу 
думку, буде виділення таких характерних 
рис, які будуть яскраво виражати специфіку 
правовідносин на основі спеціальних ознак 
цього правового явища. На нашу думку, до-

 А. Денисенко, 2016
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цільно говорити про такі особливості адміні-
стративних правовідносин з організації гро-
мадського контролю:

– це особливий різновид адміністратив-
них правовідносин;

– специфічна джерельно-правова база;
– особливий суб’єктний склад;
– особливий об’єкт;
– особливий характер виникнення, зміни 

та припинення;
– відсутність державного примусу під час 

реалізації цих правовідносин;
– характеризуються певними стадіями 

розвитку;
– мають динамічний характер.
Як пише С.М. Алфьоров, адміністратив-

но-правові відносини, маючи ознаки, при-
таманні всім правовідносинам, разом із тим 
відрізняються від них принциповими осо-
бливостями, що відображають специфіку 
виконавчо-розпорядчої діяльності [3, с. 33]. 
Це ж можна сказати й про адміністративні 
правовідносини з організації громадського 
контролю. Їх особливий характер у системі 
адміністративних правовідносин загалом по-
лягає в тому, що вони займають окрему нішу, 
мають властивих лише їм суб’єктів, об’єктів і 
зміст. Загальна особливість цих правовідно-
син проявляється також у їх завданнях, меті, 
окремій сфері реалізації тощо.

Специфіка джерельно-правової бази, 
якою регулюються адміністративні право-
відносини з організації громадського контр-
олю, полягає у великому різноманітті актів, 
у яких закріплено відповідні норми. Так, 
конституційною основою громадського 
контролю є ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 34, ст. 40, ч. 2  
ст. 55, п. п. 10, 11, 17, 33, 34 ч. 1 ст. 85, ст. 87, 
ст. 97, ст. 101, ст. 102, п. п. 8, 30 ст. 106, ст. 111,  
п. п. 3, 4 ст. 121, ст. 147, ст. 150, ст. 151,  
ст. 152 Конституції України. Також нор-
мативне закріплення окремі аспекти гро-
мадського контролю знаходять у законах 
України «Про регламент Верховної Ради 
України», «Про статус народного депутата 
України», «Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини»,«Про звер-
нення громадян», «Про інформацію», «Про 
громадські об’єднання», «Про друковані за-
соби масової інформації (пресу) в Україні», 
«Про основи національної безпеки України», 
а також в інших нормативно-правових актах, 
переважно відомчих підзаконних актах щодо 
діяльності конкретних державних органів та 
органів місцевого самоврядування.

Наприклад, Закон України «Про осно-
ви національної безпеки України» в п. 6  
ст. 5 серед принципів забезпечення націо-
нальної безпеки виділяє демократичний ци-
вільний контроль над Воєнною організацією 

та іншими структурами в системі національ-
ної безпеки [4]. У законодавстві цивільний 
демократичний контроль визначається як 
комплекс здійснюваних відповідно до Кон-
ституції України та законів України право-
вих, організаційних, інформаційних заходів 
для забезпечення неухильного дотримання 
законності й відкритості в діяльності всіх 
складових частин Воєнної організації та 
правоохоронних органів держави, сприяння 
їх ефективності, дієвості й виконанню по-
кладених на них функцій, зміцненню дер-
жавної та військової дисципліни. При цьому 
громадський контроль відноситься до скла-
дових системи демократичного цивільного 
контролю (ст. 6 Закону України «Про демо-
кратичний цивільний контроль над Воєнною 
організацією і правоохоронними органами 
держави») [5].

Президентом України ще в 2001 р. було 
поставлено завдання та визначено конкретні 
заходи щодо покращення діяльності органів 
державного управління в частині забезпечен-
ня її відкритості та прозорості. Виконання 
цих заходів мало сприяти більш ширшому та 
якісному доступу громадян до цієї інформа-
ції та, таким чином, забезпечувати створення 
засад громадського контролю. Про актуаль-
ність цього питання свідчить і те, що вже на-
ступного року ці заходи набули подальшого 
розвитку в додатковому із цих питань Указі 
Президента України [6, c. 140].

Аналогічно Кабінетом Міністрів Укра-
їни з метою упорядкування діяльнос-
ті підвідомчих йому органів державного 
управління щодо забезпечення доступу 
громадськості до відповідної інформації та 
покращення рівня громадського контролю 
здійснювалася відповідна нормотворча й 
організаційно-адміністративна робота, було 
прийнято низку нормативно-правових ак-
тів. Так само на вдосконалення участі гро-
мадськості у вирішенні державних справ та, 
відповідно, покращення рівня громадського 
контролю була спрямована Постанова Кабі-
нету Міністрів України «Про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалі-
зації державної політики» [7].

Серед суб’єктів адміністративних право-
відносин з організації громадського контр-
олю окремі автори виділяють територіальні 
громади, політичні партії, громадські орга-
нізації, окремих осіб, засоби масової інфор-
мації тощо [8, c. 56]. У вітчизняній правовій 
доктрині до таких суб’єктів пропонується 
відносити також адвокатські об’єднання та 
персонально адвокатів, аудиторів [9, c. 321].  
На нашу думку, цілком виправданими є 
варіанти відкритого переліку ймовірних 
суб’єктів адміністративних правовідносин 
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з організації громадського контролю як 
суб’єктів адміністративного права України, 
оскільки організаційні форми громадської 
участі можуть бути різними, змінюватися з 
плином часу. Саме тому доцільним вигля-
дає поглиблений науковий пошук можливих 
варіантів організаційного існування громад-
ськості як суб’єктів контролю.

На нашу думку, суб’єктний склад адміні-
стративних правовідносин з організації гро-
мадського контролю становлять громадяни 
України та громадські організації, утворені 
відповідно до Конституції України задля 
реалізації та захисту прав і свобод громадян, 
а також задоволення їхніх економічних, по-
літичних, культурних, соціальних інтересів. 
До суб’єктів цієї групи правовідносин також 
варто зарахувати іноземців та осіб без гро-
мадянства, адже вони часто беруть участь у 
проведенні контрольно-наглядових дій за ді-
яльністю органів державної влади й органів 
місцевого самоврядування в Україні. У кон-
тексті цієї проблеми постає слушне питання 
щодо місця засобів масової інформації серед 
суб’єктів адміністративних правовідносин з 
організації громадського контролю. Вважає-
мо, виходячи з їхніх завдань і мети діяльнос-
ті, відповідь на це запитання є позитивною. 
Незалежні засоби масової інформації прово-
дять активну роботу щодо контролю та оцін-
ки діяльності владних інститутів. З огляду на 
це їх теж варто віднести до суб’єктів адміні-
стративних правовідносин з організації гро-
мадського контролю.

На думку С.М. Алфьорова, об’єктом адмі-
ністративних правовідносин у більшості ви-
падків виступають дії, діяльність, поведінка 
людей, здійснення яких є реалізацію адміні-
стративно-правових відносин. У деяких ви-
падках адміністративно-правових відносин 
(як правило, організаційно-майнового ха-
рактеру) об’єкт складний: поведінка людей і 
майно – «предмет» [3, с. 33]. На нашу думку, 
об’єктом адміністративних правовідносин з 
організації громадського контролю виступає 
адміністративна діяльність органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядуван-
ня, що повинна здійснюватися винятково в 
інтересах народу з метою утвердження прав і 
свобод людини та громадянина. Особливість 
цього об’єкта відображає виняткову сферу, 
на яку поширюють свою дію адміністративні 
правовідносини з організації громадського 
контролю. Також об’єктні характеристики 
чітко ілюструють предметне навантаження 
групи цих правовідносин.

Загалом правовідносини виникають, 
змінюються та припиняються відповідно до 
окремих правових норм, що впливають на 
поведінку людей і реалізуються через неї. 

Фактично в нормах права вже закладено пра-
вовідносини в абстрактній формі.

Науковці в галузі адміністративного пра-
ва схиляються до думки, що підставою ви-
никнення, зміни або припинення адміністра-
тивно-правових відносин є юридичні факти. 
Такими юридичними фактами є дії й події. 
Дії – це юридичні факти, які є результатом 
активного волевиявлення людей. Розрізнять 
правомірні й неправомірні дії. Правомірні 
дії завжди відповідають вимогам адміністра-
тивно-правових норм. Основним їх видом, 
характерним для адміністративно-правових 
відносин, є юридичні акти та інші правочи-
ни, тобто такі дії, що відрізняються певним 
рівнем формалізації та є продуктом вольової 
діяльності одного з контрагентів перспектив-
ного правовідношення, основною метою яких 
є спричинення певних юридичних наслідків, 
зокрема правовідносин. Для сфери виконав-
чої й розпорядчої діяльності найбільш типо-
вими є правові акти органів виконавчої влади 
(посадових осіб), які мають нормативний або 
індивідуальних характер (наприклад, наказ 
про зарахування на посаду) [10, с. 53].

Адміністративні правовідносини з орга-
нізації громадського контролю виникають у 
той момент, коли відповідна правова норма 
встановлює взаємні права й обов’язки для 
суб’єктів цих правовідносин. Зміна чи при-
пинення адміністративних правовідносин з 
організації громадського контролю пов’язані 
з настанням певних юридичних фактів, як 
правило, управлінського характеру, якими 
припиняється дія конкретних правовідносин 
на окремих суб’єктів взагалі або припиня-
ється дія одних правовідносин на окремих 
суб’єктів і встановлюється дія інших право-
відносин взамін.

У більшості випадків реалізація правовід-
носин, які виникають у суспільному житті, 
забезпечена легальною можливістю застосу-
вання примусу з боку державних інституцій. 
Тоді держава може впливати на дії чи безді-
яльність суб’єкта без його згоди. Проте часто 
реалізація суб’єктивного права чи обов’язку 
може здійснюватися добровільно та свідомо 
з боку суб’єктів правовідносин, без застосу-
вання заходів примусу. Застосування заходів 
державного примусу забезпечує встановлен-
ня в державі режиму законності та безпеки.

Державний примус опосередковується 
через правові норми та виступає у формі пра-
вового примусу, що конкретизується в при-
мусових заходах, які застосовуються компе-
тентними державними органами до особи, 
вина якої у вчиненні певного проступку була 
доведена у встановленому законом порядку. 
До них належать такі: юридична відповідаль-
ність (кримінальна, адміністративна, дисци-
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плінарна, матеріальна), заходи припинення 
й адміністративно-попереджувальні заходи 
примусового характеру (наприклад, митний 
огляд, примусове медичне обстеження, захо-
ди карантинного характеру тощо) [10, с. 68].

У контексті адміністративних правовідно-
син з організації громадського контролю слуш-
но зазначити, що методи державного примусу 
мають слабкий прояв, а подекуди навіть від-
сутні. Вони застосовуються лише у випадках 
порушення суб’єктами норм права у сфері гро-
мадського контролю. Проте в цьому випадку 
коректніше говорити про виникнення вже ін-
ших за юридичною природою правовідносин.

Адміністративним правовідносинам з ор-
ганізації громадського контролю притаманна 
також така особливість, як певна стадійність 
розвитку. Ця характеристика полягає в тому, 
що адміністративні правовідносини з органі-
зації громадського контролю регулюють три 
послідовні стадії, у межах яких здійснюється 
громадський контроль:

1) одержання необхідної інформації щодо 
діяльності певного органу державної влади 
чи органу місцевого самоврядування;

2) аналіз та оцінка цієї інформації;
3) реагування на помічені порушення за-

конодавства з метою забезпечення гарантій 
прав і свобод людини та громадянина.

Усі перераховані елементи реалізації 
контрольної діяльності з боку громадськості 
повинні регламентуватися нормативно-пра-
вовими актами, реалізовуватися на їх осно-
ві та у відповідному порядку. Здійснення 
громадського контролю має безпосередньо 
й кінцеву мету. На думку російської до-
слідниці Є.О. Маштакової, завдання гро-
мадського контролю полягає в тому, щоб 
не допустити дій контрольованих суб’єктів 
за межами законності й правопорядку, по-
передити можливі відхилення від наміче-
них цілей, а також інтересів суспільства та 
його суб’єктів, а в разі появи цих відхилень 
усунути їх негативні наслідки [11, с. 29]. На 
нашу думку, безпосередньою метою громад-
ського контролю виступає попередження та 
припинення порушень чинного законодав-
ства щодо дотримання прав і свобод людини 
та громадянина органами державної влади й 
органами місцевого самоврядування. Кінце-
ва ж мета громадського контролю збігається 
з тими цілями, які переслідує саме правове 
регулювання діяльності органів державної 
влади й органів місцевого самоврядування, 
поведінки та стандартів, що покликані за-
хистити громадян, організації, суспільство 
й державу від будь-яких негативних наслід-
ків, забезпечити їх безпеку й законні інтер-
еси, права та свободи суб’єктів суспільних 
відносин.

Висновки

Зазначені вище цілі контрольної діяль-
ності з боку громадськості визначають її за-
гальне значення, яке полягає в забезпеченні 
суб’єктами громадського контролю найбільш 
важливих інтересів людей, організацій, дер-
жави й суспільства в цілому.

Від стадійності як характерної особли-
вості адміністративних правовідносин з 
організації громадського контролю логічно 
постає також їх досить динамічний харак-
тер. В.В. Молдован зазначає, що динаміка в 
широкому сенсі вказує на те, що правовід-
носини насамперед являють собою суспіль-
ні відносини, що припускають і вимагають 
належного правового регулювання. Інакше 
кажучи, такі правовідносини є правовою 
формою (формою законодавчого врегулю-
вання цього суспільного відношення) у силу 
динаміки їх соціального змісту [12, с. 19]. Це 
пояснюється, зокрема, тим, що досліджувані 
нами правовідносини можуть легко перетво-
рюватися на інші в процесі реалізації. На-
приклад, під час виявлення правопорушень 
суб’єктами громадського контролю в органах 
державної влади й органах місцевого само-
врядування подальше встановлення фактів 
і накладення засобів юридичної відповідаль-
ності вже перетворюється на процесуальні 
правовідносини.
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The article analyzes the position of scientists on the allocation of characteristics of administrative legal 
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istration. Comprehensively characterize each of them.
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Постановка проблеми. Сьогодні інфор-
мація вважається стратегічним національ-
ним ресурсом – одним з основних багатств 
країни. Під впливом інформатизації всі 
сфери життя суспільства набувають нових 
якостей: гнучкості, динамічності тощо. Од-
нак водночас зростає й потенційна вразли-
вість суспільних процесів від інформаційно-
го впливу. Д. Паркер, міжнародний експерт 
із питань інформатики, вважає, що на зміну 
небезпеці виникнення ядерної катастрофи 
може прийти загроза розв’язання війни, яка 
прийме нові форми [1, с. 23]. Це буде бороть-
ба, спрямована проти країн, які володіють 
передовими технологіями, з метою ство-
рення хаосу в інформаційних структурах і 
спричинення економічної катастрофи. Інші 
експерти стверджують, що збір економічної 
інформації про конкурентів і захист власних 
інформаційних ресурсів – головні завдан-
ня забезпечення безпеки економіки. Західні 
фахівці впевнені, що в разі повного розсекре-
чення комп’ютерної інформаційної мережі 
більшість компаній буде знищено конкурен-
тами за дуже короткий проміжок часу.

З огляду на те, що інформаційна безпека 
на межі ІІІ тисячоліття виходить на перше 
місце в системі національної безпеки, фор-
мування й проведення єдиної державної по-
літики в цій сфері вимагає пріоритетного 
розгляду. Сьогодні склались дві тенденції 
в органах державної влади у визначенні по-
няття та структури інформаційної безпе-
ки. Представники гуманітарного напряму 
пов’язують інформаційну безпеку лише з 
інститутом таємниці. Представники сило-
вих структур пропонують поширити сферу 

інформаційної безпеки практично на всі пи-
тання й відносини в інформаційній сфері, 
фактично ототожнюючи інформаційну без-
пеку з інформаційною сферою. Істина, як за-
вжди, лежить посередині.

Сьогодні став популярним такий афо-
ризм: «Хто володіє інформацією, той володіє 
світом». Інформаційна безпека суспільства 
й держави характеризується ступенем їх за-
хищеності, стійкістю основних сфер життє-
діяльності (економіки, науки, техносфери, 
сфери управління, військової справи, сус-
пільної свідомості тощо) щодо небезпечних, 
дестабілізуючих, деструктивних дій, які шко-
дять інтересам країни.

Отже, під захистом інформації розумієть-
ся комплекс заходів, які здійснюються влас-
ником інформації щодо виокремлення своїх 
прав на володіння й розпорядження інфор-
мацією, створення умов, які обмежують її по-
ширення, виключають чи суттєво ускладню-
ють несанкціонований, незаконний доступ 
до таємної інформації та її носіїв. Інформа-
ція, що захищається, може містити дані, які 
належать до різних охоронюваних законом 
таємниць. Цілком природно, що кожний вид 
інформації, який охороняється, може мати 
свої особливості у сфері регулювання органі-
зації та здійснення захисту [2, с. 173].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасним науковим розвідкам, присвяче-
ним проблематиці інформаційної безпеки, у 
тому числі у сфері організації системи захис-
ту інформації суб’єктів господарювання (їх 
авторами є І. Арістова, І. Бачило, В. Бриж-
ко, В. Гавловський, Р. Калюжний, В. Копи-
лов, В. Ліпкан, А. Марущак, В. Цимбалюк,  



111

2/2016
А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н Е  П Р А В О

М. Швець, Ю. Шемшученко та інші вчені), 
притаманна відсутність широкої різноманіт-
ності поглядів на окреслену проблему.

Метою статті є виділення й аналіз етапів 
забезпечення захисту інформації суб’єктів 
господарювання з огляду на правове регу-
лювання цієї сфери відносин в Україні.

Виклад основного матеріалу. Деякі на-
уковці вважають, що захист інформації є 
цілеспрямованою діяльністю власників ін-
формації, спрямованою на виключення чи 
суттєве обмеження можливостей витоку, 
нав’язування, блокування або знищення ін-
формації, що підлягає захисту [3, с. 126]. Од-
ним із можливих шляхів наукового пошуку 
в обраному напрямі є дослідження захисту 
інформації як системи, тобто як цілісного 
утворення, що цікавить нас у своїй єднос-
ті, причому варто пам’ятати, що будь-який 
об’єкт становить систему лише щодо певної 
мети [4, с. 7].

З позиції теорії управління на загально-
му рівні система складається з керуючого й 
керованого об’єкта та створюється з ураху-
ванням заданих вимог і наявних обмежень 
[3, с. 128].

Система може нормально функціонува-
ти лише за наявності в ній певних зв’язків 
між об’єктом управління та управлінським 
об’єктом. Обов’язковою умовою для нор-
мального функціонування системи є на-
явність зворотного зв’язку. Загалом для 
функціонування будь-якої системи необ-
хідні насамперед збуджувальні фактори, які 
можуть бути наслідком зовнішнього впливу 
або внутрішньої незадоволеності поточним 
станом справ.

Зауважимо, що відповідно до системного 
підходу, застосованого в науковій літературі, 
закономірності цілого (системи) безумовно 
домінують над її компонентами. Однак роль 
складників не варто зводити до становища 
суто пасивних частин. Будучи залежними від 
системи як цілого, компоненти мають певну 
відносну самостійність [5, с. 13].

Розглянемо динаміку функціонування 
системи захисту інформації на рівні суб’єкта 
господарювання – організації, яка пра-
цює з інформацією з обмеженим доступом. 
Оскільки будь-яка система створюється для 
вирішення певного кола завдань, то у сво-
єму функціонуванні вона обмежується як 
об’єктивними, так і суб’єктивними чинника-
ми. До цих чинників належать такі:

– переліки захищених відомостей, що 
складають державну чи комерційну таєм-
ницю;

– необхідні рівні безпеки інформації, за-
безпечення яких не приведе до перевищення 

збитків над витратами щодо захисту інфор-
мації;

– загрози безпеці інформації;
– показники, за якими оцінюватиметься 

ефективність захисту інформації [3, с. 120].
Входами системи захисту інформації є 

такі явища:
1) вплив зловмисників у процесі фізич-

ного проникнення до місцезнаходження 
джерел конфіденційної інформації з метою 
її викрадення, внесення змін або знищення;

2) різноманітні фізичні поля, електромаг-
нітні сигнали, які створюються технічними 
засобами зловмисників і впливають на засо-
би обробки й збереження інформації;

3) стихійні лиха (насамперед пожежі), що 
призводять до знищення або перекручуван-
ня інформації;

4) фізичні поля та електричні сигнали з 
інформацією, які передаються функціональ-
ними каналами зв’язку;

5) побічні електромагнітні наведення 
й акустичні поля, а також електричні сиг-
нали, що виникають у процесі діяльності 
об’єктивного захисту та несуть у собі конфі-
денційну інформацію.

Виходами системи є заходи щодо захисту 
інформації, адекватні вхідним впливам. Ал-
горитм процесу перетворення вхідних впли-
вів (загроз) на заходи захисту визначає варі-
ант системи захисту.

Побудова системи захисту інформації 
суб’єкта господарювання здійснюється по-
етапно:

1 етап – визначення й аналіз загроз;
2 етап – розроблення системи захисту ін-

формації;
3 етап – реалізація плану захисту інфор-

мації;
4 етап – контроль функціонування та ке-

рування системою захисту інформації [6].
На першому етапі побудови системи за-

хисту інформації необхідно здійснити аналіз 
об’єктивного захисту, ситуаційного плану, 
умов функціонування підприємства, установи, 
організації, оцінити ймовірність прояву загроз 
та очікувану шкоду від їх реалізації, підготува-
ти дані для побудови окремої моделі загроз.

Джерелами загроз може бути діяльність 
іноземних розвідок, а також навмисні чи не-
навмисні дії юридичних і фізичних осіб.

На другому етапі побудови системи за-
хисту інформації варто скласти план захисту 
інформації, що містить організаційні, пер-
винні технічні та основні технічні заходи за-
хисту інформації з обмеженим доступом, ви-
значити зони безпеки інформації.

Організаційні заходи регламентують по-
рядок інформаційної діяльності з урахуван-
ням норм і вимог захисту інформації для всіх 
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періодів життєвого циклу об’єкта захисту. 
Первинні технічні заходи передбачають за-
хист інформації блокуванням загроз без 
використання засобів технічного захисту 
інформації (далі – ТЗІ). Основні технічні за-
ходи передбачають захист інформації з вико-
ристанням засобів забезпечення ТЗІ.

Для технічних засобів інформації необ-
хідно застосовувати спосіб приховування 
або спосіб технічної дезінформації.

Заходи захисту інформації повинні від-
повідати загрозам; розроблятись з ураху-
ванням можливої шкоди від їх реалізації й 
вартості захисних заходів та обмежень, що 
вносяться ними; забезпечувати задану ефек-
тивність захисту інформації на встановлені 
рівні протягом часу обмеження доступу до 
неї або можливості здійснення загроз.

Рівень захисту інформації визначаєть-
ся системою кількісних і якісних показни-
ків, які забезпечують вирішення завдання 
захисту інформації на основі норм і вимог 
ТЗІ. Мінімально необхідний рівень захисту 
інформації забезпечується обмежувальними 
й фрагментарними заходами протидії най-
небезпечнішій загрозі. Підвищення рівня за-
хисту інформації досягається нарощуванням 
технічних заходів протидії безлічі загроз.

Порядок розрахунку та інструментів ви-
значення заходів безпеки інформації, реалі-
зації заходів ТЗІ, розрахунку ефективності 
захисту й порядок атестації технічних засо-
бів забезпечення інформаційної діяльності, 
робочих місць (приміщень) встановлюються 
нормативними документами системи ТЗІ.

На третьому етапі побудови системи за-
хисту інформації необхідно реалізувати ор-
ганізаційні, первинні технічні й основні тех-
нічні заходи захисту інформації з обмеженим 
доступом, встановити необхідні зони безпеки 
інформації, провести атестацію технічних за-
собів забезпечення інформаційної діяльності, 
робочих місць (приміщень) на відповідність 
вимогам безпеки інформації [7, с. 31–35].

Надання послуг із ТЗІ, атестацію та сер-
вісне обслуговування засобів забезпечення 
ТЗІ можуть здійснювати юридичні й фізичні 
особи, які мають ліцензію на право проведен-
ня цих робіт, видану уповноваженим Кабіне-
том Міністрів України органом.

На четвертому етапі побудови системи 
захисту інформації варто провести аналіз 
функціонування системи захисту інформа-
ції, перевірку виконання заходів технічного 
захисту інформації, контроль ефективності 
захисту, підготувати й видати дані для керу-
вання системою захисту інформацією.

Керування системою захисту інформації 
полягає в адаптації заходів ТЗІ до поточного 
захисту.

За фактами зміни умов здійснення або 
виявлення нових загроз заходи ТЗІ реалі-
зовуються в найкоротший строк. У разі по-
треби підвищення рівня захисту інформації 
необхідно виконати роботи, передбачені 
першим, другим і третім етапами побудови 
системи захисту інформації. Порядок про-
ведення перевірок та контролю ефективності 
захисту інформації встановлюється норма-
тивними документами.

Таким чином, захист інформації має пе-
редбачати її збереження від широкого кола 
різноманітних загроз, таких як витік інфор-
мації, несанкціоновані й ненавмисні впливи 
тощо. Нормативні документи сфери ТЗІ під 
загрозою пропонують розуміти витік, мож-
ливість блокування чи порушення цілісності 
інформації [8].

Сучасною науковою думкою категорія 
«загроза безпеці інформації» визначається 
як виникнення такого явища чи події, на-
слідком яких може бути негативний вплив на 
інформацію: порушення фізичної цілісності, 
логічної структури, несанкціонована кодифі-
кація, несанкціоноване отримання, несанкці-
оноване розмноження [9, с. 93].

Нині фахівцями досліджуються численні 
різнопланові загрози різноманітного похо-
дження. Упродовж усього періоду існування 
проблеми захисту інформації здійснювалися 
спроби класифікації джерел загроз безпеці 
інформації та самих загроз із метою подаль-
шої стандартизації засобів і методів, що за-
стосовуються для захисту. Різними авторами 
було запропоновано низку підходів до такої 
класифікації [10; 11; 12]. Причому як крите-
рії розподілу сукупності загроз за класами 
використовуються види небезпек, що викли-
кані вказаними загрозами, ступінь умислу, 
джерело походження тощо.

У відомій монографії Л. Хоффмана «Су-
часні методи захисту інформації» [13] було 
виділено 5 груп різноманітних загроз: ви-
крадення носіїв, запам’ятовування або ко-
піювання інформації, несанкціоноване під-
ключення до апаратури, несанкціонований 
доступ до ресурсів системи, перехоплення 
побічних електромагнітних випромінювань 
і наведень.

Автори науково-практичного посібника 
«Захист інформації в персональних ЕОМ» 
[14] як критерій класифікації обрали тип 
засобу, за допомогою якого може бути ре-
алізовано несанкціоноване отримання ін-
формації, та виділили 3 типи таких засобів: 
людину, техніку й програмне забезпечення. 
До групи загроз, у реалізації яких провідну 
роль виконує людина, включено викрадення 
носіїв, читання інформації з екрану дисплея, 
читання інформації з роздруківок; до групи, 
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де основними засобами є технічні пристрої, – 
підключення до техніки й перехоплення ви-
промінювань; до групи, де основним засобом 
є програмне забезпечення, – несанкціонова-
ний програмний доступ, програмне дешиф-
рування зашифрованих даних, програмне 
копіювання інформації з носіїв.

Аналогічний підхід запропонували авто-
ри навчальних посібників із захисту інфор-
мації від несанкціонованого доступу [12; 15]. 
Вони виокремили 3 класи загроз: природні 
(стихійні лиха, магнітні бурі, радіоактивні 
випромінювання); технічні (відключення чи 
коливання електроживлення, відмови й збої 
апаратно-програмних засобів, електромаг-
нітні випромінювання та наведення; витоки 
через канали зв’язку); створені людьми (не-
навмисні та умисні дії різних категорій осіб).

