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Олександр Братель,
кандид. юрид. наук, доцент,
докторант
Національної академії внутрішніх справ

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЮРИДИЧНІ ФАКТИ 
В КОНТЕКСТІ НЕПРАВОМІРНИХ ДІЙ 
(БЕЗДІЯЛЬНОСТІ) УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНИХ 
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

У статті в теоретичному та практичному аспектах досліджено неправомірні дії (бездіяль-
ність) учасників цивільних процесуальних правовідносин як складник процесуальних юридичних фак-
тів. Детально проаналізовано види заходів процесуального примусу, що можуть бути застосовані в 
якості правової реакції суду на неправомірні дії (бездіяльність) учасників цивільного процесу. Сфор-
мульовано пропозиції щодо необхідності запровадження в Цивільному процесуальному кодексі Украї-
ни самостійного заходу процесуального примусу – судового штрафу.

Ключові слова: процесуальні юридичні факти, неправомірні дії (бездіяльність), заходи проце-
суального примусу, попередження, судовий штраф.

Постановка проблеми. Процесуальні 
юридичні факти як специфічне правове яви-
ще виступали та виступатимуть основопо-
ложною рушійною силою, що зумовлює ви-
никнення, зміну або припинення цивільних 
процесуальних правовідносин. «Процесу-
альні юридичні факти» як правова категорія 
не отримала належного нормативного закрі-
плення в чинному Цивільному процесуаль-
ному кодексі України [1] (далі – ЦПК Укра-
їни), що свідчить про недостатній рівень 
уваги законодавця до цього невід’ємного 
складника цивільних процесуальних право-
відносин. Вчинювані під час розгляду ци-
вільної справи різноманітні процесуальні дії, 
зокрема ознайомлення з матеріалами справи, 
подання учасниками процесу заяв або кло-
потань, постановлення судом ухвал про від-
криття провадження у справі або про зали-
шення заяви без розгляду, ухвалення судом 
рішень, укладання сторонами мирової угоди, 
допит свідка тощо, мають усі ознаки проце-
суальних юридичних фактів.

У загальному розумінні будь-які право-
мірні процесуальні дії мають дихотомічний 
зміст, адже процесуальні дії, вчинювані осо-
бами, які беруть участь у справі, спрямовані 
на отримання судового захисту порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, свобод 
чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб, інтересів держави чи сус-
пільних інтересів, а процесуальні дії, вчиню-

вані судом, спрямовані на забезпечення спра-
ведливого, неупередженого та своєчасного 
розгляду цивільних справ з метою ефектив-
ного захисту вищезазначених порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 
інтересів фізичних осіб.

Досягнення особами, які беруть участь 
у справі, мети в отриманні судового захисту 
порушених, невизнаних або оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів забезпечується не 
лише наявними процесуальними правами, 
але й комплексом процесуальних обов’язків. 
З огляду на відсутність у ст. 27 ЦПК Украї-
ни нормативно узагальненого переліку про-
цесуальних обов’язків, з’ясування їх обсягу 
можливе лише шляхом комплексного аналі-
зу положень ЦПК України.

Слід зазначити, що в процесі розгляду 
цивільних справ учасники цивільного проце-
су (особи, присутні у судовому засіданні, або 
фізичні та юридичні особи, в яких знаходять-
ся письмові чи речові докази, що мають зна-
чення для розгляду справи) часто вдаються 
до неправомірних дій або бездіяльності, які 
за своїм змістом перебувають у площині про-
цесуальних юридичних фактів, потребуючи 
тим самим відповідного правового реагуван-
ня з боку суду.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. 
Питання визнання неправомірних дій (без-
діяльності) учасників цивільних процесу-
альних правовідносин як процесуальних 
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юридичних фактів та визначення специфіки 
їх впливу на процедуру розгляду цивільних 
справ досліджувались як українськими, так і 
зарубіжними вченими, серед яких: В.І. Боб- 
рик, С.С. Бичкова, О.С. Захарова, В.В. Ко-
маров, С.О. Короєд, В.О. Кучер, І.М. Лукі-
на, Н.Л. Луців-Шумська, З.В. Ромовська,  
М.О. Рожкова, О.В. Рожнов, Ю.С. Сулі-
ковський, О.Р. Терефенко, М.Й. Штефан,  
Н.Л. Шумська, В.В. Ярков та інші. Незначна 
кількість досліджень у цій сфері свідчить про 
низький рівень наукового інтересу до даної 
проблематики з боку вчених-процесуалістів, 
що відповідним чином відкриває нові шляхи 
для здійснення наукових розвідок у зазначе-
ному напрямі.

Мета статті полягає у спробі з наукових та 
практичних позицій дослідити неправо-
мірні дії (бездіяльність) учасників цивіль-
них процесуальних правовідносин (осіб, 
присутніх у судовому засіданні, або фізич-
них та юридичних осіб, у яких знаходяться 
письмові чи речові докази, що мають зна-
чення для розгляду справи) в контексті їх 
приналежності до сфери процесуальних 
юридичних фактів та визначити можли-
ві варіанти процесуальної реакції суду на 
таку протиправну поведінку або бездіяль-
ність зазначених суб’єктів. Для досягнен-
ня окресленої мети були поставлені такі 
завдання: розкрити в цивільний процесу-
альний зміст понять «неправомірні дії» та 
«бездіяльність», виокремити процесуальні 
юридичні факти, що мають прояв у вигляді 
неправомірних дій (бездіяльності) учас-
ників цивільного процесу, проаналізувати 
взаємозв’язок неправомірних дій (безді-
яльності) учасників цивільного процесу із 
заходами процесуального примусу, сфор-
мулювати пропозиції, спрямовані на вдо-
сконалення положень ЦПК України.

Виклад основного матеріалу. Зафіксо-
вані в приписах цивільного процесуального 
законодавства процесуальні юридичні факти 
відіграють основоположну роль у динаміці 
цивільного процесу, забезпечуючи реаліза-
цію завдань та мети цивільного судочинства, 
визначених у ст. 1 ЦПК України. Аналіз 
доктрини українського цивільного процесу-
ального права дав змогу з’ясувати, що сфера 
процесуальних юридичних фактів не підда-
валась комплексній науковій оцінці та до-
слідженню з боку вітчизняних учених-про-
цесуалістів.

У результаті аналізу наукових праць, при-
свячених дослідженню актуальних питань 
цивільного процесуального права, зроблено 
висновок про відсутність доктринальних під-
ходів до визначення, зокрема, поняття «про-

цесуальні юридичні факти». Наявні спроби 
сформулювати визначення даного поняття 
обмежуються проекцією загальноприйнято-
го в цивільному праві поняття «юридичний 
факт» на сферу цивільних процесуальних 
правовідносин. У результаті цього під юри-
дичними фактами в цивільному процесуаль-
ному праві розуміють певні життєві обстави-
ни, що призводять до виникнення, зміни або 
припинення цивільних процесуальних пра-
вовідносин. Разом із тим вказане визначення 
не повною мірою розкриває зміст прихова-
них у ньому правовідносин, зокрема, і в тому 
аспекті, що такі юридичні факти зводяться 
виключно до певних життєвих обставин.

Під поняттям «процесуальні юридичні 
факти» мною пропонується розуміти пев-
ні життєві обставини, дії або бездіяльність 
суб’єктів цивільного процесу, які призводять 
до процедурних наслідків та з якими норми 
права пов’язують виникнення, зміну або при-
пинення цивільних процесуальних правовід-
носин.

У вказаному визначенні передумовами 
виникнення процедурних наслідків слід вва-
жати не лише певні життєві обставини, але й 
дії або бездіяльність суб’єктів цивільних про-
цесуальних правовідносин.

Із цього приводу прийнятною є пози-
ція В.В. Комарова, який вказує, що в якості 
процесуальних юридичних фактів, що по-
роджують правові наслідки, виступають дії 
суду чи інших учасників процесу, вчинені 
у певній послідовності, передбаченій ци-
вільним процесуальним законодавством. 
Ці дії різноманітні і здійснюються в міру 
розвитку цивільного процесу, утворюючи 
фактичний динамічний склад цивільних 
процесуальних правовідносин. Крім цього,  
В.В. Комаров зазначає, що у деяких випад-
ках до юридичних процесуальних фактів на-
лежить і бездіяльність учасників цивільно-
го процесу. Особливістю таких юридичних 
процесуальних фактів є те, що процесуальна 
бездіяльність – форма невиконання проце-
суальних обов’язків суб’єктами цивільного 
процесуального права. Результатом невико-
нання передбачених законом процесуальних 
обов’язків виступають, як правило, засоби 
процесуального примусу, що мають у цивіль-
ному процесі обмежений характер, – при-
від свідка, попередження тощо (статті 91-94 
ЦПК України) [2, с. 401].

Специфіка цивільного процесу полягає в 
тому, що незважаючи на правомірний зміст 
більшості вчинюваних учасниками цивіль-
ного процесу дій, частина з них, з огляду на 
свідоме невиконання учасниками цивільних 
процесуальних правовідносин або іншими 
фізичними та юридичними особами покла-
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дених на них обов’язків, набувають ознак не-
правомірності.

Як зазначає В.В. Ярков, неправомірні 
процесуальні дії (або бездіяльність) являють 
собою порушення норм цивільного процесу-
ального права, встановленого процесуально-
го регламенту. Неправомірними процесуаль-
ними діями порушуються чиїсь процесуальні 
права, не виконуються обов’язки. Вони ви-
кликають настання специфічного різновиду 
юридичної відповідальності – процесуальної 
[3, с. 81].

За своїм змістом вчинення особами, які 
беруть участь у справі, та іншими учасника-
ми процесу неправомірних дій дозволяє го-
ворити про наявність у таких діях цивільно-
го процесуального правопорушення. У свою 
чергу наявність такого правопорушення є 
підставою для застосування до таких осіб ци-
вільної процесуальної відповідальності.

«Неправомірні дії» та «бездіяльність», з 
огляду на їх протиправний зміст, призводять 
до настання відповідних процесуальних на-
слідків, що дозволяє зробити висновок про 
їх приналежність до сфери процесуальних 
юридичних фактів. Кожному із зазначених 
понять притаманна усвідомлена поведінка 
учасника цивільного процесу, яка, у свою 
чергу, має різний зовнішній прояв.

Слід зазначити, що у доктрині цивільно-
го процесуального права практично не при-
діляється увага визначенню таких категорій, 
як: «неправомірні дії», «неправомірна по-
ведінка», «протиправні дії», «протиправна 
поведінка», «неправомірна бездіяльність» та 
«протиправна бездіяльність».

Враховуючи, що розкриття змісту вказа-
них категорій потребує проведення окремо-
го комплексного дослідження, з метою до-
сягнення мети даної наукової статті головна 
увага в ній буде зосереджена на окресленні 
ознак, визначенні особливостей впливу на 
процесуальні відносини та правових наслід-
ках, що зумовлюються такими процесуаль-
ними юридичними фактами, як неправомір-
ні дії (бездіяльність) учасників цивільного 
процесу та інших фізичних і юридичних осіб.

Досліджувана категорія «неправомірні дії 
(бездіяльність)» знаходиться в одній право-
вій площині з такими категоріями, згадува-
ними в ЦПК України, як: «неправомірний» 
(ст.ст. 303, 387), «протиправний» (ст. 90) та 
«незаконний» (ст.ст. 110, 120, 128, 295, 303, 
338, 361, 367). Вказана обставина дає змогу 
зробити висновок про синонімічний та якіс-
ний зміст цих категорій.

Як наголошував В.Т. Безлєпкін, понят-
тя «протиправний» і «неправомірний» то-
тожні за своєю сутністю, і обидва означають 
дії, пов’язані з порушенням правових норм  

[4, с. 71]. Аналогічна позиція міститься в 
Узагальненні Верховного суду України «Про 
практику розгляду судами цивільних справ 
про визнання правочинів недійсними» від 
24.11.2008 [5]. Водночас у цьому документі 
також ототожнюються поняття «неправомір-
ність» («протиправність») та «незаконність». 
На думку О.Р. Терефенко, таке зіставлення 
розширює зміст поняття незаконності, адже 
закон є лише одним із видів нормативно-пра-
вових актів – таким чином, незаконність слід 
розглядати як невідповідність дій або без-
діяльність, яка суперечить вимогам закону  
[6, с. 168].

У ст. 56 Конституції України також ви-
користовується термін «незаконність», що 
засвідчує відсутність єдиного термінологіч-
ного підходу до визначення вказаних понять. 
Даний факт зумовлює не тільки плутанину, 
але й розуміння та застосування єдиних по-
нять по-різному, що фактично призводить до 
звуження прав і свобод людини, адже терміни 
набувають оціночного, суб’єктивного змісту. 
Ефективне вирішення даної термінологіч-
ної неузгодженості у застосуванні понять 
«незаконний», «протиправний» і «неправо-
мірний» повинно здійснюватись у контексті 
спільного ідентичного розуміння, всупереч 
їхній різнобічній етимології, адже законо-
давець під час розробки цивільного проце-
суального законодавства використовував 
готові конституційні конструкції. Розуміння 
того чи іншого поняття суттєво відрізняється 
залежно від галузі права, в якій воно засто-
совується. Як наслідок, тлумачення терміна 
повинно відповідати галузі права як сфері за-
стосування, так і правовій системі в цілому.

Отже, протиправною поведінкою в кон-
кретних ситуаціях може бути як дія, так і 
бездіяльність особи, яка можлива у разі не-
виконання прямо передбаченого законом 
або договором обов’язку вчинити відповідні 
дії. Як зазначав Г.К. Матвєєв, бездіяльність і 
дію характеризує одна й та сама сутність. Так 
само, як і дія, бездіяльність може призвести до 
певних шкідливих наслідків, але з юридично-
го боку бездіяльність не може бути зведена до 
простої пасивності суб’єкта. У правовому зна-
ченні вона є не вчиненням конкретної дії, тоб-
то такої, яка наказувалася суб’єкту, ставилася 
йому в обов’язок [7, с. 188].

З огляду на зазначене, неправомірними 
слід вважати дії учасників цивільного проце-
су (інших осіб, присутніх у судовому засідан-
ні), які характеризуються такими ознаками:

1) умисне порушення особою встановле-
них приписів норм цивільного процесуаль-
ного законодавства, що визначають порядок 
здійснення правосуддя у процесі розгляду 
цивільних справ, та порушення порядку під 
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час судового засідання або невиконання роз-
поряджень головуючого, що знаходить відо-
браження в чітко вираженій візуальній пове-
дінці порушника;

2) наявність визначених цивільним про-
цесуальним законодавством заходів проце-
суального примусу, що можуть бути застосо-
вані судом до порушника;

3) визначений суб’єктний склад осіб, до 
яких можуть застосовуватись заходи проце-
суального примусу: ними є учасники цивіль-
ного процесу та інші особи, присутні у судо-
вому засіданні.

Неправомірні дії учасників цивільного 
процесу (інших осіб, присутніх у судовому 
засіданні) та негативні наслідки таких дій зу-
мовлюють можливість застосування до вка-
заних осіб заходів процесуального примусу.

У Великому тлумачному словнику су-
часної української мови слово «примус» тлу-
мачиться як зумовлена кимось або чимось 
необхідність діяти певним способом, неза-
лежно від бажання [8, с. 1124].