Ще один вид джерел загроз безпеці ін-
формації, пов’язаний із її викраденням, до-
сить детально класифіковано в монографії  
С. Расторгуєва [11]. Учений вирізняє такі 
способи виокремлення інформації:

1) каналами побічних електромагнітних 
випромінювань;

2) шляхом негласного копіювання, при-
чому йдеться про два різновиди копіюван-
ня: «вручну» (друк з екрану на принтер або 
виведення з пам’яті на принтер чи екран) та 
«вірусне» (наприклад, виведення з пам’яті 
на принтер або екран, передача інформації за 
допомогою вбудованої на комп’ютері радіо-
закладки);

3) викрадення носіїв інформації;
4) викрадення персонального комп’ютера.
У монографії В. Герасименка [10] введено 

поняття дестабілізуючих чинників, джерел їх 
виявлення та причин порушення захищеної 
інформації. Запропоновано підходи до фор-
мування відносно повних множин таких при-
чин і наведено структуру цих множин щодо 
порушення фізичної цілісності інформації й 
несанкціонованого її отримання.

Детальний аналіз загроз несанкціонова-
ного отримання інформації наведено також 
у навчальному посібнику В. Гайковича та  
Д. Єршова [16], причому концептуальні під-
ходи аналізу аналогічні викладеним у роботі 
В. Герасименка [10].

Своєрідним видом загроз є спеціальні про-
грами, які приховано й умисно впроваджу-
ються у функціональні програмні системи та 
після одного чи декількох запусків руйнують 
інформацію на жорсткому диску комп’ютера 
або вчиняють інші несанкціоновані дії. Нині 
відомі численні різновиди таких програмних 
засобів: електронні віруси, комп’ютерні черви, 
троянські програми тощо.

Шкідливі програми становлять велику 
небезпеку для сучасних автоматизованих 

систем. Детальний аналіз цих загроз і ме-
тодів боротьби з ними наведено в працях  
П. Біленчука, Б. Романюка, В. Цимбалюка,  
А. Новицького та інших учених [17; 18; 19].

Аналіз праць фахівців із питань захисту 
інформації показує, що в процесі формуван-
ня множини загроз останнім часом досить 
чітко виявляється тенденція переходу від 
емпіричних до системно-концептуальних, 
науково обґрунтованих підходів [9, с. 95].

Ефективна протидія загрозам інформації 
досягається винятково за умови комплек-
сного застосування засобів та організаційно-
технічних методів із метою захисту охоро-
нюваних відомостей про об’єкт [20, с. 127]. 
Причому вказані засоби й методи мають за-
стосовуватись відповідно до мети й завдань 
протидії, етапів життєвого циклу об’єкта та 
способів протидії.

Суттєвим моментом є необхідність реалі-
зації захисту інформації вчасно, активно, різ-
номанітно, безперервно, раціонально, комп-
лексно й планово.

Одна з основних вимог – вчасність при-
йняття рішення щодо організації захисту ін-
формації. Процес прийняття рішення потріб-
но прискорити з певних причин: по-перше, 
щоб вчасно розв’язати проблеми, що вини-
кли, і не давати їм «розростатись» до такого 
стану, коли їх вирішення стане неможливим 
чи марним; по-друге, щоб відповідальні ви-
конавці мали достатньо часу для виконання 
поставлених перед ними завдань.

Активність протидії передбачає насам-
перед наступальний, активний її характер, 
ґрунтується на аналізі обставин, умінні зро-
бити правильні висновки про можливі дії по-
тенційного супротивника, що дадуть змогу 
запобігти та наполегливо реалізувати ефек-
тивні заходи протидії.

Різноманітність протидії спрямовується 
на унеможливлення шаблонного підходу до 
організації й проведення заходів і творчий 
підхід до реалізації заходів щодо захисту ін-
формації.

Комплексність передбачає вжиття комп-
лексу заходів, спрямованих на своєчасне 
перекриття всіх можливих каналів витоку 
інформації. Неприпустимим є застосування 
окремих технічних засобів або методів, спря-
мованих на захист окремих серед загального 
числа можливих каналів витоку інформації.

Безперервність протидії – це реалізація 
заходів щодо комплексного захисту об’єкта 
інформаційної діяльності на всіх етапах жит-
тєвого циклу розроблення й існування спеці-
альної продукції або забезпечення виробни-
чої діяльності об’єкта захисту.

Плановість реалізації заходів передбачає 
насамперед передбачені раніше, ще на стадії 
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проектування й будівництва об’єкта, заходи, 
спрямовані на захист інформації.

Важливо, щоб заходи з протидії вигля-
дали правдоподібно та відповідали умовам 
обстановки, виконувались згідно з планами 
захисту інформації об’єкта. У зв’язку із цим 
розробляються й реалізовуються практичні 
заходи щодо маскування захисних заходів.

В основі захисту інформації лежить су-
купність правових форм діяльності власни-
ка, що реалізується з метою виконання вимог 
щодо збереження охоронюваних відомостей 
та інформаційних процесів, а також заходів 
контролю за ефективністю вжитих заходів 
щодо захисту інформації [20, с. 128].

Досліджуючи проблеми, пов’язані з орга-
нізацією захисту інформації, варто зауважи-
ти, що такий захист не є окремим, разовим 
епізодом. Захист має реалізовуватись комп-
лексно й безперервно [6; 21].

Нормативно-правове розуміння адміні-
стративно-правових заходів захисту інфор-
мації, у тому числі інформації з обмеженим 
доступом, зводиться до системи правових, 
організаційних, інженерно-технічних захо-
дів, які спрямовуються на збереження ціліс-
ності службової інформації та запобігання її 
витоку.

Адміністративно-правові заходи захисту 
інформації з обмеженим доступом можна ви-
значити як сукупність методів, засобів і при-
йомів, спрямованих на захист інформаційної 
безпеки людини, суспільства й держави в 
усіх сферах життєво важливих інтересів.

Сукупність їх полягає у виявленні, ви-
лученні та нейтралізації негативних джерел, 
причин та умов впливу на інформацію. Ці 
джерела становлять загрозу безпеці інфор-
мації, а цілі й методи адміністративно-право-
вого захисту інформації з обмеженим досту-
пом здійснюються з огляду на її зміст.

Тому зміст адміністративно-правового 
захисту інформації з обмеженим доступом 
ототожнюється з процесом забезпечення 
інформаційної безпеки як необхідності нор-
мального функціонування держави, суспіль-
ства, окремої людини.

А. Антонюк відносить до сфери безпеки 
інформації не захист інформації, а захист 
права власності на неї [22, с. 103]. Справді, 
захист інформації організовує та здійснює 
власник, користувач інформації або уповно-
важена ними особа (фізична чи юридична), 
а також держава в особі компетентних ор-
ганів у межах своєї правоохоронної функ-
ції. Захистом інформації власник охороняє 
свої права на володіння й розповсюдження 
інформації, намагається запобігти незакон-
ному заволодінню нею та використанню її 
на шкоду власним інтересам. Система захис-

ту може бути різною, на розсуд власника, а 
може й не мати такого захисту взагалі. Він 
здійснюється на основі диспозитивних ме-
тодів, що входять у сферу цивільно-правого 
розгляду. Захист інформації стає предметом 
адміністративно-правового регулювання у 
випадках, коли обмеження доступу до інфор-
мації прямо передбачаються законами, коли 
ці обмеження пов’язуються із забезпеченням 
інформаційних прав і свобод людини, інфор-
маційних аспектів національної, державної, 
громадської безпеки тощо, а суб’єктом за-
стосування цих обмежень, що дуже важли-
во, є держава в особі її компетентних органів  
[23, с. 103].

Захист інформації з обмеженим доступом –  
це комплекс дій власника інформації для 
збереження прав на її володіння й розповсю-
дження, а також сприяння життєдіяльності 
людини, суспільства та держави на основі 
створення органами управління безпечних 
умов, що обмежують розповсюдження й ви-
ключають або істотно ускладнюють несанк-
ціонований, незаконний доступ до інформа-
ції та її носіїв.

Форми адміністративно-правового за-
хисту інформації з обмеженим доступом 
традиційно можна класифікувати на юрис-
дикційні та неюрисдикційні. До перших на-
лежить захист порушених прав суб’єктів 
інформаційних правовідносин у судовому й 
адміністративному порядку, до других – тех-
нічні засоби захисту інформації з обмеженим 
доступом.

Механізм захисту інформації з обмеже-
ним доступом є повним поєднанням тех-
нічних і юрисдикційних засобів захисту 
інформації. Усі вони є правовими, оскільки 
встановлюються правовими актами управ-
ління, у тому числі нормативно-правовими.

Адміністративно-правове забезпечення 
інформації з обмеженим доступом – це ді-
яльність щодо застосування юрисдикційних 
і неюрисдикційних форм її захисту.

Діяльність щодо технічного захисту ін-
формації з обмеженим доступом повинна 
відповідати таким вимогам:

– наявності спеціальної освіти в осіб, які 
її здійснюють, або наявності в них спеціаль-
ної підготовки;

– відповідності виробничих приміщень, 
виробничого, випробувального й контроль-
но-вимірювального устаткування технічним 
нормам і вимогам, встановленим державни-
ми стандартами й нормативно-методичними 
документами щодо технічного захисту ін-
формації з обмеженим доступом;

– використанню сертифікованих автома-
тизованих інформаційних систем і засобів їх 
захисту;
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– використанню третіми особами про-
грам для комп’ютерів чи баз даних на підста-
ві договору з їх правовласником.

Юрисдикційні форми реалізації адмі-
ністративно-правових заходів захисту ін-
формації з обмеженим доступом у суб’єктів 
господарювання реалізовуються з метою 
відновлення порушених прав суб’єктів ін-
формаційних правовідносин. До цих заходів 
відносимо насамперед такі:

а) віднесення відомостей до інформації з 
обмеженим доступом;

б) документування інформації з обмеже-
ним доступом, що є основою для реєстрації 
інформаційних ресурсів;

в) правовий захист інформації з обмеже-
ним доступом, що виражається в існуванні 
інституту адміністративно-правової відпо-
відальності за порушення законодавства про 
службову інформацію, який є однією з гаран-
тій належної її реалізації та правового захисту.

Висновки

Таким чином, проблема захисту інфор-
мації з обмеженим доступом вбачається в 
урегулюванні порядку реєстрації баз, банків 
даних у частині визначення права власності 
на ці ресурси й порядку обліку їх у складі 
майна суб’єктів господарювання. Інша про-
блема щодо захисту інформації з обмеже-
ним доступом – відсутня систематизація 
адміністративного законодавства в частині 
об’єднання норм, які встановлюють адміні-
стративно-правову відповідальність за пору-
шення, предметом посягання яких може бути 
інформація з обмеженим доступом.

Звісно, наведене є далеко не повним пе-
реліком проблем, які потребують свого нор-
мативно-правового врегулювання з метою 
захисту безпеки інформації суб’єктів госпо-
дарювання. Однак вкрай необхідно запро-
вадити головні засади й принципи, на основі 
яких можна здійснювати подальший розви-
ток системи захисту інформації суб’єктів гос-
подарювання.
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Защита информации является одной из важнейших составляющих информационной безопас-
ности субъектов хозяйствования. В статье проанализированы основные этапы создания системы 
информационной безопасности, классифицированы и раскрыты причины утечки информации, пред-
ложены пути обеспечения защиты информации в системе информационной безопасности. Акценти-
ровано внимание на основных проблемах, которые препятствуют организации эффективной систе-
мы защиты информации субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: информационная безопасность субъектов хозяйствования, система защиты 
информации, информация с ограниченным доступом, угроза безопасности информации.

Data protection is one of the most important components of information security of business entities. 
The article analyzes the main steps of creating a system of information security, classified and disclosed the 
reasons for the leakage of information, the ways of ensuring the protection of information in information 
security. The attention is focused on the main problems that hinder the organization of an effective system of 
protection of information entities.

Key words: information security entities, protection system information, information with limited 
access, data security threat.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ  
ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ  
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  
У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті розглянуто доктринальні положення щодо розуміння інструментів діяльності органів 
публічної адміністрації та запропоновано розглядати її як зовнішньо виражену дію органів публічної 
адміністрації, представлену чітко визначеною законом сукупністю прийомів і засобів, застосування 
яких приводить до юридичних наслідків, що здійснюються в межах компетенції з метою виконання 
поставлених перед ними мети й завдань. Запропоновано авторське визначення адміністративно- 
правових інструментів щодо реалізації державної регіональної політики у сфері вищої освіти.  
Виокремлено та досліджено види інструментів реалізації державної регіональної політики у сфері 
освіти, які є найбільш ефективними.

Ключові слова: адміністративно-правові інструменти, форми діяльності, державна регіональна 
політика, сфера освіти.

 О. Нижник, 2016

Постановка проблеми. Сучасний стан 
реалізації державної регіональної політики у 
сфері вищої освіти потребує суттєвого онов-
лення інструментів здійснення останньої, 
удосконалення в напрямі їх упорядкування, 
уніфікації процедур реалізації та забезпечен-
ня їх прозорості. Крім того, існують пробле-
ми, пов’язані з теоретичною невизначеністю 
й неоднозначним розумінням категорії «ін-
струменти» в діяльності органів публічної 
адміністрації в цілому та щодо реалізації дер-
жавної регіональної політики у сфері вищої 
освіти зокрема. Тому особливої уваги потре-
бує дослідження цього питання, оскільки це 
дозволить адаптувати національне законо-
давство до європейської правової системи, а 
також створить умови для більш ефективної 
реалізації державної регіональної політики у 
сфері вищої освіти в умовах демократичних 
перетворень, що відбуваються на теренах 
України.

Стан дослідження. Проблеми, пов’язані 
з адміністративно-правовим складником ре-
алізації права громадян на вищу освіту, по-
стійно перебувають у центрі уваги вчених, 
наприклад В.О. Боняк, В.С. Журавського, 
М.Н. Курка, В.І. Пальчикова, Н.В. Ракши, 
К.М. Романенка, Р.В. Шаповала, А.П. Шпака. 
Питання вивчення адміністративно-право-
вих інструментів у діяльності органів публіч-
ної адміністрації стали предметом науково-

го аналізу таких авторів, як В.Б. Авер’янов,  
К.К. Афанасьев, О.В. Джафарова, І.Б. Ко-
ліушко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков,  
P.О. Куйбіда, Р.С. Мельник, І.В. Патерило, 
В.П. Тимошук, М.М. Тищенко та інші. Саме 
їх праці покладено в основу формування 
підходу щодо визначення адміністративно-
правових інструментів реалізації державної 
регіональної політики у сфері вищої освіти.

Мета статті полягає в розгляді доктри-
нальних положень щодо розуміння ін-
струментів діяльності органів публічної 
адміністрації, на підставі чого варто за-
пропонувати власне тлумачення таких ін-
струментів щодо реалізації державної регі-
ональної політики у сфері вищої освіти та 
виокремити найбільш ефективні їх види.

Виклад основного матеріалу. Відразу 
зазначимо, що сучасна правова доктрина не 
оперує таким поняттям, як «інструменти», а 
використовує категорію «форми державного 
управління».

Тому здійснимо аналіз існуючих позицій 
учених щодо розуміння й співвідношення 
наведених категорій. Так, автори підручника 
«Публічне адміністрування в Україні» під 
формою діяльності розуміють уніфікований 
за зовнішніми ознаками, формалізований вид 
результатів конкретних дій органу управлін-
ня, його структурних підрозділів і службових 
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осіб, спрямованих на досягнення поставле-
ної мети. Водночас виділяють декілька видів 
форм діяльності: нормативно-правову (ста-
новлення норм права); застосування норм 
права; організаційне регламентування вну-
трішньої роботи апарату органів влади; по-
заапаратну організаційну діяльність; матері-
ально-технічне забезпечення [1]. Зазначене 
положення є цікавим, проте не позбавленим 
дискусійності. Вважаємо недоцільним зву-
ження кола суб’єктів до органів управління, 
оскільки публічне адміністрування сьогодні 
здійснює велика кількість суб’єктів, у тому 
числі приватні особи, яким було делеговано 
повноваження держави, тощо.

У свою чергу А.М. Школик наголошує, 
що, окреслюючи форми діяльності публічної 
адміністрації, необхідно говорити про найпо-
ширеніші на практиці способи функціонуван-
ня органів публічної адміністрації [2, с. 104]. 
Ми дотримуємось позиції, що публічна ад-
міністрація, реалізуючи покладені на неї за-
вдання, може діяти лише в такий спосіб, який 
чітко визначається законом, тому говорити 
про найпоширеніші на практиці способи 
функціонування останніх недоцільно. Ціка-
вою є думка Т.О. Коломоєць, яка на підставі 
узагальнення існуючих на сьогодні дефініцій 
форм діяльності публічної адміністрації ви-
значає останні як зовнішньо виражену дію 
органів публічної адміністрації або їх поса-
дових осіб, здійснену в межах компетенції з 
метою досягнення поставлених перед ними 
мети й завдань [3, с. 172].

Підсумовуючи наведені позиції вчених, 
які досліджували форми діяльності органу 
публічної адміністрації, зазначимо, що вони 
визначають їх як зовнішнє вираження одно-
рідних за своїм характером і правовою при-
родою юридичних дій та видання актів, за 
допомогою яких забезпечується виконання 
завдань і функцій, покладених на цей орган. 
При цьому застосування органом публіч-
ної адміністрації тієї чи іншої форми бага-
то в чому визначається його компетенцією. 
Наявні взаємозв’язки та взаємозалежності 
форм та інших складників діяльності органу 
публічної адміністрації, як правило, перед-
бачаються й певною мірою регламентуються 
адміністративно-правовими нормами. Такі 
норми найчастіше містяться в положеннях 
про той чи інший орган публічної адміністра-
ції, посадових інструкціях, правилах тощо.

Ми підтримуємо позиції вчених, які ви-
окремлюють лише правові форми діяльнос-
ті органу публічної адміністрації, оскільки 
орган публічної адміністрації не може ви-
конувати покладені на нього функцій поза 
правовим полем. Що стосується виокрем-
лення організаційних або матеріально-тех-

нічних операцій, то варто зазначити, що ці 
дії (операції) не стосуються безпосереднього 
виконання функцій, задля яких було створе-
но певний орган публічної адміністрації, а є 
необхідною умовою ефективного виконання 
покладених на відповідний орган публічної 
адміністрації завдань.

На підтвердження наведемо думку І.В. Па- 
терило, яка, досліджуючи інструменти ді-
яльності публічної адміністрації через аналіз 
категорії «форми державного управління» 
та виокремлення серед останніх правових і 
неправових, наголошує на тому, що під час 
запровадження зазначеної термінології в 
юридичний обіг не було враховано різницю 
між категоріями «право» та «закон». У ре-
зультаті цього будь-які дії чи рішення, якщо 
вони регламентувалися законом (іншим нор-
мативним актом), називалися правовими, 
тобто такими, що були заснованими на нор-
мах права. Однак сьогодні, коли в Україні ви-
знаний і гарантується принцип верховенства 
права, який також зобов’язує проводити чіт-
ке розмежування права та закону, неможли-
во застосовувати прикметник «правовий» до 
будь-яких іменників в автоматичному поряд-
ку. Так, наприклад, не можна будь-яку нор-
му права називати правовою, оскільки вона 
може й не бути такою, тобто може не відпо-
відати принципу верховенства права. Інакше 
кажучи, прикметник «правовий» може бути 
застосовано до певного юридичного явища 
або до юридичної категорії лише після відпо-
віді на питання про їх узгодженість із прин-
ципом верховенства права. З огляду на це 
взагалі нонсенсом виглядає словосполучен-
ня «неправова форма державного управлін-
ня», яке, на переконання І.В. Патерило, має 
бути виведене за межі юридичного обігу [4].

У цілому підтримуючи прогресивну по-
зицію дослідника, варто зазначити, що вона 
дещо суперечить статті 19 Конституції Укра-
їни, оскільки органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підставі, у 
межах повноважень і в спосіб, що передбача-
ються Конституцією й законами України.

Якщо звернутись до європейського до-
свіду розуміння сутності та змісту відповід-
ної проблематики, то необхідно зауважити, 
що в європейських країнах не вживаються 
такі категорії, як «форми державного управ-
ління», «форми управлінської діяльності», 
«правові» чи «неправові форми управління», 
«форми публічного адміністрування». На-
томість з аналізу європейської літератури 
постає, що для позначення нормативних та 
адміністративних актів публічної адміністра-
ції, адміністративних договорів тощо широко 
використовується категорія «інструменти 
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діяльності публічної адміністрації». Напри-
клад, у Франції односторонній адміністра-
тивний акт розглядається як ключовий «ін-
струмент» адміністративної діяльності [5], а 
адміністративні договори – як «інструмен-
ти» або «юридичні інструменти» публічно-
приватного партнерства [6]. Категорія «юри-
дичні інструменти» застосовується також 
Радою Європи для позначення конвенцій і 
рекомендацій [7].

Отже, з метою адаптації національного 
законодавства до законодавства Європей-
ського Союзу та з огляду на необхідність удо-
сконалення діяльності публічної адміністра-
ції щодо належної реалізації прав і свобод 
громадян доцільно ввести в правовий обіг 
категорію «інструменти діяльності публічної 
адміністрації», під якою необхідно розуміти 
зовнішньо виражену дію органів публічної 
адміністрації, яка являє собою чітко визна-
чену законом сукупність прийомів і засобів, 
застосування яких приводить до юридичних 
наслідків, що здійснюються в межах компе-
тенції з метою виконання поставлених перед 
ними мети й завдань.

Рухаючись далі, спробуємо визначити 
адміністративно-правові інструменти реа-
лізації державної регіональної політики. До 
останніх, згідно зі статтею 7 Закону України 
«Про засади державної регіональної політи-
ки», належать такі акти: 1) Державна страте-
гія регіонального розвитку України; 2) план 
заходів із реалізації Державної стратегії регі-
онального розвитку України; 3) регіональні 
стратегії розвитку; 4) плани заходів із реалі-
зації регіональних стратегій розвитку; 5) ін-
вестиційні програми (проекти), спрямовані 
на розвиток регіонів [8].

На підставі наведеного, проектуючи нор-
ми Закону України «Про засади державної 
регіональної політики» на сферу вищої осві-
ти, можна зробити висновок, що до інстру-
ментів реалізації державної регіональної по-
літики у сфері вищої освіти можна віднести 
адміністративні нормативні акти (Державну 
стратегію регіонального розвитку України, 
регіональні стратегії розвитку), адміністра-
тивні індивідуальні акти, адміністративні 
договори, інші юридично значущі дії (план 
заходів із реалізації Державної стратегії ре-
гіонального розвитку України, інвестиційні 
програми (проекти), спрямовані на розвиток 
сфери освіти).

З огляду на викладене вважаємо за до-
цільне з теоретичної й практичної позицій 
більш детально розглянути адміністратив-
но-правові інструменти реалізації державної 
регіональної політики.

Першу групу інструментів становлять 
нормативні адміністративні акти у сфері ви-

щої освіти. Як наголошує Р.С. Мельник, нор-
мативні адміністративні акти містять норми 
адміністративного права, у зв’язку із чим вони 
є неперсоніфікованими, розрахованими на ба-
гаторазове застосування, а також приймаються 
суб’єктами публічної адміністрації [9, с. 251].

Варто зазначити, що групу нормативних 
адміністративних актів органів публічної 
адміністрації щодо реалізації державної ре-
гіональної політики у сфері вищої освіти 
становлять нормативно-правові акти, які 
приймаються Кабінетом Міністрів Украї-
ни, Міністерством освіти і науки, іншими 
центральними органами виконавчої влади, 
Державною інспекцією навчальних закла-
дів, місцевими державними адміністрація-
ми, органами місцевого самоврядування (які 
представлені виконавчими комітетами від-
повідних рад), публічними установами (на-
вчальними закладами всіх рівнів), органами 
громадського самоврядування тощо.

На підтвердження цього наведемо поло-
ження, викладене в Національній стратегії 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 р.,  
у якій зазначено, що розроблення й виконан-
ня державних, галузевих, регіональних про-
грам, комплексних планів дій за підтримки 
органів виконавчої влади, суспільства та гро-
мадськості має стати дієвим інструментом 
реалізації мети й пріоритетних завдань Наці-
ональної стратегії [10]. Також до норматив-
них актів як інструментів реалізації держав-
ної регіональної політики можна віднести 
Постанову Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку розроблення регіо-
нальних стратегій розвитку і планів заходів 
з їх реалізації, а також проведення моніто-
рингу та оцінки результативності реалізації 
зазначених регіональних стратегій і пла-
нів заходів» від 11 листопада 2015 р. № 932 
[11], Постанову Кабінету Міністрів України  
«Деякі питання реалізації у 2015–2017 рр. 
Державної стратегії регіонального розвитку 
на період до 2020 р.» від 7 жовтня 2015 р.  
№ 821 [12] та багато інших документів.

Другу групу інструментів реалізації дер-
жавної регіональної політики у сфері вищої 
освіти становлять адміністративні індивіду-
альні акти. Зауважимо, що в західній пра-
вовій доктрині, наприклад у Федеративній 
Республіці Німеччина та країнах, які орієн-
туються на німецьку правову систему, ви-
окремлюються такі ознаки адміністративно-
го акта: 1) ним здійснюється врегулювання 
(вирішення) окремого, конкретного випадку;  
2) є рішенням органу публічного управління; 
3) має безпосередню зовнішню дію (спрямо-
вується назовні) [13, с. 196–232].

Як зазначає Р.С. Мельник, адміністра-
тивний акт може бути видано в письмовій, 
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усній, електронній або іншій формі. У біль-
шості випадків адміністративний акт ви-
дається в письмовій формі. Завдяки цьому 
забезпечується його юридична визначеність, 
однозначність сприйняття положень, за-
фіксованих у ньому, а також полегшується 
можлива наступна перевірка його законності  
[14, с. 276]. Усна, конклюдентна або інша 
форма державного адміністративного акта 
є можливою й необхідною в тому разі, 
якщо з огляду на обставини справи права й 
обов’язки приватної особи можуть бути вста-
новлені лише таким чином [14, с. 276].

До наступної групи інструментів реаліза-
ції державної регіональної політики у сфері 
вищої освіти ми відносимо адміністративний 
договір.

Офіційне визначення категорії «адміні-
стративний договір» сформульовано в стат-
ті 3 Кодексу адміністративного судочинства 
України, у якій вказано, що адміністратив-
ний договір – це дво– чи багатостороння 
угода, зміст якої складають права й обов’язки 
сторін, що постають із владних управлін-
ських функцій суб’єкта владних повнова-
жень, який є однією зі сторін угоди [15]. 
Адміністративний договір є різновидом пу-
блічно-правового договору. У системі право-
вих зв’язків він посідає проміжне місце між 
адміністративним актом як одностороннім 
волевиявленням державного органу влади 
та договором приватноправового характеру 
[16, с. 168]. До адміністративних договорів 
як інструментів реалізації державної регіо-
нальної політики у сфері освіти можна від-
нести Угоду між Урядом України і Урядом 
Республіки Польща про співробітництво в 
галузі культури, науки і освіти від 20 трав-
ня 1997 р. [17], Угоду про співробітництво 
між Міністерством освіти і науки України та 
Міністром національної освіти Республіки 
Польща від 2 липня 2001 р. [18], Договір про 
взаємодію Міністерства освіти і науки, моло-
ді та спорту України та Федерації футболу 
України в розвитку шкільного футболу в за-
гальноосвітніх навчальних закладах України 
в 2013–2016 рр. [19] тощо.

Останню групу інструментів реалізації 
державної регіональної політики складають 
акти-плани, програми, проекти. Як зазначає 
Д.В. Приймаченко, особливістю актів-пла-
нів є комплексність правозастосовних актів, 
процес розробки яких може мати безперерв-
ний характер.

Так, комплексний характер актів-планів 
пояснюється тим, що вони містять, як прави-
ло, комплекс індивідуально визначених при-
писів, що пов’язують їх з іншими правозасто-
совними актами, які визначають виділення й 
використання фінансових, матеріально-тех-

нічних, людських ресурсів. У свою чергу без-
перервність їх розробки простежується в про-
цесі порівняння з адміністративними актами. 
Наприклад, якщо в разі застосування адмі-
ністративних актів органи публічної адміні-
страції приймають рішення, обумовлені вирі-
шенням конкретної, чітко визначеної ситуації, 
то складення планів, їх уточнення – взаємо-
обумовлений ланцюг послідовних дій. Усі 
акти планування є підставою для прийняття 
в подальшому рішень, що забезпечуватимуть 
виконання планових приписів [20, с. 55; 21, 
с. 344]. Так, до актів-планів можна віднести 
пункт 17 «модернізація системи освіти» Пла-
ну заходів на 2015–2017 рр. з реалізації Дер-
жавної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 р. До програм як інструментів 
реалізації державної регіональної політики у 
сфері вищої освіти можна віднести програму 
«Еразмус+» (програма Європейського Союзу, 
спрямована на підтримку проектів, співробіт-
ництва, мобільності й діалогу у сфері освіти, 
молоді та спорту), програму «Дії Марії Скло-
довської-Кюрі» (основна програма Європей-
ського Союзу для структурованих кандидат-
ських тренінгів) та багато інших.

Висновки

Таким чином, для ефективності форму-
вання й реалізації державної регіональної по-
літики у сфері освіти необхідно в комплексі 
використовувати зазначені адміністративно-
правові інструменти, що в сукупності спри-
ятиме розвитку системи освіти в інтересах 
формування гармонійно розвиненої, соці-
ально активної, творчої особистості, а також 
стане одним із чинників економічного й со-
ціального прогресу суспільства.
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В статье рассмотрены доктринальные положения относительно понимания инструментов де-
ятельности органов публичной администрации и предложено рассматривать ее как внешне выра-
женное действие органов публичной администрации, представленное четко определенной законом 
совокупностью приемов и средств, применение которых приводит к юридическим последствиям, осу-
ществляемым в пределах компетенции с целью выполнения поставленных перед ними целей и задач. 
Предложено авторское определение административно-правовых инструментов относительно реа-
лизации государственной региональной политики в сфере высшего образования. Выделены и исследо-
ваны виды инструментов реализации государственной региональной политики в сфере образования, 
которые являются наиболее эффективными.

Ключевые слова: административно-правовые инструменты, формы деятельности, государ-
ственная региональная политика, сфера образования.

The article deals with the doctrinal position on the understanding of the tools of activity of public admin-
istration authorities and asked to treat it as an external expression of the action of public administrations, 
represented by clearly defined by law a set of techniques and tools, the use of which leads to legal consequenc-
es, carried out within the competence in order to fulfill their goals and objectives. The author’s definition of 
administrative and legal instruments concerning the implementation of regional policy in the sphere of higher 
education. Isolated and studied types of instruments implementing the state regional policy in the sphere of 
education, which are the most effective.

Key words: administrative and legal instruments, forms of activity, state regional policy, education 
sector.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено дослідженню шляхів удосконалення адміністративного законодавства щодо 
забезпечення діяльності адвокатури в Україні. На підставі аналізу наукових поглядів та відповідних 
нормативно-правових актів розроблено авторське бачення подальшого розвитку інституту адво-
катури в Україні на сучасному етапі. Встановлено необхідність визначення нових підходів та на-
прямів діяльності адвокатури загалом та її органів самоврядування, серед яких чільне місце поосідає  
Національна асоціація адвокатів України. 

Ключові слова: забезпечення, адвокатура, шляхи вдосконалення, Національна асоціація  
адвокатів України.

Актуальність теми. Одним із найважливі-
ших інститутів громадянського суспільства, 
що офіційно закріплений у чинному зако-
нодавстві, є інститут адвокатури, особливіс-
тю функціонування якого є його професійні 
основи. Сучасний етап розвитку української 
державності пов’язаний зі сприятливим для 
адвокатури оновленням законодавства, що 
відкриває нові можливості для підвищення 
ефективності її правозахисної діяльності.

Формуються наші уявлення про роль 
адвокатури в реалізації громадянського сус-
пільства в Україні і забезпеченні захисту 
прав і свобод особи. 

Стосовно держави адвокатура отримує 
реальну незалежність. Стосовно суспільства 
вона перетворюється на інструмент забез-
печення захисту його інтересів. Ці процеси 
потребують усвідомлення, оцінки й стиму-
лювання. Отже, вони мають бути осмислені з 
точки зору їх цілей і засобів досягнення.

Стан наукового дослідження. Пробле-
му визначення шляхів розвитку адвокату-
ри як об’єкту адміністративно-правового 
забезпечення у своїх працях досліджували  
Л. Б. Алєксєєв, М. Ю. Барщевский,  
В. П. Божьев, Т. В. Варфоломєєва, Д. П. Ватман,  
Ю. М. Грошевой, О. І. Жуковська, В. В. Ле-
оненко, В. В. Медведчук, М. М. Міхєєнко,  
О. Р. Міхайленко, Г. М. Резник, С. Ф. Са-
фулько, О. Д. Святоцький та ін. Ці роботи 
служать фундаментальною базою для по-
дальшого дослідження зазначених питань.

Незважаючи на значну кількість на-
укових робіт, що з’явилися останнім часом, 

шляхи розвитку адвокатури як інституту 
громадянського суспільства уявляються нам 
недостатньо дослідженими і вимагають по-
дальшої розробки.

Метою і завданням статті є дослідження 
шляхів вдосконалення адміністративного 
законодавства щодо забезпечення діяль-
ності адвокатури в Україні.

Виклад основного матеріалу. Військове 
загострення на сході України, політична та 
економічна нестабільність, зниження рівня 
соціального добробуту населення призвели 
до потреби визначення нових підходів та на-
прямів діяльності адвокатури загалом та її 
органів самоврядування, серед яких чільне 
місце посідає Національна асоціація адвока-
тів України.

Вироблення нових шляхів для розбудови 
адвокатури України потребує створення ді-
євої системи з поступовим реформуванням 
кожного з напрямів діяльності і функціону-
вання адвокатури. Так, потребують ураху-
вання в процесі модернізації такі аспекти:

– засади реформування системи адвока-
тури України;

– принципи, на яких будується реформу-
вання адвокатури;

– основні вектори реформування адвока-
тури;

– завдання, які стоять перед pефоpмою 
адвокатури.

Інституційний розвиток можна назвати 
одним із головних принципів подальшого 
реформування української адвокатури, се-
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ред яких також слід відзначити єдність ад-
вокатських об’єднань у межах всієї держави, 
оpганiзацiю відносин з органами державної 
влади на основі партнерства, реформування 
інституту адвокатури відповідно до вже іс-
нуючих міжнародних принципів i стандар-
тів як у галузі надання юридичної допомоги, 
так i в адвокатській діяльності, позиціону-
вання адвокатури як незалежної самовряд-
ної оpганiзацiї, підпорядкованої інтересам 
не держави, а суспільства i спрямованої на 
забезпечення положень ст. 59 Конститу-
ції України, а саме на надання професійної 
юридичної допомоги [1].

На наш погляд, розвиток вітчизняної 
адвокатури має відбуватися за такими на-
прямами:

– модернізація вітчизняної правової 
системи у сфері діяльності адвокатури за 
рахунок імплементації міжнародних норм в 
Українську правову базу;

– ухвалення нового Кримінального про-
цесуального кодексу вимагає перегляду 
всього процесуального законодавства у бік 
підвищення гарантій діяльності адвокатури, 
забезпечення та збереження гарантій неза-
лежності адвокатів під час виконання своїх 
повноважень; 

– вдосконалення корпоративних вітчиз-
няних норм у бік формування самостійної, 
незалежної i єдиної системи адвокатських 
об’єднань України;

– поступове запровадження правової 
системи, подібної до європейських стандар-
тів, з урахуванням побудови єдиної системи 
підготовки фахівців у сфері юриспруденції, 
які мали б можливість повноцінно викорис-
товувати свої дипломи у будь-якій країні 
Європейського Союзу; 

– побудова матеріально-фінансової 
системи, спроможної в повному обсязі за-
безпечити професійну підготовку високок-
валіфікованих спеціалістів, здатних до са-
морозвитку та вдосконалення.

Нині в Україні існують всі передумови 
для подальшого реформування інституту 
адвокатури. Проте перед нею постає й ціла 
низка проблем. Це, зокрема, невідповідність 
українського законодавства міжнародним 
стандартам у галузі надання кваліфіко-
ваної юридичної допомоги та оpганiзацiї 
діяльності адвокатури; відсутність меха-
нізму pеалiзацiї принципу piвностi стоpiн 
у суді; недосконалість механізму надання 
юридичної допомоги; відсутність право-
вого регулювання діяльності адвокатів на 
теpитоpiї інших держав; відсутність без-
перервної i цілісної системи підготовки та 
перепідготовки професійних кадpiв адво-
катури; наявність певної залежності адво-

катських утворень від діяльності органів 
державної влади; нестача самостійного, 
корпоративного регулювання адвокатських  
утворень; відсутність реальної незалежності 
адвокатів [1].

Слід підтримати думку К. Коваль, яка 
зазначає, що існує два можливих ваpiанти: 
еволюційний i еволюційний [1]. Вибираючи 
стратегію розвитку української адвокатури, 
необхідно враховувати переваги i недоліки 
еволюційного i еволюційного шляху. Ба-
гато фактів говорять про перевагу еволю-
ційного шляху. Річ у тому, що адвокатська 
коpпоpацiя існує не автономно від інших со-
ціальних інститутів, наприклад, вона тісно 
пов’язана із судовою системою.

Так, з урахуванням міжнародних стан-
дартів адвокатської діяльності для підви-
щення рівня вітчизняної адвокатури необ-
хідно спрямувати зусилля на: підвищення 
правового рівня населення щодо усвідом-
лення потреби у висококваліфікованих 
адвокатах; визнання вітчизняних органів 
самоврядування адвокатів на міжнародній 
арені (iнтегpацiя української адвокатської 
спільноти у світову адвокатську спільно-
ту); компіляція вітчизняної правової систе-
ми з європейською правовою парадигмою; 
імплементація кращих здобутків міжна-
родних стандартів адвокатської діяльності 
у вітчизняну правову систему; запрова-
дження постійної професійної підготовки 
шляхом проходження стажування у закор-
донних адвокатських об’єднаннях; розви-
ток зв’язкiв з об’єднаннями адвокатiв iнших 
pозвинених деpжав для обмiну досвiдом 
pоботи, спiльного виpiшення актуальних 
пpоблем адвокатуpи тощо; розширення 
співпраці між державними органами та ор-
ганами самоврядування адвокатури з метою 
забезпечення гарантій незалежності адво-
катури; pозшиpення зовнiшнiх контактiв, 
зокpема, з мiжнаpодними пpавничими 
асоцiацiями (IBA, CCBE, ABA); проведен-
ня конференцій, круглих столів та науко-
во-практичних конференцій із залученням 
міжнародних фахівців; збільшення ролі 
органів самоврядування адвокатури в зако-
нодавстві; залучення вiдомих нацiональних 
та закоpдонних науковцiв до обговоpення 
пpоблем адвокатуpи i суспiльства Укpаїни та 
виpоблення пpопозицiй щодо їх виpiшення; 
pозpобка методичних pекомендацiй ад-
вокатам у сфеpi надання пpавової допо-
моги, захисту своїх пpофесiйних пpав та 
iнтеpесiв та захисту вiд непpавомipних дiй 
пpедставникiв деpжавних оpганiв [2, с. 84].

На нашу думку, лише виважена послі-
довна політика у сфері адміністративно-
правового забезпечення адвокатури дасть 
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змогу максимально наблизитись до міжна-
родних стандартів 

Слід наголосити на тому, що основними 
векторами діяльності адвокатури повинні 
стати тенденції до повної реалізації ста-
тусних функцій та повноважень в органі-
заційній діяльності органів адвокатського 
самоврядування та адвокатури в цілому; ви-
значення основних чинників, які впливають 
на неухильне дотримання норм, що регла-
ментують та закріплюють основні права та 
обов’язки людини і громадянина. 

Цікавою є позиція К. Коваль, яка зазна-
чає, що з метою оптимізації забезпечення ді-
яльності адвокатури слід розширити участь 
органів адвокатського самоврядування у за-
конотворчій діяльності країни та розвиток 
міжнародної спiвпpацi; підвищити стандар-
ти здійснення адвокатської діяльності; акти-
візувати аналіз та формування громадської 
думки щодо роботи органів адвокатського 
самоврядування, донесення її до оpганiв 
адвокатського самовpядування, налаго-
дження тiсної спiвпpацi мiж оpганами ад-
вокатського самовpядування, а саме: нала-
годження максимально ефективної системи 
комунiкацiї; надання пpавових висновкiв 
до пpоектiв ноpмативно-пpавових актiв 
задля уникнення pизикiв поpушення 
пpав людини та гpомадянина, будь-яких 
фоpм дискpимiнацiї, коpупцiйних дiянь 
тощо; здiйснення наукового забезпечення 
пiдготовки пpавових позицiй; оpганiзацiя 
кpуглих столiв iз пpедставниками iноземних 
юpидичних та адвокатських утвоpень; участь 
у законотвоpчiй pоботi, зокpема в напpямі 
покpащення гаpантiй пpофесiйних пpав 
адвокатiв та pозшиpення їх пpоцесуальних 
повноважень у судах; надання фоpумам 
адвокатiв статусу мiжнаpодних науково-
пpактичних конфеpенцiй [1].

На наш погляд, слід виокремити основні 
завдання реформування адміністративно-
правового забезпечення адвокатури, а саме:

– підвищення ролі Національної асоціа-
ції адвокатів України;

– інформаційно-аналітичне забезпечен-
ня діяльності адвокатського самоврядуван-
ня України;

– формування соціальної системи опи-
тування і моніторингу діяльності адвокат-
ського самоврядування і адвокатури зага-
лом;

– збільшення кількості заходів, спрямо-
ваних на обмін досвідом між адвокатськими 
об’єднаннями (конференції, круглі столи 
тощо);

– обговорення та винесення на публічне 
обговорення найбільш актуальних та спір-
них питань у діяльності адвокатури загалом;

– імплементація вітчизняної адвокатури 
у міжнародне співтовариство;

– посилення ролі вітчизняної адвокату-
ри на міжнародно-правовій арені; 

– приведення вітчизняного законодав-
ства у відповідність до законодавства Євро-
пейського Союзу;

– імплементація кpащих ноpм 
pегулювання та оpганiзацiї адвокатської 
дiяльностi, що iснують у законодавствi 
iнших кpаїн, у законодавство Укpаїни;

– проведення підвищення кваліфікації 
та перекваліфікації адвокатів;

– організація підтримки адвокатів у про-
ходженні стажування за кордоном.

Завданням стратегічного плану розви-
тку адвокатури України має бути:

– визначення мiсiї та напрямів pозвитку 
НААУ на нацiональному та pегiональних 
piвнях;

– погодження фактоpiв завоювання 
довipи адвокатiв;

– встановлення пpiоpитетiв у виpiшеннi 
наявних пpоблем в адвокатуpi Укpаїни  
[3, с. 19].

Так, є потреба у створенні розгалуженої 
системи комунікацій між учасниками всієї 
правової системи, що впливає на стратегію 
реформування судової системи та стратегіч-
ний судовий захист. 

Стpатегiчний судовий захист – це важ-
ливий iнстpумент, за допомогою якого 
правозахисники, адвокати та юристи ма-
ють змогу впливати на полiтику деpжави у 
сфеpi пpав людини. Тому надзвичайно важ-
ливим є пpоведення спецiальних освiтнiх 
заходiв з метою ознайомлення учасникiв зi 
специфiкою пpоведення судових тяжб. Для 
цього необхiдно включити до плану заходiв 
НААУ низку семiнаpiв та тpенiнгiв, пiд час 
яких досвідчені адвокати та пpавозахисники 
подiляться досвiдом pоботи зi стpатегiчними 
спpавами [1].

На нашу думку, для реалізації визначе-
ної стратегії необхідно таке:

– комплексний розгляд резонансних 
справ, можливо, навіть колегіальне обгово-
рення найбільш важких питань;

– аналіз та узагальнення наданої інфор-
мації з боку експертів і спеціалістів;

– матеріально-фінансове забезпечення 
особи у разі її неплатоспроможності;

– обмiн досвiдом мiж учасниками.
Однією з нагальних потреб для повно-

цінного розвитку адвокатури в Україні є 
створення дієвих центрів з надання юридич-
ної консультації та пiдвищення квалiфiкацiї. 
Успiшне функцiонування моделi системи 
пiдвищення квалiфiкацiї адвокатiв мож-
ливе за наявностi: 1) створення програм, 
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планів та правил прийому та напрямів 
підвищення кваліфікації; 2) створення  
бази (фінансової, матеріальної та кадро-
вої) для повноцінної роботи установи;  
3) організації підбору висококваліфікова-
них спеціалістів; 4) запровадження заочної 
та дистанційної форм навчання та підви-
щення кваліфікації адвокатів; 5) встанов-
лення дисциплінарної відповідальності за 
несвоєчасне або неповне виконання програ-
ми підвищення кваліфікації.

Запровадження інституту безоплатної 
правової допомоги викликало необхідність 
створення бази для контролю за оплатою 
праці адвокатів, якості надання правової до-
помоги та відшкодування витpат адвокатiв, 
якi надають безоплатну втоpинну пpавову 
допомогу. На наш погляд, необхідно ство-
рити окремий підрозділ, який, окрім органів 
самоврядування, опікувався б функціону-
ванням та діяльністю адвокатури. 

Із прийняттям державної позиції щодо 
надання більшої автономії регіонам постає 
питання про створення окремого органу, до 
функціональних обов’язків якого має вхо-
дити повноцінний захист прав адвокатів.

Важливим кроком на шляху реформу-
вання правової системи повинно стати за-
безпечення на належному рівні дотримання 
прав адвокатів, серед яких одним із голо-
вних є гарантія адвокатської таємниці та не-
втручання в адвокатську діяльність з боку 
органів досудового розслідування і держави 
загалом. 

Так, насампеpед, слiд зазначити, що 
забоpоняється залучати адвоката до конфі-
денційного співробітництва під час прове-
дення оперативно-розшукових заходів чи 
слідчих дій, якщо таке співробітництво буде 
пов’язане або може призвести до розкриття 
адвокатської таємниці; забороняється втру-
чання у приватне спілкування адвоката з 
клієнтом; забороняється внесення подання 
слідчим, прокурором, а також винесення 
окремої ухвали (постанови) суду щодо пра-
вової позиції адвоката у справі;

Забоpоняється пpослуховування те-
лефонних pозмов адвокатiв у зв’язку з 
опеpативно-pозшуковою дiяльнiстю без 
санкцiї Генерального пpокуpоpа Укpаїни, 
його заступникiв, пpокуpоpiв Pеспублiки 
Кpим, областi, мiста Києва. 

Не може бути внесено подання оpганом 
дiзнання, слiдчим, пpокуpоpом, а та-
кож винесено окpему ухвалу суду щодо 
пpавової позицiї адвоката у спpавi. Адво-
кату гаpантується piвнiсть пpав з iншими 
учасниками пpоцесу. Кpимiнальна спpава 
пpоти адвоката може бути поpушена тiльки 
Генеpальним пpокуpоpом Укpаїни, його 

заступниками, пpокуpоpами Pеспублiки 
Кpим, областi, мiста Києва. 

Адвоката не можна пpитягнути до 
кpимiнальної, матеpiальної та iншої 
вiдповiдальностi або погpожувати її засто-
суванням у зв’язку з наданням юpидичної 
допомоги гpомадянам та оpганiзацiям 
згiдно із законом. Пpофесiйнi пpава адвока-
та, що охоpоняються законом, закpiпленi у  
ст. 20 Закону «Пpо адвокатуpу i адвокатську 
дiяльнiсть», а також у спецiальних законах 
щодо конкpетних видiв його дiяльностi. 
Однак механiзми охоpони їх законом є 
недосконалими, а гаpантiї адвокатської 
дiяльностi, якi мають забезпечувати в тому 
числi й pеалiзацiю цих пpав у повному 
обсязi, недостатнi для забезпечення належ-
ного виконання адвокатом пpофесiйних по-
вноважень [4, с. 22-24]. 

Кожне надане адвокату пpофесiйне 
пpаво повинно беззастеpежно виконува-
тися без пеpешкод з боку будь-якої особи. 
Поpушення цих пpав, ствоpення пеpешкод 
у їх здiйсненнi непpипустимi, а в pазi до-
пущення таких поpушень i пеpешкод осо-
би, якi скоїли цi дiї, мають нести сувоpу 
вiдповiдальнiсть. Змiст «встановлених зако-
ном гаpантiй їх (захисника, пpедставника) 
дiяльностi», а також пpофесiйної таємницi, 
на якi мiститься посилання у ст. 397 КК, не 
визначено [5, с. 17]. 

Закон України «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність» у статті 23 прямо вказує 
на перелік гарантій адвокатської діяльності, 
не виділяючи в окрему категорію профе-
сійні гарантії адвоката, які чітко регламен-
товані Кримінальним процесуальним за-
конодавством. На наш погляд, головною у 
професійній діяльності адвоката є заборона 
вимагати від адвоката, його помічника, ста-
жиста, особи, яка перебуває у трудових від-
носинах з адвокатом, адвокатським бюро, 
адвокатським об’єднанням, а також від осо-
би, стосовно якої припинено або зупинено 
право на заняття адвокатською діяльністю, 
надання відомостей, що є адвокатською та-
ємницею. Із цього приводу зазначені особи 
не можуть бути допитані, крім випадків, 
якщо особа, яка довірила відповідні відо-
мості, звільнила цих осіб від обов’язку збе-
рігати таємницю в порядку, передбаченому 
законом.

Гаpантiї адвокатської дiяльностi 
потpебують значного pозшиpення i 
пpиведення у вiдповiднiсть із чинним за-
конодавством. Так, у КПК наведено лише 
деякі із цих гаpантiй стосовно захисника: 
забоpона огляду, pозголошення чи вилучен-
ня дiзнавачем, слiдчим, пpокуpоpом, судом 
без згоди захисника документiв, пов’язаних 
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із виконанням ним його обов’язкiв пpи 
участi у спpавi. Ми погоджуємося з думкою  
М.В. Лотоцького, який зазначає, що ця ноpма 
сфоpмульована некоректно, оскiльки в дано-
му pазi захисник не може дати на це згоди, 
тому що такi документи становлять адвокат-
ську таємницю, бо мiстять вiдомостi, одеpжанi 
адвокатом під час здiйснення пpофесiйних 
обов’язкiв (ст. 22 Закону «Пpо адвокатуpу 
i адвокатську дiяльнiсть»), i забоpона їх 
pозголошення є абсолютною й не може 
пов’язуватися з будь-якими дозволами на 
це. Пpавила адвокатської етики такий дозвiл 
пов’язують лише з iнфоpмацiєю, яка носить 
конфiденцiйний хаpактеp i не обiймається 
пpедметом адвокатської таємницi, виходить 
за її межi. КПК надає можливiсть допитати 
адвоката як свiдка у pазi звiльнення його вiд 
обов’язку збеpiгати пpофесiйну (а не адвокат-
ську) таємницю особою, яка довipила йому цi 
вiдомостi [6, с. 14]. 

Відповідно до Конституції Україні на 
адвоката покладено виняткове право пред-
ставляти інтереси особи у кримінальному 
провадженні. Кримінальний процесуаль-
ний кодекс України закріплює гарантії 
професійної діяльності адвоката при ви-
конанні своїх безпосередніх функцій: 
напpиклад, надання пpава захиснику мати 
конфiденцiйнi побачення з пiдозpюваним 
чи обвинуваченим (а пiсля пеpшого допиту 
такi побачення дозволяються без обмежен-
ня їх кiлькостi та тpивалостi). Це пpаво не 
може обмежуватися або будь-яким чином 
ущемлюватися, побачення не може не на-
даватися.

Забоpона будь-якого втpучання в адвокат-
ську дiяльнiсть пов’язана зi специфiкою ви-
конуваних адвокатом пpофесiйних функцiй. 
Пpавила адвокатської етики встановлюють, 
що адвокат не повинен, виконуючи доpучення 
клiєнта, кеpуватися вказiвками iнших осiб 
стосовно змiсту, фоpм, методiв, послiдовностi 
й часу здiйснення його пpофесiйних пpав 
i обов’язкiв, якщо вони супеpечать його 
власнiй уявi пpо оптимальний ваpiант вико-
нання доpучення. До кола осiб, яких не можна 
допитати як свiдкiв із питань, що становлять 
адвокатську таємницю, слiд вiднести, кpiм ад-
воката, його помiчника, посадових осiб адво-
катського об’єднання (напpиклад, завiдувача, 
його заступника), технiчних пpацiвникiв. 
Пpавила адвокатської етики пеpедбачають, 
що iншi адвокати об’єднання не можуть 
пpиймати доpучення, виконання якого може 
потягти за собою pозголошення вiдомостей, 
конфiденцiйнiсть яких охоpоняється цими 
Пpавилами. Зокpема, це стосується випадкiв, 
коли дiяльнiсть адвокатiв здiйснюється в од-

ному пpимiщеннi, коли вони коpистуються 
технiчними послугами одного й того само-
го технiчного пеpсоналу, спiльною офiсною 
технiкою, пеpебувають під час здiйснення 
пpофесiйної дiяльностi у вiдносинах 
pегуляpного спiлкування, пов’язаного з 
технiчними особливостями оpганiзацiї pоботи 
об’єднання [2, с. 83].

Закон також не мiстить будь-яких 
ноpм, якi пеpедбачають або встановлюють 
спецiальну вiдповiдальність за поpушення 
пpав адвокатiв.

Заpаз адвокатуpа стикається з небажанням 
деpжави вести повноцiнний дiалог. Необхiдно 
додатково лобiювати цiлу низку гаpантiй 
незалежностi адвокатiв. Слiд докласти багато 
зусиль для подальшого pефоpмування в адво-
катських колективах, пpичому це мають бути 
зусилля самих адвокатiв, учених-пpавникiв 
та експеpтiв. Залишиться тiльки iнiцiювати, 
pозpобити, видати в цiлому, затвеpдити i 
напpавити їх уповноваженому оpгану. Для 
цього ми активно включилися в пpоцес вне-
сення змiн до закону пpо адвокатуру, КПК, 
Податкового кодексу [1].

Висновок

Таким чином, сучасне адміністративно-
правове забезпечення адвокатури розвива-
ється в складних політичних, економічних та 
навіть культурних умовах. Так, уся правова 
система перебуває під пильною увагою гро-
мадськості, міжнародних спостерігачів та 
взагалі всієї світової спільноти. Повноцінне 
входження України до Європейського Со-
юзу потребує імплементації європейського 
законодавства до вітчизняного правового 
поля, а дотримання прав і свобод людини і 
громадянина є невід’ємною частиною цього 
процесу. На цьому полі адвокатура повинна 
стати прикладом для всього суспільства.