О.В. Рожнов зазначає, що цивільний про-
цесуальний примус – це сукупність перед-
бачених ЦПК України заходів примусового 
впливу, які покликані забезпечити виконан-
ня обов’язків учасниками процесу та належне 
виконання завдань цивільного судочинства 
[9, с. 521]. На обґрунтування своєї позиції 
О.В. Рожнов наголошує, що особливість за-
ходів процесуального примусу полягає в 
тому, що обмеження, які ними передбачені, 
не мають ознак відповідальності. Їх призна-
чення полягає в попередженні або припинен-
ні поведінки, яка порушує встановлені в суді 
правила або протиправно перешкоджає здій-
сненню цивільного судочинства [9, с. 524].

На думку В.І. Бобрика, процесуальним 
примусом є фізичний або моральний (пси-
хологічний) вплив держави в особі суду на 
суб’єктів судового процесу (учасників про-
цесу й інших осіб, присутніх у залі судового 
засідання) з метою забезпечення їхньої на-
лежної поведінки під час розгляду справи, 
який у вигляді встановлених законом право-
обмежень здійснюється безпосередньо судом 
або за його дорученням іншими уповнова-
женими органами державної влади під час 
розгляду цивільної справи у випадках, коли 
авторитету закону та суду, а також переко-
нання в необхідності виконання норматив-
них приписів недостатньо [10, с. 17].

Чинна редакція ст. 91 ЦПК України міс-
тить такі види заходів процесуального при-
мусу: 1) попередження; 2) видалення із залу 
судового засідання; 3) тимчасове влучення 
доказів для дослідження судом; 4) привід.

Застосування перерахованих заходів 
процесуального примусу прямо залежить 

від того, що саме є каталізатором цивільного 
процесуального правопорушення – неправо-
мірні дії учасників цивільного процесу чи їх 
бездіяльність.

Неправомірні дії учасників цивільного 
процесу (інших осіб, присутніх у судовому 
засіданні), маючи всі ознаки процесуальних 
юридичних фактів, залежно від відповідної 
правової реакції суду можуть призвести до 
настання процесуальних наслідків у вигляді 
застосування до вказаних осіб заходів проце-
суального примусу – попередження або ви-
далення із залу судового засідання.

Неправомірні дії полягають у недотриман-
ні учасниками цивільного (іншими особами, 
присутніми у судовому засіданні) обов’язків, 
визначених ст. 162 ЦПК України, а саме: осо-
би, присутні в залі судового засідання, пови-
нні підвестися, коли входить і виходить суд. 
Рішення суду особи, присутні в залі, заслу-
ховують стоячи. Особи, які беруть участь у 
справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекла-
дачі дають пояснення, показання, висновки, 
консультації тощо стоячи. Відповідно до час-
тини третьої цієї статті учасники цивільного 
процесу, а також інші особи, присутні в залі 
судового засідання, зобов’язані беззаперечно 
виконувати розпорядження головуючого, до-
держуватися в судовому засіданні встановле-
ного порядку та утримуватися від будь-яких 
дій, що свідчать про явну зневагу до суду або 
встановлених у суді правил.

У статті 162 ЦПК України мітяться сло-
восполучення, позбавлені чіткої конкретиза-
ції, як-то: «беззаперечно виконувати розпо-
рядження головуючого», «додержуватися в 
судовому засіданні встановленого порядку». 
Як зазначає В.О. Кучер, до правил суду на-
лежать і ті, які встановлені головуючим для 
конкретної справи чи судового засідання, 
наприклад: порядок дослідження доказів, 
черговість допиту свідків, правила користу-
вання засобами зв’язку та технічними засо-
бами, місце для розташування телевізійних 
камер тощо [11, с. 90]. З набуттям чинності 
оновленою редакцією Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» від 12.02.2015 [12] 
більш розширеного змісту набули норматив-
ні положення щодо гласності та відкритості 
судового процесу, згідно з якими учасники 
судового процесу, інші особи, присутні у залі 
судового засідання, представники засобів 
масової інформації можуть проводити в залі 
судового засідання фотозйомку, відео– та 
аудіозапис з використанням портативних ві-
део– та аудіотехнічних засобів без отриман-
ня окремого дозволу суду, але з урахуванням 
обмежень, установлених законом. Наявність 
у осіб, присутніх у залі судового засідання, 
зазначених прав змушує суддів встановлю-
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вати додаткові правила поведінки, виконан-
ня та дотримання яких сприятиме належній 
організації проведення такого засідання.

Як наголошує О.В. Рожнов, встановлені 
в суді правила містять як загальні правила 
поведінки громадян у суді, так і спеціальні 
правила поведінки учасників процесу та ін-
ших осіб, присутніх у судовому засіданні, та 
обов’язковість розпоряджень головуючого 
в судовому засіданні. На сучасному етапі 
правила поведінки громадян у суді вста-
новлюються самими суддями і, відповідно, 
в кожному суді діють свої правила. Відсут-
ність єдиних для всіх нормативно визначе-
них правил поведінки громадян у суді, тоб-
то закріплених нормативно-правовим актом 
(голова суду не є суб’єктом правотворчості), 
не дає можливості вважати їх порушенням 
як спосіб порушення встановлених в суді 
правил, що є підставою для застосування 
заходів процесуального примусу [9, с. 525]. 
Як результат, необхідно погодитись із ви-
словленою в науковій літературі пропозиці-
єю щодо необхідності створення єдиної для 
всіх видів судочинства нормативної основи, 
яка буде регламентувати правила поведінки 
в суді [13, с. 80].

Беззаперечним є той факт, що кожний 
суддя визначає та встановлює власні «пра-
вила» проведення судового засідання, які не 
завжди збігаються з поведінковими імпера-
тивами, закріпленими у досліджуваній нормі –  
ст. 162 ЦПК України. Так, частина суддів у 
процесі розгляду справи «пом’якшує» за-
конодавчі правила поведінки та дозволяє 
не вставати сторонам під час надання ними 
пояснень. Наявність таких дозволів є більш 
винятком, ніж поширеним правилом. У за-
гальному розумінні визначення порядку про-
ведення судового засідання часто залежить 
від внутрішнього налаштування судді та його 
особистісного ставлення до учасників проце-
су. Разом із тим трапляються випадки, коли 
одна зі сторін або третя особа відмовляються 
вставати, коли до неї звертається суддя, тим 
самим виражаючи своє негативне ставлення 
до постановленої судом ухвали про відмову у 
задоволенні заяви про відвід судді. Така по-
ведінка особи свідчить про явну зневагу до 
суду, дозволяючи судді притягнути особу до 
адміністративної відповідальності за ст. 185-
3 Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення.

Разом із тим у розпорядженні судді є від-
повідний арсенал заходів процесуального 
примусу, який дозволяє уникати притягнен-
ня особи до адміністративної відповідаль-
ності, обмежуючись виключно превентив-
ними заходами, що перебувають у цивільній 
процесуальній площині.

Зазначу, що заходи процесуального при-
мусу можуть застосовуватись як до учасни-
ків цивільного процесу, так і до осіб, присут-
ніх у залі судового засідання, за порушення 
ними норм цивільного процесуального зако-
нодавства, вчинені у вигляді не лише непра-
вомірних дій, а й у вигляді бездіяльності, не-
гативні наслідки якої зумовлюють настання 
процедурних результатів.

За вчинення особою цивільного про-
цесуального правопорушення саме у ви-
гляді неправомірних дій до неї можуть бути 
застосовані заходи, передбачені ч. 1 ст. 92 
ЦПК України. Так, до учасників цивільного 
процесу та інших осіб, присутніх у судово-
му засіданні, за порушення порядку під час 
судового засідання або невиконання ними 
розпоряджень головуючого застосовується 
попередження, а в разі повторного вчинення 
зазначених дій – видалення із залу судового 
засідання.

З огляду на відсутність у цивільному 
процесуальному законодавстві визначення 
поняття «попередження», під таким пропо-
нується розуміти висловлену суддею в усній 
формі вказівку учаснику цивільного процесу 
або особі, присутній у судовому засіданні, 
на недопущення порушення в подальшому 
встановленого порядку під час проведення 
судового засідання та роз’яснення про мож-
ливість застосування більш суворого заходу 
примусу у разі повторюваності протиправ-
них дій.

Кваліфікація дій, за які може бути засто-
совано попередження законом, не визначена 
і повною мірою залежить від розсуду судді 
чи колегії суддів, які розглядають справу. 
Разом із тим попередження може бути засто-
совано саме за вчинення особою протиправ-
них дій, а не бездіяльності, на що, зокрема, 
вказують В.О. Кучер та Ю.С. Суліковський  
[11, с. 91]. Помилково сприймати відмо-
ву особи вставати, коли до неї звертається 
суддя, як бездіяльність, адже за своїм зміс-
том така відмова засвідчує свідомі дії особи, 
спрямовані на зовнішній прояв своєї зневаги 
як до судді безпосередньо, так і до порядку 
здійснення правосуддя загалом. Також слід 
враховувати і той факт, що застосування по-
передження можливе лише за протиправні 
дії, вчинювані особою саме під час проведен-
ня судового засідання.

У науковій літературі до дискусійних 
можна віднести питання, пов’язані з визна-
ченням кількості попереджень, що можуть 
бути застосовані одночасно до особи по-
рушника. О.В. Рожнов вважає, що в одному 
судовому засіданні до особи, щодо якої вста-
новлено факт порушення нею встановлених 
у суді правил, може бути застосовано попе-
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редження тільки один раз. При цьому мож-
ливість винесення попередження не один 
раз [10, с. 91], на його погляд, нівелює увесь 
примусовий характер даного різновиду про-
цесуального примусу. Тобто попередження 
не повинно мати формального характеру, 
особа, якій зроблено попередження, повинна 
розуміти, що судом встановлений факт пору-
шення нею встановлених у суді правил і що 
подальша її поведінка повинна бути у рамках 
правил, встановлених у суді [9, с. 530-531].

На мою думку, винесення попередження 
лише один раз не є виправданим із процесу-
альної точки зору та таким, що не відповідає 
самому змісту ч. 1 ст. 90 ЦПК України, в якій 
міститься словосполучення «повторне вчи-
нення зазначених дій». На практиці судді 
застосовують попередження декілька разів 
протягом судового засідання до одного й того 
самого порушника, адже іноді неодноразові 
заходи роз’яснювального та попереджуваль-
ного характеру дають кращий стримуючий 
результат, ніж застосування більш суворого 
заходу процесуального примусу.

Разом із тим, якщо порушник порядку під 
час судового засідання не припиняє свої про-
типравні дії та попередження як захід проце-
суального примусу не дає належного резуль-
тату, до такої особи може бути застосовано 
більш суворий захід процесуального приму-
су – видалення із залу судового засідання. 

Видалення із залу судового засідання – 
це окремий захід процесуального примусу, 
що застосовується до учасників цивільного 
процесу або осіб, присутніх у залі судового 
засідання, за повторне порушення ними по-
рядку під час судового засідання або невико-
нання розпоряджень головуючого після за-
стосування заходу процесуального примусу 
у вигляді попередження. Даний захід проце-
суального примусу пов’язаний тільки з вида-
ленням із зали судового засідання, що вказує 
на його часову тривалість, яка не може пере-
вищувати тривалість конкретного судового 
засідання. При цьому учасники цивільного 
процесу, які були видалені із зали судового 
засідання, не можуть вважатися такими, що 
не з’явилися в судове засідання.

В.І. Бобрик, узагальнюючи наявну судо-
ву практику, зазначає, що в разі порушення 
порядку під час судового засідання судді, 
зазвичай, оголошують перерву, і це здебіль-
шого доцільно, оскільки дає змогу зняти пси-
хологічну напругу суддів, учасників процесу 
й інших осіб, присутніх у залі судового засі-
дання. Таке застереження можна сприйняти 
лише частково, адже оголошення перерви у 
судовому засіданні не завжди сприятиме еко-
номії процесуального часу. Наприклад, якщо 
у справі беруть участь відповідач та його 

представник, то у разі невиконання розпо-
ряджень головуючого відповідачем до нього 
може бути застосовано видалення із залу су-
дового засідання. При цьому потреби в ого-
лошенні перерви не існує з огляду на те, що 
представник відповідача продовжуватиме 
брати участь у судовому засіданні та матиме 
можливість належним чином здійснювати 
його представництво.

Відповідно до ч. 2 ст. 92 ЦПК України, 
якщо після застосування до перекладача по-
передження, він продовжує порушувати по-
рядок під час судового засідання або не ви-
конує розпорядження головуючого, суд має 
оголосити перерву та надати час для його 
заміни. Факти неналежної поведінки пере-
кладача під час судового засідання на прак-
тиці трапляються вкрай рідко, що не можна 
сказати про неналежну поведінку адвокатів 
або представників, від присутності у судово-
му засіданні яких може залежати кінцевий 
результат розгляду справи. 

У зв’язку із цим доречним є з’ясування 
можливості та правових наслідків видален-
ня із залу судового засідання таких учасни-
ків процесу, як представник або свідок. Так, 
якщо видалення із залу судового засідання 
застосовується до законного представника 
особи з подальшим продовженням розгляду 
справи, то тим самим порушується порядок 
розгляду справи в контексті реалізації прин-
ципу змагальності сторін. У разі видалення 
представника, який діє на підставі довіре-
ності, може бути порушено положення, за-
кріплене в ст. 59 Конституції України, щодо 
права кожного на правову допомогу. Жод-
ним чином не підтримуючи та не схвалюючи 
протиправну поведінку представників під 
час судових засідань, вважаю, що застосуван-
ня заходу процесуального примусу у вигляді 
видалення із залу судового засідання саме до 
представників (адвокатів) не повинно здій-
снюватися з метою уникнення можливості 
зашкодити інтересам осіб, яких вони пред-
ставляють.

Проблемним також залишається питання 
щодо можливості застосування заходу про-
цесуального примусу у вигляді видалення 
із залу судового засідання по відношенню до 
свідка, адже це може безпосередньо вплину-
ти на встановлення судом певного факту, ві-
домого лише свідку, що має велике значення 
для подальшого вирішення справи. У даному 
контексті може йтись про можливість засто-
сування до таких порушників окремого виду 
заходу процесуального примусу – судового 
штрафу, що більш змістовно буде розглянуто 
далі.

Окремо слід зупинитись на процесуаль-
них юридичних фактах, які мають зовніш-
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ній вираз у вигляді бездіяльності учасників 
цивільного процесу або фізичних чи юри-
дичних осіб, що призводить до застосування 
до них відповідних заходів процесуального 
примусу.

Перш ніж визначити ознаки цивільної 
процесуальної бездіяльності, слід погоди-
тися з О.С. Йоффе, який розглядав безді-
яльність особи як протиправну, коли особа 
повинна була та могла діяти: «повинна була» –  
юридичний критерій, який передбачає пра-
вовий обов’язок вчинити певні дії; «могла» –  
фізичний критерій, який передбачає фактич-
ну можливість їх вчинення [14, с. 280].

Досліджуючи бездіяльність як форму не-
правомірної поведінки, І.С. Канзафарова ви-
значає її як «…порушення обов’язку вчинити 
певні дії. Але поряд із цим необхідно встано-
вити фактичну можливість вчинення зазна-
чених дій конкретною особою у конкретних 
обставинах: чи мала особа реальну можли-
вість вчинити певні дії. При цьому потрібно 
враховувати не лише фізичний та психічний 
стан особи, а й її особисті якості» [15, с. 75].

На відміну від досліджених неправомір-
них дій, бездіяльність у цивільному проце-
суальному аспекті має притаманні саме їй 
ознаки:

1) невиконання особою встановлених 
приписів норм цивільного процесуального 
законодавства, що визначають порядок здій-
снення правосуддя під час розгляду цивіль-
них справ;

2) наявність визначених цивільним про-
цесуальним законодавством заходів проце-
суального примусу, що можуть бути застосо-
вані судом до порушника;

3) визначений суб’єктний склад осіб, до 
яких можуть застосовуватись заходи проце-
суального примусу – учасники цивільного 
процесу або фізичні чи юридичні особи.

Отже, правова реакція суду на бездіяль-
ність учасників процесу або фізичних чи 
юридичних осіб у контексті досліджуваної 
проблематики може виражатись у застосу-
ванні щодо таких осіб таких заходів проце-
суального примусу: 1) тимчасове вилучення 
доказів для дослідження судом; 2) привід.

Відповідно до ч. 1 ст. 93 ЦПК України 
тимчасове вилучення доказів для дослі-
дження судом застосовується у разі непо-
дання без поважних причин письмових чи 
речових доказів, що витребувані судом, та 
неповідомлення причин їх неподання. Тим-
часове вилучення доказів для дослідження 
судом є превентивним процесуальним захо-
дом оперативного реагування суду на дії, які 
протиправно перешкоджають здійсненню 
цивільного судочинства. Цей захід процесу-
ального примусу спрямований на припинен-

ня наявного протиправного діяння у формі 
неподання без поважних причин письмових 
чи речових доказів, що витребувані судом, та 
неповідомлення причин їх неподання. Тим-
часове вилучення доказів для дослідження 
судом полягає у фактичному позбавленні 
особи можливості володіти, користуватися 
та розпоряджатися документами, актами, 
довідками, листуванням службового чи осо-
бистого характеру та іншими предметами, 
які є письмовими чи речовими доказами, до 
закінчення розгляду справи [9, с. 533].

Тимчасове вилучення доказів за своїм 
змістом є процесуальним юридичним фак-
том, який виражається у реакції суду на без-
діяльність фізичних або юридичних осіб, у 
яких є доказ, незалежно від того, чи є вони 
учасниками цивільного процесу, які своєю 
бездіяльністю протиправно перешкоджають 
належному порядку здійснення правосуддя 
судом. Особливість даного заходу процесу-
ального примусу полягає в тому, що ініціато-
ром його застосування можуть бути як особи, 
що беруть участь у справі, так і безпосеред-
ньо сам суд.

Наступним заходом реагування суду на 
бездіяльність учасника цивільного процесу є 
привід. Детальний аналіз норм ЦПК України 
дозволяє зробити висновок про те, що при-
від як захід процесуального примусу може 
бути застосовано виключно до двох учасни-
ків цивільного процесу: свідка (ст. 94 ЦПК 
України) та відповідача (ч. 2 ст. 146 ЦПК 
України).

Процесуальний юридичний факт у вигля-
ді бездіяльності свідка, до якого може бути 
застосовано захід процесуального примусу 
у вигляді приводу, полягає у протиправному 
перешкоджанні здійсненню цивільного судо-
чинства, кваліфікуючими ознаками якого є 
неявка без поважних причин свідка в судове 
засідання або не повідомлення ним про при-
чини своєї неявки.

Не вдаючись до процесуальних особли-
востей постановлення ухвали про привід 
свідка та подальшого її виконання, зазначу, 
що бездіяльність свідка у вигляді його неяв-
ки без поважних причин у судове засідання 
полягає у невиконанні ним вимог ч. 2 ст. 50 
ЦПК України, в якій визначено, що свідок 
зобов’язаний з’явитись до суду у визначений 
час. Бездіяльність свідка у вигляді неповідо-
млення ним про причини неявки в судове 
засідання кореспондується із закріпленим 
в ч. 3 ст. 50 ЦПК України обов’язку: «у разі 
неможливості прибути за викликом суду 
свідок зобов’язаний завчасно повідомити 
про це суд». Основною умовою застосуван-
ня даного заходу процесуального примусу є 
наявність доказів, що підтверджують належ-
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ність виклику свідка до суду. Вказаний факт 
повинен знайти обов’язкове відображення 
в ухвалі про привід свідка. Так, наприклад, 
04.12.2014 Дарницький районний суд м. Ки-
єва (цивільна справа № 754/544/14), розгля-
нувши питання про привід свідків у справі за 
цивільним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 
про захист честі, гідності, ділової репутації та 
відшкодування моральної шкоди, встановив, 
що у судовому засіданні 18.06.2014 судом 
задоволено клопотання представника відпо-
відача про допит свідків, зокрема ОСОБА_4 
та ОСОБА_5. У судове засідання, призначе-
не на 04.12.2014 об 14.30 год., зазначені два 
свідки не з’явились, про наявність поважних 
причин неявки суду не повідомили. Оскіль-
ки неявка свідків унеможливлювала продо-
вження розгляду даної цивільної справи, суд 
вважав за необхідне здійснити примусовий 
привід згаданих вище свідків у судове засі-
дання на 04.02.2015 в приміщення Дарниць-
кого районного суду м. Києва [16].

04.02.2015 р. Дарницький районний суд м. 
Києва, розглянувши в цій же справі повтор-
но питання про привід свідків, встановив, що 
у судовому засіданні 18.06.2014 судом задо-
волено клопотання представника відповіда-
ча про допит свідків, зокрема ОСОБА_4 та 
ОСОБА_5. Ухвалою суду від 04.12.2014 до 
вказаних свідків було застосовано привід, 
однак органами внутрішніх справ, яким було 
доручено його виконання, належним чином 
привід не здійснили. У судове засідання, 
призначене на 04.02.2015, зазначені два свід-
ки не з’явились, у зв’язку з чим суд ухвалив 
повторно застосувати привід стосовно вказа-
них свідків на 17.03.2015 [17].

Привід як захід процесуального примусу 
може бути застосовано також до відповідача, 
який ухиляється від проведення судово-біо-
логічної (судово-генетичної) експертизи у 
справах про визнання батьківства, материн-
ства. Не зважаючи на існування норматив-
них підстав для застосування даного виду 
процесуального примусу, в літературі тра-
пляються протилежні думки, з якими немож-
ливо погодитись. Наприклад, О.В. Рожнов 
зазначає: «Привід як захід процесуального 
примусу може бути застосовано тільки до 
свідка» [9, с. 539].

Привід відповідача відрізняється від при-
воду свідка підставою та особливостями його 
здійснення, а також місцем, до якого має бути 
здійснений привід особи. Слід звернути ува-
гу на те, що в нормах ЦПК України деталь-
но не регламентовано процедуру та порядок 
здійснення приводу відповідача, на відміну 
від приводу свідка. Це дозволяє зробити ви-
сновок, що у разі, якщо суд вирішить засто-
сувати захід процесуального примусу у ви-

гляді приводу відповідача, то він змушений 
буде застосувати процесуальну аналогію, яка 
фактично існує в цивільному процесі, проте 
нормативно не закріплена в ст. 8 ЦПК Укра-
їни [18, с. 323-326].

Можливість існування такого заходу про-
цесуального примусу, як привід відповідача, 
ставиться під сумнів деякими вченими. Так, 
слід погодитись із позицією С.С. Бичкової, 
яка зазначає, що положення ч. 2 ст. 146 ЦПК 
України підлягають виключенню, адже у разі 
ухилення відповідача від проведення судово-
біологічної (судово-генетичної) експертизи 
у справах про визнання батьківства (мате-
ринства) необхідно виходити з положень ч. 
1 ст. 146 ЦПК України, надавши суду право 
визнавати факт батьківства (материнства) 
[19, с. 374].

Здійснений аналіз неправомірних дій 
(бездіяльності) учасників цивільного проце-
су, які можуть мати прояв у процесі розгляду 
цивільних справ, дозволяє зробити висновок 
щодо необхідності розширення видів захо-
дів процесуального примусу шляхом запро-
вадження судового штрафу як самостійного 
примусового заходу. Про запровадження в 
ЦПК України такого заходу процесуально-
го примусу, як штраф, неодноразово у своїх 
наукових працях наголошували В.І. Бобрик, 
В.О. Кучер, Ю.С. Суліковський, І.М. Лукіна 
та інші.

Відновлення наявного в ЦПК України 
1963 р. інституту судових штрафів як заходу 
процесуального примусу дозволить, насам-
перед, дисциплінувати учасників цивільно-
го процесу, змусивши їх належним чином 
виконувати покладені на них процесуальні 
обов’язки, та сприятиме зменшенню випад-
ків зловживання процесуальними правами.

Стягнення штрафу за вчинення цивіль-
ного процесуального правопорушення стане 
альтернативою притягненню особи до адмі-
ністративної відповідальності за ст. 185-3 
Кодексу України про адміністративні право-
порушення, маючи більш позитивний ефект 
з огляду на конкретизацію тих протиправних 
дій або бездіяльності, за вчинення яких з осо-
би може бути стягнуто судовий штраф.

Як наголошує І.М. Лукіна, штрафні санк-
ції добре відомі в процесуальній теорії: вони 
настають у разі застосування цивільних про-
цесуальних санкцій карального характеру і 
покликані зміцнювати процесуальну дисци-
пліну в судочинстві, сприяти виконанню за-
вдань у цивільних справах, покарати особу, 
що не виконує свої процесуальні обов’язки і, 
нарешті, забезпечити авторитет судової вла-
ди. Судовий штраф – це прояв самостійної 
галузевої відповідальності у вигляді захо-
ду майнового впливу, встановленого ЦПК 
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України, що застосовується судом до осіб, 
котрі не виконали покладених на них кон-
кретних процесуальних обов’язків у складі 
цивільних процесуальних правовідносин 
у справі. Санкції у вигляді штрафу дозво-
ляють реалізувати функції процесуальної 
відповідальності – відновлення суспільних 
відносин, попередження здійснення право-
порушень, примушування до виконання 
юридичних обов’язків [20, с. 14].

З метою досягнення ефективного резуль-
тату запровадження, а по суті, відновлення 
інституту судових штрафів у цивільному 
процесі, які підлягатимуть стягненню за 
вчинення неправомірних дій (бездіяльність) 
учасниками цивільного процесу або особами, 
присутніми у залі судового засідання, потріб-
но чітко регламентувати перелік неправомір-
них дій (бездіяльності), за які може бути на-
кладено судовий штраф.

Як вже наголошувалось, відсутність єди-
них нормативно закріплених для всіх осіб 
правил поведінки у суді унеможливлює 
процедуру визначення тієї чи іншої дії (без-
діяльності) як цивільного процесуального 
правопорушення. Аналогічно відсутність нор-
мативно регламентованого переліку неправо-
мірних дій (бездіяльності), за які накладати-
меться судовий штраф, може стати підставою 
для зловживань з боку суддів під час їх засто-
сування. Для вирішення вказаного завдання 
слід закріпити нормативне положення про те, 
що судовий штраф може бути накладено за 
неправомірні дії (бездіяльність) такого змісту:

1) злісне невиконання визначених у ЦПК 
України правил поведінки у судовому засі-
данні;

2) ухилення від вчинення дій, покладе-
них судом на учасника судового процесу;

3) зловживання процесуальними права-
ми, вчинення дій або допущення бездіяль-
ності з метою перешкоджання здійснення 
судочинства;

4) неповідомлення суду про неможли-
вість подати письмові або речові докази, ви-
требувані судом, або неподання таких дока-
зів без поважних причин;

5) невиконання ухвали про забезпечення 
доказів або позову;

6) ухилення відповідача від явки на судо-
ве засідання у справі про стягнення алімен-
тів, якщо причини неявки будуть визнані 
судом неповажними.

Пропонується застосовувати накладання 
судового штрафу по відношенню до таких 
категорій осіб: учасники цивільного процесу; 
особи присутні у судовому засіданні; фізич-
ні або юридичні особи, в яких знаходяться 
письмові або речові докази, що підлягають 
тимчасовому вилученню судом.

Визначаючи розмір судового штрафу, 
слід враховувати ту обставину, що вказаний 
захід процесуального примусу має пересліду-
вати, насамперед, попереджувально-превен-
тивну мету, не дозволяючи перетворювати 
його виключно на «каральний інструмент» у 
відносинах між судом та учасниками цивіль-
ного процесу. У зв’язку із цим пропонується 
розмір штрафу встановити в межах від однієї 
до трьох мінімальних заробітних платень.

Якщо ж після накладення штрафу особа 
повторно або неодноразово продовжуватиме 
зловживати процесуальними правами, вчи-
нятиме дії або допускатиме бездіяльність з 
метою перешкоджання здійсненню судочин-
ства, не повідомлятиме суд про неможливість 
подати письмові або речові докази, витребу-
вані судом, або не подаватиме такі докази без 
поважних причин, не виконуватиме ухвали 
про забезпечення доказів або позову, суд з 
урахуванням конкретних обставин матиме 
право стягнути з особи штраф у розмірі від 
двох до шести мінімальних заробітних плат. 

Стягнення штрафу повинно здійснюва-
тись на підставі ухвали суду, яка має відпові-
дати вимогам виконавчого документа згідно із 
законодавством про виконавче провадження.

Крім цього, в ЦПК України слід закріпи-
ти положення, згідно з яким особа матиме 
право оскаржити в апеляційному порядку 
ухвалу про накладення судового штрафу. 
Ухвала суду апеляційної інстанції за ре-
зультатами розгляду скарги про накладення 
судового штрафу має бути остаточною та 
не підлягатиме подальшому оскарженню. У 
свою чергу ухвали про накладення судового 
штрафу, постановлені судами під час розгля-
ду справи в судах апеляційної інстанції або у 
Верховному Суді України, мають бути оста-
точними та оскарженню не підлягатимуть.

Висновки

У результаті дослідження проблемних 
питань, пов’язаних із визнанням неправомір-
них дій (бездіяльності) учасників цивільних 
процесуальних правовідносин як процесу-
альних юридичних, сформульовано теоре-
тичні умовиводи та пропозиції законодавчо-
го змісту.

1) Під поняттям «процесуальні юридичні 
факти» пропонується розуміти певні життє-
ві обставини, дії або бездіяльність суб’єктів 
цивільного процесу, які призводять до про-
цедурних наслідків та з якими норми права 
пов’язують виникнення, зміну або припинен-
ня цивільних процесуальних правовідносин.

2) Виокремлено та сформульовано озна-
ки як неправомірних дій, так і бездіяльності 
учасників цивільного процесу (осіб, при-
сутніх у судовому засіданні, або фізичних та 
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юридичних осіб, в яких знаходяться письмо-
ві чи речові докази, що мають значення для 
розгляду справи) в контексті приналежності 
їх до площини процесуальних юридичних 
фактів.

3) Правова реакція суду на неправомірні 
дії учасників цивільного процесу (інших осіб, 
присутніх у судовому засіданні) може поля-
гати у застосуванні до вказаних осіб заходів 
процесуального примусу – попередження 
або видалення із залу судового засідання.  
У свою чергу, правова реакція суду на безді-
яльність учасників процесу або фізичних чи 
юридичних осіб може виражатись у застосу-
ванні стосовно цих осіб таких заходів проце-
суального примусу: 1) тимчасове вилучення 
доказів для дослідження судом; 2) привід.

4) Під попередженням як заходом про-
цесуального примусу пропонується розуміти 
висловлену суддею в усній формі вказівку 
учаснику цивільного процесу або особі, при-
сутній у судовому засіданні, на недопущення 
порушення в подальшому встановленого по-
рядку під час проведення судового засідання 
та роз’яснення про можливість застосування 
більш суворого заходу примусу у разі повто-
рюваності протиправних дій.