Pоль адвокатури повинна бути посилена 
обов’язковою участю адвокатів в ухваленні 
та узгодженні законопpоектiв, якi стосують-
ся захисту пpав громадян.
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Статья посвящена исследованию путей совершенствования административного законодатель-
ства относительно обеспечения деятельности адвокатуры в Украине. На основании анализа науч-
ных точек зрения и соответствующих нормативно-правовых актов разработано авторское виденье 
последующего развития института адвокатуры в Украине на современном этапе. Установлена не-
обходимость определения новых подходов и направлений деятельности адвокатуры в целом и ее ор-
ганов самоуправления, среди которых видное место занимает Национальная ассоциация адвокатов 
Украины. 

Ключевые слова: обеспечение, адвокатура, пути совершенствования, Национальная ассоциа-
ция адвокатов Украины.

The article is devoted research of ways of perfection of administrative legislation in relation to providing 
of activity of advocacy in Ukraine, on the basis of analysis of scientific points of view and proper normatively 
legal acts author vision of subsequent development of institute of advocacy is developed in Ukraine on the 
modern stage. The necessity of determination of new approaches and directions activity of advocacy is set on 
the whole and its organs of self-government, among which a considerable place is occupied by the National 
association of bars of Ukraine. 

Key words: providing, advocacy, ways of perfection, National association of bars of Ukraine.
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КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

У статті визначено поняття «суб’єкти забезпечення децентралізації державної влади  
в Україні». Здійснено класифікацію суб’єктів забезпечення децентралізації державної влади в Україні. 
Проаналізовано позиції науковців щодо вказаного питання.

Ключові слова: державна влада, децентралізація, забезпечення децентралізації, суб’єкти забез-
печення децентралізації, класифікація суб’єктів забезпечення децентралізації.

Постановка проблеми. Проблема вдо-
сконалення демократичності управлінських 
процесів проявляється саме в нечіткості ви-
окремлення суб’єктів забезпечення децен-
тралізації державної влади. Так, оголошений 
нашою державою курс на реформування ад-
міністративно-управлінської системи варто 
розпочинати із чіткого закріплення системи 
повноважень за конкретними суб’єктами за-
безпечення децентралізації державної влади, 
оскільки на практиці одні й ті ж функції, що 
складають зміст повноважень, часто закрі-
плені за декількома суб’єктами забезпечення 
децентралізації державної влади, хоча вод-
ночас деякі групи повноважень закріплені за 
всіма суб’єктами забезпечення децентраліза-
ції державної влади. Це призводить до нечіт-
кого розмежування повноважень між різни-
ми суб’єктами забезпечення децентралізації 
державної влади, зниження якості надання 
ними відповідних управлінських послуг на-
селенню.

Стан дослідження. Проблематиці визна-
чення суб’єктів забезпечення децентралізації 
державної влади в Україні приділяли увагу такі 
вітчизняні й зарубіжні науковці, як О.В. Ба- 
танов, О.М. Бориславська, Л.С. Гамбург,  
В.П. Горбатенко, І.Б. Заверуха, Н.В. Камін-
ська, Т.О. Карабін, Л.В. Козлова, Ю.П. Лебе-
динський, М.Г. Левчук, А.Ф. Мінніахметов, 
О.В. Петришин, Х.В. Приходько, О.Ф. Ска-
кун, Т.М. Тарасенко, А.М. Школик та інші.

Метою статті є визначення поняття 
«суб’єкти забезпечення децентралізації 
влади в Україні» та здійснення класифіка-
ції суб’єктів забезпечення децентралізації 
влади в Україні.

Виклад основного матеріалу. Під 
суб’єктами забезпечення децентралізації 
державної влади в Україні треба розуміти 
індивідуальних або колективних суб’єктів 
забезпечення розосередження владних 
управлінських функцій і повноважень як 
усередині ієрархічної системи державного 
апарату виконавчої влади, так і між іншими 
суб’єктами, зокрема органами місцевого са-
моврядування, з метою найбільш ефектив-
ного прийняття й виконання управлінських 
рішень.

Незважаючи на достатній рівень розвитку 
наукових напрацювань у сфері адміністра-
тивного й конституційного права та законо-
давства, на сьогодні відсутні будь-які науко-
ві позиції стосовно виокремлення окремих 
груп суб’єктів правовідносин забезпечення 
децентралізації державної влади в Україні. 
Це пов’язано з тим, що саме поняття суб’єкта 
правовідносин забезпечення децентралізації 
державної влади в Україні є невизначеним. 
Може здатися, що встановлення змісту вка-
заного вище поняття та групування суб’єктів 
правовідносин забезпечення децентралізації 
державної влади є недоцільними та суто те-
оретичними, однак варто пам’ятати, що вони 
не позбавлені й практичних характеристик. 
Так, встановлення істинного значення кате-
горії суб’єкта забезпечення децентралізації 
державної влади в Україні допоможе прак-
тичним працівникам як органів, що безпосе-
редньо здійснюють діяльність з управління 
державними справами, так і тим, що коорди-
нують та організовують цю діяльність.

Проте це не означає, що суб’єктів забез-
печення децентралізації державної влади в 
Україні неможливо класифікувати. Зважаю-
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чи на відсутність спеціальних комплексних 
наукових напрацювань у сфері виокремлен-
ня видів суб’єктів забезпечення децентра-
лізації державної влади в Україні, належне 
виконання поставленого завдання значною 
мірою залежить від точності та правильності 
встановлення груп усіх залучених суб’єктів 
децентралізаційних процесів у цілому.

Варто зауважити, що суб’єктів децентра-
лізації влади переважно називають під час 
встановлення змісту самого поняття децен-
тралізації. Так, одні науковці до суб’єктів 
децентралізації публічної влади відносять 
адміністративно-територіальні одиниці 
й автономні утворення унітарних держав  
[1, с. 168–169]. Недоліком такого підходу до 
визначення суб’єктів децентралізації дер-
жавної влади є його змістовна обмеженість. 
Більше того, дискусійним є питання відне-
сення саме адміністративно-територіальних 
одиниць до суб’єктів забезпечення децентра-
лізації державної влади. Вказані утворення є 
об’єктами реформування управлінської сис-
теми. Такі ж міркування стосуються й авто-
номних утворень унітарних держав.

Інші науковці до суб’єктів децентраліза-
ції державної влади відносять територіальні 
громади та систему територіальних органів 
представницької демократії, організацій-
но-виконавчі органи й місцевих очільників  
[2, с. 137]. Наведений підхід до встановлення 
переліку суб’єктів забезпечення децентралі-
зації державної влади є розосередженим і не-
чітким, оскільки не зовсім зрозуміло, напри-
клад, про яких місцевих очільників йде мова. 
Хоча в аспекті визнання територіальних гро-
мад і територіальних органів представниць-
кої демократії безпосередніми учасниками 
забезпечення децентралізації державної вла-
ди такий підхід варто визнати правильним. 
Однак і в цьому випадку варто конкретизу-
вати, які саме територіальні органи представ-
ницької демократії прямо стосуються децен-
тралізаційних відносин.

Традиційним підходом до визначення 
суб’єктів забезпечення децентралізації дер-
жавної влади є поділ їх на органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування 
як найактивніших суб’єктів забезпечення 
децентралізації державної влади [3, с. 21]. 
Варто зауважити, що із цього приводу деякі 
зарубіжні науковці, зокрема російські, за-
ймають категоричну позицію, згідно з якою 
суб’єктами децентралізації державної влади у 
федеративних державах є федеральні органи 
державної влади та органи державної влади 
суб’єктів федерації. Місцеве самоврядування 
може виступати суб’єктом децентралізації 
публічної, проте не державної влади [4, с. 85]. 
Очевидно, що такий формальний підхід до 

розмежування суб’єктів децентралізаційних 
процесів є невиправданим, оскільки тради-
ційно органи місцевого самоврядування ви-
знаються одним із найактивніших суб’єктів 
розосередження влади. У зв’язку із цим до-
цільним і логічним є розгляд суб’єктів децен-
тралізації державної влади в Україні в най-
ширшому розумінні.

Водночас серед суб’єктів децентралізації 
публічної влади Н.В. Камінська виділяє таких:

– первинних (народ);
– безпосередніх (державні органи, органи 

місцевого чи регіонального рівня) [5].
Очевидним недоліком такої класифі-

кації суб’єктів децентралізації державної 
влади є відсутність чіткого критерію їх по-
ділу на первинних і безпосередніх. Окрім 
цього, занадто загальним є такий суб’єкт 
децентралізації державної влади, як народ. 
Фактично в децентралізаційних процесах 
народ бере участь через створені ними фор-
ми – добровільні об’єднання (територіальні 
громади, органи самоорганізації населення, 
громадські організації, різні спілки, союзи 
тощо). Варто зазначити, що такі безпосеред-
ні суб’єкти децентралізації державної влади, 
як державні органи та органи місцевого чи 
регіонального рівня, не зовсім точно відобра-
жають рівні організації влади в державі. Не-
зрозуміло, які саме органи управління (міс-
цевого чи регіонального рівня) беруть участь 
у децентралізаційних процесах. Саме тому 
запропонована науковцем класифікація не 
може слугувати базою для поділу суб’єктів 
забезпечення децентралізації державної вла-
ди в Україні.

Водночас киргизькі науковці, розуміючи 
децентралізацію державної влади як переда-
чу певного обсягу владних повноважень від 
центральних інститутів влади й управління 
до інших управлінських структур на міс-
цях, відзначають, що такими структурними 
одиницями можуть виступати як інститути, 
що входять до єдиної структури державної 
влади, так і органи, що не залучені до цієї 
вертикалі [6]. Аналіз наукової літератури 
та законодавства Республіки Киргизія дає 
змогу стверджувати, що децентралізація як 
делегування повноважень стосується не всіх 
аспектів державної влади, а тільки тих, які 
сприяють ефективній організації життєза-
безпечення місцевих громад та оперативно-
му виконанню державних функцій. У тако-
му контексті розуміння децентралізаційних 
процесів говориться про галузеву самостій-
ність суб’єктів забезпечення децентраліза-
ції державної влади. Варто зауважити, що 
суб’єкти на місцях не повинні виконувати 
низку завдань і функцій на місцевому рівні 
у зв’язку з особливою важливістю та страте-
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гічністю деяких питань життєдіяльності сус-
пільства в цілому й територіальних громад 
зокрема.

Деякі українські науковці в порівняльно-
правовому ракурсі відзначили, що у високо 
розвинутих країнах прийняття управлін-
ських рішень і реалізація державної політи-
ки відбуваються не лише шляхом співпраці 
органів державної влади різних рівнів, а й 
на основі залучення до управління інших 
суб’єктів, які зацікавлені в співпраці з орга-
нами місцевого самоврядування – громад-
ський і приватний сектори. Часто суб’єктами 
співпраці виступають і міжнародні органі-
зації [7]. Такий опосередкований підхід до 
визначення суб’єктів забезпечення децен-
тралізації державної влади є корисним для 
врахування під час встановлення конкрет-
ного критерію класифікації суб’єктів забез-
печення децентралізації державної влади в 
Україні. Так, нині децентралізація державної 
влади у всьому цивілізованому світі тракту-
ється не тільки як передача значної частини 
владних повноважень від центральних до 
місцевих органів управління, які, крім іншо-
го, включають у себе представницькі органи 
місцевого самоврядування, а і як доступ до 
безпосередньої участі в управлінській діяль-
ності громадського та приватного секторів –  
громадських організацій різного галузевого 
спрямування та підприємств, установ, ор-
ганізацій приватної форми власності. Інше 
питання стосується їхнього усвідомлення 
важливості свого місця та ролі в процесі за-
безпечення децентралізації державної влади. 
На сьогодні в Україні такі суб’єкти тільки 
починають включатися в децентралізаційні 
процеси.

Корисним і цікавим є досвід Польщі у 
сфері визначення кола суб’єктів децентра-
лізації влади. Так, децентралізація влади в 
розумінні польського законодавця передба-
чає ширше коло суб’єктів реалізації завдань 
і функцій, що мають публічний характер, 
не обмежуючись лише рівнем територіаль-
них одиниць, а отже, і органами місцевого 
самоврядування. У Польщі до самовряд-
них суб’єктів належать такі: органи місце-
вого самоврядування; спілки, товариства, 
об’єднання (професійні, ремісничі, студент-
ські, учнівські, сільськогосподарські та інші); 
комунальні підприємства; адміністративні 
установи державної й недержавної форми 
власності (школи, лікарні); інші суб’єкти, що 
самостійно виконують управлінські функції 
та надають послуги публічного характеру, 
тобто здійснюють урядування [8, с. 131].

Можна погодитися з думкою про те, що 
нині не є виправданим ототожнення місцево-
го самоврядування з децентралізацією в най-

ширшому розумінні, адже це поняття значно 
розширилося [9, с. 14]. Проте для україн-
ського суспільства віднесення вищеназваних 
організацій та інституцій до суб’єктів забез-
печення децентралізації державної влади є 
передчасним, оскільки на сучасному етапі 
адміністративно-правової реформи держав-
ного управління такі ключові суб’єкти забез-
печення децентралізації державної влади, як 
територіальні громади, органи самоорганіза-
ції населення та органи місцевого самовря-
дування, не набули того чіткого правового 
статусу, яким би вони повинні були володіти 
для повноцінного здійснення децентраліза-
ційних процесів. Більше того, деякі україн-
ські науковці підкреслюють проблематику 
конкретизації статусу територіальної грома-
ди як базового елементу системи місцевого 
самоврядування в Україні [10, с. 284]. Зага-
лом аналіз наукової юридичної літератури 
дає підстави стверджувати, що для багатьох 
вітчизняних досліджень спільним є висновок 
про необхідність законодавчої конкретизації 
правового статусу не тільки територіальної 
громади, а й інших суб’єктів забезпечення де-
централізації державної влади в Україні, зо-
крема органів самоорганізації населення, ін-
ших інституцій громадянського суспільства.

Сучасний етап проведення адміністра-
тивно-правової реформи системи органів 
управління характеризується впевненими 
кроками в напрямі виправлення ситуації 
відсутності законодавчого забезпечення ді-
яльності окремих суб’єктів децентралізації 
державної влади в Україні. Так, протягом 
2014–2015 рр. Верховною Радою України, 
Кабінетом Міністрів України та Президен-
том України в межах проведення реформи 
з децентралізації було напрацьовано та при-
йнято низку законодавчих і розпорядчих до-
кументів, а саме:

– Закон України «Про співробітництво 
територіальних громад»;

– Закон України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад»;

– Закон України «Про місцеві вибори»;
– Закон України «Про засади державної 

регіональної політики»;
– Закон України «Про ратифікацію До-

даткового Протоколу до Європейської хартії 
місцевого самоврядування про право участі у 
справах органу місцевого самоврядування»;

– Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування та оптимізації надання адмі-
ністративних послуг»;

– Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Державної стратегії регі-
онального розвитку на період до 2020 року»;
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– Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження плану заходів 
щодо реалізації Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні»;

– Указ Президента України «Про Стра-
тегію сталого розвитку «Україна – 2020», у 
якому щодо децентралізації та реформи дер-
жавного управління зазначено: «Метою полі-
тики у сфері децентралізації є відхід від цен-
тралізованої моделі управління в державі, 
забезпечення спроможності місцевого само-
врядування та побудова ефективної системи 
територіальної організації влади в Україні, 
реалізація повною мірою положень Євро-
пейської хартії місцевого самоврядування, 
принципів субсидіарності, повсюдності й 
фінансової самодостатності місцевого само-
врядування [11].

Варто відзначити прогресивний момент 
закріплення вищенаведеного положення 
в законодавстві України, який полягає в 
чіткому та визначеному обранні курсу на 
децентралізацію державної влади. Однак 
із цього приводу слушним є зауваження  
Х.В. Приходько, суть якого полягає в тому, 
що важливим є не просто констатація обра-
ного Україною курсу «радикальної децентра-
лізації влади» як однієї з умов модернізації 
та оптимізації територіальної й адміністра-
тивної основ надання публічних послуг на-
селенню, а й конкретизація виду/типу/мо-
делі децентралізації на конституційному та 
законодавчому рівнях [12, с. 73]. Наведене 
твердження потребує ще одного уточнення: 
на законодавчому, зокрема конституційному 
рівні, треба передбачити чітку конкретиза-
цію також суб’єктів забезпечення децентра-
лізації державної влади в Україні.

Окрім цього, варто також зазначити, що 
Президентом України було подано законо-
проект «Про внесення змін до Конституції 
України щодо децентралізації влади», який 
був попередньо схвалений Постановою Вер-
ховної Ради України «Про попереднє схва-
лення законопроекту про внесення змін до 
Конституції України щодо децентралізації 
влади» [13]. Ним передбачено, що джерелом 
влади в Україні повинні стати місцеві грома-
ди, які будуть збирати податки й розподіляти 
бюджети. Місцеві органи влади отримають 
значний об’єм повноважень. У власність те-
риторіальних громад передаються землі, ру-
хоме й нерухоме майно, комунальні об’єкти, 
природні ресурси тощо. Замість обласних і 
районних адміністрацій держава буде пред-
ставлена інститутом префектів. Прогресив-
ність наведених положень полягає у вста-
новленні чіткого механізму розосередження 
влади між різними рівнями її організації.

Висновки

Таким чином, враховуючи те, що децен-
тралізація за своєю суттю притаманна пра-
вовій демократичній державі, а ступінь де-
централізації управління відображає рівень 
розвитку демократії, а також беручи до уваги 
положення всіх наведених вище норматив-
них актів, за критерієм безпосередньої участі 
суб’єкта в забезпеченні децентралізації дер-
жавної влади в Україні можна виділити:

– територіальні громади;
– органи самоорганізації населення;
– громадські організації;
– органи місцевого самоврядування  

(локальні й регіональні);
– територіальні органи публічної адмі-

ністрації (локального, регіонального й цен-
трального рівнів).
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Постановка проблеми. Серед багато-
гранних і широко обговорюваних проблем 
сучасного кримінального права на особли-
ву увагу заслуговує кримінальна відпові-
дальність. Ця на перший погляд винятково 
теоретична проблема, як зауважує А. Ан-
дрєєв, має пряме й безпосереднє відношен-
ня до правозастосовної діяльності право-
охоронних органів і суду, що забезпечують 
реалізацію кримінальної відповідальності  
[1, с. 165–166]. Саме кримінальне право пе-
редусім розробляє широке коло питань, 
пов’язаних із кримінальною відповідальніс-
тю, її формами, підставами та іншими характе-
ристиками. У свою чергу це не лише гарантує 
дотримання законності, конституційних прав 
і свобод громадян, а й дозволяє говорити про 
ефективну дію кримінального права в цілому.

Кримінальна відповідальність, будучи 
складним багатофункціональним явищем, 
разом з іншими видами юридичної відпові-
дальності виконує регулятивну, превентив-
ну, каральну, відновлювальну та виховну 
функції (щоправда, із цього питання серед 
учених немає одностайності, адже в кримі-
нально-правовій доктрині проблематика 
цілей кримінальної відповідальності та їх 
співвідношення з функціями такої відпо-
відальності, як і співвідношення функцій 
кримінальної відповідальності з функціями 
покарання, належить до числа дискусій-
них). Крім того, правильне розуміння цих 

та інших особливостей кримінальної відпо-
відальності дозволить уникати помилок у 
правозастосуванні правоохоронних органів 
і суду, оскільки саме їх працівники безпосе-
редньо втілюють у життя положення закону 
про кримінальну відповідальність, здійсню-
ють його тлумачення, кримінально-правову 
кваліфікацію тощо. Тому не викликає сумні-
вів той факт, що постійне вдосконалення ві-
тчизняного закону про кримінальну відпові-
дальність неодмінно сприятиме підвищенню 
рівня законодавчої техніки та правильному 
застосуванню кримінально-правових норм.

Метою статті є розгляд сучасних поглядів 
науковців у галузі кримінального права на 
проблему кримінальної відповідальності 
в Україні. Незважаючи на те, що сучасна 
кримінально-правова наука розробила чи-
мало термінів, норм та інститутів (відпо-
відні дослідження здійснюються віддавна 
та щороку стають інтенсивнішими), про-
блематика кримінальної відповідальності 
залишається в колі найбільш злободенних 
питань сьогодення.

Теоретичну основу статті склали пра-
ці сучасних науковців: Ю.В. Александрова,  
А.В. Андрєєва, М.І. Бажанова, Ю.В. Бауліна, 
В.М. Бурдіна, В.І. Борисова, В.К. Грищука, 
Т.А. Денисової, О.О. Дудорова, С.Г. Кєлі-
ної, О.М. Костенка, М.Й. Коржанського,  
Л.Л. Круглікова, В.М. Кудрявцева,  
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Н.Ф. Кузнєцової, Т.О. Леснієвскі-Коста-
рєвої, П.С. Матишевського, В.О. Мерку-
лової, М.І. Мельника, П.П. Михайленка,  
А.А. Музики, В.О. Навроцького, А.В. Наумова,  
М.І. Панова, А.А. Піонтковського, Ю.А. По-
номаренка, В.В. Сташиса, А.Х. Степанюка, 
М.І. Хавронюка, В.Я. Тація, А.Н. Трайніна, 
В.М. Трубнікова, В.І. Тютюгіна, Є.В. Фесен-
ка, В.М. Хомича, В.І. Шакуна, М.Д. Шарго-
родського та інших правознавців.

Виклад основного матеріалу. З огляду 
на значну кількість праць, у яких досліджу-
ється феноменологія кримінальної відпо-
відальності, вона сьогодні займає особливе 
місце в системі заходів кримінально-право-
вого впливу. З одного боку, кримінальна 
відповідальність несе в собі негативну (осуд-
ливу) оцінку скоєного правопорушення та 
особи, яка його вчинила, а з іншого – реалізу-
ється завдяки державному примусу та перед-
бачає застосування до винного заходів кри-
мінально-правового впливу, так чи інакше 
пов’язаних з обмеженням його прав і свобод. 
Більше того, кримінальна відповідальність 
виступає реакцією на вчинення з боку особи 
правопорушення, яке характеризується най-
вищим ступенем суспільної небезпечності та 
має низку ознак, властивих лише закону про 
кримінальну відповідальність.

Варто наголосити, що навколо розуміння 
кримінальної відповідальності серед правни-
ків точаться жваві та багатовекторні диску-
сії. Так, М.І. Панов вважає, що кримінальна 
відповідальність має наскрізний характер, 
«пронизує» майже всі інститути як Загаль-
ної, так і Особливої частин Кримінального 
кодексу України (далі – КК України) або 
тісно пов’язана з ними, тому є універсальною 
категорією кримінального права [2, с. 45].

М.Й. Коржанський доводить, що головна 
сутність кримінальної відповідальності по-
лягає в тому, що «вона є особистою, персоні-
фікованою, належною лише певній особі, що 
вона – це не державним примус, не санкція 
правової норми. Юридична відповідальність 
ґрунтується лише на психофізичних і сус-
пільних властивостях особи, здатною бути 
відповідальною» [3, с. 120].

Ми поділяємо позицію А.С. Головіна, 
який вважає, що зміст кримінальної відпо-
відальності полягає не тільки в тому, що 
особа, яка визнана судом такою, що вчинила 
заборонене кримінальним законом суспіль-
но небезпечне діяння, повинна нести відпо-
відальність за це шляхом застосування до неї 
заходів морального, матеріального та фізич-
ного характеру, а й ще в тому, щоб була від-
новлена справедливість, у тому числі шляхом 
відшкодування в повному обсязі моральної 
та матеріальної шкоди, завданої фізичним та 

юридичним особам діями або бездіяльністю, 
визнаними судом злочинними [4, с. 19]. 

Визнаючи той факт, що кримінальна 
відповідальність являє собою комплексний 
і системний феномен, її головне завдання 
вбачаємо у використанні в повному обсязі 
регулятивної, превентивної, каральної, від-
новлювальної та виховної функції з метою 
реалізації заходів кримінально-правового 
впливу. Не вдаючись до дискусії щодо функ-
цій, коротко охарактеризуємо кожну з них.

Так, регулятивна функція передбачає 
фіксацію в кримінально-правових нормах 
підстави реалізації кримінальної відпові-
дальності, визначення кримінально-право-
вого статусу особи, яка підлягає криміналь-
ній відповідальності, складів правомірної 
поведінки, що виключають кримінальну 
відповідальність, підстав застосування захо-
дів кримінально-правового впливу, прав та 
обов’язків правозастосовних органів щодо їх 
застосування тощо.

Превентивна функція криміналь-
ної відповідальності складається з двох 
взаємозв’язаних складових: спеціальнопре-
вентивного впливу, що полягає в утриманні 
від вчинення нового злочину особою, щодо 
якої реалізована кримінальна відповідаль-
ність, та загальнопревентивного впливу, 
який передбачає попередження скоєння зло-
чинів іншими особами.

Каральна функція кримінальної відпові-
дальності позбавляє особу, яка вчинила зло-
чин, найрізноманітніших благ, прав, свобод 
тощо та знаходить свій прояв у застосуванні 
кожного елементу кримінальної відповідаль-
ності (засудження – покарання – судимості).

Відновлювальна функція криміналь-
ної відповідальності реалізується шляхом 
приведення в первинний стан порушених 
суспільних відносин, соціальних зв’язків, 
правовідносин; у загальному вигляді – 
утвердження соціальної справедливості. На 
сучасному етапі розвитку кримінального 
права, зважаючи на позитивний іноземний 
досвід, задля підсилення ролі відновлюваль-
ної функції кримінальної відповідальності, 
резонним є встановлення нових гарантій 
виконання державою своїх зобов’язань із за-
хисту прав особи, яка потерпіла від злочину, 
шляхом запровадження сплати у випадках, 
визначених законом, штрафу на її користь.

Виховна функція кримінальної відпові-
дальності реалізується за рахунок успішного 
виконання всіх інших функцій, впливаючи на 
внутрішній світ особи винного, його моральну 
сферу, цінності орієнтації, правосвідомість.

Вчені в галузі кримінального права в про-
цесі вивчення кримінальної відповідальності 
по-різному розглядають її види, при цьому 



135

2/2016
К Р И М І Н А Л Ь Н Е  П Р А В О

далеко не всі запропоновані класифікації 
мають очевидне теоретико-прикладне зна-
чення. Так, у вітчизняній юридичній літе-
ратурі різноманітні критерії класифікації 
кримінальної відповідальності розглянув  
В.К. Грищук. Зокрема, за критерієм суб’єкта, 
що реалізує кримінальну відповідальність у 
законодавчій або правозастосувальній діяль-
ності, він розрізняє: 1) законодавчо встанов-
лену кримінальну відповідальність; 2) судову 
кримінальну відповідальність; 3) криміналь-
ну відповідальність, яка реалізується спе-
ціальними органами виконавчої влади дер-
жави. За родовим об’єктом можна говорити 
про таку кримінальну відповідальність: а) за 
злочини проти основ національної безпеки; 
б) за злочини проти життя та здоров’я особи; 
в) злочини проти власності тощо. За безпо-
середнім об’єктом – кримінальна відпові-
дальність за: а) шпигунство; б) умисне вбив-
ство; в) крадіжку; г) грабіж; д) розбій тощо. 
За способом вчинення злочинів виділяється 
кримінальна відповідальність: а) за насиль-
ницькі злочини; б) за ненасильницькі зло-
чини; в) за злочини вчинені шляхом обману 
тощо. За суб’єктом злочину: а) відповідаль-
ність за злочини, що вчиняються загальним 
суб’єктом; б) відповідальність за злочини, що 
вчиняються спеціальним суб’єктом. За фор-
мою вини: а) відповідальність за умисні зло-
чини; б) відповідальність за злочини, вчинені 
через необережність [5, с. 132].

Цікавою для вивчення цієї проблеми є по-
зиція Ю.В. Бауліна, який вважає потенційну 
кримінальну відповідальність загрозою, яка 
існує в санкції кримінально-правової норми 
та яка може бути реалізована в майбутньому 
до конкретної особи, котра вчинить злочин 
[6, с. 33–35]. Отже, зазначений вид кримі-
нальної відповідальності варто розглядати 
на перспективу, оскільки він може набути 
форми кримінального закону, орієнтованого 
на кожного, хто потенційно вчинить злочин.