5) Пропонується відновити раніше існу-
ючий в ЦПК України 1963 р. інститут судо-
вих штрафів як захід процесуального приму-
су, що дозволить дисциплінувати учасників 
цивільного процесу, змусивши їх належним 
чином виконувати покладені на них проце-
суальні обов’язки, та сприятиме зменшен-
ню випадків зловживання процесуальними 
правами. Із цією метою запропонований 
перелік неправомірних дій (бездіяльність), 
за які може бути накладено судовий штраф, 
розміри судових штрафів та порядок їх на-
кладення.
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В статье в теоретическом и практическом аспектах исследованы неправомерные действия (без-
действие) участников гражданских процессуальных правоотношений как составляющая процессу-
альных юридических фактов. Детально проанализированы виды мер процессуального принуждения, 
которые могут быть применены в качестве правовой реакции суда на неправомерные действия 
(бездействие) участников гражданского процесса. Сформулированы предложения о необходимости 
введения в Гражданском процессуальном кодексе Украины самостоятельной меры процессуального 
принуждения – судебного штрафа.

Ключевые слова: процессуальные юридические факты, неправомерные действия (бездей-
ствие), меры процессуального принуждения, предупреждение, судебный штраф.

In an article in the theoretical and practical aspects it was investigated illegal actions (inaction) of par-
ticipants in civil legal proceedings, as part of the procedural legal facts. It was analyzed in detail types of 
coercive procedural measures that can be applied as a legal reaction of the court against unlawful actions 
(inaction) of the participants of civil process. The proposals of the need to introduce in the Code of Civil Pro-
cedure of Ukraine an independent measure of procedural coercion – a court fine were formulated.

Key words: procedural legal facts, unlawful actions (inaction) of the coercive procedural measures, 
warning, court fine.
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ЗАХИСТ ПОРУШЕНИХ ПРАВ 
НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: 
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

У статті розкрито державне регулювання правової охорони інтелектуальної власності. Охарак-
теризовано поняття об’єктів інтелектуальної власності. Подано класифікацію об’єктів інтелек-
туальної власності. Досліджено правове забезпечення захисту об’єктів інтелектуальної власності. 
Проаналізовано цивільно-правовий захист права на об’єкти інтелектуальної власності та цивільно-
правову відповідальність за його порушення.

Ключові слова: інтелектуальна власність, об’єкти інтелектуальної власності, охорона об’єктів 
інтелектуальної власності, захист об’єктів інтелектуальної власності, цивільно-правову відпові-
дальність за порушення права на об’єкти інтелектуальної власності.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими наукови-
ми та практичними завданнями. Розвиток 
сучасних технологій привів до збільшення 
масштабів і різкого зростання інтенсивності 
використання об’єктів інтелектуальної влас-
ності, яка поступово стає найважливішим 
фактором суспільного виробництва. Права 
на результати інтелектуальної діяльності та 
засоби індивідуалізації набувають значення 
одного з основних об’єктів економічного обо-
роту. В останні десятиліття стала особливо 
актуальною проблема створення адекватного 
сучасним умовам юридичного забезпечення 
суспільних відносин, пов’язаних зі створен-
ням та використанням об’єктів інтелектуаль-
ної власності.

Однією з найважливіших умов успіш-
ного розвитку культури, науки, промисло-
вості, торгівлі та інших галузей діяльності є 
не тільки визнання за авторами об’єктів ін-
телектуальної власності та особами, що на-
були право на ці об’єкти певних цивільних 
прав, а й забезпечення надійного їх захисту. 
Будь-який нормативно-правовий акт у сфері 
інтелектуальної власності містить положен-
ня, спрямовані на захист прав, що набува-
ються відповідно до даного акта. Власники 
прав повинні мати можливість здійснювати 
дії проти осіб, які порушують їхні права, щоб 
запобігти подальшому порушенню і компен-
сувати ті збитки, які були нанесені внаслі-
док вказаного порушення, та спрямувати на 
користь власника прав прибутки, одержані 
порушником прав. Виходячи із цього, систе-

ма охорони прав інтелектуальної власності 
повинна містити у своєму складі ефективно 
діючий блок захисту прав, що має відповід-
ну нормативно-правову базу. Без належного 
забезпечення як захисту прав, так і запобі-
гання можливості набуття аналогічних прав 
іншими особами система охорони інтелекту-
альної власності не має цінності. Захист прав 
на об’єкти інтелектуальної власності здій-
снюється в передбаченому законодавством 
порядку, тобто за допомогою застосування 
належної форми, засобів і способів захисту 
[1, с. 282]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор, виділен-
ня невирішених частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується означена стаття. 
Посилена увага до об’єктів інтелектуальної 
власності знайшла своє реальне відображен-
ня у значному збільшенні публікацій із цієї 
проблематики. Серед вітчизняних науков-
ців, які досліджують об’єкти інтелектуальної 
власності в аспекті цивільно-правової відпо-
відальності, слід виділити таких, як В.Д. Ба- 
зилевича, В.А. Дозорцева, В.С. Дроб’язка, 
М.В. Паладія, О.А. Підопригори, О.О. Підо-
пригори, Ю.С. Шемшученка, Р.Б. Шишки та 
ін. Слід зауважити, що у працях зазначених 
вище науковців окремі аспекти цієї пробле-
матики розглядаються, проте, на наш погляд, 
важливо приділити особливу увагу розкрит-
тю цивільно-правової відповідальності за 
порушення права на об’єкти інтелектуальної 
власності.
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Метою статті є вивчення теоретичних ма-
теріалів та цивільно-правових норм чинно-
го законодавства України, які регулюють 
питання цивільно-правової відповідаль-
ності за порушення права на об’єкти інте-
лектуальної власності.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих нау-
кових результатів. На сучасному етапі розви-
тку української держави проблема правової 
охорони інтелектуальної власності набуває 
все більшої значущості. Підтвердження цьо-
му можна виявити у всіх проявах юридичної 
дійсності:

– у правотворчості (Конституція Укра-
їни (ст. 41 і 54); Кодекс законів про працю 
України (ст. 42, 91, 126); Кодекс України про 
адміністративні правопорушення (ст. 51-2,  
164-3); Кримінальний кодекс України  
(ст. 176, 177, 229); Господарський кодекс 
України (Глава 16 «Використання у госпо-
дарській діяльності прав інтелектуальної 
власності», ст. 154-162, ст. 32 «Недобросовіс-
на конкуренція»); Цивільний кодекс Украї-
ни (Книга четверта «Право інтелектуальної 
власності», ст. 418-508, ст. 1107-1114); Мит-
ний кодекс України (Глава 45 «Особливості 
переміщення через митний кордон України 
товарів, що містять об’єкти права інтелекту-
альної власності»); підписані численні між-
народні угоди з боротьби з інтелектуальним 
піратством та ін.);

– у правозастосовчій діяльності (кіль-
кість цивільних, адміністративних і кримі-
нальних справ, пов’язаних із порушенням 
прав інтелектуальної власності, постійно 
зростає; ведеться систематична робота з ви-
явлення припинення виробництва та прода-
жу контрафактної продукції);

– у науковій сфері (за останні роки було 
захищено чимало дисертацій, присвячених 
охороні та захисту права інтелектуальної 
власності).

Усе це свідчить про те, що феномен ін-
телектуальної власності легітимізований у 
суспільній свідомості, справедливо інститу-
ціоналізований нашою правовою системою 
і є реальною соціальною цінністю; наяв-
ність цивільно-правових засобів, націлених 
на охорону прав на об’єкти інтелектуальної 
власності, є необхідністю, викликаною інтен-
сивним розвитком інформаційного суспіль-
ства [2, с. 168]. Об’єкт права інтелектуальної 
власності – результати творчої діяльності як 
цілеспрямованої інтелектуальної діяльнос-
ті людини, результатом якої є щось якісно 
нове, що відрізняється неповторністю, ори-
гінальністю і суспільно-історичною унікаль-
ністю [3, с. 261]. 

До об’єктів права інтелектуальної влас-
ності Цивільний кодекс України відносить: 
твори науки, літератури і мистецтва; ви-
конання творів; фонограми і відеограми; 
комп’ютерні програми; компіляції даних 
(бази даних); наукові відкриття; винаходи, 
корисні моделі, промислові зразки; компо-
нування (топографії) інтегральних мікро-
схем; раціоналізаторські пропозиції; сорти 
рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) 
найменування, торговельні марки (знаки для 
товарів і послуг), географічні зазначення; ко-
мерційні таємниці [4]. 

Захист прав на об’єкти права інтелекту-
альної власності здійснюється згідно з відпо-
відними Законами України («Про охорону 
прав на винаходи і корисні моделі», «Про 
охорону прав на знаки для товарів і послуг», 
«Про охорону прав на промислові зразки» 
та ін.), а також порядком, установленим ад-
міністративним, цивільним і кримінальним 
законодавством.

Так, згідно з Кодексом України про  
адміністративні правопорушення (стаття 512 
«Порушення прав на об’єкт права інтелекту-
альної власності») незаконне використання 
об’єкта права інтелектуальної власності (лі-
тературного чи художнього твору, їх вико-
нання, фонограми, передачі організації мов-
лення, комп’ютерної програми, бази даних, 
наукового відкриття, винаходу, корисної 
моделі, промислового зразка, знака для това-
рів і послуг, раціоналізаторської пропозиції, 
сорту рослин тощо), привласнення автор-
ства на такий об’єкт або інше умисне пору-
шення прав на об’єкт права інтелектуальної 
власності, що охороняється законом, – тягне 
за собою накладення штрафу від десяти до 
двохсот неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян з конфіскацією незаконно ви-
готовленої продукції та обладнання й мате-
ріалів, призначених для її виготовлення [5].

Згідно з Кримінальним кодексом України 
(стаття 136 «Порушення прав на об’єкт права 
інтелектуальної власності») незаконне вико-
ристання об’єкта права інтелектуальної влас-
ності (літературного чи художнього твору, їх 
виконання, фонограми, передачі організації 
мовлення, комп’ютерної програми, бази да-
них, наукового відкриття, винаходу, корисної 
моделі, промислового зразка, знака для това-
рів і послуг, раціоналізаторської пропозиції, 
сорту рослин тощо), привласнення авторства 
на такий об’єкт або інше умисне порушення 
права на об’єкт права інтелектуальної влас-
ності, що охороняється законом, якщо це за-
вдало матеріальної шкоди у великому розмірі, 
караються позбавленням волі на строк до двох 
років, або виправними роботами на строк до 
одного року, або штрафом від двохсот до од-
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нієї тисячі неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян із конфіскацією незаконно 
виготовленої продукції та обладнання й ма-
теріалів, призначених для їх виготовлення. Ті 
самі дії, якщо їх вчинено повторно або за по-
передньою змовою групою осіб або якщо вони 
завдали матеріальної шкоди в особливо вели-
кому розмірі, караються позбавленням волі на 
строк від двох до п’яти років, або виправними 
роботами на строк до двох років, або штрафом 
від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян із конфіскацією 
незаконно виготовленої продукції та облад-
нання й матеріалів, призначених для їх виго-
товлення [6].

Для нормального розвитку цивільного 
обороту характерно, що його учасники на-
лежним чином виконують зобов’язання. 
У разі ж, коли зобов’язання не виконано 
чи виконано неналежним чином, говорять 
про порушення зобов’язань. Порушення 
зобов’язань завдає шкоди не тільки правово-
лодільцю, а й часто всьому громадянському 
суспільству в цілому, оскільки порушення 
в одній ланці, як ланцюгова реакція, приво-
дить до перебоїв у роботі всього механізму 
цивільно-правових відносин у суспільстві.  
З метою запобігання подібних правопору-
шень та усунення їх наслідків і встановлю-
ється цивільно-правова відповідальність за 
порушення зобов’язань у вигляді санкції за 
вчинене правопорушення.

Як слушно зауважує А.С. Піголкін, «під 
цивільно-правовою відповідальністю слід 
розуміти лише такі санкції, які повязані з 
додатковими обтяженнями для правопоруш-
ника, тобто є для нього певним покаранням 
за скоєне правопорушення. Ці обтяження 
можуть бути у вигляді покладання на право-
порушника додаткового цивільно-правового 
обов’язку або позбавлення належного йому 
суб’єктивного цивільного права» [7, c. 310]. 

За основу в нашому дослідженні візьмемо 
визначення, запропоноване Е.А. Сухановою, 
яка зазначає, що «під цивільно-правовою від-
повідальністю слід розуміти санкцію, що за-
стосовується до правопорушника у вигляді 
покладання на нього додаткового цивільно-
правового обов’язку або позбавлення належ-
ного йому цивільного права» [8, с. 89].

Питання про поняття цивільно-правової 
відповідальності є спірним у юридичній на-
уці. Деякі автори виділяють так звану пози-
тивну відповідальність, під якою розумієть-
ся неухильне, суворе, гранично ініціативне 
здійснення всіх обов’язків. Стосовно відпо-
відальності у сфері зобов’язань така відпо-
відальність фактично збігається з належним 
виконанням зобов’язань. Водночас належне 
виконання зобов’язань та цивільно-правова 

відповідальність підпорядковуються різним 
правилам і через це не можуть втілюватися в 
одних і тих же діях боржника. Доки має місце 
належне виконання зобов’язань, немає місця 
для відповідальності. І навпаки, настання 
відповідальності виключає належне вико-
нання зобов’язань.

Невдалим видається визначення В.А. Тар- 
хова, який розуміє цивільно-правову відпо-
відальність як регульований обов’язок дава-
ти звіт у своїх діях [9, с. 8]. Обов’язок давати 
звіт у своїх діях може мати місце і тоді, коли 
немає правопорушення. Крім того, закріпле-
ні в нормативних актах заходи цивільно-пра-
вової відповідальності зовсім не зводяться 
до звітів про свої дії, а втілюють в собі ціл-
ком реальні і конкретні негативні наслідки  
для правопорушника у вигляді відшкоду-
вання збитків, сплати неустойки, втрати  
завдатку.

С.Н. Братусь під відповідальністю розу-
міє заходи державного або громадського при-
мусу, включаючи примушування боржника 
до виконання взятого на себе зобов’язання в 
натурі. Такий підхід призводить до ототож-
нення понять «санкція» і «відповідальність», 
оскільки на примусову силу держави спира-
ється будь-яка санкція, передбачена в норма-
тивному акті. Водночас необхідно розрізняти 
заходи цивільно-правової відповідальності 
та інші передбачені законом способи захис-
ту цивільних прав, які доцільно іменувати 
заходами захисту цивільних прав. Під захо-
дами захисту слід розуміти такі санкції, які 
спрямовані на попередження або припинен-
ня правопорушення, а якщо воно було спри-
чинено, то на відновлення становища, яке 
існувало до правопорушення. До таких захо-
дів захисту належать: визнання права; прису-
дження до виконання зобов’язання в натурі, 
визнання спірної угоди недійсною; віднов-
лення становища, яке існувало до порушення 
права, і припинення дій, що порушують пра-
во або створюють загрозу його порушення. 
Необхідність такого розмежування випливає 
хоча б із того факту, що застосування заходів 
цивільно-правової відповідальності допуска-
ється, за загальним правилом, за наявності 
вини правопорушника, а інші заходи захисту 
можуть застосовуватися незалежно від вини 
правопорушника [10, с. 47].

Існують дві форми захисту цивільно-пра-
вових прав на об’єкти інтелектуальної влас-
ності – юрисдикційна і неюрисдикційна.

Юрисдикційна форма захисту прав пе-
редбачає діяльність уповноважених держа-
вою органів щодо захисту порушених прав на 
об’єкти інтелектуальної власності або прав, 
що оспорюються. Суть її полягає у звернен-
ні особи, права і законні інтереси якої пору-
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шено неправомірними діями, за захистом до 
державних або інших компетентних органів, 
які уповноважені вжити необхідних заходів 
для відновлення порушеного права і припи-
нення правопорушення [11, c. 68].

Юрисдикційна форма захисту прав по-
діляється на загальну і спеціальну форму 
здійснення передбачених законом засобів за-
хисту. Відповідно до загальної форми захист 
прав на об’єкти інтелектуальної власності 
здійснюється у судовому порядку. Спеці-
альною формою захисту прав на об’єкти ін-
телектуальної власності є адміністративний 
порядок захисту цих прав. Він застосовуєть-
ся лише у випадках, прямо вказаних у зако-
нодавстві. 

Неюрисдикційна форма захисту прав 
включає дії юридичних і фізичних осіб щодо 
захисту прав на об’єкти інтелектуальної влас-
ності, які здійснюються ними самостійно, без 
звернення за допомогою до державних або ін-
ших компетентних органів. Способи захисту і 
законних інтересів авторів і власників прав на 
об’єкти інтелектуальної власності у судовому 
порядку (в судах загальної юрисдикції, гос-
подарських судах) поділяються на цивільно-
правові та кримінально-правові [12, с. 182].

Стаття 16 ЦК передбачає способи за-
хисту цивільних прав та інтересів авторів 
і власників прав на об’єкти інтелектуаль-
ної власності судом, серед яких виділяють:  
1) визнання права; 2) визнання правочину 
недійсним; 3) припинення дії, яка порушує 
право; 4) відновлення становища, яке існу-
вало до порушення; 5) примусове виконання 
обов’язку в натурі; 6) зміна правовідношен-
ня; 7) припинення правовідношення; 8) від-
шкодування збитків та інші способи відшко-
дування майнової шкоди; 9) відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання 
незаконними рішення, дій чи бездіяльності 
органу державної влади або органу місцево-
го самоврядування, їхніх посадових і служ-
бових осіб. З огляду на те, що частина друга 
пункту 2 статті 16 вказаного Кодексу зазна-
чає, що суд може захистити цивільне право 
або інтерес іншим способом, який встановле-
ний договором або законом, наведений пере-
лік способів захисту не є вичерпним.

Автори і власники прав на об’єкти інте-
лектуальної власності мають законне право 
звернутися до суду за захистом свого пра-
ва інтелектуальної власності відповідно до 
статті 16 ЦК, і суд може постановити рішен-
ня, зокрема, про:

– застосування негайних заходів щодо за-
побігання порушенню права інтелектуальної 
власності та збереження відповідних доказів;

– зупинення пропуску через митний кор-
дон України товарів, імпорт чи експорт яких 

здійснюється з порушенням права інтелекту-
альної власності;

– вилучення із цивільного обігу товарів, 
виготовлених або введених у цивільний обіг 
із порушенням права інтелектуальної влас-
ності;

– вилучення із цивільного обіг матеріалів 
та знарядь, які використовувалися переваж-
но для виготовлення товарів із порушенням 
права інтелектуальної власності;

– застосування разового грошового стяг-
нення замість відшкодування збитків за не-
правомірне використання об’єкта права ін-
телектуальної власності. Розмір стягнення 
визначається відповідно до закону з ураху-
ванням вини особи та інших обставин, що 
мають істотне значення;

– опублікування в засобах масової ін-
формації відомостей про порушення права 
інтелектуальної власності та зміст судового 
рішення щодо такого порушення.

С.Й. Литвин, посилаючись на диспози-
цію ст. 22 ЦК, зазначає, що чинним цивіль-
ним законодавством України передбачено 
право авторів і власників прав на об’єкти 
інтелектуальної власності на відшкодуван-
ня збитків, яких їм завдано у результаті по-
рушення їхнього цивільного права. Збитки 
включають: втрати, яких особа зазнала у 
зв’язку зі знищенням або пошкодженням 
продукту інтелектуальної діяльності, а також 
витрати, які особа зробила або мусить зроби-
ти для відновлення свого порушеного права 
(реальні збитки); доходи, які особа могла б 
реально одержати за звичайних обставин, 
якби її право не було порушене (упущена ви-
года) [13, с. 328].

Таким чином, підсумовуючи, зазначи-
мо, що об’єкти інтелектуальної власності в 
аспекті цивільно-правової відповідальності 
слід розуміти як цивільно-правові наслідки 
порушення у сфері правовідносин за учас-
тю об’єктів інтелектуальної власності, тобто 
санкцію, що застосовується до правопоруш-
ника у вигляді покладання на нього додат-
кового цивільно-правового обов’язку або по-
збавлення належного йому цивільного права.

Висновки

Таким чином, проаналізувавши актуаль-
ні питання правового регулювання майнових 
прав інтелектуальної власності, можна зро-
бити такі висновки:

1. Обєкт права інтелектуальної власнос-
ті – результати творчої діяльності людини, 
щось якісно нове, що відрізняється непо-
вторністю, оригінальністю і суспільно-істо-
ричною унікальністю.

2. Цивільно-правова відповідальність – 
вид юридичної відповідальності; встановлені 
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нормами цивільного права юридичні наслід-
ки невиконання або неналежного виконан-
ня особою передбачених цивільним пра-
вом обов’язків, які пов’язані з порушенням 
суб’єктивних цивільних прав іншої особи. 
Цивільно-правова відповідальність полягає 
у застосуванні до правопорушника (боржни-
ка) на користь іншої особи (потерпілого, кре-
дитора) або держави встановлених законом 
або договором заходів впливу, які мають для 
нього негативні, економічно невигідні на-
слідки майнового характеру – відшкодуван-
ня збитків, сплату неустойки (штрафу, пені), 
відшкодування шкоди. Цивільно-правова 
відповідальність є майновою відповідальніс-
тю і має компенсаційний характер.

Цивільно-правова відповідальність по-
діляється на договірну і недоговірну (делік-
тну), часткову, солідарну (якщо боржників 
багато) і субсидіарну.

3. Захист прав на об’єкти права інтелек-
туальної власності здійснюється згідно з ко-
дексами України (Кримінальним, Цивільним, 
Господарським, Митним та Кодексом про ад-
міністративні правопорушення ) та відповід-
ними Законами України ( «Про охорону прав 
на винаходи і корисні моделі», «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг», «Про охо-
рону прав на промислові зразки» та ін.).

4. У судах загальної юрисдикції та госпо-
дарських судах автори та власники прав на 
об’єкти інтелектуальної власності наділені 
правом (способами) захисту своїх прав на 
об’єкти інтелектуальної власності, які поді-
ляються на цивільно-правові та криміналь-
но-правові.

5. Відповідно до ст. 22 ЦК цивільно-пра-
вова відповідальність за порушення права 
авторів і власників на об’єкти інтелекту-
альної власності передбачає відшкодування 
збитків, які включають: втрати, яких особа 
зазнала у зв’язку зі знищенням або пошко-
дженням продукту інтелектуальної діяль-
ності, а також витрати, які особа зробила або 
мусить зробити для відновлення свого пору-
шеного права (реальні збитки); доходи, які 
особа могла б реально одержати за звичай-
них обставин, якби її право не було порушене 
(упущена вигода).

Проведене дослідження доводить необ-
хідність систематизації і впорядкування на-
громадженого теоретичного та практичного 
матеріалу з метою вироблення напрямів удо-
сконалення цивільно-правової відповідаль-
ності за порушення, пов’язані з об’єктами 
інтелектуальної власності.
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В статье раскрыто государственное регулирование правовой охраны интеллектуальной соб-
ственности. Охарактеризовано понятие объектов интеллектуальной собственности. Представлена 
классификация объектов интеллектуальной собственности. Исследовано правовое обеспечение за-
щиты объектов интеллектуальной собственности. Проанализирована гражданско-правовая защи-
та права на объекты интеллектуальной собственности и гражданско-правовая ответственность 
за его нарушение.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, объекты интеллектуальной собственности, 
охрана объектов интеллектуальной собственности, защита объектов интеллектуальной собствен-
ности, гражданско-правовая ответственность за нарушение права на объекты интеллектуальной 
собственности.

State regulation of intellectual property rights protection is revealed. The concept of intellectual property 
objects is characterized. The classification of intellectual property objects is provided. Legal protection of in-
tellectual property objects is researched. A civil protection and civil liability for violation of the right to objects 
of intellectual property is analyzed.

Key words: intellectual property, objects of intellectual property, protection of intellectual property 
objects, defense of intellectual property objects, civil liability for violation of the right to objects of 
intellectual property.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

У статті проаналізовано поняття «соціальні мережі», встановлені особливості соціальних ме-
реж, визначено, як ці особливості пов’язані з метою поширення об’єктів інтелектуальної власності 
в соціальних мережах. Зроблено висновки щодо створення оптимального балансу між доступом до 
інформації, що містить об’єкти інтелектуальної власності, у соціальних мережах та захистом прав 
на такі об’єкти.

Ключові слова: соціальні мережі, поширення інформації у соціальній мережі, аккаунт сквотінг.

 Г. Огнев’юк, 2016

Постановка проблеми. Захист прав ін-
телектуальної власності від порушень у ме-
режі Інтернет є однією з найактуальніших 
проблем права інтелектуальної власності. 
Пошук ефективних механізмів протидії та-
ким порушенням досі триває. Однією з плат-
форм, де відбувається обмін інформацією в 
Інтернеті, є соціальні мережі. Досліджуючи 
феномен соціальних мереж, соціологи звер-
тають увагу на зростання кількості їх корис-
тувачів, яке відображається у геометричній 
прогресії. Соціальні мережі стають місцем 
для обміну інформацією серед користувачів, 
об’єднаних у групи за інтересами, хобі, родом 
професійних занять, за особистим знайом-
ством. Серед інформації, яку поширюють у 
соціальних мережах, є і об’єкти інтелектуаль-
ної власності; потрапляючи до соціальної ме-
режі, ці об’єкти поширюються, з одного боку, 
привертаючи інтерес до себе, – відбувається 
«пасивна» популяризація вже без участі са-
мого правовласника, з іншого боку, такий 
процес може відбуватися з порушенням прав 
інтелектуальної власності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Незважаючи на те, що використання об’єктів 
інтелектуальної власності в Інтернеті час-
то стає предметом наукового дослідження, 
значно менше уваги приділяється питанню 
використання таких об’єктів у соціальних 
мережах. Увага дослідників зосереджується 
на порушенні особистих немайнових прав 
(О. Радкевич), забезпеченні захисту кон-
фіденційної інформації (В. Гавловський), 
використанні соціальних мереж з метою 
інформаційного впливу (Б. Ковалевич); ви-

користанні у вигляді доказів інформації, роз-
міщеної у соціальній мережі (О. Томарова). 

Метою статті є визначення особливостей 
соціальних мереж як окремого середовища 
у всесвітній мережі; встановлення впливу 
цих особливостей на поширення об’єктів 
інтелектуальної власності у них; визна-
чення способів порушення прав на об’єкти 
інтелектуальної власності у соціальних ме-
режах з метою їх попередження. 

Виклад основного матеріалу. Відсут-
ність єдиного узагальненого визначення со-
ціальної мережі у наукових роботах пов’язана 
зі сферою його застосування, яка може бути 
технічною, соціальною, психологічною чи 
юридичною. Зокрема, можна навести ви-
значення, що застосовується у понятійно-
категоріальному апараті соціології: соціаль-
на мережа – це структура, що складається з 
вузлових елементів і зв’язків між ними – со-
ціальної павутини [1, с. 147]. Роблячи акцент 
на технічному складнику соціальної мережі, 
її розглядають як технологічний комплекс 
організації і керування обмінами електро-
нною інформацією між суб’єктами соціаль-
них відносин, призначений для забезпечення 
горизонтального спілкування зацікавлених 
у ньому абонентів, об’єднаних спільними ін-
тересами, інформаційними потребами та на-
вичками спілкування [2, с. 18-19].

Для досягнення мети цієї статті та зага-
лом для використання поняття соціальної 
мережі у правовому аспекті останню слід роз-
глядати як веб-сайт із відкритим доступом 
для розміщення інформації, що забезпечує 
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зв’язок невизначеного кола осіб між собою. 
Зазвичай соціальні мережі відображають со-
ціальні зв’язки людини, рід занять, професій-
ні зв’язки, друзів, однокласників, знайомих. 

Створені як засіб комунікації, соціальні 
мережі швидко завоювали прихильність ко-
ристувачів Інтернету. Наведена соціологами 
статистика свідчить, що з-поміж користу-
вачів Інтернету відсоток користувачів соці-
альних мереж становить від 58 % у Китаї до 
98 % у США [3, с. 181]. Одним із чинників 
зростання інтересу до соціальних мереж ста-
ло використання їх функцій для поширення 
музики, відео, фото та документів [4, с. 119]. 
Однак збільшення прихильників соціальних 
мереж створило середовище і для викорис-
тання їх з метою популяризації особи, про-
цесу, товару, способу життя тощо. У такому 
середовищі об’єкти інтелектуальної власнос-
ті використовуються дуже широко: розмі-
щення на сторінках фотографій, текстів, ре-
продукцій картин, виступів, музичних треків 
робив чи не кожний користувач соціальної 
мережі. 

Поряд з інформацією, яка розповсюджу-
ється мережею з метою обміну інформацією, 
окремі сторінки реєструються з іншою метою 
– популяризувати, просунути на ринку про-
дукцію певного виробника або його послугу, 
привернути увагу потенційного спожива-
ча до певної інформації, інформувати його 
про новини компанії на регулярній основі.  
У межах цього напряму доцільно визначити, 
чим саме поширення такої інформації у соці-
альній мережі відрізняється від поширення 
тієї ж інформації на веб-сайті. 

Повертаємось до запропонованого нами 
визначення соціальних мереж, з якого ви-
пливає, що на відміну від просто користу-
вачів Інтернету групи у соціальних мережах 
об’єднані за певною ознакою. В основі та-
кого об’єднання лежить один із видів соці-
ального зв’язку між людьми. Це може бути 
особисте знайомство, спільна робота або 
навчання, спільне хобі, рід занять, схо-
жість поглядів, спортивні уподобання тощо. 
Об’єднання в такі групи відбувається для 
обміну інформацією стосовно певної теми 
або питання. Отже, можна стверджувати, 
що у соціальних мережах формуються гру-
пи, зацікавлені в отриманні не будь-якої ін-
формації, а саме інформації певного роду. Із 
цього можна визначити першу особливість 
поширення інформації у соціальний мережі: 
інформація поширюється серед групи осіб, 
потенційно зацікавлених у ній. Реалізація та-
кої зацікавленості здійснюється через при-
єднання до певної групи, підтримку участі в 
ній або через вихід із групи, якщо зацікавле-
ність втрачена.