Найбільш розповсюджений у науці кри-
мінального права негативний (ретроспектив-
ний) вид кримінальної відповідальності, що 
зазвичай трактується як правовий наслідок 
реально вчиненого злочину. На офіційному 
рівні визначення негативної кримінальної 
відповідальності дав Конституційний Суд 
України, назвавши її особливим елементом 
механізму кримінально-правового реагуван-
ня держави щодо особи, яка вчинила злочин, 
формою реалізації державою правоохорон-
них норм, що, як правило, полягає в застосу-
ванні до того, хто вчинив злочин, конкретних 
кримінально-правових заходів примусового 
характеру через обвинувальний вирок суду 
[7, с. 7–13]. І.І. Митрофанов стверджує, що 
в КК України кримінальна відповідальність 

розглядається лише за минулу поведінку – 
за вже вчинене суспільно небезпечне діяння 
(негативна, ретроспективна відповідаль-
ність), при цьому вона реалізується в межах 
кримінально-правових і кримінально-ви-
конавчих відносин [8, с. 56]. В.К. Грищук, 
аналізуючи негативну (ретроспективну) 
кримінальну відповідальність, вважає, що її 
треба розглядати з позиції примусу, держав-
но-примусового впливу, покарання, право-
вого стану караності, санкції, негативних на-
слідків, судимості тощо [9, с. 438–496].

Отже, кримінальна відповідальність, бу-
дучи схожою на фундаментальному рівні з 
будь-яким іншим видом юридичної відпо-
відальності, характеризується низкою осо-
бливих, притаманних лише їй, рис. Через 
складність, дискусійність і спірність питань 
щодо визначення поняття кримінальної від-
повідальності однозначного розуміння її суті 
не існує. Учені пропонують різні підходи до 
визначення цього багатогранного правового 
явища. Тому нагальної необхідності у виник-
ненні законодавчого визначення криміналь-
ної відповідальності, на думку А.В. Андрєєва, 
немає [1, с. 167]. Найбільш розробленими та 
усталеними в науці є ретроспективний і по-
тенційний види кримінальної відповідаль-
ності. При цьому особливого значення має 
набути саме потенційна відповідальність, 
оскільки їй властивий істотний превентив-
ний ефект.

Також доцільно в процесі правового ви-
ховання населення нашої країни звертати 
більшу увагу й на підстави кримінальної від-
повідальності. На думку В.В. Сташиса, саме 
кримінальне законодавство в цілому має на 
меті не лише позитивний вплив на ту чи іншу 
особу, винну у вчиненні злочину, а й спрямо-
ване на досягнення ще однієї перспективної 
мети – знизити ймовірність злочинних ді-
янь у соціумі за допомогою застосування за-
кону або погрози, що дозволяє розглянути 
його превентивні можливості з точки зору 
як загальносоціального, так і спеціально-
кримінологічного запобігання злочинності  
[10, с. 43–44]. Через систему криміналь-
но-правових заходів впливу реалізується 
кримінальна відповідальність щодо особи, 
визнаної винною у вчиненні злочину, тоді 
як кримінальна відповідальність є формою 
існування кримінально-правових заходів 
впливу на осіб, яких визнано винними у вчи-
ненні злочину [11, с. 37].

Отже, ці заходи можуть становити реак-
цію держави не лише на діяння, що містить 
склад злочину, а й у випадках, передбачених 
КК України, на суспільно небезпечне діяння 
без ознак складу злочину. За твердженням 
Є.М. Вечерової, мова йде про два різновиди 
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кримінально-правового впливу: криміналь-
но-правовий вплив на злочини (злочин-
ність) та кримінально-правовий вплив без 
наявності складу злочину [12, с. 362]. 

Свого часу Л.В. Багрій-Шахматов аргу-
ментовано переконував, що система кримі-
нально-правових заходів має будуватися на 
основі низки принципів, серед яких окремо 
виділив принцип справедливості. Цей прин-
цип передбачає наявність у системі заходів 
кримінально-правового впливу певної роз-
маїтості їх видів для того, щоб застосовувати 
ці види заходів до осіб, визнаних винними в 
скоєнні злочину, залежно від ступеня їх ви-
нності, а також ступеня суспільної небезпеч-
ності скоєного ними [13, с. 180].

Цікавими є погляди В.О. Меркулової та 
Д.С. Смокова, які вважають, що в нашому сус-
пільстві все ще продовжує панувати думка, що 
відновлення справедливості – це обов’язково 
призначення покарання та реальне його вико-
нання. У населення відсутнє чітке уявлення 
про співвідношення кримінальної відпові-
дальності та покарання [14, с. 28].

Дійсно, виникає питання про те, чи по-
трібно населенню знати це співвідношення. 
Згідно з даними проведеного моніторингу 
населення України школою «Інтелект» біль-
шість опитаних підтримують розширення 
арсеналу засобів кримінально-правового 
впливу на правопорушників, висловлюють 
думку про повернення до смертної кари, ви-
ступають за ізоляцію злочинців і не поділя-
ють застосування до осіб, які вчинили тяжкі 
й особливо тяжкі злочини, альтернативних 
видів покарань. Застосування останніх, на 
думку опитаних, не стимулює та не спону-
кає винного до суспільно корисної, правиль-
ної поведінки, адже він не бажає стати на 
шлях виправлення. Ми поділяємо позицію  
В.К. Дуюнова про те, що на часі – створення 
повноцінної системи заходів кримінально-
правового впливу, здатної забезпечити гнуч-
кий, доцільний підхід до реагування на ко-
жен випадок вчинення злочинів, де кожний 
захід – «на своєму місці, як пальці на руці, і 
немає в зазначеній системі ні прогалин, ні за-
йвих компонентів» [15, с. 140].

Висновки

Викладені вище положення дозволяють 
зробити висновок про те, що проблематика 
кримінальної відповідальності та її реаліза-
ція відносяться до найскладніших у теорії 
кримінального права України. Через багато-
гранність кримінальної відповідальності нині 
поки що не існує однозначного розуміння її 
суті, при цьому поки що немає нагальної по-
треби у формуванні законодавчого визначен-
ня поняття кримінальної відповідальності. 

Кримінальну відповідальність треба визна-
чити реакцією з боку держави на порушення 
особою кримінально-правової заборони або 
правовим наслідком вчиненого кримінально-
го правопорушення. Її зміст полягає в застосу-
ванні до порушника передбаченого правовими 
нормами впливу за вчинення кримінального 
правопорушення. Будучи комплексним і сис-
темним феноменом, кримінальній відпові-
дальності властиві відповідні підстави, види, 
форми та інші характеристики. Вона виконує 
регулятивну, превентивну, каральну, віднов-
лювальну та виховну функцію. Переконані, 
що на сучасному етапі розвитку криміналь-
ного права особливого значення має набути, 
по-перше, такий вид кримінальної відпові-
дальності, як потенційна, оскільки саме їй 
властивий суттєвий превентивний ефект; по-
друге, відновлювальна функція кримінальної 
відповідальності.
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В статье раскрыты вопросы уголовной ответственности как одной из современных проблем уго-
ловного права Украины. Освещены собственные позиции авторов и мысли отечественных ученых-
криминалистов по данному вопросу. Сделаны важные в теоретическом значении выводы.
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The article deals with the issue of criminal liability as one of the modern problems of criminal law of 
Ukraine. The own positions of authors and opinions of domestic forensic scientists on this issue are highlight-
ed. The important conclusions in theoretical sense are formulated.
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Постановка проблемы. В последние 
годы в юридической литературе начали по-
являться критические высказывания в адрес 
тех ученых, которые обходят стороной во-
просы бытия уголовного права. Невостре-
бованность науки и кризис права некоторые 
авторы пытаются объяснить отсутствием ин-
тереса к метафизике.

Так, С.А. Бочкарев сетует на то, что в со-
временной теории уголовного права до сих 
пор не представлена метафизика. Ученый 
считает: «Именно она располагает апроби-
рованным веками антикризисным потенци-
алом» [1, с. 69].

Существующие точки зрения относи-
тельно причин отсутствия интереса к мета-
физике можно поделить на две группы:

– первая группа авторов (С.А. Бочкарев 
[2, с. 159], Г.А. Гаджиев [3]) объясняют это 
стремлением юристов к реализму и рациона-
лизму;

– вторая группа авторов (В.В. Дудченко 
[4, с. 237], А.Э. Радутный [5]) считают, что 
метафизика, а также методы ее познания 
были откинуты наукой из политических со-
ображений в советское время.

Целью статьи является выяснение 
подлинных причин, по которым метафизи-
ческие вопросы перестали подниматься в 
науке уголовного права, определение мес-
та метафизики в структуре уголовно-пра-
вового знания, установление возможности 
использования метафизических методов в 
ходе исследования уголовного права.

Изложение основного материала. Пре-
жде чем перейти к вопросу о значении мета-
физики для уголовного права, необходимо 
выяснить, как менялось отношение к ней в 
философской мысли.

Общепризнано и известно то, что в фило-
софии существует два основных направле-
ния относительно видения мира: идеалисти-
ческое и материалистическое; а также два 
основных метода познания мира: метафизи-
ческий и диалектический.

Оба направления и оба метода прош-
ли большой исторический путь развития, в 
разные эпохи им давались противополож-
ные оценки. В начале XIX – XX в. большой 
популярностью пользовался диалектиче-
ский материализм, созданный К. Марксом и  
Ф. Энгельсом на основе идеалистической 
диалектики Г.В. Гегеля. В условиях научно-
технического прогресса и идеалисты, и мате-
риалисты понимали, что отрицать развитие 
науки невозможно. Метафизика как метод 
познания не признавалась. Считалось, что «в 
противоположность метафизике диалекти-
ка рассматривает природу не как случайное 
скопление предметов, явлений, оторванных 
друг от друга, изолированных друг от друга и 
не зависимых друг от друга, а как связанное, 
единое целое, где предметы, явления органи-
чески связаны друг с другом, зависят друг от 
друга и обусловливают друг друга» [6].

В конце XX – начале XXI в. причину 
кризиса современного государства и обще-
ства ученые увидели в забытой метафизике.  
С.А. Бочкарев в статье «Метафизика и ее ме-
сто в структуре уголовно-правового знания», 
обосновывая полезность для уголовного 
права возможности метафизики, ссылается 
на то, что она отвечает за целостность и сущ-
ность, единство и упорядоченность, смысл 
и понимание, а также конечные причины и 
цели, знания о которых сегодня являются де-
фицитом [2, с. 150].

Казалось бы, ничего не изменилось: и сто-
ронники диалектики, и сторонники метафи-
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зики преследуют цель обеспеченья единства 
и целостности мира, вот только видят они это 
единство и целостность по-разному.

Несмотря на то, что в истории филосо-
фии виднейшие мыслители определяли диа-
лектику каждый по-своему, общим для них 
является убеждение в том, что все в мире 
взаимосвязано, находится в вечном движе-
нии (изменении) и развитии.

По сравнению с диалектикой метафизика 
является более сложной категорией, так как 
является не только философским методом 
познания, но и разделом философии, зани-
мающимся исследованиями первоначальной 
природы реальности, мира и бытия как та-
кового. И хотя многие отрицают метафизи-
ческий метод философии, метафизический 
подход используется даже сторонниками 
материалистической диалектики. Без осно-
воположного явления нельзя начать иссле-
дование, поэтому что-то так или иначе рас-
сматривается как данность.

Так, Ф. Энгельс, ссылаясь на теорию  
Ч. Дарвина, писал: «Новое воззрение на при-
роду было готово в его основных чертах: все 
застывшее стало текучим, все неподвижное 
стало подвижным, все то особое, которое 
считалось вечным, оказалось преходящим, 
было доказано, что вся природа движется в 
вечном потоке и круговороте» [7, с. 50].

Прежде чем сформулировать вывод о 
том, что все застывшее стало текучим, а не-
подвижное – подвижным, в основных чертах 
создали новое воззрение на природу.

Воззрение на природу, созданное  
К. Марксом и Ф. Энгельсом, потерпело кру-
шение. Это связано не столько с распадом 
Советского Союза, сколько с односторон-
ностью самого воззрения. А.А. Грицанов 
правильно заметил: «Вся «новоевропейская 
картина мира», включающая в свои рамки 
модель Вселенной, устроенной согласно ме-
ханике И. Ньютона, а также схему эволюции, 
протекающей по Ч. Дарвину, является столь 
же мифологической, как и христианская док-
трина мироздания» [8, с. 70–80]. По мнению 
ученого, эту мысль наглядно продемонстри-
ровали О. Шпенглер, А. Бергсон, М. Элиаде 
и др.

В 1875 г. Ф. Энгельс, анализируя есте-
ствознание первой половины XVIII в., писал: 
«Нужно признать величайшей заслугой тог-
дашней философии, что, несмотря на ограни-
ченность современных ей естественнонауч-
ных знаний, она не сбилась с толку, что она, 
начиная со Б. Спинозы и кончая великими 
французскими материалистами, настойчиво 
пыталась объяснить мир из него самого, пре-
доставив детальное оправдание этого есте-
ствознанию будущего» [7, с. 46].

В отличие от естествоиспытателей, о 
которых писал Ф. Энгельс, современные 
ученые, пользуясь диалектическим материа-
лизмом как философско-мировоззренческой 
основой методологии науки, зашли в тупик.

В результате в науке уголовного права 
появились высказывания о том, что уголов-
ное право, также как и другие отрасли, пере-
живает «кризис рациональности», ему недо-
статочно «традиционных» методов познания 
действительности для противодействия пре-
ступности (за преступное деяние – наказа-
ние). Обсуждается вопрос о необходимости 
внедрения новых иррациональных методов 
для объяснения действительности.

Стремление к иррациональности явля-
ется одним из проявлений метафизического 
подхода.

И. Кант в предисловии к первому изда-
нию «Критики чистого разума» метафизику 
описывал следующим образом: «На долю 
человеческого разума в одном из видов его 
познания выпала странная судьба: его осаж-
дают вопросы, от которых он не может укло-
ниться, так как они навязаны ему его соб-
ственной природой; но в то же время он не 
может ответить на них, так как они превос-
ходят все его возможности» [9]. Вопросы, по 
мнению И. Канта, никогда не заканчиваются, 
поэтому человек «вынужден прибегнуть к 
основоположениям, которые выходят за пре-
делы всякого возможного опыта и, тем не ме-
нее, кажутся столь несомненными, что даже 
обыденный человеческий разум соглашается 
с ними. Однако вследствие этого разум по-
гружается во мрак и впадает в противоречия 
<…> Поле битвы этих бесконечных споров 
называется метафизикой» [9].

Исторический опыт нашей страны свиде-
тельствует о том, что особенностью нашего 
менталитета является стремление к созда-
нию нового на основе полного уничтожения 
или разрушения старого. В XXI в. под вли-
янием технократической идеологии мы ко 
всему привыкли относиться формально, не 
вникая в суть происходящего. Вопросов, ка-
сающихся человеческого бытия, задаем мало, 
отвечаем на них еще реже. В результате ока-
зываемся в обесцененном обществе, где нет 
цели, единства, справедливости, а значит, и 
порядка.

Естествоиспытатели XVIII в. не сбились 
с толку, потому что верили в силу творца 
и совершенство мира. Ф. Энгельс писал: 
«Высшая обобщающая мысль, до которой 
поднялось естествознание рассматривае-
мого периода, – мысль о целесообразности 
установленных в природе порядков, плоская 
вольфовская телеология, согласно которой 
кошки были созданы для того, чтобы пожи-
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рать мышей; мыши – чтобы быть пожирае-
мыми кошками; вся природа – чтобы дока-
зывать мудрость творца» [7, с. 46].

Сторонники марксистско-ленинской 
идеологии единственной реальностью при-
знали реальность становления и запретили 
всякого рода окольные пути к скрытым ми-
рам и «ложным» божествам. Подорвав авто-
ритет религиозного мира, людям дали цель 
и четкие представления о справедливости, 
обеспечили единство. Но материальный мир 
слишком несовершенен, чтобы существовать 
без идеального. Поэтому, усомнившись в ре-
альности становления, люди вновь пытаются 
открыть для себя мир вне мира.

В результате в науке уголовного права по-
явился иррациональный метод познания дей-
ствительности. Как было показано выше, уче-
ные серьезно считают, что указанный метод 
может вывести уголовное право из кризиса.

Бесспорно, идейное видение, интуитив-
ное познание, творческий подход часто опре-
деляют ход познавательной деятельности, но 
приемлемыми они являются только как до-
полнение рациональных методов познания.

Науке известны случаи, когда самые 
выдающиеся открытия делались во сне.  
Ф. Кекуле, увидев во сне змею, кусающую 
собственный хвост, догадался о циклическом 
строении молекулы бензола. Д.И. Менде-
леев увидел во сне периодическую систему 
элементов, Н. Бор – модель атома, О. Леви –  
механизм, с помощью которого нервная си-
стема регулирует сердечные сокращения. 
Всех перечисленных ученых, несмотря на 
различие их культуры и сферы деятельности, 
объединяет одно – они все долго размышля-
ли над проблемой, решение которой пришло 
им во сне.

Как правило, иррациональные методы 
познания нельзя контролировать. Конечно, 
можно последовать примеру Т. Эдисона, ко-
торый придумал изобретение, позволявшее 
запоминать идеи в пограничном состоянии 
между бодрствованием и сном: «Он садил-
ся в кресло, взяв в руки тяжелые железные 
шары, и закрывал глаза. Напряженно думая 
о волновавшей его проблеме, впадал в дрему, 
руки разжимались, шары падали с грохотом 
в специальные желоба, будили изобретателя. 
И он мгновенно вспоминал приснившееся 
решение» [10]. Но каждое свое озарение уче-
ный должен рационально обосновать, в про-
тивном случае его идея будет воспринимать-
ся как бред больного воображения.

Сфера метафизики в структуре уголов-
но-правового знания должна быть четко 
определена, так как чрезмерное увлечение 
поиском истины на метауровне может стать 
препятствием для возврата в реальный мир. 

Тогда наши суждения окажутся нежизнеспо-
собными.

Как было упомянуто выше, с помощью 
метафизики можно обнаружить вечные идеи, 
определить цель, обеспечить единство мира, 
создать представления о справедливости.

Идея Г.-В. Лейбниц о том, «… что в мире 
все совершается не только по геометриче-
ским законам, но также и по метафизическим 
законам вечных истин» [11, с. 285], может 
быть перенесена и в сферу юриспруденции. 
Задача правоведов – понять эти вечные ис-
тины и положить их в основу юридических 
законов.

Справедливой представляется точка зре-
ния Н.С. Таганцева о том, что только та норма 
может быть нарушена, которая имеет реаль-
ную жизнь. Для того чтобы она могла стать 
реальным элементом юридической жизни, 
норма должна быть создана жизнью, а затем 
получить самостоятельное бытие [12, с. 42].

Но проблема заключается в том, что сто-
ронники метафизического подхода к праву 
убеждены, что «имеющиеся знания о реаль-
ности служат одной из причин, препятствую-
щих науке уголовного права в подступе к сфе-
ре метафизики. Они не позволяют юристам 
допустить мысль о двух мирах или о двух его 
модусах, один из которых более реален, чем 
существующий в их наличии» [2, с. 159].

Анализ различных исторических эпох ста-
новления философско-мировоззренческих 
представлений человека о мире и о его роли в 
этом мире свидетельствует о том, что домини-
рующий интерес к окружающей реальности, 
преимущественное использование эмпириче-
ских методов познания, а также хаос и кризис 
в уголовном праве, обусловлены не столько 
ошибками правоведов, сколько глобальными 
проблемами всего человечества.

В качестве примера приведем основные 
философские идеи исторических эпох, ко-
торые поочередно сменяли друг друга. В пе-
риод античности предметом философских 
рассуждений был видимый мир (вещи) и 
невидимый мир (идеи). В Средневековье 
акцент делался на внутреннем мире чело-
века (осмысливались понятия «веры» и 
«разума»). Философское мышление эпохи 
Возрождения основывалось на антропоцен-
тризме (человек становится творцом самого 
себя, а значит, не нуждается в божествен-
ной благодати для своего спасения). Эпоха 
Нового времени характеризовалась бурным 
развитием науки и техники (формировалось 
экспериментально-математическое миро-
воззрение). В эпоху Просвещения в основе 
философской мысли был рационализм и 
свободолюбие (высокая оценка давалась ин-
дивидуальной свободе и способности к раз-
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умному решению любых вопросов, критиче-
ски воспринимались традиции и духовные 
авторитеты).

Провал эпохи Просвещения привел к соз-
данию особого типа мировоззрения – пост-
модернизма, ориентированного на «форми-
рование такого жизненного пространства, в 
котором главными ценностями становятся 
свобода во всем, спонтанность деятельно-
сти человека, игровое начало. Постмодер-
нистское сознание направлено на отрицание 
всякого рода норм и традиций (этических, 
эстетических, методологических и т. д.), на 
отказ от авторитетов любого ранга, начиная 
от государства, великой национальной идеи, 
моральных парадигм и кончая правилами 
поведения человека в общении с другими» 
[13]. Иными словами, установкой постмо-
дернизма является восприятие мира в каче-
стве хаоса.

Фетишизация предметов потребления и 
отсутствие интереса к метафизическим во-
просам привели к гибели индустриального 
общества. Э. Тоффлер в работе «Третья вол-
на» подробно описал, каким образом опор-
ные системы индустриальной цивилизации 
одна за другой приходят в неисправность 
[14]. Кризис проявляется во всех системах 
жизнедеятельности человека.

Законы Вселенной устроены так, что ги-
бель часто сопровождается рождением и на-
оборот.

О начале возникновения человечества с 
абсолютно новым мышлением пишут многие 
философы и социологи. Открытым остается 
вопрос о том, в каком направлении должны 
работать ученые прикладных наук в услови-
ях формирования новой культуры и цивили-
зации.

В конце XVIII – начале XIX в. (когда 
имел место закат метафизического учения) 
узкопрактический характер науки уголовно-
го права пытались преодолеть за счет осмыс-
ления уголовно-политического материала.  
С этой целью была создана уголовно-поли-
тическая школа, которая расширила пределы 
познания науки уголовного права размыш-
лениями не только о том, что существует, но 
и должно существовать.

Некоторые современные ученые осуж-
дают такой интерес юристов к политике.  
С.А. Бочкарев считает: «Юристы упускают 
из вида то, что политика не создает твердую 
почву для уголовно-правовых построений, 
поскольку сама нуждается в таковой. <…> 
Вне компетенции политики остаются вопро-
сы о том, каким уголовное право есть само по 
себе и должно быть на самом деле. В область 
политического интереса входят аспекты же-
лательного и наилучшего. Политика никогда 

не имела дело с должным. Ее уделом являет-
ся лишь целесообразность» [2, с. 152].

Как правило, уголовно-правовая поли-
тика считается частью государственной по-
литики и определяется как «направление 
деятельности специально уполномоченных 
государственных органов, которое касается 
охраны прав и свобод человека и граждани-
на, общества и государства от общественно 
опасных посягательств путем применения 
наказания и иных мер уголовно-правового 
характера к лицам, которые совершили такие 
посягательства, а также путем предупреж-
дения указанных посягательств с помощью 
правого воспитания и мер профилактики 
индивидуального и специально-криминоло-
гического характера» [15, с. 56].

Иными словами? наука уголовного пра-
ва разрабатывает основные идеи, способы и 
механизм их реализации, которые, исходя из 
потребностей общества, должны учитываться 
в ходе осуществления политики государства. 
Однако очевидным стало даже для обывателя 
то, что политики редко делают то, что должны. 
Большую часть своего времени они тратят на 
то, как извлечь максимальную прибыль из за-
нимаемых ими «кресел». Политические стыч-
ки пугают и разочаровывают, безрезульта-
тивно занимают наше внимание, тратят наше 
время, отвлекая от более глобальных вопросов.

Несмотря на это, представители науки 
уголовного права по-прежнему считают, что 
они принимают участие в формировании 
политики государства в сфере противодей-
ствия преступности. В результате функция 
науки уголовного права свелась к созданию 
и поддержанию мифа о том, что политика го-
сударства направлена на защиту прав, свобод 
и интересов человека, общества, государства.

Можно согласиться с C.А. Бочкаревым в 
том, что перед политикой поставили несвой-
ственную ей задачу: «стремиться к идеалу и 
давать систематику теоретических и прак-
тических требований уголовного характера; 
включили политику в состав науки и при-
дали ей чрезвычайное значение» [2, с. 152].  
В действительности наука и политика имеют 
разные цели. Прерогативой науки является 
разработка научных теорий, удел политики –  
искусство управления государственными и 
общественными вопросами. Осуществлять 
это искусство можно различными способами 
и средствами, их выбор зависит от личност-
ных характеристик политических деятелей.

В XXI в. под влиянием технократической 
идеологии мы забыли о том, что не наука 
должна основываться на политике, а полити-
ка на науке. Э. Тоффлер справедливо заме-
тил: «Что бы ни проповедовали сегодня раз-
личные партии и кандидаты, борьба между 
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ними значит намного меньше, чем спор о том, 
кто сумеет извлечь самое главное из того, что 
останется от гибнущей индустриальной си-
стемы. Другими словами, они пререкаются 
по поводу того, кто займет всем известные 
кресла на палубе тонущего «Титаника» [14].

В сложившихся условиях ученые должны 
вспомнить об истинном значении и сущности 
науки. Предназначение науки как и искусства –  
помощь людям в обретении счастья. Одним 
из способов обретения счастья является раз-
работка цели и четких представлений о спра-
ведливости, осознание единства общества. 
Несмотря на смену эпох, мы по-прежнему 
нуждаемся в существовании вечных истин, 
которые составляют основу общества и пере-
даются из поколения в поколение.

В сложившейся ситуации ученые-право-
веды должны заняться поиском общих зако-
нов, основанных на вечных истинах, которые 
не зависят от политика государства и личных 
амбиций политических деятелей.

Выводы:

– метафизические вопросы перестали 
подниматься в науке уголовного права не 
под влиянием идеологии Советского Союза, 
а под влиянием идеологии индустриально-
го общества. Вера во всевластие человека-
творца привела к критическому восприятию 
традиций и духовных авторитетов. Вопросы 
о метафизике бытия, сущности и ценностях 
стали неактуальными;

– метафизика составляет основу всего 
нашего существования. C помощью метафи-
зики можно обнаружить вечные идеи, опре-
делить цель, обеспечить единство мира, соз-
дать представления о справедливости. Она 
является частью художественно-образного, 
религиозного, мистического и научного ми-
ровоззрения, а значит, должна быть основой 
и уголовно-правового познания;

– сфера метафизики в структуре уго-
ловно-правового знания должна быть четко 
определена, так как из-за чрезмерного увле-
чения поиском сущности уголовного права 
на метауровне результаты исследования мо-
гут стать оторванными от реального мира и 
потерять свое практическое значение;

– идейное видение, интуитивное позна-
ние, творческий подход часто определяют 
ход познавательной деятельности, но прием-
лемыми они являются только как дополне-
ние рациональных методов познания.
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Статтю присвячено виявленню причин, за якими метафізичні питання перестали ставитися в 
науці кримінального права, визначенню місця метафізики в структурі кримінально-правового знання, 
встановленню можливості використання метафізичних методів у ході дослідження кримінального 
права.

Ключові слова: метафізика, метафізичні методи, криза кримінального права, наука криміналь-
ного права.

The article is focused on identifying the reasons because of which metaphysical questions have ceased to 
rise in the science of criminal law, the definition of the place of metaphysics in the structure of criminal law 
knowledge, the establishment of the possibility of using metaphysical methods in the study of criminal law.