Другою відмінністю, на яку слід звернути 
увагу, є спосіб поширення інформації, а саме 
поширення інформації через її суб’єктивне 
сприйняття. Отримуючи інформацію із за-
гальнодоступного джерела, ми завжди фор-
муємо своє власне бачення цієї інформації 
виходячи з її змісту, джерела такої інформа-
ції, власного ставлення до неї. Поширення ін-
формації у соціальних мережах відбувається 
учасником, дуже часто супроводжується його 
особистим ставленням до такої інформації. 
У межах дослідження дотримання особис-
тих немайнових прав у соціальних мережах  
В.О. Серьогін зазначає, що користувачами 
мережі поряд із довідковою поширюється 
атрибутивна інформація, що описує ознаки 
об’єкта даних [5, с. 822]. Перше, що ми ба-
чимо, отримуючи інформацію у соціальний 
мережі, – суб’єкта, який її поширив, та його 
суб’єктивне ставлення до поширюваної ін-
формації, що виражається у вподобанні, не-
згоді, зацікавленості, обуренні тощо. Таким 
чином, у соціальних мережах інформація на-
буває своєї оцінки і така оцінка невіддільно 
слідує за інформацією у соціальній мережі. 

Третій аспект – поширення інформації у 
соціальний мережі має характер популяриза-
ції і здійснюється саме із цією метою. Яскра-
вим прикладом є таке поширення інформації, 
як переадресація на об’єкт інтелектуальної 
власності, яку на сторінці у соціальній мере-
жі робить автор. Наприклад, журналіст – по-
силання на текст своєї статті, поет – на новий 
написаний вірш, виконавець – на нову запи-
сану пісню чи кліп. Такий процес не можна 
оцінити однозначно позитивно чи негативно, 
оскільки процес поширення є дієвим спосо-
бом отримання популярності для авторів. 
Однак таке поширення може супроводжува-
тись «небезпекою для пересічного користу-
вача» [6, с. 215]. Для деяких із них соціальні 
мережі є безкоштовною можливістю опри-
люднити твір серед великої кількості корис-
тувачів. І таку особливість можна визначити 
четвертою ознакою поширення інформації 
у мережі. Хоча сьогодні надаються послуги 
щодо штучного просування сторінки в со-
цмережах, що здійснюється за плату, це ніяк 
не пов’язане із функціями самої мережі. Від 
розміщення інформації на своїй сторінці ви 
не маєте сплачувати внески чи будь-які ко-
шти соціальним мережам. 

Цих особливостей достатньо, щоб пере-
йти до питання мети поширення інформації, 
що містить об’єкти інтелектуальної влас-
ності у соціальний мережі. Якщо виходити 
з особливостей соціальної мережі, то вони 
створюють сприятливе середовище для реа-
лізації функцій об’єкта інтелектуальної влас-
ності. Твори гуманітарної сфери – об’єкти 
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авторського права та об’єкти суміжного пра-
ва – використовують соціальні мережі задля 
популяризації самого твору та його автора. 
Переважно цей процес здійснюється через 
висвітлення інформації чи просто переадре-
сацію на об’єкт інтелектуальної власності, 
яку на сторінці у соціальній мережі робить 
автор. Якщо порівняти способи поширення 
такого об’єкту у соціальній мережі та за до-
помогою інших засобів (реклама, телебачен-
ня, радіостанції, участь у публічних виступах 
чи концертах), то звертає на себе увагу одна 
з визначених нами особливостей соціальних 
мереж – їх безкоштовний характер. Усі інші 
особливості також відіграють позитивну 
роль: соціальні мережі дають можливість по-
ширити твір серед прихильників автора або 
прихильників певного жанру мистецтва; осо-
бисті схвальні відгуки учасників також спо-
нукають інших осіб познайомитися з твором. 
На відміну від сайту у мережі Інтернет, куди 
особа заходить із наміром відшукати інфор-
мацію, у соціальних мережах вона натрапляє 
на неї «випадково». Економічний ефект, хоч 
і здебільшого опосередкований стосовно 
об’єктів авторського права та суміжних прав, 
має місце тоді, коли поширення одного твору 
у соціальних мережах може спонукати при-
дбати ліцензійну версію або друкований при-
мірник твору: поширення уривку твору (спо-
нукання до придбання книги); поширення 
однієї пісні (спонукання до придбання диску 
із записом усього альбому) тощо.

Незважаючи на популярність та ефектив-
ність такого способу поширення інформації, 
він відкриває шлях до порушень та зловжи-
вань, зокрема, у тому разі, коли об’єкт був 
поширений усупереч волі автора, без його 
згоди або використовується для комерційної 
мети. Предметом окремої наукової дискусії є 
питання щодо захисту прав інтелектуальної 
власності у разі поширення із комерційною 
метою або без такої посилання на об’єкт ав-
торського права, що не належить особі, та 
кваліфікації таких дій. Звертаючи увагу на 
проблему захисту авторських прав у соціаль-
них мережах, С.Л. Галушкіна виділяє дві про-
блеми, пов’язані з порушенням авторських 
прав у мережі Інтернет: проблема визначення 
суб’єкта такого порушення та проблема при-
пинення такого правопорушення. Як спосіб 
подолання цієї проблеми автор визначає не-
обхідність удосконалення законодавства, що 
б регулювало ці відносини більш детально  
[7, с. 40]. Увагу до цієї роботи привертає та-
кож зміст поданої до цієї статті рецензії, де ін-
ший автор вкрай негативно відгукується про 
необхідність законодавчого регламентування 
цих відносин надто детально. Дотримуючись 
протилежного підходу, Г.І. Макаренко пе-

реконує, що подальша зарегламентованість 
відносин у цій сфері зробить правопорушни-
ком кожного, хто використовуватиме чужий 
твір. На його думку, це не принесе користі 
суспільству, обмежуючи використання і по-
ширення творів, та не надасть переваги авто-
рам, оскільки ускладнить процес поширення 
творів. Можемо лише стверджувати, що такі 
дії справді часто мають місце у соціальних 
мережах; питання щодо правомірності такого 
поширення слід вирішувати з урахуванням 
принципу права інтелектуальної власності – 
забезпечення балансу інтересів автора і сус-
пільства. Однак подальший розгляд даного 
питання слід провести в межах окремого до-
слідження, дослідивши чинне законодавство, 
законопроекти, що передбачають зміни в цій 
частині, а також практику європейських су-
дів, що є досить численною.

Соціальні мережі використовуються 
учасниками безоплатно, однак вони все час-
тіше стають майданчиком для поширення 
комерційної інформації, яка пов’язана з ви-
користанням засобів індивідуалізації учас-
ників цивільного обігу. Відповідно до ст. 16 
Закону України «Про охорону прав на знаки 
для товарів і послуг» [8] власнику свідоцтва 
належить виключне право використовувати 
знак для товарів і послуг. Засоби індивідуа-
лізації за своєю природою виконують функ-
цію індивідуалізації, створюють асоціації у 
споживачів із товарами певного виробника. 
Результат поширення такого об’єкту у соці-
альній мережі має економічний ефект прямої 
або опосередкованої дії. Зокрема, на сторін-
ках мережі може міститись інформація про 
товар із пропозицією його купити, про по-
слуги з відповідним посиланням про те, де її 
можна отримати, про рекламні акції, знижки, 
які спонукатимуть споживача придбати то-
вар. На підтвердження того, що просуван-
ня брендів за допомогою соціальних мереж 
справді використовується, є ухвала Київ-
ського апеляційного адміністративного суду 
від 21.02.2013 у справі № 2а-13438/12/2670 
про визнання протиправними та скасуван-
ня податкових повідомлень-рішень за по-
зовом дочірнього підприємства «Провід» 
до Державної податкової інспекції у Голо-
сіївському районі м. Києва. Розглядаючи 
справу, суд дійшов висновку, що компанія 
позивач мала доступ (логін та пароль) до 
сторінок Facebook компаній Honda Ukraine 
та WinnerAutomotive для інформаційної під-
тримки сторінок, тобто наповнення зазначе-
них сторінок короткими повідомленнями та 
банерами [9]. Іншими словами, надавала по-
слуги з просування цих брендів у соціальній 
мережі. Отже, суд кваліфікував діяльність із 
поширення інформації з використанням тор-



24

7/2016
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

гової марки у соціальній мережі як таку, яка 
мала на меті просування бренду.

Особливості соціальної мережі, а саме 
доступність, безоплатність, активне поши-
рення інформації, можуть становити загрозу 
правам власників товарних знаків. Вико-
ристання об’єктів інтелектуальної власності 
у соціальній мережі поряд із позитивними 
наслідками може мати і негативні. Один із 
таких наслідків – це реєстрація назви сторін-
ки у соціальній мережі суб’єктом, що не має 
прав на товарний знак. Принцип приєднан-
ня до соціальних мереж надає право обрання 
назви першому, хто її запропонує. Якщо пер-
шим таку реєстрацію здійснив суб’єкт, який 
не має прав на знак для товарів і послуг, у сві-
домості учасників спільноти можуть виник-
нути хибні асоціації. Відповідні дії, за яких 
особа реєструє у соціальних мережах акка-
унт із назвою, на яку претендує третя сторо-
на, можна називати «аккаунт сквоттінг», що 
існує як окреме правопорушення поряд з кі-
берсквоттінгом.

Захист прав інтелектуальної власності в 
такому разі є утрудненим через те, що вима-
гає залучення у цей процес третьої особи –  
адміністратора такої мережі, адже у разі від-
мови добровільно припинити порушення 
адміністратор мережі повинен буде запо-
бігти цьому через видалення аккаунту або 
інформації, що містить порушення з нього. 
Зазвичай, передбачаючи таку можливість, 
соціальні мережі містять відповідні поло-
ження у правилах користування, що згодом 
дають їм можливість реагувати на такі по-
рушення. Так, серед правил користування 
Facebook міститься правило (стаття 4), від-
повідно до якого користувачі використову-
ють власні імена та назви у своїх аккаунтах 
[10], а отже, відповідно до правил, сторінка 
з однойменною назвою бренду або публічної 
особи може піддаватися адмініструванню 
тільки уповноваженим представником брен-
ду, юридичної особи або публічною особою. 
Відповідні положення містяться і в правилах 
користування Instagram: «Ми забезпечимо 
вас можливостями захистити своє право ін-
телектуальної власності. Якщо ви неоднора-
зово порушуєте права на об’єкти інтелекту-
альної власності, що належать іншим людям, 
ми у відповідних випадках відімкнемо ваш 
обліковий запис» [11].

Особливості роботи у соціальних мере-
жах та правила приєднання до них не ви-
магають того, щоб перевірка справжнього 
відношення особи до контенту сторінки 
здійснювалась на етапі реєстрації. Однак у 
разі виявлення порушення у вигляді аккаунт 
сквоттінгу власник торгової марки може по-
відомити адміністратора про відповідне по-

рушення, а відповідна мережа – заборонити 
використання такого аккаунту у майбутньо-
му. При цьому достатньо посилання на по-
рушення правил користування соціальною 
мережею. Однак слід зауважити, що у разі 
отримання повідомлення про використання 
аккаунту у соціальній мережі не власником 
торгової марки, заборона його використання 
може мати місце тільки у разі підтвердження 
наявності прав на торгову марку у заявни-
ка. Це повністю відповідає положенням за-
конодавства, а саме: ч.2 ст.16 Закону Украї-
ни «Про охорону прав на знак для товарів і 
послуг» [8] свідоцтво надає його власнику 
право використовувати знак; ч.4 цієї ж стат-
ті, де одним зі способів використання знака 
є застосування його під час пропонування 
та надання будь-якої послуги, для якої знак 
зареєстровано, застосування його у діло-
вій репутації, рекламі та в мережі Інтернет. 
Отже, за правилами соціальної мережі пре-
зюмується, що особа, розміщуючи на сторін-
ці інформацію з використанням знака для 
товарів і послуг, має право на це; якщо ж це 
не так, уповноважена особа, яка зазначена у 
свідоцтві як правоволоділець, може подати 
заперечення про використання знаку до ад-
міністрації сайту з вимогою припинити таке 
використання. Для вчинення такої дії необ-
хідно надати свідоцтво, що підтверджує від-
повідні права.

Більшої шкоди може завдати порушення 
прав на знак для товарів і послуг у разі ре-
алізації товарів через сторінку у соціальній 
мережі з використанням знаку для товарів і 
послуг особою, яка не є власником прав на 
нього. Приклад такого порушення описаний 
у рішенні Солом’янського районного суду 
від 24.12.2014 у справі № 760/26510/14-ц. 
Суд визнав порушенням розміщення у ме-
режі Інтернет, у тому числі на сторінках со-
ціальних мереж facebook; instagram; twitter; 
vk, ювелірних виробів для продажу [12]. Усі 
товари були марковані знаком для товарів і 
послуг, права на які належали іншій особі – 
позивачу. Вирішуючи дану справу, суд вихо-
див із того, що реалізовувати товари, марко-
вані знаком для товарів і послуг, у тому числі 
і через сторінки соціальних мереж можуть 
тільки ті суб’єкти, які мають такі права, під-
тверджені свідоцтвом.

Висновки

Популярність соціальних мереж серед 
користувачів Інтернету має тенденцію до 
зростання, тим самим створюючи середови-
ще для обміну інформацією між суб’єктами, 
об’єднаними соціальними зв’язками. Об-
мін інформацією у соціальних мережах у 
тому числі з використанням об’єктів інте-
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лектуальної власності має такі особливості: 
інформація поширюється серед групи осіб, 
потенційно зацікавлених у ній; інформація 
поширюється разом із коментарями, в яких 
дається її оцінка; інформація поширюється 
з метою популяризації, і така популяризація 
відбувається безкоштовною. Усі ці особли-
вості забезпечують можливість ознайомлен-
ня з об’єктом інтелектуальної власності не 
будь-якого невизначеного кола осіб, а певної 
соціальної групи, що потенційно зацікавлена 
в отриманні саме такої інформації. Форму-
ється зв’язок, за якого об’єкт інтелектуальної 
власності отримує свого цільового адресата. 
Такий зв’язок використовується як для по-
пуляризації об’єкта, що саме по собі не має 
майнового характеру, так і для подальшого 
спонукання придбати певний товар, що міс-
тить об’єкт інтелектуальної власності. Така 
особливість широко використовується сами-
ми суб’єктами права інтелектуальної влас-
ності, разом із тим може бути використана і 
на порушення як майнових, так і немайнових 
прав інтелектуальної власності. Сформульо-
вані особливості дають можливість серед 
використання об’єктів інтелектуальної влас-
ності в Інтернеті виділити в окремий вид 
використання об’єктів інтелектуальної влас-
ності у соціальній мережі.
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В статье проанализировано понятие «социальная сеть» и его особенности; определена связь 
между особенностями социальных сетей и целями, для которых информация, содержащая объекты 
интеллектуальной собственности, в них распространяется. Сделаны выводы относительно необхо-
димости соблюдения оптимального баланса между интересами пользователей сетей, основной це-
лью которых является обмен информацией, и правами интеллектуальной собственности отдельных 
субъектов для предотвращения правонарушений.

Ключевые слова: социальная сеть, распространение информации в социальных сетях, аккаунт 
сквоттинг.

The article analyses the definition “social network” and its spesific features; defines the relation between 
the social network as a communication platform and the way intellectual property objects are used in it. The 
article includes a conclusion of maintaining a balance between the interests of the social network members and 
inellectual property rights of the other individuals.