Key words: metaphysics, metaphysical methods, criminal law crisis, science of criminal law.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХОДІВ ЗАОХОЧЕННЯ  
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Статтю присвячено аналізу статей Кримінально-виконавчого кодексу України, які містять за-
ходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до кримінальних покарань, а також окре-
мих норм кримінально-виконавчого законодавства, які не є заходами заохочення, однак мають заохо-
чувальний характер. Розкрито поняття та значення наукової класифікації. Здійснено класифікацію 
заохочувальних норм Кримінально-виконавчого кодексу України за відповідними критеріями.

Ключові слова: заходи заохочення, заохочувальні норми, критерій, класифікація,  
Кримінально-виконавчий кодекс України.

Постановка проблеми. У процесі відбу-
вання кримінальних покарань заходи заохо-
чення є вагомим інструментом, що спонука-
ють засуджених виправитись і змінити своє 
життя. Кваліфікація за відповідними крите-
ріями заохочувальних норм Кримінально-
виконавчого кодексу України дасть можли-
вість детально дослідити значення кожного 
заходу заохочення в процесі виправлення 
засуджених.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На теренах незалежної України над пробле-
мами кримінально-виконавчого права досить 
плідно працюють такі вчені, як К.А. Автухов, 
В.А. Бадира, І.Г. Богатирьов, О.І. Богатирьо-
ва, Т.А. Денисова, О.М. Джужа, В.Г. Ємелья-
нов, О.Г. Колб, І.С. Михалко, А.Х. Степанюк, 
В.М. Трубников, О.Г. Фролова, С.І. Хали-
мон, І.С. Яковець та інші.

Проте комплексних порівняльних науко-
вих досліджень із цієї проблематики в Украї-
ні не проводилось. Тому порушене питання є 
досить актуальним.

Метою статті є розкриття поняття й зна-
чення наукової класифікації, здійснення 
класифікації заохочувальних норм Кри-
мінально-виконавчого кодексу України за 
відповідними критеріями, а також визна-
чення дієвості та ефективності заохочу-
вальних норм у кримінально-виконавчому 
праві на підставі класифікації.

Виклад основного матеріалу. На сучас-
ному етапі питанням наукової класифікації 
різних понять у теорії права приділяється все 

більша увага. Це пов’язано з тим, що вияв-
лення й аналіз певних явищ за різними спеці-
альними ознаками збільшує межі пізнання та 
безперечно дає можливість повно й усебічно 
провести наукове дослідження. Класифіка-
ція належить до засобів систематизації знань 
і дає можливість отримати практичне під-
твердження або заперечити теоретичні роз-
робки науковця [1, с. 109].

Класифікація правових заохочень за тією 
чи іншою специфічною ознакою дає змогу 
встановити своєрідність їх зв’язків і від-
носин. У зв’язку із цим важко погодитись 
із думкою І.Я. Чупахіна, що «в результаті 
проведеної класифікації жодні внутрішні 
відносини між членами поділу (видами) не 
розкриваються». Насправді це не так. Варто 
підтримати думку про те, що класифікація 
об’єктів містить системний підхід. Розгляд 
класу як системи передбачає вивчення вну-
трішніх зв’язків з іншими видами, системо-
утворюючих факторів, які утворюють єд-
ність його елементів.

Отже, усебічний аналіз правових заохо-
чень не є можливим, якщо уявляти їх собі 
як певне нероздільне ціле. Наукова класи-
фікація являє собою тонкий інструмент ви-
вчення предмета, істотних і властивих йому 
закономірностей. Правильно проведена кла-
сифікація дає змогу відобразити закономір-
ності розвитку тих чи інших видів, глибше 
розкрити зв’язки між ними. У свою чергу 
правильність і повнота класифікації зале-
жать насамперед від вибору її заснування, 
яким, як правило, виступає найбільш істотна 
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ознака. В основу будь-якої класифікації по-
винні бути покладені такі істотні ознаки, які 
визначають сутність, специфічну роль і при-
значення розглянутого явища в регулюванні 
суспільних відносин.

Науково обґрунтована класифікація пра-
вових заохочень дасть змогу досягти таких 
результатів: чітко визначити місце кожного 
виду правового заохочення в системі чин-
ного в державі права; краще усвідомити їх 
функції та роль; точніше визначити межі й 
можливості правового регулювання; удо-
сконалити правотворчу та правозастосовну 
діяльність державних органів [2].

З огляду на зазначене проблема класифі-
кації заохочень у кримінально-виконавчому 
праві є актуальною. Її вирішення дасть мож-
ливість не лише розкрити питання вдоско-
налення правозастосовної практики стиму-
люючих засобів, а й відобразити ознаки всіх 
заохочувальних норм кримінально-виконав-
чого права, їх особливості в процесі виправ-
лення засуджених.

Кримінально-виконавче законодавство 
має специфічний і досить широкий діапазон 
видів стимулюючих заходів, які відрізняють-
ся за відповідними кількісними та якісними 
характеристиками, застосовуються різними 
суб’єктами кримінально-виконавчих право-
відносин до встановлених груп засуджених 
і за певними підставами [3, с. 133]. Чинний 
Кримінально-виконавчий кодекс України 
визначає певну систему заходів заохочення, 
що застосовуються до осіб, яких притягну-
то до кримінальної відповідальності. Якщо 
проаналізувати, за яким критерієм законо-
давець класифікує заходи заохочення, що 
застосовуються до засуджених, то з’ясуємо, 
що насамперед за видами покарання. Однак 
у Кримінально-виконавчому кодексі Укра-
їни є окремі норми, які до переліку заходів 
заохочення не включаються, проте мають за-
охочувальний зміст.

Отже, перший критерій, за яким доціль-
но класифікувати заходи заохочення, – це 
ступінь ізоляції засудженої особи від сус-
пільства. За ним такі заходи поділяються 
на два види: заходи заохочення, що застосо-
вуються до осіб, які відбувають покарання, 
не пов’язані з позбавленням волі, та заходи 
заохочення, що застосовуються до осіб, які 
утримуються в умовах ізоляції.

Що стосується покарань, не пов’язаних 
із позбавленням волі, зокрема штрафу, по-
збавлення військового, спеціального звання, 
рангу, чину або кваліфікаційного класу, по-
збавлення права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю, громадських 
робіт, то під час виконання цих покарань до 
засуджених Кримінально-виконавчим ко-

дексом України (далі – КВК України) вза-
галі не передбачається застосування заходів 
заохочення.

Безумовно, це пов’язується зі специфі-
кою зазначених покарань. Однак під час ви-
конання покарання у вигляді виправних ро-
біт статтею 46 КВК України передбачаються 
заходи заохочення, які можуть бути застосо-
вані до засуджених: «Кримінально-виконав-
ча інспекція за зразкову поведінку та сум-
лінне ставлення до праці щодо засуджених 
може застосовувати такі заходи заохочення: 
подання до суду матеріалів на засудженого 
щодо умовно-дострокового звільнення або 
заміни невідбутої частини покарання штра-
фом».

Доцільно підкреслити, що поряд із наведе-
ним власник підприємства, установи, органі-
зації або уповноважений ним орган щодо за-
суджених до покарання у вигляді виправних 
робіт може застосовувати заходи заохочення, 
передбачені законодавством про працю.

Що ж стосується заходів заохочення, які 
застосовуються до осіб, які утримуються в 
умовах ізоляції, то доцільно почати з видів 
покарань, які, на нашу думку, належать до 
цього виду: арешту, обмеження волі та по-
збавлення волі.

Отже, до заходів заохочення, що застосо-
вуються до осіб, які тримаються в умовах ізо-
ляції, належать такі:

а) заходи заохочення, що застосовуються 
до осіб, засуджених до арешту;

б) заходи заохочення, що застосовуються 
до осіб, засуджених до обмеження волі;

в) заходи заохочення, що застосовуються 
до осіб, позбавлених волі.

Так, під час відбування кримінального 
покарання у вигляді арешту Кримінально-
виконавчий кодекс України в статті 54 пе-
редбачає: «За сумлінну поведінку до осіб, 
засуджених до арешту, можуть застосову-
ватися заходи заохочення у вигляді подяки 
або дострокового зняття раніше накладеного 
стягнення».

Значно ширший перелік заходів заохо-
чення встановлюється для осіб, засуджених 
до обмеження волі. Зокрема, за сумлінну по-
ведінку й ставлення до праці до засуджених 
можуть застосовуватись такі заходи заохо-
чення:

– подяка;
– нагородження похвальною грамотою;
– грошова премія;
– нагородження подарунком;
– дострокове зняття раніше накладеного 

стягнення;
– дозвіл на виїзд до близьких родичів за 

межі виправного центру на святкові, неробо-
чі та вихідні дні.
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А засуджені, які стали на шлях виправлен-
ня або сумлінною поведінкою та ставленням 
до праці довели своє виправлення, можуть у 
встановленому законом порядку бути пред-
ставлені до заміни невідбутої частини пока-
рання більш м’яким або до умовно-достро-
кового звільнення від відбування покарання 
(стаття 67 КВК України).

Не суттєво від попереднього відрізняється 
перелік заходів заохочення, що застосовують-
ся до осіб, позбавлених волі (стаття 130 КВК 
України). До цих заходів належать такі:

– подяка;
– нагородження похвальною грамотою;
– грошова премія;
– нагородження подарунком;
– надання додаткового короткострокового 

чи тривалого побачення;
– дострокове зняття раніше накладеного 

стягнення;
– дозвіл додатково витрачати гроші для 

придбання продуктів харчування й предметів 
першої потреби в сумі до 15% мінімального 
розміру заробітної плати;

– збільшення тривалості прогулянки засу-
дженим, які тримаються в дільницях посиле-
ного контролю колоній і приміщеннях камер-
ного типу виправних колоній максимального 
рівня безпеки, до 2 годин [4, с. 21].

Зауважимо, що цей перелік заходів заохо-
чення, закріплений у частині 1 статті 130 КВК 
України, не завжди мав такий вигляд. Так, до 
2010 р. до нього входило ще два види заходів 
заохочення: дозвіл на отримання додаткової 
посилки чи передачі та дозвіл на додаткову те-
лефонну розмову. На підставі Закону Украї-
ни «Про внесення змін до Кримінально-вико-
навчого кодексу України щодо забезпечення 
прав засуджених осіб в установах виконання 
покарань» від 21 січня 2010 р. № 1828-VІ ці 
два види заохочення було виключено зі статті 
130 КВК України [5, с. 114]. Вказані заходи 
заохочення застосовуються до засуджених, 
які мають сумлінну поведінку, сумлінно став-
ляться до праці й навчання та беруть активну 
участь у роботі самодіяльних організацій.

Засуджені, які стали на шлях виправлення 
або сумлінною поведінкою та ставленням до 
праці й навчання довели своє виправлення, 
можуть у встановленому законом порядку 
бути представлені до заміни невідбутої час-
тини покарання більш м’яким або до умовно-
дострокового звільнення від відбування по-
карання (частина 2 статті 130 КВК України).

Щодо неповнолітніх і військовослуж-
бовців, які відбувають покарання у вигляді 
позбавлення волі, Кримінально-виконавчий 
кодекс України передбачає дещо інші заходи 
заохочення. Саме тому останній вид заходів 
заохочення доцільно поділити на заходи за-

охочення, які застосовуються до засуджених 
військовослужбовців (стаття 81 КВК Украї-
ни), та заходи заохочення, що застосовують-
ся до засуджених неповнолітніх (стаття 144 
КВК України).

Так, до засуджених неповнолітніх, які від-
бувають покарання у виховних колоніях, за 
сумлінну поведінку та ставлення до праці й 
навчання, активну участь у роботі самодіяль-
них організацій і виховних заходах можуть 
застосовуватись, крім передбачених статтею 
130 КВК України, такі заходи заохочення:

– надання права відвідування культурно-
видовищних і спортивних заходів за межами 
виховної колонії в супроводі працівників ко-
лонії;

– надання права виходу за межі виховної 
колонії в супроводі батьків чи інших близьких 
родичів.

Тривалість виходу за межі колонії вста-
новлюється начальником колонії, проте не 
може перевищувати 8 годин.

До засуджених військовослужбовців за 
сумлінну поведінку та ставлення до праці й 
військової служби можуть бути застосовані 
такі заходи заохочення:

– подяка;
– зняття раніше накладеного дисциплі-

нарного стягнення;
– нагородження цінним подарунком або 

премією в розмірі місячного грошового забез-
печення;

– зарахування до числа тих, хто виправля-
ється.

Більше того, засуджені військовослужбов-
ці, які сумлінною поведінкою та ставленням 
до праці й військової служби довели своє ви-
правлення, можуть у встановленому законом 
порядку бути представлені командиром дис-
циплінарного батальйону до умовно-достро-
кового звільнення від відбування покарання 
(стаття 81 КВК України).

Варто зазначити, що ця кваліфікація за-
охочення відбувалась на основі конкретних 
статей КВК України, які містять вичерпний 
перелік заходів заохочення, що застосову-
ються до засуджених осіб. Однак у цьому 
нормативно-правовому акті є окремі норми, 
які мають заохочувальний характер, тому їх, 
безумовно, доцільно враховувати для повної 
кваліфікації. Подібні норми притаманні тако-
му виду покарання, як обмеження волі та по-
збавлення волі.

Зокрема, у частинах 7 і 8 статті 59 КВК 
України зазначено, що засуджені, які не до-
пускають порушень встановленого порядку 
виконання покарання у вигляді обмеження 
волі та мають сім’ї, після відбуття 6 місяців 
строку покарання можуть за постановою на-
чальника виправного центру проживати за 
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межами гуртожитку зі своїми сім’ями. Ці осо-
би зобов’язані від одного до чотирьох разів на 
тиждень з’являтись у виправний центр для 
реєстрації.

Також у Кримінально-виконавчому ко-
дексі України передбачені такі норми:

– стаття 100 КВК України (зміна умов 
тримання засуджених до позбавлення волі);

– стаття 101 КВК України, що передбачає 
можливість переведення засуджених, які ста-
ють на шлях виправлення;

– стаття 111 КВК України, що передбачає 
короткочасні виїзди за межі виправних і ви-
ховних колоній;

– стаття 142 КВК України, що дозволяє 
засудженим жінкам, які сумлінно ставляться 
до праці й дотримуються вимог режиму, по-
становою начальника виправної колонії за 
погодженням зі спостережною комісією про-
живати за межами виправної колонії на час 
звільнення від роботи у зв’язку з вагітністю 
й пологами, а також до досягнення дитиною 
трирічного віку;

– частина 2 статті 143 КВК України, що 
визначає особливості відбування покарання у 
виховних колоніях;

– стаття 151 КВК України, яка містить за-
охочувальні норми, що можуть бути застосо-
вані до засуджених, які відбувають покарання 
у вигляді довічного позбавлення волі (можли-
вість подати клопотання про помилування);

– стаття 151-1 КВК України (зміна умов 
тримання засуджених до довічного позбав-
лення волі).

Висновки

Очевидно, що КВК України містить чи-
мало заохочувальних норм. Основні підста-

ви, за якими їх класифікував законодавець, –  
вид призначеного покарання та суб’єкт, щодо 
якого має бути застосовано ту чи іншу нор-
му. Однак класифікація заохочувальних 
норм, що застосовуються до засуджених осіб, 
на цьому не вичерпується. Диференціація 
заохочувальних норм Кримінально-вико-
навчого кодексу України може бути різною. 
Варто зауважити, що практичне значення 
класифікації заохочень полягає в тому, що 
різні групи заохочувальних норм дають змо-
гу чітко індивідуалізувати, диференціювати 
виконання кримінального покарання та за-
стосовувати до засуджених різні засоби ви-
правного впливу.
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This article analyzes the articles of the Criminal Executive Code of Ukraine, contain incentives that apply 
to persons sentenced to criminal penalties, as well as certain provisions of penal legislation, which are not 
measures of encouragement, however, have a promotional character. Opened the concept and importance 
of scientific classification. Implemented classification of incentive norms of the Criminal Executive Code of 
Ukraine on the relevant criteria.
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У статті проведено аналіз сучасного стану використання поліграфа для запобігання й проти-
дії отриманню неправомірної вигоди службовою особою. Наведено визначення поліграфа, викладено 
концептуальні положення, що лежать у його основі, чим з’ясовано його значення для виявлення та 
розслідування таких злочинів. Зосереджено увагу на проблемі правового врегулювання такого дослі-
дження, можливостях його практичного використання в процесі виявлення та розслідування злочинів 
корупційної спрямованості. Наведено умови й принципи проведення опитування.
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 С. Олійник, 2016

Постановка проблеми. В умовах антико-
рупційної реформи виникла потреба в удо-
сконаленні методичного забезпечення пра-
воохоронних органів. Це пов’язано з тим, що 
досягнення науки й техніки можуть значно 
покращити ефективність діяльності щодо 
розкриття та розслідування кримінальних 
проваджень, відкритих за ст. 368 Криміналь-
ного кодексу України (прийняття пропози-
ції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою) [1, с. 170], з ви-
користанням при цьому новітніх засобів і ме-
тодів розслідування.

На сьогодні проблема використання мож-
ливостей поліграфа в розслідуванні злочинів 
залишається відкритою та дискусійною. Це 
пов’язується з тим, що такий вид діяльності 
не всесторонньо врегульований на законо-
давчому рівні, тому суд не може прийняти 
його як доказ. Дійсно, відсутня інформація 
про підстави й умови використання полі-
графа під час досудового розслідування в 
чинному кримінальному процесуальному за-
конодавстві, а також ведуться дискусії щодо 
його доцільності, ефективності застосування 
як доказу.

На нашу думку, таке питання є актуаль-
ним і необхідним у розслідуванні отримання 
неправомірної вигоди службовою особою, 
оскільки доказів такої неправомірної діяль-
ності не дуже багато, особи ретельно маску-
ють свої дії, відмовляються від дачі показань 

та створюють низку факторів, що протидіють 
розслідуванню.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемними питаннями використання 
поліграфа в розслідувані злочинів займались 
учені в різні періоди розвитку нашої держа-
ви. Зокрема, варто назвати таких авторів, як  
Р.С. Бєлкін, О.В. Белюшина, С.В. Ігнато-
ва, Ю.К. Орлов, Г.К. Кравцова, Я.В. Коміс-
сарова, О.І. Мотлях, Ж.Ю. Половнікова,  
М.А. Селіванов, А.П. Сошніков, Т.Р. Морозо-
ва, Ю.І. Холодний та інші. Однак особливос-
ті використання поліграфа для запобігання 
отриманню неправомірної вигоди службовою 
особою залишаються недостатньо вивченими.

Метою статті є розгляд особливостей ви-
користання поліграфа для запобігання й 
протидії отриманню неправомірної вигоди 
службовою особою.

Виклад основного матеріалу. В Україні 
тривалий час можливості поліграфа вико-
ристовуються для підбору кадрового забез-
печення як на приватних, так і на державних 
підприємствах, установах, організаціях. Осо-
бливого значення використання поліграфа 
набуло під час реформування правоохорон-
них органів. Зокрема, у ч. 2 ст. 50 Закону 
України «Про Національну поліцію» вказа-
но, що громадяни України, які виявили ба-
жання вступити на службу до поліції, за зго-
дою проходять тестування на поліграфі [2].
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Водночас упродовж певного часу набули 
значного поширення в правоохоронних ор-
ганах методи реєстрації психофізіологічних 
реакцій людини з метою встановлення її при-
четності до злочину за допомогою поліграфа. 
Однак досі ведуться дискусії щодо доціль-
ності й ефективності такого методу дослі-
дження доказів. Вважаємо, що використання 
поліграфа в процесі розслідування – це пи-
тання часу, оскільки така практика активно 
й ефективно використовується в країнах 
Європейського Союзу. Міжнародна практи-
ка показує, що перевірка на поліграфі пере-
важно спрямовується на оперативно-роз-
шукову діяльність, яка сприяє офіційному 
розслідуванню злочинів, а не на отримання 
матеріалів доказів. Дослідження, які провела 
Американська асоціація операторів полігра-
фа, показують, що в 87–96% випадків вико-
ристання поліграфа має місце позитивний 
для розслідування ефект [3, с. 135].

Розглянемо сутність поліграфа та мож-
ливості, тактичні особливості його викорис-
тання в процесі розслідування отримання не-
правомірної вигоди службовою особою.

Позитивним кроком у процесі норматив-
ного врегулювання використання поліграфа 
на досудовому розслідуванні є прийняття 27 
липня 2015 р. Інструкції щодо застосування 
комп’ютерних поліграфів у діяльності Мі-
ністерства доходів і зборів України та його 
територіальних органах (далі – Інструкція). 
Цей документ регулює поняття такого виду 
діяльності, підстави, умови й порядок засто-
сування опитування з використанням полі-
графа, а також оформлення результатів такої 
діяльності (формування довідки).

Так, відповідно до розділу 1 Інструкції 
поліграф – це комп’ютерний технічний за-
сіб, що відповідно до його технічних харак-
теристик здійснює реєстрацію змін психо-
фізіологічних реакцій людини у відповідь 
на пред’явлення за спеціальною методикою 
певних психологічних стимулів, не завдає 
шкоди життю й здоров’ю людини та навко-
лишньому середовищу [4, с. 45].

В основі застосування поліграфа лежать 
концептуальні положення, сутність яких 
полягає в тому, що будь-яка дія й інформа-
ція про неї відображаються в ступені нерво-
во-емоційної напруги людини. І чим більш 
значимою для підозрюваного є приховувана 
інформація, тим більше виражається пси-
хофізіологічна реакція, відображувана на 
поліграфі [5, с. 46]. Дійсно, службова особа, 
приймаючи неправомірну вигоду, робить це 
свідомо, знаючи, що такі дії є кримінально 
караними та несуть у собі суспільну небез-
пеку. Тому в разі перевірки цієї службової 
особи на поліграфі питання про корупційні 

діяння можуть викликати в неї певні психо-
фізіологічні реакції організму, якими особа 
не в змозі керувати чи стримувати їх. Зви-
чайно, усе залежить від ставлення службо-
вої особи до отримання неправомірної ви-
годи. Так, якщо вона беззаперечно вважає 
свої дії правомірними, у неї не з’являються 
відчуття сорому чи інші, пов’язані з проти-
правною діяльністю, то психофізіологічні 
якості будуть слабко вираженими, відповід-
но, можливість встановлення причетності 
конкретної службової особи до вчинення 
корупційних діянь значно знизиться. Од-
нак у більшості випадків керування влас-
ними емоціями неможливе на сто відсотків, 
до того ж суспільство ще змалку виховує в 
особи певні критерії визнання хорошого та 
поганого, правильності вчинків, поведінки, 
сумлінного ставлення до виконання певних 
обов’язків тощо. Саме таке виховання фор-
мує в особи певні страхи перед вчиненням 
корупційних дій, які відображаються в її 
психофізіологічному стані.

Інструкція визначає застосування по-
ліграфа у вигляді психофізіологічного 
інтерв’ю, тобто проведення опитування з 
використанням комп’ютерного технічно-
го засобу (поліграфа), під час якого здій-
снюється аналіз (оцінка) динаміки психо-
фізіологічних реакцій опитуваної особи у 
відповідь на психологічні стимули, задані 
у вигляді варіантів відповідей, предметів, 
схем, фото тощо [4, с. 45].

Напевно, найголовнішим положенням, 
яке дає змогу застосовувати можливості по-
ліграфа під час розслідування отримання 
неправомірної вигоди службовою особою, є 
визначена в Інструкції мета проведення та-
кого опитування. Так, метою опитування з 
використанням комп’ютерного технічного 
засобу (поліграфа) є отримання ймовірної та 
орієнтовної інформації, яку іншим шляхом 
отримати неможливо, для її використання в 
діяльності щодо попередження й виявлення 
корупційних та інших протиправних дій із 
боку працівників, гарантування їх безпеки та 
захисту від незаконних посягань, пов’язаних 
із виконанням службових обов’язків, зняття 
з них безпідставних звинувачень чи підозр.

З огляду на наведене можлива перевірка 
на поліграфі не лише службових осіб, яким 
оголошено підозру у вчиненні отримання не-
правомірної вигоди, а й осіб, які пропонува-
ли, обіцяли неправомірну вигоду, свідків, які 
чули, можливо, бачили факт передачі непра-
вомірної вигоди або саму домовленість про 
такі дії.

Після проведеного опитування служ-
бової особи за допомогою поліграфа від-
бувається аналіз отриманої інформації, 
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який у подальшому дає можливість дійти 
висновків щодо причетності цієї особи до 
корупційних діянь, виявити інформацію, 
яку службова особа приховує. Такі мож-
ливості відкриваються у зв’язку з тим, що 
поліграф дає змогу об’єктивно відобразити 
суб’єктивну значимість конкретного факту 
для особи, яка проходить перевірку.

Однак Інструкцією також визначено, що 
висновки за наслідками використання полі-
графа мають лише ймовірний та орієнтов-
ний характер, не тягнуть правові наслідки, 
не можуть бути підставою для прийняття 
будь-яких рішень щодо особи, а використо-
вуються винятково як відомості ймовірного 
характеру для можливого формування пе-
реконання для здійснення заходів у сфері 
службової діяльності.

З окресленого постає, що результати 
опитування службових осіб, яким оголоше-
но підозру в отриманні неправомірної ви-
годи, не мають будь-якої доказової сили, а 
лише орієнтують на здобуття матеріальних 
та інших доказів у порядку, передбаченому 
чинним законодавством. На наше переко-
нання, щоб змінити таке становище, варто 
внести зміни до Кримінального процесуаль-
ного кодексу України, урегулювавши поря-
док, підстави й умови використання полі-
графа як доказової інформації.

Ми згодні з думкою О.І. Мотляха, що 
практика розкриття злочинів із застосу-
ванням поліграфа, з одного боку, показує 
його високу ефективність у встановленні 
шуканої інформації під час опитувань під-
озрюваних, а з іншого – залишається неви-
рішеним питання щодо доказового значення 
отриманих даних. Незмінними залишають-
ся вимоги до проведення таких досліджень, 
основними з яких є письмова згода піддо-
слідного з отриманням санкції уповноваже-
них органів [3, с. 136].

Однак не все так погано, як здається на 
перший погляд. На нашу думку, визначен-
ня використання висновків за результатами 
застосування опитування на поліграфі як 
орієнтовної інформації є значним внеском 
у розвиток методів і способів здобуття до-
казової інформації. У розслідуванні отри-
мання неправомірної вигоди здобуття дока-
зової інформації часто є проблематичним, а 
використання можливостей поліграфічного 
дослідження психофізичних властивостей 
особи дасть можливість виявити й у подаль-
шому перевірити важливу інформацію, і вже 
завдяки цьому кримінально-процесуальни-
ми методами долучити її до кримінального 
провадження.

Розглядаючи тактичні особливості ви-
користання поліграфа для запобігання й 

протидії отриманню неправомірної вигоди 
службовою особою, варто проаналізувати 
порядок залучення поліграфолога. Насам-
перед має існувати підстава для застосу-
вання такого методу. Так, підставою для 
застосування поліграфа є документально 
підтверджені сумніви в правдивості ін-
формації, що надається службовою особою 
щодо обставин, які є предметом розсліду-
вання отримання неправомірної вигоди, або 
перевіряються у встановленому законодав-
ством порядку службовими (посадовими) 
особами [4, с. 45].

Оскільки опитування із застосуванням 
поліграфа являє собою комплексну проце-
дуру, що має свої особливості залежно від 
спрямованості й завдань, то її проведення 
передбачає дотримання таких загальних 
принципів:

1) добровільної письмової згоди;
2) правомірності (коли інтерв’ю прово-

диться лише за наявності відповідного за-
вдання та в межах визначеного кола питань, 
про що спеціаліст поліграфа повідомляє 
особу, яка опитується);

3) комплексності (тобто забезпечення 
психологічного комфорту особи під час опи-
тування та всіх можливостей поліграфа);

4) усебічного забезпечення прав людини 
(невтручання в приватне й сімейне життя, 
відсутність посягань на свободу думки, со-
вісті та релігії).

Напевно, саме принцип добровільної 
згоди ускладнює проведення психофізіоло-
гічного дослідження службових осіб щодо 
отримання ними неправомірної вигоди. Це 
пов’язано з тим, що особа, яка пропонувала, 
обіцяла чи прийняла пропозицію, обіцян-
ку або отримала неправомірну вигоду, на-
вряд чи погодиться пройти поліграф. Однак 
для підтвердження своєї невинуватості або 
спростування висунутих звинувачень чи 
підозри особа не лише може погодитись на 
таке дослідження, а й сама стати ініціатором 
його проведення.

Результати застосування поліграфа під 
час розслідування отримання неправомір-
ної вигоди службовою особою дають змогу 
встановити оперативну інформацію, яку ін-
шими технічними засобами здобути немож-
ливо чи вкрай складно. Завдяки отриманню 
такої інформації відбувається своєрідний 
вплив на ефективність розслідування, зо-
крема, у частині здобуття речових доказів, 
що вказують на злочини, передбачені ст. 368 
Кримінального кодексу України, та розслі-
дування в цілому. Так, слідчий отримує такі 
можливості:

1) оцінити достовірність даних, що пові-
домляються підозрюваними особами;
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2) отримати інформацію орієнтовного 
характеру щодо механізму й способу коруп-
ційних правопорушень;

3) висунути відповідні версії для подаль-
шої перевірки та здобуття речових доказів;

4) звузити коло підозрюваних і ймовірно 
причетних до події злочину осіб;

5) встановити причетність конкретних 
осіб до підготовки, вчинення й приховуван-
ня отримання неправомірної вигоди (осо-
бу, яка пропонувала, обіцяла неправомірну 
вигоду; особу, яка отримала таку вигоду; 
співучасників, які допомагали замаскувати 
злочин; можливих свідків тощо);

6) визначити послідовність і необхід-
ність проведення першочергових опера-
тивно-розшукових заходів для виявлення, 
розкриття й припинення корупційних пра-
вопорушень;

7) спланувати подальший хід розсліду-
вання та визначити перелік першочергових, 
наступних слідчих (розшукових) дій;

8) використати результати психофізіо-
логічного дослідження як один із тактичних 
прийомів (пред’явлення доказів під час до-
питу підозрюваних із метою отримання зі-
знання або інших важливих фактів).

Незважаючи на широкі дискусії з приво-
ду достовірності, доцільності й ефективнос-
ті використання результатів перевірки осо-
би на поліграфі в процесі розслідування, на 
нашу думку, варто виділити дві його форми: 
отримання консультацій щодо опитування 
підозрюваного спеціалістом-поліграфоло-
гом та призначення й проведення психофі-
зичної експертизи. Першу форму ми вже до-
сить ґрунтовно розглянули, натомість друга 
форма застосування поліграфа потребує ви-
вчення.

Гарним прикладом застосування на прак-
тиці другої форми використання поліграфа є 
проведений В.П. Сердюк аналіз вивчення ви-
років із Єдиного державного реєстру судових 
рішень України щодо використання полігра-
фа в кримінальних провадженнях під час 
проведення психофізичної експертизи або 
отримання висновку спеціаліста-поліграфо-
лога. Так, аналіз наявних у реєстрі вироків 
(а саме 21 вироку), постановлених судами 
різних інстанцій упродовж 2005–2013 рр., 
свідчить, що динаміка застосування полігра-
фа в кримінальному провадженні невпинно 
зростає. У 7 випадках (33%) справ призна-
чалася судова психофізіологічна експертиза, 
результати якої оцінено й використано су-
дом в обвинувальному висновку як доказ на-
явності в особи прихованої інформації щодо 
обставин злочину; у 8 випадках (38%) справ 
суд оцінював висновки спеціалістів-полігра-
фологів, визнавши половину з них неприпус-

тимими. У 4 (20%) справах досліджувані осо-
би не приховували інформацію, визнавши 
свої злочинні дії. У 6 випадках (30%) справ 
було процесуально підтверджено добровіль-
ну участь особи в дослідженні за допомогою 
поліграфа. Одне заявлене клопотання адво-
ката про дослідження за допомогою полі-
графа відхилено судом як необґрунтоване  
[6, с. 70–71].

Як постає з наведеного, така форма ви-
користання поліграфа не завжди може ви-
знаватись доказом у кримінальному про-
вадженні. Як і перша форма, вони носять 
орієнтований, імовірний характер та спри-
яють пошуку й отриманню нових доказів у 
процесі розслідування.

Висновки

Таким чином, на сьогодні психофізіо-
логічна експертиза застосовується здебіль-
шого з метою профілактики отримання 
неправомірної вигоди службовою особою 
(наприклад, під час прийняття на посаду 
державного службовця, оскільки вже на ста-
дії відбору кадрів можна відмежувати осіб, 
схильних до корупційних діянь). Питан-
ня застосування її під час досудового роз-
слідування кримінальних правопорушень, 
пов’язаних з отриманням неправомірної 
вигоди службовою особою, залишається 
відкритим і неврегульованим. Однією з пер-
ших сумнівних причин щодо використання 
як доказів результатів опитування особи за 
допомогою поліграфа є наявність активних 
дискусій про надійність та достовірність ме-
тодик психофізіологічного дослідження.
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В статье проведен анализ современного состояния использования полиграфа для предотвраще-
ния и противодействия получению неправомерной выгоды должностным лицом. Приведены опреде-
ления полиграфа, изложены концептуальные положения, лежащие в его основе, чем установлено его 
значение для выявления и расследования таких преступлений. Внимание сосредоточено на пробле-
ме правового регулирования такого исследования, возможностях его практического использования в 
процессе выявления и расследования преступлений коррупционной направленности. Приведены усло-
вия и принципы проведения опроса.

Ключевые слова: неправомерная выгода, должностное лицо, полиграф, опрос, интервью, пси-
хофизиологическая экспертиза.

The article analyzes the current state of polygraph use for prevention and counteraction to obtain undue 
advantage official. Give a definition of the polygraph, presented conceptual provisions, underlying than the 
value set for the detection and investigation of such crimes. Attention is focused on the issue of legal regu-
lation of such research, the possibilities of its practical use in the detection and investigation of corruption 
crimes. The conditions and principles of the survey.

Key words: improper advantage, officer, polygraph, interviewing, interviews, psychophysiological 
examination.
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Постановка проблеми. Запропонована 
нами стаття «Генезис становлення та роз-
виток кримінально-виконавчої системи не-
залежної України» – це спроба не звузити 
історію кримінально-виконавчої системи, а, 
навпаки, відтворити на якісно новому рівні 
її проблемні питання реформування, модер-
нізації та оптимізації відповідно до сучасних 
вимог її функціонування.

Поглиблене вивчення історії криміналь-
но-виконавчої системи незалежної України 
дає змогу на науковій основі визначити клю-
чові періоди цього процесу, а також виявити 
основні недоліки й причини, що його галь-
мували, передусім складність українського 
державотворення упродовж всієї його історії.

Доречно зазначити, що за тривалий пе-
ріод функціонування радянської виправ-
но-трудової системи було накопичено ве-
личезний арсенал засобів, форм, методів 
виправлення і перевиховання правопоруш-
ників у виправно-трудових будинках, табо-
рах, колоніях, тюрмах. Безумовно, більшість 
із них втратили своє практичне значення в 
нових умовах функціонування кримінально-
виконавчої системи України. 

А тому вдосконалення політики у сфері 
виконання покарань, так само як і реформа 
незалежної української кримінально-вико-
навчої системи, неможливе без урахування 
історичного досвіду, оскільки сучасні про-
блеми зумовлені усім попереднім розвитком. 
У цьому контексті вивчення проблем станов-
лення та розвитку кримінально-виконавчої 
системи України завжди буде актуальною 
проблемою з погляду як загальної теорії та 
історії держави й права, так і галузевого пра-

ва, насамперед кримінально-виконавчого, з 
огляду на неперервність процесу джерелот-
ворення, необхідність займатися питаннями 
систематизації правових актів, яку зумовлює 
саме життя.

Основний зміст статті. Загалом еволюція 
становлення та розвитку кримінально-ви-
конавчої системи незалежної України в іс-
торичному вимірі характеризується динаміз-
мом, стабільністю, поступовим виробленням 
основних ідей, керівних положень із визна-
чення стратегії та напрямів розвитку доктри-
ни кримінально-виконавчого права, таким 
чином готуючи ґрунт для виділення її в само-
стійну галузь права.

З набуттям Україною незалежності по-
стало питання про створення криміналь-
но-виконавчого законодавства, об’єднаного 
спільною теоретичною базою. Почалася ро-
бота зі створення відповідних законопроек-
тів. А тому старі авторитарні методи органі-
зації виконання покарань, що базувалися на 
підтриманні жорсткого режиму відбування 
покарання, все менше сприяли утвердженню 
законності та правопорядку в органах і уста-
новах виконання покарань. 

Стало очевидним, що наростання не-
гативних тенденцій в установах виконання 
покарань має інші, більш глибокі корені. 
Тому вже на рубежі 1989–1990 рр. виникла 
об’єктивна необхідність переосмислення ви-
правно-трудової політики, глибокого аналізу 
стану справ та визначення відповідності ці-
лей і завдань реальним можливостям та на-
слідкам [1, с. 58].

Першим кроком на шляху оновлення кри-
мінально-виконавчої системи України стало 
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ухвалення Постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 липня 1991 р. № 88 Концепції 
«Основні напрямки реформи кримінально-
виконавчої системи в Україні» [2]. В її осно-
ву покладено Декларацію про державний 
суверенітет України, прийняті Організацією 
Об’єднаних Націй Мінімальні стандартні 
правила поводження з ув’язненими, Загальну 
Декларацію прав людини, Європейські стан-
дарти, інші міжнародні документи та угоди. 

Відтоді реформа кримінально-виконав-
чої системи України, яка планомірно здій-
снюється, зорієнтована на виконання пока-
рань з урахуванням міжнародного досвіду й 
актів, що стосуються прав людини, принци-
пів гуманізму, демократизму, справедливос-
ті, диференціації та індивідуалізації вико-
нання покарань. 

Усе це створило об’єктивні передумови 
поглиблення реформування, підвищення 
рівня служби виконання покарань, надало 
можливість соціально переорієнтувати ді-
яльність ДПтС України як центрального ор-
гану виконавчої влади на якісно нову роботу 
з урахуванням міжнародного досвіду, прин-
ципів гуманізму, законності, демократизму, 
справедливості, диференціації та індивідуа-
лізації виконання покарань [3, с. 44].

У цьому зв’язку безпрецедентну на той 
час спробу відродити «дореволюційний дух» 
юридичної науки з провідним вектором на 
виправлення і ресоціалізацію засуджених, 
а також розробити концепцію переходу від 
існуючої за радянських часів виправно-тру-
дової системи до пенітенціарної системи су-
часного європейського типу здійснив відо-
мий український вчений, трагічно загиблий 
Георгій Опанасович Радов (1949–1999). 

У своєму проекті доктринальної моделі 
Закону України «Про пенітенціарну систему 
України» він сформулював таке визначення 
цієї системи: «Пенітенціарна система Укра-
їни являє собою цілісне, функціонально-ін-
тегральне утворення повноважних суб’єктів 
державного управління, місцевого самовря-
дування, інститутів громадянського суспіль-
ства та їх узгоджених дій по забезпеченню 
ресоціалізації засуджених» [4, с. 6].

Цьому напряму відповідали численні 
ініціативи керівництва Головного управлін-
ня виконання покарань Міністерства вну-
трішніх справ України, до якого належала 
система виконання покарань, його територі-
альних органів управління, багатьох началь-
ників установ виконання покарань, науков-
ців тощо. Але адміністративно-управлінські 
рішення того часу спиралися не на об’єктивні 
умови і наукові розробки, а частіше на полі-
тичні замовлення. Тому проблеми розбудови 
кримінально-виконавчої системи України 

залишилися поза шляхом становлення неза-
лежної, демократичної, суверенної, соціаль-
ної, правової держави.

Разом із тим теоретико-прикладні на-
працювання наукової школи Г. О. Радова та 
цілої плеяди вітчизняних учених-пенітенціа-
ристів і практиків (Л. В. Багрій-Шахматова, 
О. М. Бандурки, О. В. Беци, І. Г. Богатирьова, 
О. М. Джужі, А. В. Кирилюка, В. А. Льовоч-
кіна, П. П. Михайленка, В. П. Севостьянова,  
А. Х. Степанюка, В. М. Трубникова, С. Я. Фа-
ренюка, І. В. Штанька та ін.) логічно вилили-
ся у трансформацію виправно-трудового за-
конодавства у кримінально-виконавче. 

Чинний КВК України [5] від 11 липня 
2003 р. (набрав чинності з 1 січня 2004 р.) 
увібрав у себе багато прогресивних ідей, за-
снованих на позитивному вітчизняному та 
зарубіжному досвіді виконання покарань, 
реалізація яких надасть можливість набли-
зити порядок виконання і умови відбування 
покарань до вимог міжнародних стандартів 
щодо діяльності пенітенціарних установ та 
поводження із засудженими.

Отже, нині основною метою діяльності 
пенітенціарного інституту є виправлення і 
ресоціалізація засуджених, запобігання вчи-
ненню нових кримінальних правопорушень 
як засудженими, так і іншими особами, а та-
кож запобігання тортурам та нелюдському 
або такому, що принижує гідність, поводжен-
ню із засудженими.

Новим КВК України було передбачено 
створення якісно нової класифікації установ 
за рівнями безпеки, як у Європі (відкритого 
типу, мінімального, середнього і максималь-
ного рівня безпеки), нову класифікацію і 
систему розподілу засуджених по установах. 
Чітке визначення мережі й типів цих уста-
нов дало можливість забезпечити роздільне 
тримання в них засуджених з урахуванням 
характеру і тяжкості вчиненого злочину, 
кількості судимостей, психологічних особли-
востей особи тощо [6, с. 11].

Більше того, із прийняттям нового закону 
про порядок і умови виконання та відбуван-
ня покарання подальший рух до гуманізації 
кримінально-виконавчої системи не завер-
шився, і, як справедливо зазначають окремі 
дослідники, за час дії КВК України до нього 
внесено значну кількість змін і доповнень 
гуманістичної спрямованості, що сприяють 
приведенню правового статусу засуджених 
до світових і європейських пенітенціарних 
норм і стандартів [7, с. 144].

Під впливом соціальних, економічних, 
політичних, ідеологічних та інших факторів, 
які домінують у суспільстві в сучасний пері-
од його розвитку, змінилися і завдання, що 
стоять перед пенітенціарним інститутом. На 
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сучасному етапі основними завданнями ви-
ступають такі: регулювання порядку та умов 
виконання і відбування покарань, визначен-
ня засобів виправлення і ресоціалізації засу-
джених, охорона їхніх прав, свобод і закон-
них інтересів, надання засудженим допомоги 
у соціальній адаптації.

Тільки на початку XXІ ст. в українському 
законодавстві були сформульовані принци-
пи, на яких будується діяльність пенітенці-
арного інституту. До даних принципів КВК 
України відносить принципи невідворотнос-
ті виконання і відбування покарань, закон-
ності, справедливості, гуманізму, демокра-
тизму, рівності засуджених перед законом, 
поваги до прав і свобод людини, взаємної 
відповідальності держави і засудженого, 
диференціації та індивідуалізації виконан-
ня покарань, раціонального застосування 
примусових заходів і стимулювання право-
слухняної поведінки, поєднання покарання 
з виправним впливом, участі громадськості в 
передбачених законом випадках у діяльності 
органів і установ виконання покарань.

За справедливим судженням вітчизняних 
учених, кримінально-виконавча діяльність 
держави, базуючись на вищевказаних принци-
пах, може набувати стабільності за умови, що 
вона не перебуватиме під впливом різної полі-
тичної кон’юнктури, яка складається у державі 
і залежить від тих чи інших політичних сил та 
їх партій, ідей, економічних та криміногенних 
чинників, а матиме чітко визначений науковий 
характер та об’єктивно відповідатиме чинному 
законодавству [8, с. 62]. 

Цим, насамперед, започатковується 
цивілізований шлях вирішення складних 
політико-правових проблем, які раніше 
розв’язувались виключно політичними ме-
тодами та супроводжувались соціальною на-
пруженістю у державі та суспільстві [9, c. 25].

Однією з відмінних рис виконання по-
карання пенітенціарним інститутом сучасної 
України є пріоритетний розвиток установ, 
що виконують покарання без ізоляції від сус-
пільства [10; 11.]. Не можна не відзначити, що 
раніше у проведенні перетворень у пенітен-
ціарній сфері радянського періоду основний 
акцент робився на розвиток установ, що вико-
нують покарання у вигляді позбавлення волі. 

У сучасних умовах, у зв’язку зі зміненою 
зовнішніх соціальних факторів, новими пріо-
ритетами у каральній політиці держави, коли 
визнається необхідність більш широкого за-
стосування альтернативних видів покарання 
[12.], великого значення набуває створення 
відповідних установ, які покликані викону-
вати дані види покарання.

Необхідність гуманізації каральної по-
літики держави зумовлюється тим, що по-

карання у вигляді позбавлення волі тяжким 
тягарем лягає на бюджет держави, спричи-
няє розрив соціальних зав’язків засудже-
них, породжує криміналізацію суспільства  
[13, с. 31]. У цілому така тенденція гуманіза-
ції кримінальної політики та судової практи-
ки, коли покарання у вигляді позбавлення 
волі застосовується як крайній захід, є спри-
ятливим чинником трансформації даного со-
ціального інституту. 

З одного боку, це дає змогу поліпшити 
матеріально-побутові умови відбування по-
карання, захистити від впливу злочинного 
середовища тисячі громадян. З іншого – 
з’являється можливість розвивати та вдоско-
налювати діяльність установ, що виконують 
покарання без ізоляції від суспільства, які 
потенційно більш ефективні, ніж позбавлен-
ня волі [14, с.1].

Період трансформації кримінального 
та кримінально-виконавчого законодав-
ства України на рубежі ХХ–ХХІ ст. також 
характеризується появою нової для вітчиз-
няної практики категорії засуджених – за-
суджених до довічного позбавлення волі. З 
появою даної категорії постало складне пи-
тання про форми і методи роботи з такими 
засудженими.

У літературі дану проблему деколи зво-
дять лише до забезпечення ізоляції розгля-
дуваної категорії небезпечних злочинців. 
На думку Л. О. Мостепанюк, «соціальна 
значимість даного виду покарання вбача-
ється в тому, що воно, примусово ізолюю-
чи злочинця на все його подальше життя в 
спеціально призначених установах кримі-
нально-виконавчої системи з триманням під 
охороною і наглядом, захищає найважливіші 
інтереси громадян, держави і суспільства від 
найбільш небезпечних злочинних посягань. 
З іншого боку, воно дозволяє піти від варвар-
ського виду покарання, яким є смертна кара» 
[15, с. 161].

Ще однією особливістю виконання по-
карання на сучасному етапі розвитку пе-
нітенціарного соціального інституту стала 
реалізація територіального принципу відбу-
вання покарання відносно великої частини 
засуджених (за місцем проживання). Зокре-
ма, відповідно до ч. 1 ст. 93 КВК України, за-
суджений до позбавлення волі відбуває весь 
строк покарання в одній виправній чи вихов-
ній колонії, як правило, у межах адміністра-
тивно-територіальної одиниці відповідно до 
його місця проживання до засудження або 
місця постійного проживання родичів засу-
дженого [5.]. 

Такий підхід створює умови для підви-
щення ролі територіальних органів влади у 
забезпеченні контролю за діяльністю пені-
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тенціарних установ, надання різного роду 
допомоги колишнім засудженим та їхнім 
сім’ям. Функція відплати, що полягає в ізо-
ляції від суспільства і обмеженні в правах в 
умовах пенітенціарного соціального інсти-
туту, не трансформувалася у процесі його 
реформування.

Превентивна функція, або функція попе-
редження, змінилася в частині спеціального 
попередження, пов’язаного з ізоляцією від 
суспільства злочинців з метою перешкодити 
їм вчинити подальші злочини, оскільки змі-
нилися форми й методи роботи з даною кате-
горією осіб з подолання у них делінквентної 
поведінки.

Найбільшою мірою трансформувалася 
функція виправлення пенітенціарного інсти-
туту. Виправний вплив на засуджених радян-
ського періоду відрізнявся тим, що він носив 
яскраво виражений ідеологізований харак-
тер, а самі засоби виправлення засуджених 
були обмежені і зводилися до режиму, праці, 
політико-виховної роботи й навчання. 

На сьогодні акцент у діяльності установ 
виконання покарань робиться (як показує ві-
тчизняний і зарубіжний досвід) на досягнен-
ня мети виправлення засуджених, орієнтує 
на поліпшення умов відбування покарання, 
забезпечення прав засуджених і гуманне по-
водження з ними, створює передумови для 
ресоціалізації останніх у суспільстві після 
відбуття ними покарання. Сучасна кримі-
нально-виконавча реформа орієнтована на 
те, щоб місця позбавлення волі сприяли ви-
правленню засуджених.

Соціально-терапевтична функція є но-
вою функцією для пенітенціарного інсти-
туту. У радянський період вона не була 
характерна для даного інституту, оскільки 
вважалося, що ізоляція від суспільства і сус-
пільно корисна праця є гарантом повернення 
в суспільство повноцінного його члена.

Таким чином, проведений аналіз рефор-
мування кримінально-виконавчої системи 
України показав, що найбільшої трансфор-
мації зазнали функції даного соціального ін-
ституту. При цьому важливо наголосити, що 
трансформація таких функцій обумовлена 
змінами концептуальних основ функціону-
вання системи виконання покарання.

Так, за нинішньою термінологією на-
зва центрального органу виконавчої влади 
у сфері виконання кримінальних покарань 
(Державна пенітенціарна служба України) 
відображає ідеальний результат екзекутив-
ної діяльності, а Державної кримінально-
виконавчої служби України – реальний. На 
думку деяких вітчизняних науковців, зазна-
чені зміни, що привели до наявності систе-
ми «служба в службі» (згідно зі ст. 6 Закону 

України «Про Державну кримінально-вико-
навчу службу України» Державна пенітен-
ціарна служба України входить до складу 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України), є алогічними. 

Але головна ідея такої реорганізації, на 
думку її творців, не проста «зміна вивіски», 
а формування «нової філософії» діяльності 
з виконання покарань з метою створення ре-
альних і необхідних умов для виправлення і 
ресоціалізації засуджених [16, с. 45].

Із часу ухвалення нового КВК України, 
який визначив якісно нові засади виконання 
та відбування покарань, було декілька спроб 
побудувати нове концептуальне бачення 
розвитку кримінально-виконавчої систе-
ми України. Однак, незважаючи на значну 
кількість нововведень, дедалі очевиднішим 
стає те, що практика фрагментарних удо-
сконалень закону не може змінити ситуа-
цію в цілому, тому слід схвально сприйняти 
Указ Президента України «Про Концепцію 
державної політики у сфері реформування 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України» від 8 листопада 2012 р., який ви-
значив головні напрями удосконалення існу-
ючої кримінально-виконавчої політики [17.].

Схвалена цим Указом Концепція рефор-
мування Державної кримінально-виконавчої 
служби України покликана розв’язати клю-
чові проблеми, які виникають на сучасному 
етапі діяльності служби, а саме: приведення 
умов тримання засуджених та осіб, узятих 
під варту, у відповідність до вимог законо-
давства та європейських норм і стандартаів, 
забезпечення безумовного дотримання прав 
людини і громадянина в місцях позбавлення 
волі, стабільного функціонування органів, 
установ виконання покарань, вирішення ка-
дрових проблем та соціального захисту пер-
соналу, модернізацію виробничої сфери під-
приємств установ виконання покарань та ін.

Висновок

Підсумовуючи вищевикладене, зазна-
чимо, що наявний досвід пенітенціарного 
будівництва, відновлені справжні історичні 
факти, їх оцінка і переоцінка з позицій безпе-
рервного поступального суспільного розви-
тку можуть стати основою сучасного проце-
су вдосконалення кримінально-виконавчої 
політики, її трансформації в пенітенціарну, 
реформування вітчизняного законодавства і 
практики виконання покарань.
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В статье раскрыто генезис становления и развития уголовно-исполнительной системы незави-
симой Украины. Выделены пять периодов нормативно-правового ее закрепления, показано научные 
подходы к ее реформированию, модернизации и оптимизации в соответствии с современными реали-
ями ее функционирования.
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The article deals with the genesis of the formation and development of the penal system of independent 
Ukraine. Thesis there is determined five periods of regulatory consolidation, shows scientific approach to its 
reform, modernization and optimization in line with modern realities of operation.
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 А. Манькут, 2016

Постановка проблеми. Розуміння інсти-
туту юридичної відповідальності прокурорів 
традиційно дискутується, як і саме розуміння 
відповідальності взагалі. Для того щоб визна-
читись із дефініцією або принаймні підхода-
ми до неї в сучасному правовому полі, варто 
наблизитись до цього питання, розглянувши 
домінуючі сучасні погляди й концепції із цієї 
проблематики. Необхідно зазначити, що бага-
то дискусій у юридичній літературі традицій-
но викликають трактування та аналіз так зва-
ної позитивної юридичної відповідальності.

Стан дослідження. Юридична відпо-
відальність працівників прокуратури була 
предметом дослідження М. Бурбики, В. Да-
єва, В. Долежана, С. Дружилова, М. Івчука,  
П. Каркача, М. Косюти, О. Литвака, І. Ма-
рочкіна, О. Медведька, М. Мички, А. Петри-
шина, С. Подкопаєва, Г. Середи, М. Строго-
вича, М. Якимчука та інших учених.

Метою статті є формулювання авторсько-
го поняття «юридична відповідальність 
працівників прокуратури».

Виклад основного матеріалу. Розгляда-
ючи позитивну й негативну (ретроспектив-
ну) юридичну відповідальність прокурорів, 
варто зазначити, що в сучасній юридичній 
думці (відповідно, і в юридичній літературі) 
сформувалось декілька позицій щодо цього. 
Зокрема, учені розділились на такі групи:

1) категорично заперечують «двоаспек-
тну» юридичну відповідальність прокурорів 
(М. Марченко, О. Лейст, С. Полєніна);

2) не менш категорично констатують її 
наявність (В. Нерсесянц, А. Піголкін, В. Ла-
зарєв та інші);

3) згадують у працях про наявність нега-
тивної (ретроспективної) і позитивної юри-
дичної відповідальності прокурорів, не аргу-
ментуючи власну позицію із цього приводу 
(А. Васильєв, Л. Морозова) [1, с. 398].

Яким же є зміст юридичної відповідаль-
ності прокурорів? Найчастіше стверджу-
ється, що вона є примусовим заходом, що 
виражається в осуді правопорушення, у 
встановленні для прокурора-правопорушни-
ка визначених негативних, несприятливих 
наслідків у вигляді обмежень, позбавлень 
особистого чи майнового характеру. Однак 
більшість авторів, які торкались питання 
відповідальності, вважають, що державний 
примус до виконання порушеного обов’язку 
(примус боржника до реального виконання 
зобов’язання, витребування своєчасно не 
поверненої або не переданої речі тощо) не є 
юридичною відповідальністю.