Key words: social network, spred of the information in social network, account squatting.
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Проаналізовано питання правового регулювання статусу, механізмів та функцій організацій 
колективного управління авторськими і суміжними правами відповідно до законодавства України. 
Запропоновано можливі шляхи вдосконалення правового регулювання щодо організаційно-правової 
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Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. Отримання 
авторської винагороди від використання ре-
зультатів творчої діяльності є матеріальним 
чинником, що може сприяти життєвості люд-
ського інтелекту. Створення та забезпечення 
цивілізованих правових механізмів, які спри-
яли б суб’єкту авторського права в отриманні 
справедливої винагороди, свідчить про визна-
ння та повагу суспільства до результатів інте-
лектуальної праці людини. Значимість цих за-
вдань посилює європейський вектор розвитку 
нашої держави. Законодавство України у цій 
сфері загалом відповідає визнаним світовим 
стандартам, але залишаються окремі питан-
ня, які потребують удосконалення, часового 
«досвіду» функціонування. Тому важливо, 
щоб такий досвід був цивілізованим. А отже, 
правове дослідження завдань, механізмів та 
функцій колективного управління авторськи-
ми правами – на часі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
із даної теми, виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми, яким присвячу-
ється стаття. Дослідження питань колек-
тивного управління авторськими правами 
здійснювалося фахівцями на рівні наукових 
статей, навчальних посібників, підручників. 
Висловлені слушні пропозиції з удоскона-
лення правового регулювання. Однак окре-
мі питання (щодо організаційно-правової 
форми організацій колективного управління 
(далі – ОКУ), забезпечення прозорості їх 
функціонування, належні правові підстави 

взаємовідносин автора та ОКУ) залишають-
ся не вирішеними.

Мета статті (постановка завдання). У про-
понованій статті автор має намір вислови-
ти власні міркування щодо предмета дослі-
дження, акцентувати увагу на механізмах 
та функціях ОКУ та запропонувати мож-
ливі шляхи вдосконалення правового регу-
лювання у цій сфері.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Відповідно до ст. 45 Закону України «Про 
авторське право і суміжні права» [1] суб’єкти 
авторського права і суміжних прав можуть 
управляти своїми майновими правами:

1) особисто; 
2) через свого повіреного; 
3) через організацію колективного 

управління.
Особисте здійснення авторських прав 

передбачає можливість реалізації будь-
яких повноважень, що становлять зміст 
суб’єктивного авторського права у межах, 
встановлених законом. 

У певних випадках суб’єкт авторсько-
го права може доручити управління своїми 
майновими правами повіреному на підста-
ві укладеного з ним договору доручення  
(ст. 46 Закону). Повіреним може бути будь-
яка особа з повним обсягом цивільної ді-
єздатності, оскільки вона вчинятиме юри-
дичні дії від імені та за рахунок довірителя. 
Повіреним може бути і спеціальна особа у 
сфері інтелектуальної власності – патент-
ний повірений.
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Законом передбачена можливість управ-
ління майновими правами ОКУ. У ст. 1 За-
кону ОКУ визначена як організація, що 
управляє на колективній основі майновими 
правами суб’єктів авторського права і (або) 
суміжних прав і не має на меті одержан-
ня прибутку. Такі організації створюються 
суб’єктами авторського права та (або) суміж-
них прав і мають статус юридичної особи. 
ОКУ можуть управляти певними категорі-
ями майнових прав або різними майновими 
правами. Вони можуть діяти в інтересах пев-
них суб’єктів авторського та (або) суміжних 
прав або в інтересах різних категорій таких 
суб’єктів.

У Законі не визначено організаційно-
правової форми ОКУ. Відповідно до ч. 2  
ст. 48 Закону такі організації не мають права 
займатися комерційною діяльністю. Про за-
борону на зайняття комерційною діяльніс-
тю йдеться і в Порядку обліку організацій 
колективного управління [2]. Таким чином, 
це некомерційна організація, засновниками 
якої є суб’єкти авторського права та (або) 
суміжних прав. У Постанові Пленуму ВГС 
України від 17 жовтня 2012 року «Про де-
які питання практики вирішення спорів, 
пов’язаних із захистом прав інтелектуальної 
власності» [3] щодо вирішенні питання щодо 
звільнення від сплати судового збору зазна-
чено, що організації колективного управлін-
ня не належать до державних чи громадських 
організацій. 

Отже, у частині організаційно-правової 
форми зазначених організацій законодавчі 
положення відсутні. Такий стан негативно 
позначається на організаційних процедурах 
їх утворення. Не зовсім ясно, в якому по-
рядку має реєструватися така організація, 
на підставі яких локальних актів провадить 
свою діяльність, які органи вправі утворю-
вати тощо. Які взаємовідносини організації 
та суб’єктів авторського права: це відносини 
постійного чи тимчасового членства, врахо-
вуючи строковий характер майнових прав ін-
телектуальної власності? Якщо це відносини 
участі, тоді на яких засадах? Такі питання не 
можуть належати виключно до рівня локаль-
ного регулювання, тому статус організацій 
колективного управління майновими права-
ми інтелектуальної власності має чіткіше ви-
значатися на законодавчому рівні. 

Порядок обліку організацій колектив-
ного управління та здійснення нагляду за 
їхньою діяльністю визначає процедуру їх 
обліку та обліку державних організацій, що 
здійснюють управління на колективній осно-
ві майновими правами. Проте у цьому акті не 
зазначено ні порядок утворення, ні статус та-
ких організацій. ОКУ може розцінюватися як 

специфічне професійне статутне об’єднання. 
Однак воно створюється не лише для пред-
ставництва чи відстоювання професійних 
інтересів його членів. ОКУ мають особли-
ву мету свого функціонування – сприяння 
суб’єктам авторського та суміжних прав у 
ефективному управлінні їхніми майновими 
правами інтелектуальної власності та отри-
манні ними винагороди за використання 
творів. Облік та нагляд за їхньою діяльністю 
здійснює Державна служба інтелектуальної 
власності. 

ОКУ зобов’язана стати на облік у Дер-
жавній службі протягом 30 днів після її 
державної реєстрації. Про взяття на облік 
Державна служба видає свідоцтво про об-
лік установленого зразка. Право займатися 
діяльністю організації колективного управ-
ління виникає з моменту видачі їй свідоцтва 
про облік. Відповідно до п. 4 Порядку умова-
ми взяття на облік організації колективного 
управління є:

1) організація є юридичною особою;
2) вона не має на меті прямо або опосе-

редковано одержувати прибуток;
3) ставить за мету діяльності управління 

на колективній основі майновими правами 
суб’єктів авторського права і (або) суміжних 
прав;

4) не має права займатися господарською 
комерційною діяльністю чи використову-
вати будь-яким чином об’єкти авторського 
права і (або) суміжних прав, доручені їй для 
управління;

5) поширює свою діяльність на територію 
всієї України і має місцеві осередки або пред-
ставництва в більшості областей України;

6) створена засновниками, об’єднує чле-
нів (учасників) організації, які є суб’єктами 
авторського права і (або) суміжних прав і 
передали на підставі договорів власні май-
нові права в колективне управління цій ор-
ганізації;

7) має статут, що відповідає вимогам за-
конодавства, зокрема, у сфері авторського 
права і суміжних прав.

Варто зауважити, що окремі вимоги не 
можуть розглядатися у такому підзаконному 
акті, зокрема умови взяття на облік відповід-
ної організації. Організація має стати на облік 
у тридцятиденний строк із моменту її реєстра-
ції. А умовою взяття на облік є, зокрема, на-
явність місцевих осередків та представництв 
у більшості областей України. Яким чином 
щойно зареєстрована організація на момент 
взяття її на облік може мати місцеві осеред-
ки або представництва в більшості областей 
України? У переліку умов взяття на облік за-
значена й умова про те, що суб’єкти авторсько-
го і (або) суміжних прав передали на підставі 
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договорів власні майнові права в колективне 
управління цій організації. Тобто укладення 
договорів про управління майновими пра-
вами мало би відбутися виключно протягом 
тридцяти днів з моменту державної реєстрації 
такої організації. Але, поки не отримано свідо-
цтво про взяття на облік, організація не може 
діяти як така. У такому разі наскільки право-
мірним є укладення відповідних договорів із 
суб’єктами авторського права на управління 
майновими правами, якщо організація не взя-
та на облік як така? Треба зважити і на ту об-
ставину, що організація і створюється з метою 
укладати такі договори не тільки до моменту 
взяття її на облік, а й упродовж усієї своєї ді-
яльності. Тому зазначена умова штучно сти-
мулює до укладення відповідних договорів та 
утруднює роботу організації з огляду на вста-
новлені строки.

Такі суперечливі нормативні підходи 
свідчать про необхідність чіткого врегулю-
вання статусу ОКУ. Насамперед варто визна-
читися з організаційно-правовою формою та 
вимогами щодо статутних документів. Адже 
неприбутковий характер діяльності має бути 
відображеним саме у статуті. На законодав-
чому рівні варто закріпити і вимоги щодо 
формування, функціонування та компетенції 
органів такої юридичної особи, вимоги щодо 
забезпечення публічності та інформованості 
про власну діяльність. 

Оскільки такі організації не можуть мати 
на меті одержання прибутку, то на законодав-
чому рівні з метою уникнення зловживань 
має бути зазначене джерело формування ре-
сурсів на функціонування організації. Адже 
вона буде виконувати різні дії, спрямовані на 
управління майновими правами. Їх виконан-
ня забезпечуватимуть відповідні фахівці, які 
мають право на винагороду на підставі тру-
дового чи цивільно-правового договору. Вар-
то окреслити і загальні правові вимоги щодо 
взаємовідносин організації колективного 
управління та її членів, організації та інших 
осіб, з якими вона вступатиме у правовідно-
сини щодо управління майновими правами. 
Належне правове забезпечення створення, 
функціонування та припинення організацій 
колективного управління забезпечить ефек-
тивну та прозору їх роботу.

Механізм функціонування організацій 
колективного управління полягає:

– в укладенні договорів з правоволоділь-
цями про передання в управління майнових 
прав інтелектуальної власності; 

– в укладенні договорів з користувачами 
(телеканалами, радіостанціями, провайдера-
ми інтернет-послуг, публічними закладами 
тощо) про використання творів, за умовами 
яких ті зобов’язуються щомісячно перера-

ховувати авторську винагороду на рахунки 
організації;

– у розподілі зібраних коштів між автора-
ми, які передали свої майнові права у колек-
тивне управління.

Функції організацій колективного 
управління визначені у ст. 49 Закону «Про 
авторське право і суміжні права». Отже, на 
виконання статутних завдань організації ви-
конують такі функції: 

– погоджують з особами, які викорис-
товують об’єкти авторського права і (або) 
суміжних прав, розмір винагороди під час 
укладання договору; 

– укладають договори про використання 
прав, переданих в управління;

– збирають, розподіляють і виплачують 
зібрану винагороду за використання об’єктів 
авторського права і (або) суміжних прав від-
повідним суб’єктам;

– вчиняють інші дії, передбачені чин-
ним законодавством, необхідні для захисту 
прав, управління якими здійснюється, в тому 
числі звертаються до суду за захистом прав 
суб’єктів авторського права і (або) суміжних 
прав відповідно до статутних повноважень та 
їх доручення. 

Організація має право вимагати від осіб, 
які використовують об’єкти авторського пра-
ва і суміжних прав, надання їм документів, 
що містять точні відомості про використання 
зазначених об’єктів, необхідні для збиран-
ня і розподілу винагороди. Відповідно до  
ч. 4 ст. 47 Закону особи, які використовують 
твори, виконання, програми мовлення, при-
мірники фонограм (відеограм), зобов’язані 
надавати ОКУ точний перелік використа-
них творів, виконань, примірників фонограм 
(відеограм), програм мовлення разом із до-
кументально підтвердженими даними про 
одержані прибутки від їх використання та 
повинні виплачувати організаціям колектив-
ного управління винагороду в передбачений 
термін і в обумовленому розмірі. За відсут-
ності будь-яких правових наслідків у разі не-
виконання користувачами таких обов’язків 
застосування такої норми є проблематичним.

ОКУ зобов’язана розподіляти і випла-
чувати зібрану винагороду безпосередньо 
правоволодільцям або перераховувати її 
для розподілу іншим організаціям, що пред-
ставляють інтереси відповідних категорій 
правоволодільців, на підставі взаємних угод, 
укладених між цими організаціями. Зібрана 
винагорода використовується виключно для 
її розподілу та виплати правоволодільцям. 
Незапитана винагорода зберігається органі-
зацією. Із цією метою вона резервує на сво-
єму рахунку суми незапитаної винагороди, 
що надійшли від осіб, які використовують 
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об’єкти авторського права і (або) суміжних 
прав. Після трьох років від дня надходження 
на рахунок відповідних коштів суми незапи-
таної винагороди можуть бути використані 
для чергових виплат суб’єктам авторського 
права і (або) суміжних прав або спрямовані 
на інші цілі, передбачені статутом, в інтер-
есах суб’єктів авторського права і суміжних 
прав.

У порядку, встановленому статутом, ор-
ганізація вправі відраховувати із зібраної 
винагороди суми на покриття своїх витрат, 
а також робити спеціальні відрахування для 
використання в інтересах організації та пра-
воволодільців.

Організація з метою виконання покла-
дених на неї функцій має право формувати 
відповідні бази даних, що містять відомості 
про твори та інші об’єкти авторського чи су-
міжних прав, а також про їх авторів чи інших 
суб’єктів авторського права. 

Специфікою колективного управління 
майновими правами є те, що ОКУ можуть 
управляти правами суб’єктів, які не пере-
дали їм повноважень на управління своїми 
правами. Відповідно до висловленої у Поста-
нові Пленуму ВГС України позиції, надавши 
організаціям колективного управління мож-
ливість дозволяти використання об’єктів ав-
торського права, які хоча й не перебувають в 
їх управлінні, але не вилучені з нього в уста-
новленому порядку, законодавець урахував 
специфіку діяльності суб’єктів господарю-
вання, які здійснюють постійне використан-
ня великої кількості різноманітних об’єктів 
авторського права, завчасне визначення пе-
реліку яких (із встановленням правовлас-
ників та одержанням необхідного дозволу 
від кожного з них) є надмірно складним або 
взагалі неможливим (телерадіоорганізації; 
особи, що здійснюють ретрансляцію телера-
діопрограм; власники закладів, де відбува-
ється публічне виконання творів тощо). Та-
кий підхід водночас забезпечує дотримання 
прав суб’єктів авторського права як щодо до-
зволу на використання творів, так і стосовно 
отримання винагороди та дозволяє суб’єктам 
господарювання здійснювати використання 
необмеженого переліку творів без порушен-
ня майнових авторських прав, уклавши від-
повідний договір з однією організацією ко-
лективного управління (п. 49-1 Постанови).

Такий стан з управлінням майновими 
правами, що не передані в управління, але і 
не вилучені з нього, не може вважатися задо-
вільним. З одного боку, фактичні користувачі 
справді можуть користуватися необмеженим 
переліком творів, але уклавши договір з ОКУ 
та перераховуючи їй відповідні суми за ко-
ристування творами. Але з іншого – за відсут-

ності механізмів забезпечення обов’язковості 
відрахувань користувачами фактично одер-
жаних сум за використання об’єктів автор-
ського і (або) суміжних прав на користь ОКУ 
суб’єкти авторського права можуть нічого і 
не отримати. Навіть якщо укладені відповід-
ні договори, то суб’єкти авторського права 
не мають можливості отримання відповід-
ної інформації про те, хто отримує платежі 
за користування належними їм правами та в 
якому розмірі. Адже чинним законодавством 
не передбачено обов’язку організації, що 
управляє такими правами, вживати заходів 
щодо розшуку таких суб’єктів авторського 
права для вручення їм отриманих винагород 
від користування належними їм правами. Не 
передбачено також обов’язку щодо публіч-
ного інформування про управління правами, 
які не передавалися суб’єктами авторського 
права в управління. Такий стан може при-
звести до зловживань з боку організації су-
мами виплат, що надійшли за користування 
правами суб’єктів, які не передали свої права 
в управління. 