Так І. Самощенко й М. Фарукшин заува-
жували, що юридична відповідальність зага-
лом і відповідальність прокурорів зокрема із 
часу її появи завжди була відповідальністю 
за минуле, за зроблене діяння. Будучи ре-
акцією на правопорушення, юридична від-
повідальність має державно-примусовий ха-
рактер. Він виражається насамперед у тому, 
що відповідальність у разі правопорушення 
покладається незалежно від волі й бажан-
ня правопорушника та має щодо нього зо-
внішній характер. Прихильники цієї позиції 
тлумачать юридичну відповідальність як 
виконання обов’язку на основі державного 
примусу. Відповідно, факт наявності чи від-
сутності державного примусу визначає іс-
нування або відсутність юридичної відпові-
дальності. Згідно із цією концепцією елемент 
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покарання має для юридичної відповідаль-
ності побічне значення [2, с. 43–44].

Переконані, що особа може піддаватись 
відповідальності також добровільно, тому 
державний примус навряд чи можна назва-
ти єдиною й визначальною ознакою юри-
дичної відповідальності. Водночас повністю 
викреслити елемент покарання та примусо-
вості наслідків правопорушення у вигляді 
відповідальності також не можна, оскільки 
в більшості випадків відповідальність реалі-
зується за допомогою державного примусу. 
Якщо ж розуміти відповідальність винятко-
во в контексті санкції, це буде поверненням 
назад на десятиріччя наукових розробок те-
орії юридичної відповідальності, оскільки це 
в чистому вигляді юридичний позитивізм, 
який історично не зарекомендував себе як 
ефективний підхід до права, на відміну від 
природно-правової концепції.

Юридична відповідальність є важливим 
елементом правового регулювання суспіль-
них відносин, сутність якого полягає в ціле-
спрямованому впливі на поведінку індивідів 
за допомогою юридичних засобів. Завдяки 
цьому комплексному впливу стає можливим 
гідне впорядкування суспільних відносин, 
надання їм певної системності й стабільнос-
ті, уникнення різких загострень соціальних 
конфліктів, максимально можливе втілен-
ня принципів соціальної справедливості. 
Існування права як регулятора суспільних 
відносин у всі часи обумовлюється саме не-
обхідністю підтримувати правопорядок у не-
однорідному, сповненому внутрішніх проти-
річ суспільстві задля запобігання будь-яким 
небажаним відхиленням від встановлених 
правил поведінки.

Вважаємо, що як самостійний і необхід-
ний елемент механізму правового регулю-
вання юридична відповідальність характе-
ризується трьома специфічними, ключовими 
для її розуміння ознаками: а) вона являє 
собою вид державного примусу; б) єдиною 
підставою для її застосування є правопору-
шення; в) вона функціонує шляхом вжиття 
певних негативних заходів до осіб, які скоїли 
правопорушення. Ці ознаки однозначно сто-
суються також юридичної відповідальності 
прокурорів.

Щоб з’ясувати сутність і роль юридич-
ної відповідальності в органах прокуратури 
України, необхідно з’ясувати її призначення. 
Юридична відповідальність як реалізація 
примусових заходів є засобом самозахисту 
держави від шкоди, заподіяної порушенням 
чинних у державі правил. За допомогою за-
ходів юридичної відповідальності досяга-
ються цілі покарання правопорушника, по-
передження самих правопорушень, а також 

відновлення порушеної соціальної справед-
ливості. Названі цілі юридичної відповідаль-
ності дають змогу говорити про каральну, 
превентивну й правопоновлювальну функції 
юридичної відповідальності працівників ор-
ганів прокуратури [3, с. 30].

Що стосується принципів юридичної від-
повідальності працівників прокуратури, то 
найбільш вдалою, на нашу думку, є класи-
фікація, запропонована М. Івчуком. Так, до 
основних принципів юридичної відповідаль-
ності працівників органів прокуратури Укра-
їни він відносить такі:

1) принцип законності;
2) принцип обґрунтованості;
3) принцип доцільності;
4) принцип невідворотності;
5) принцип своєчасності;
6) принцип безумовної справедливості 

[4, с. 267].
Будь-який вид відповідальності має свої, 

визначальні принципи й ознаки. Так само 
юридична відповідальність в органах проку-
ратури України характеризується специфіч-
ними, притаманними лише їй принципами та 
ознаками.

В інтересах здійснення типології ознак 
юридичної відповідальності варто згадати 
про вироблені логікою правила наукової 
класифікації різноманітних об’єктів, згідно з 
якими за ступенем істотності підстав поділу 
розрізняють природні та штучні класифіка-
ції. Природною називається класифікація, 
яка здійснюється за головними, істотними 
ознаками об’єкта, що відображають його 
природу. У свою чергу штучною вважаєть-
ся класифікація, у якій розподіл предметів 
на класи проведено не за істотною ознакою, 
а за зовнішньою, другорядною. Така класи-
фікація викривлює взаємозв’язки предметів 
і явищ, а тому є непридатною для науки та 
практики.

Для того щоб використати можливості 
природної класифікації, необхідно визначи-
ти, які саме ознаки є основними, істотними 
для юридичної відповідальності та відобра-
жають її природу. Вважаємо, що буде цілком 
справедливим розглядати юридичну відпові-
дальність як певні правовідносини.

Визначившись із поняттям юридичної 
відповідальності, варто окреслити її ознаки, 
спираючись на природню класифікацію. На 
нашу думку, цими ознаками є такі:

1) юридична відповідальність є реакцію з 
боку держави на протиправне діяння;

2) юридична відповідальність реалізуєть-
ся шляхом державного примусу та проявля-
ється в обов’язку особи зазнати певних втрат;

3) юридична відповідальність настає за 
протиправне діяння (правопорушення);
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4) юридична відповідальність встанов-
люється на підставі нормативно-правових 
актів із дотриманням певного порядку;

5) юридична відповідальність застосову-
ється уповноваженими на те органами.

Звернемо увагу також на те, що в юри-
дичній літературі можна виділити ознаки, 
характерні для службових осіб, а серед них 
можна назвати ознаки, які стосуються саме 
працівників прокуратури як спеціального 
суб’єкта юридичної відповідальності:

1) правові норми про відповідальність 
працівників прокуратури за порушення на 
службі враховують особливості служби як 
виду трудової діяльності. Це характерне для 
багатьох видів діяльності, не лише для відно-
син державної служби;

2) для цих працівників встановлюється 
підвищена відповідальність, оскільки наслід-
ки посадових правопорушень негативно про-
являються за межами посади. Це постає із 
самої суті правоохоронних відносин, які ха-
рактеризуються значущістю та важливістю, 
незамінністю для суспільства, проте водно-
час високим тиском через наявність владно-
примусових повноважень;

3) існують спеціальні заходи відповідаль-
ності працівників прокуратури за службові 
правопорушення (пониження в посаді, по-
ниження в спеціальному званні, позбавлення 
рангу державного службовця). При цьому 
є зв’язок із першою ознакою, фактично це 
її прояв: для специфічної діяльності – спе-
цифічна відповідальність. Можна говорити 
навіть про прояв принципу індивідуалізації 
відповідальності;

4) притягнення прокурора до відпові-
дальності за правопорушення не виключає 
того, що ці ж його дії можуть бути кваліфі-
ковані як інший вид правопорушення (на-
приклад, адміністративна відповідальність 
за порушення правил техніки безпеки може 
настати після застосування заходів дисци-
плінарної відповідальності за це правопору-
шення) [5, с. 34–36].

Усі наведені ознаки цілком стосуються й 
прокурорських кадрів.

Спеціальні заходи відповідальності ві-
дображаються в Дисциплінарному статуті 
прокуратури України, у якому є декілька 
специфічних санкцій, не властивих іншим 
суб’єктам правопорушень.

Щодо більш детальної характеристики 
такої ознаки, як підвищена відповідальність 
посадових осіб, Ю. Старілов зазначає, що по-
садова особа несе підвищену відповідальність 
(соціальну, політичну, правову, моральну) за 
невиконання або неналежне виконання своїх 
посадових обов’язків. Підвищена відповідаль-
ність посадових осіб зумовлюється тим, що 

вони відповідають не лише за особисту діяль-
ність, а й за дії підлеглих осіб [6, с. 105].

Характеризуючи особливість юридичної 
відповідальності посадових осіб, Б. Лазарєв 
наголошує, що вони несуть відповідальність 
за неналежне виконання свого обов’язку в 
усіх його аспектах:

– за повну й ефективну реалізацію нада-
них повноважень;

– за загальний стан на відповідній ділянці;
– за результати роботи;
– за досягнення встановленої мети та ви-

користання для цього найбільш раціональ-
них шляхів;

– за організацію й налагодження роботи 
підлеглих осіб [5, с. 33].

Є. Попович вважає, що відповідальністю 
прокурора є заходи, які застосовуються до 
нього за порушення закону, неналежне ви-
конання службових обов’язків або скоєння 
ганебного вчинку згідно з Дисциплінарним 
статутом прокуратури України, Конституці-
єю України та іншими актами вітчизняного 
законодавства [7, с. 22–23].

До цього можна додати такі орієнтов-
ні види характерних саме для працівників 
прокуратури правопорушень, як порушення 
правил прокурорської етики, ділового етике-
ту, вчинення аморальних чи таких, що гань-
блять честь і гідність особи, яка уособлює 
державний авторитет, вчинків.

Висновки

З огляду на наведений аналіз усіх харак-
терних ознак юридичної відповідальності 
прокурорів можна зробити висновок, що 
юридична відповідальність працівників про-
куратури – це встановлені нормами права 
санкції, що застосовуються до особи, яка їх 
порушила або неналежно виконала встанов-
лені законом обов’язки, а саме до працівни-
ків прокуратури.
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В статье проанализированы позиции ученых относительно определения понятий «юридическая 
ответственность» и «юридическая ответственность работников прокуратуры». Выделены при-
знаки института юридической ответственности. Сформулировано авторское определение дефини-
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This article analyzes the position of scientists on the definition of the concept of “legal responsibility”, 
“legal responsibility of prosecutors”. Highlighted features of the legal liability of the Institute. Formulated 
author’s definition of the definition of “legal accountability for prosecutors”.
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У статті розглянуто наявні у правознавстві погляди на зміст та сутність поняття «завдання», 
акцентовано увагу на їх перевагах та недоліках, зроблено відповідні висновки. Проаналізовано точки 
зору щодо співвідношення понять «мета діяльності» та «завдання». З’ясовано, що такі категорії, 
як «мета» та «завдання» мають дуже тісний взаємозв’язок, обумовлюють одна одну під час прак-
тичної діяльності органів прокуратури України у сфері протидії корупції. Мета діяльності органів 
прокуратури України щодо протидії корупції знаходить свою деталізацію в конкретних завданнях 
даного державного органу. На підставі проведеного аналізу запропоновано авторське визначення по-
няття «завдання органів прокуратури України щодо протидії корупції» як визначеного на норма-
тивно-правовому рівні комплексу дій, які реалізують органи прокуратури України задля досягнення 
кінцевої мети своєї діяльності – протидії корупції в усіх її можливих проявах. Шляхом аналізу чин-
ного національного законодавства України з’ясовано, що в ньому фактично вказані не функції органів 
прокуратури України щодо протидії корупції, а завдання даного органу. У зв’язку із цим запропоно-
вано внести зміни до чинного Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року. Наведено 
перелік завдань органів прокуратури України щодо протидії корупції.

Ключові слова: мета діяльності, завдання, органи прокуратури України, корупція, протидія  
корупції.

 К. Хромова, 2016

Актуальність теми. Досягненню кінце-
вої мети діяльності органів прокуратури 
України щодо протидії корупції передує 
вирішення низки проміжних, але вкрай 
важливих завдань. Не викликає сумніву, 
що від того, наскільки ефективно вирішува-
тимуться вищенаведені завдання, залежить 
і якість кінцевого результату всієї діяль-
ності органів прокуратури України у сфе-
рі протидії корупції. Ось чому визначення 
сутності та видів завдань, які вирішують ви-
щенаведені органи щодо протидії корупції, 
мають велике теоретико-методологічне зна-
чення в контексті загальної характеристики 
особливостей адміністративно-правових 
засад діяльності органів прокуратури в за-
значеній сфері. 

Стан наукового дослідження. Окремі 
аспекти проблеми визначення сутності за-
вдань діяльності органів прокуратури Укра-
їни були предметом наукових пошуків у 
дисертаціях та у фаховій літературі, зокрема 
в роботах таких вітчизняних і зарубіжних 
учених-правознавців, як: В. Б. Авер’янов,  
С. С. Алексєєв, О. Ф. Андрійко, О. М. Бан-
дурка, Ю. П. Битяк, І. Л. Бородін, А. І. Бер-
лач, В. М. Гаращук, І. П. Голосніченко,  
Є. В. Додін, Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк,  
О. В. Негодченко, В. І. Олефір, В. Ф. Опришко, 

М. Ф. Орзіх, Ю. С. Педько, П. М. Рабинович,  
О. П. Рябченко, А. О. Селіванов, О. Ф. Скакун,  
М. М. Тищенко, В. М. Шаповал, В. К. Шка-
рупа, О.М. Якуба та інші. Наукові праці на-
званих учених, без сумніву, мають велику 
наукову і практичну цінність; висновки та 
рекомендації, що містяться в них, служать 
удосконаленню законодавства, правозасто-
совної практики. Але сьогодні комплексний 
аналіз сутності завдань органів прокуратури 
України щодо протидії корупції майже від-
сутній. Окрім цього, актуальність обраної те-
матики зумовлена також значними змінами 
законодавства, що визначає правові засади 
діяльності органів прокуратури загалом. 

Метою представленої статті є встановлен-
ня сутності завдань органів прокуратури 
України щодо протидії корупції.

Виклад основного матеріалу. Так, із 
точки зору семантики, авторський колек-
тив великого тлумачного словника сучасної 
української мови дає такі значення слова «за-
вдання»:

– наперед визначений, запланований для 
виконання обсяг роботи, справа тощо; 

– настанова, розпорядження виконати 
певне доручення; 

– мета, до якої прагнуть; 
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– те, що хочуть здійснити [1, с. 378].
Як витікає з вищенаведеного, досліджу-

ване поняття визначається за допомогою 
такої близької до нього категорії, як «мета», 
яку, своєю чергою, тлумачать за допомогою 
категорії «завдання». Зокрема, зазначається, 
що «мета» – це:

– те, до чого хтось прагне, чого хоче до-
сягти;

– ціль;
– заздалегідь намічене завдання; замисел 

[1, с. 661]. 
Із приводу зазначеного вище зауважимо, 

що на перший погляд може скластися вра-
ження, що поняття «мета» та «завдання» є 
синонімами. Однак більш детальний аналіз 
вищенаведених понять, дослідження пози-
цій учених-правознавців щодо їх співвідно-
шення свідчить, що дані категорії хоча й є 
взаємопов’язаними, але не тотожні. Так, ав-
торський колектив філософського енцикло-
педичного словника зауважує, що найбільш 
значне вчення про мету свого часу розвинув 
Аристотель, який тлумачив її як те, заради 
чого щось існує. Поширюючи уявлення про 
мету, характерні для людської діяльності, на 
природу, Аристотель трактував мету як кінце-
ву причину буття – causa finalis. Представники 
класичної німецької філософії, зокрема Кант, 
пов’язували мету зі сферою практичного розу-
му, вільної моральної діяльності людини. При 
цьому він розрізняв технічні цілі (стосуються 
вміння), прагматичні цілі (стосуються бла-
га, становлять зміст вчинків) і категоричний 
імператив (стосується загальнообов’язкового 
принципу вчинків людини). Мета являє со-
бою один з елементів поведінки та свідомої 
діяльності людини, яка характеризує перед-
бачення в мисленні результату діяльності та 
шляхи його реалізації за допомогою певних 
засобів. Мета виступає як спосіб інтеграції 
різних дій людини в деяку послідовність чи 
систему як одна з форм детермінації людської 
діяльності. Аналіз діяльності в аспекті ціле-
спрямованості передбачає виявлення невід-
повідності між уявленою життєвою ситуацією 
й метою; здійснення мети є процесом подо-
лання цієї невідповідності [2, с. 731]. Пред-
ставники сучасної української філософської 
думки наводять два підходи до визначення 
поняття «мета»:

– перша частина термінів, утворених 
сполученням її з коренями інших слів, яка 
означає сферу буття або галузь теоретичних 
знань вищого рівня, масштабно ширшу від 
тої, яка виражається другим словом;

– те ж саме, що ціль із наголосом на чо-
мусь позначеному, поміченому [3, с. 125].

З огляду на специфіку нашого досліджен-
ня, а саме його юридичну спрямованість, для 

нас найбільший інтерес представляють по-
зиції учених-правознавців щодо визначення 
сутності поняття «завдання» та його співвід-
ношення з поняттям «мета». Так, В. О. Кли-
мов, досліджуючи особливості організацій-
но-правових засад діяльності спеціального 
органу з питань банкрутства, звертає увагу 
на те, що завдання – це мета, досягнення якої 
є бажаним до відповідного моменту в межах 
періоду, на який розраховано управлінське 
рішення. Завдання, наголошує вчений, указує 
на безпосередню мету організації, що підда-
ється кількісній характеристиці. Завдання –  
це сукупність вимог для прийняття рішень 
у конкретній ситуації [4, с. 99]. На думку  
В. І. Щербини, яку він відстоює, досліджу-
ючи функції трудового права, завдання яв-
ляє собою активізовану, конкретизовану та 
сформовану перед кимось або чимось мету 
(ціль) [5, с. 57]. У процесі визначення осо-
бливостей соціально-правового механізму 
протидії злочинності, О. М. Литвинов ціл-
ком слушно відстоює позицію, згідно з якою 
завдання визначаються цілями, витікають 
із них. Мета, наголошує вчений, формує 
конкретні завдання соціального суб’єкта в 
реалізації його інтересів. Зміст поняття «за-
вдання», що є правильно теоретично розтлу-
маченим і практично сприйнятим, включає 
можливість з’ясування причин недосягнення 
мети. Це необхідно для того, щоб органи та 
посадовці, уповноважені суспільством (дер-
жавою) здійснювати відповідну діяльність, 
орієнтувалися у відповідних процесах і про-
цедурах, а в окремих випадках могли обґрун-
товано відмовитися від реалізації певних 
повноважень. Зазначене може відбутися в 
тому разі, якщо немає об’єктивної можливос-
ті погоджувати ідеальну модель майбутнього 
результату з реальною можливістю його до-
сягнення або привернути для реалізації за-
вдань необхідні та достатні засоби й ресурси  
[6, с. 34-35]. У своєму досліджені, що присвя-
чено неізоляційним запобіжним заходам у 
кримінальному процесі України, А. В. Захар-
ко зазначає, що мета – це те, до чого пряму-
ють, що потрібно здійснити, інакше кажучи, 
результати, які очікуються, на досягнення 
яких спрямовані дії. А під завданням розумі-
ють мету, досягнення якої бажано до визна-
ченого моменту часу. Виходячи з прийнятого 
у філософії розподілу мети на найближчу та 
перспективну, можна сказати, що завдан-
ня – це найближча мета, а мета – це кінцеве 
завдання [7, с. 38]. О. Г. Комісаров, аналізу-
ючи процес цілепокладання в організації ді-
яльності органів внутрішніх справ України, 
дійшов висновків стосовно того, що завдання 
– це цілі, досягнення яких бажане до певного 
(визначеного) моменту часу в межах періоду 
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стратегічного планування. До цього, наго-
лошує вчений, слід додати, що цілі можуть 
бути недосяжними на конкретний (запла-
нований) момент, але наближення до них за 
цей час повинно відбуватися постійно. Проте 
завдання, на відміну від цілей, повинні бути 
здійсненними, хоча не завжди можна вимага-
ти їх здійснення. Поряд із цим розглядаєть-
ся ціль, яку ніколи не можна досягти, але до 
якої треба постійно наближатися, що отри-
мала назву «ідеал» [8, с. 90]. Таким чином, 
аналіз вищенаведених позицій свідчить про 
те, що такі категорії як «мета» та «завдання» 
мають дуже тісний взаємозв’язок, обумовлю-
ють одна одну. А тому мета діяльності орга-
нів прокуратури України щодо протидії ко-
рупції деталізується в конкретних завданнях 
даного державного органу. 

На підтримку зазначеного вище висновку 
наведемо декілька додаткових позицій щодо 
співвідношення понять «мета» та «завдання» 
у діяльності відповідних суб’єктів:

– мета являє собою образ, інформаційну 
модель бажаного результату, а завдання – це 
похідна із закону об’єктивно існуюча форма 
реалізації правової компетенції, яка реалізу-
ється суб’єктами, що наділені відповідними 
повноваженнями та здійснюють свою діяль-
ність з метою досягнення окремого та загаль-
ного правового результату [9, с. 75];

– цілі та завдання являють собою уяв-
лення про напрями й очікувані результати 
управлінської діяльності, відмінність між 
якими полягає в ступені узагальнення ре-
зультатів, які мають бути досягнуті в процесі 
управлінської діяльності [10, с. 260];

– мета – це певний задум, якого слід праг-
нути досягти; своєю чергою, завдання – це те, 
що потрібно виконати, розв’язати, це ті кон-
кретні питання, які необхідно вирішити, щоб 
досягти поставленої мети [11, с. 142].

– мета – це бажаний і необхідний резуль-
тат, якого треба досягти або який необхідно 
зберегти, а завдання – це засіб досягнення або 
те, що необхідно зробити для досягнення ре-
зультату (в межах однієї мети може бути сфор-
мульовано декілька завдань) [12, с. 78-79];

– мета – це задум, намір, те чого необхід-
но досягти, а завдання – конкретна діяль-
ність, спрямована на досягнення поставленої 
мети [13, с. 32].

Отже, під завданнями органів прокурату-
ри України щодо протидії корупції слід розу-
міти визначений на нормативно-правовому 
рівні комплекс дій, які реалізують органи 
прокуратури України задля досягнення кін-
цевої мети своєї діяльності – протидії коруп-
ції в усіх її можливих проявах. 

У контексті досліджуваного питання слід 
звернути увагу на той факт, що своє законо-

давче закріплення завдання органів прокура-
тури отримали в ст. 5 Закону України «Про 
прокуратуру» від 11 листопада 1991 року, в 
якій зазначено, що діяльність органів проку-
ратури спрямована на всемірне утвердження 
верховенства закону, зміцнення правопоряд-
ку та має своїм завданням захист від непра-
вомірних посягань:

– закріплених Конституцією України 
незалежності республіки, суспільного та 
державного ладу, політичної й економічної 
систем, прав національних груп і територі-
альних утворень;

– гарантованих Конституцією, іншими 
законами України та міжнародними право-
вими актами соціально-економічних, полі-
тичних, особистих прав і свобод людини й 
громадянина;

– основ демократичного устрою держав-
ної влади, правового статусу місцевих Рад, 
органів самоорганізації населення [14].

Із набранням чинності Законом України 
«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року 
[15] вищенаведений нормативно-правовий акт 
втратив чинність, і в положеннях нинішнього 
чинного національного законодавства про за-
вдання органів прокуратури взагалі й щодо 
протидії корупції зокрема не йдеться. При цьо-
му, аналізуючи сучасне правове регулювання 
досліджуваного питання, слід зазначити, що 
в ст. 121 Конституції України зазначено лише 
про те, що прокуратура України становить єди-
ну систему, на яку покладаються:

– підтримання державного обвинувачен-
ня в суді;

– представництво інтересів громадянина 
або держави в суді у випадках, визначених 
законом;

– нагляд за додержанням законів органа-
ми, які проводять оперативно-розшукову ді-
яльність, дізнання, досудове слідство;

– нагляд за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у кримінальних 
справах, а також при застосуванні інших за-
ходів примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян;

– нагляд за додержанням прав і свобод 
людини та громадянина, додержанням зако-
нів із цих питань органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, їх поса-
довими та службовими особами [16].

На нашу думку, вищенаведені конститу-
ційні приписи й визначають загальні завдан-
ня органів прокуратури України. Зазначимо, 
що в положеннях чинного Закону України 
«Про прокуратуру» наведені конституцій-
ні завдання даного органу визначені вже як 
функції. Зокрема, в ст. 2 вищенаведеного 
нормативно-правового акта встановлено, що 
на прокуратуру покладаються такі функції:
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– підтримання державного обвинувачен-
ня в суді;

– представництво інтересів громадянина 
або держави в суді у випадках, визначених 
законодавством;

– нагляд за додержанням законів орга-
нами, що провадять оперативно-розшукову  
діяльність, дізнання, досудове слідство;

– нагляд за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у криміналь-
них справах, а також при застосуванні  
інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої свободи 
громадян [15].

Більш того, як ми зазначали вище, за-
гальноприйнятим у науково-правових колах 
є підхід, згідно з яким завдання будь-якого 
суб’єкта відповідних правовідносин, у тому 
числі органів прокуратури України щодо 
протидії корупції, обумовлені метою його 
діяльності. Однак у ст. 1 Закону України 
«Про прокуратуру» зазначено, що прокура-
тура України становить єдину систему, яка 
в порядку, передбаченому законодавством, 
здійснює встановлені Конституцією Укра-
їни функції з метою захисту прав і свобод 
людини, загальних інтересів суспільства та 
держави [15]. Отже, загальною метою ді-
яльності органів прокуратури є захист прав і 
свобод людини, загальних інтересів суспіль-
ства та держави. У такому разі в Конституції 
України повинні бути встановлені завдан-
ня, а не функції. А тому з метою уникнення 
неоднозначності трактування законодавчих 
положень, а також задля однакового вико-
ристання термінології, що міститься в ньому, 
вважаємо за необхідне внести зміни в ч. 1  
ст. 1 та ч. 1 ст. 2, а також змінити назву  
ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» від 
14 жовтня 2014 року, а саме замінити слово 
«функції» на слово «завдання». 

Висновок

Говорячи про завдання органів прокура-
тури України щодо протидії корупції, слід 
зазначити, що їх виконують органи Спеціа-
лізованої антикорупційної прокуратури, яка 
входить до складу Генеральної прокуратури 
України на правах самостійного структурно-
го підрозділу. Правовий статус вищенаведе-
ного органу визначено в ст. 8 та 8-1 Закону 
України «Про прокуратуру». При цьому, 
визначаючи завдання Спеціалізованої ан-
тикорупційної прокуратури, законодавець 
допускає наведену нами вище помилку в ч. 
5 ст. 8 закону України «Про прокуратуру» 
– використовує термін «функції», що також 
потребує зазначеного вище коригування. Та-
ким чином, аналіз вищенаведеної законодав-
чої норми (ч. 5 ст. 8) дає змогу стверджувати, 

що завданнями органів прокуратури України 
щодо протидії корупції є такі: 

– здійснення нагляду за додержанням 
законів під час проведення оперативно-роз-
шукової діяльності, досудового розслідуван-
ня Національним антикорупційним бюро  
України;

– підтримання державного обвинувачен-
ня у відповідних провадженнях;

– представництво інтересів громадянина 
або держави в суді у випадках, передбачених 
законодавством і пов’язаних із корупційни-
ми або пов’язаними з корупцією правопору-
шеннями [15].
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В статье рассмотрены существующие в правоведении взгляды на содержание и суть понятия 
«задачи», акцентировано внимание на их преимуществах и недостатках, сделаны соответствую-
щие выводы. Проанализированы точки зрения на соотношение понятий «цель деятельности» и «за-
дачи». На основании проведенного анализа предложено авторское определение понятия «задачи ор-
ганов прокуратуры по противодействию коррупции». Приведен перечень задач органов прокуратуры 
Украины по противодействию коррупции.

Ключевые слова: цель деятельности, задачи, органы прокуратуры Украины, коррупция, проти-
водействие коррупции.

The article deals with the existing jurisprudence in views on the content and essence of the concept of 
"problem", focusing on their strengths and nedotatkah, draw appropriate conclusions. Analyzed in terms of 
the ratio to the concepts "goal of" and "tasks". Based on the analysis suggested the author's definition of 
"problem prosecutors to combat corruption." A list of the tasks of the prosecution Ukrany anti-corruption.

Key words: aim, objectives, Ukrainian prosecuting authorities, corruption, anti-corruption.