Фактичне узаконення управління пра-
вами без правової підстави, якщо права не 
вилучені з управління, є виходом із ситуа-
ції. Адже у такому разі організація, хоч і без 
уповноваження з боку суб’єктів авторського 
права, зможе отримувати від користувачів 
належні авторам суми за використання їх 
творів. Але це спрацьовує, якщо між користу-
вачем та організацією укладено відповідний 
договір. Такий стан може бути допустимим 
за умови максимальної прозорості діяльнос-
ті ОКУ та через законодавче встановлення 
вимог щодо публічності та інформованості 
щодо прав, якими вони управляють.

Суб’єкти авторського права і (або) суміж-
них прав, які не передали ОКУ повноважень 
на управління своїми правами у тому числі 
щодо збирання винагороди, мають право ви-
магати від них виплати зібраних сум, якщо 
такі суми фактично зібрані. Такі особи впра-
ві також вимагати вилучення своїх творів 
і об’єктів суміжних прав із дозволів на ви-
користання, які надаються організаціями 
шляхом укладання договорів з особами, які 
використовують ці об’єкти. Зазначені права 
є здійсненними за умови, що суб’єкт володіє 
належною інформацією про організацію, що 
управляє його правами без уповноваження. 

Відповідно до норми ч. 7 ст. 48 Закону 
«Про авторське право і суміжні права» ОКУ 
зобов’язана надавати державному органу, 
який здійснює нагляд за її діяльністю, ін-
формацію: про укладання двосторонніх чи 
багатосторонніх договорів з іншими ОКУ, в 
тому числі іноземними; про управління май-
новими правами осіб, які не передали органі-
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зації повноважень; про укладання договорів 
управління майновими правами суб’єктів 
авторського права і (або) суміжних прав; 
про річний баланс, річний звіт, результати 
аудиторських перевірок; про осіб, уповнова-
жених представляти організацію. Видається, 
що така інформація мала би надаватися не 
тільки державному органу, а й доводитися 
до публічного відома усіх зацікавлених осіб 
(насамперед, суб’єктів авторського і (або) 
суміжних прав) у законодавчо визначений 
спосіб, наприклад шляхом її розміщення на 
офіційному сайті організації.

Висновки

Враховуючи важливість функціонуван-
ня ОКУ для суб’єктів авторського права, 
доцільним видається ухвалення окремого 
Закону «Про колективне управління автор-
ськими та суміжними правами». У такому 
Законі варто чітко окреслити організаційно-
правову форму їх функціонування, локальні 

акти ОКУ, умови та порядок утворення, пра-
вові форми взаємовідносин ОКУ та суб’єктів 
авторського і суміжних прав, джерела фор-
мування власної майнової основи діяльності, 
фондів незапитаної винагороди та порядок її 
використання, публічність діяльності, відпо-
відальність ОКУ та її посадових осіб у разі 
порушення прав суб’єктів.
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У статті досліджено проблеми правового регулювання відносин за договором про створення за 
замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Проаналізовано основні права 
та обов’язки творця та замовника за даним договором. Обґрунтовано позицію щодо відплатності 
даного договору.
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використання, винагорода.
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Постановка проблеми. У сфері інтелек-
туальної власності договір не лише виступає 
правовою формою опосередкування відно-
син із розпоряджання майновими правами 
на вже існуючі (готові) об’єкти, але й нерідко 
передбачає виникнення обов’язку автора чи 
іншого творця створити відповідний об’єкт 
за замовленням іншої особи (замовника). 
В останньому випадку йдеться про перед-
бачений ст. 1112 Цивільного кодексу Укра-
їни (далі – ЦКУ) договір про створення за 
замовленням і використання об’єкта права 
інтелектуальної власності. Станом на сьо-
годні цивільне законодавство доволі поверх-
нево регулює відносини за цим договором, у 
зв’язку із чим виникає чимало проблем як те-
оретичного, так і практичного характеру, які 
вимагають розв’язання. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема-
тиці договору про створення за замовленням 
та використання об’єкта права інтелекту-
альної власності приділялась увага у науко-
вих працях таких вчених, як Е.П. Гаврилов,  
О.В. Жилінкова, А.О. Кодинець, О.М. Мель-
ник, О.І. Харитонова та ін.

Мета статті. У статті ставиться завдання 
проаналізувати зміст правовідносин сто-
рін за договором про створення за замов-
ленням та використання об’єкта права ін-
телектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Чинне за-
конодавство нечітко регулює питання щодо 
змісту правовідносин за договором про ство-
рення за замовленням і використання об’єкта 
права інтелектуальної власності. Так, у визна-

ченні розглядуваного договору, закріпленому 
ст. 1112 ЦКУ, зазначено лише один обов’язок 
творця – створити об’єкт права інтелекту-
альної власності відповідно до вимог другої 
сторони та в установлений строк. Водночас 
сама назва розглядуваного договору вказує 
на те, що ним мали б опосередковуватися 
відносини не тільки щодо створення, але й 
щодо використання об’єкта. Те, що даний до-
говір стосується питань розподілу майнових 
прав інтелектуальної власності на створений 
об’єкт, підтверджується ст. 430 ЦКУ, де пе-
редбачено, що майнові права інтелектуальної 
власності на об’єкт, створений за замовлен-
ням, належать творцеві цього об’єкта та за-
мовникові спільно, якщо інше не встановлено 
договором. Крім того, ч. 2 ст. 1112 ЦКУ визна-
чено, що договір про створення за замовлен-
ням і використання об’єкта права інтелекту-
альної власності повинен визначати способи 
та умови використання цього об’єкта замов-
ником. У свою чергу, ч. 3 зазначеної статті 
передбачає, що оригінал твору образотвор-
чого мистецтва, створеного за замовленням, 
переходить у власність замовника. При цьому 
майнові права інтелектуальної власності на 
цей твір залишаються за його автором, якщо 
інше не встановлено договором. 

У ст. 33 Закону України «Про авторське 
право і суміжні права» містяться положення 
про авторський договір замовлення. У закрі-
пленому даною статтею визначенні даного 
договору, на відміну від ст. 1112 ЦКУ, йдеть-
ся не тільки про обов’язок автора створити 
твір, але й про обов’язок передати його (твір –  
прим. авт.) замовникові.
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У літературі питання про зміст право-
відносин за договором про створення за за-
мовленням і використання об’єкта права 
інтелектуальної власності теж вирішується 
неоднаково.

Так, одні науковці виходять із того, що 
конститутивним елементом даного договору 
є зобов’язання творця створити відповідний 
об’єкт, тоді як розпоряджання майновими 
правами на створений об’єкт за цим догово-
ром може мати місце, тобто є факультатив-
ним його елементом [1, с. 7; 2, с. 233-234;  
3, с. 227; 4, с. 66-67].

Інші науковці, навпаки, розглядають від-
носини з розпоряджання майновими права-
ми на створений об’єкт, принаймні в частині 
використання об’єкта замовником, у якості 
конститутивного елемента даного догово-
ру [5, с. 279; 6, с. 106-111; 7, с. 55; 8, с. 220;  
9, с. 57; 10, с. 19-21].

На наш погляд, договір про створення за 
замовленням і використання об’єкта права 
інтелектуальної власності повинен як кон-
ститутивний елемент передбачати набуття 
замовником майнових прав інтелектуальної 
власності на створений об’єкт або, принай-
мні, права на його використання. Договір не 
може передбачати лише обов’язок творця 
створити відповідний об’єкт. У цьому разі 
незрозуміло, який саме майновий інтерес за-
мовника задовольняється таким договором, 
тим більше якщо виходити з того, що він є 
відплатним. У такому разі виходить, що за-
мовник просто фінансує створення творцем 
об’єкта. Такі відносини можуть підпадати 
під ознаки меценатської діяльності (ст. 10 
Закону України «Про благодійну діяльність 
і благодійні організації») або спонсорства  
(ст. 1 Закону України «Про рекламу»). 

Важко визнати правильними положен-
ня ч.3 ст.1112 Цивільного кодексу України 
щодо творів образотворчого мистецтва, від-
повідно до змісту яких замовник набуває 
лише право власності на оригінал такого 
твору, тоді як майнові авторські права, якщо 
інше не передбачено договором, залишають-
ся за його автором. У літературі із цього при-
воду зазначається, що цінним є сам оригінал 
створеного твору (картина, скульптура) і 
замовник не ставить перед собою мети вико-
ристовувати твір як об’єкт авторського права  
[3, с. 227]. Крім того, зазначається, що поло-
ження ч. 3 ст. 1112 ЦК України є спеціаль-
ними для творів образотворчого мистецтва, 
оскільки в цьому разі замовник визначає 
завдання автору створити твір для власного 
споживання, а не його використання в автор-
сько-правовому сенсі [7, с. 59].

Наведені позиції викликають певні за-
стереження. Адже якщо за договором перед-

бачається обов’язок творця створити об’єкт і 
лише передати матеріальний носій (оригінал, 
примірник) замовникові без набуття остан-
нім майнових прав інтелектуальної власнос-
ті, то виходить, що замовник заінтересований 
у набутті у власність саме цього матеріально-
го носія. Але якщо замовника цікавить лише 
набуття права власності на матеріальний но-
сій, то такі відносини мали б опосередковува-
тися договором підряду, а не договором про 
створення за замовленням і використання 
твору. В цьому разі замовник набуває право 
власності на такий матеріальний носій, а всі 
майнові авторські права на твір, що втілений 
у ньому, залишатимуться за автором.

Отже, розпоряджання майновими пра-
вами інтелектуальної власності, поряд з 
обов’язком щодо створення об’єкта, є кон-
ститутивними елементами розглядуваного 
договору. 

Основними формами розпоряджання 
майновими правами інтелектуальної влас-
ності є надання дозволу (ліцензії) на вико-
ристання об’єкта та передання (відчуження) 
майнових прав інтелектуальної власності на 
такий об’єкт [2, с. 231-232; 11, с. 101]. Отже, 
договір про створення за замовленням і ви-
користання об’єкта права інтелектуальної 
власності мав би, поряд з умовами щодо 
створення об’єкта, передбачати також або 
набуття замовником майнових прав інтелек-
туальної власності на створений об’єкт, або 
надання йому права на використання такого 
об’єкта. 

Чинне законодавство регулює дане пи-
тання доволі суперечливо. 

З одного боку, сама назва «договір про 
створення за замовленням і використання 
об’єкта права інтелектуальної власності» та 
положення ч.2 ст.1112 ЦКУ, у якій перед-
бачено, що такий договір повинен визначати 
способи та умови використання об’єкта за-
мовником, дають підстави для припущення, 
що у цьому разі йдеться про надання замов-
никові права на використання створеного 
об’єкта способами та на умовах, визначених 
договором. 

Проте, з іншого боку, ст.430 ЦКУ містить 
інше правило: майнові права інтелектуаль-
ної власності на об’єкт, створений за замов-
ленням, належать творцеві цього об’єкта та 
замовникові спільно, якщо інше не встанов-
лено договором. Тобто презюмується спіль-
на належність майнових прав інтелектуаль-
ної власності на створений за замовленням 
об’єкт творцеві і замовникові, які обоє висту-
патимуть правоволодільцями. І в такому разі 
вже не може йтися про надання одним із них 
(творцем) іншому (замовникові) дозволу 
на використання об’єкта. Натомість мають 
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місце відносини спільного володіння май-
новими правами інтелектуальної власності. 
У цьому разі умови здійснення таких прав 
можуть визначатися договором, а за його від-
сутності відповідні права здійснюються та-
кими особами спільно (ст. 429 ЦКУ).

На наш погляд, розглядуваний договір 
може передбачати як набуття замовником 
майнових прав інтелектуальної власності, 
так і надання йому права на використання 
об’єкта. При цьому законом має бути перед-
бачено, який із цих варіантів має застосову-
ватися у разі, якщо сторони у самому дого-
ворі не врегулювали цих питань. Видається, 
що в даному випадку має презюмуватися 
саме перший варіант, що передбачає набуття 
замовником майнових прав інтелектуальної 
власності на створений за договором об’єкт. 
Тут доречно знов-таки провести паралелі з 
договором підряду. Можна сказати, що серед 
договорів у сфері інтелектуальної власності 
договір про створення за замовленням і ви-
користання об’єкта права інтелектуальної 
власності виконує ту саму функцію, що і 
договір підряду стосовно виготовлення ре-
чей. У кожному із цих договорів одна з його 
сторін (підрядник, творець) зобов’язується 
вчинити певні дії з виготовлення (створен-
ня) певного об’єкта за завданням другої сто-
рони (замовника). Тому інтерес замовника 
в обох договорах у кінцевому результаті 
спрямований на набуття абсолютного права 
на виготовлений (створений) контрагентом 
за договором об’єкт. Якщо за договором під-
ряду підрядник зобов’язується за завданням 
замовника виготовити певну річ, то у замов-
ника, якому передано таку річ, виникає пра-
во власності на неї. Тому у літературі слушно 
вказується на те, що у договорі підряду має 
місце перехід права власності на результат 
роботи [12, с. 121]. Так само у договорі про 
створення за замовленням і використання 
об’єкта права інтелектуальної власності за-
мовник, зазвичай, заінтересований у набутті 
майнових прав інтелектуальної власності на 
створений за договором об’єкт.

Водночас сторони в силу принципу сво-
боди договору можуть передбачити у до-
говорі, що майнові права інтелектуальної 
власності на створений за договором об’єкт 
належать творцеві, а замовник набуває право 
використання такого об’єкта.

Варто також зупинитись на питанні про 
момент набуття замовником майнових прав 
інтелектуальної власності на створений за 
розглядуваним договором об’єкт. 

Майнові права інтелектуальної власності 
не можуть переходити до замовника з мо-
менту укладення договору про створення за 
замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності, оскільки на мо-
мент укладення такого договору відповід-
ного об’єкта ще не існує, а отже, немає і прав 
на нього. У цьому аспекті слід погодитися з 
В.М. Крижною, яка звертає увагу на необ-
хідність розмежовувати розпоряджання уже 
наявними суб’єктивними правами і встанов-
лення механізму розподілу прав на створені 
в майбутньому об’єкти [13, с. 593]. 

Що стосується моменту створення 
об’єкта творцем, то і він як такий не може 
визначати момент переходу до замовника 
відповідних прав. Адже, як вже було сказа-
но вище, інтерес замовника полягає не лише 
у створенні об’єкта творцем, але й у набутті 
майнових прав інтелектуальної власності на 
нього. Реальне здійснення останніх замовни-
ком стає можливим лише з моменту, коли він 
матиме доступ до об’єкта. Зазвичай це дося-
гається за рахунок передання творцем замов-
никові відповідного матеріального носія (ру-
копису літературного твору, оригіналу твору 
живопису, компакт-диску із базою даних 
тощо). Власне, передання матеріального но-
сія мається на увазі у ч.6 ст.33 Закону Укра-
їни «Про авторське право і суміжні права», 
коли йдеться про обов’язок автора за автор-
ським договором замовлення «передати його 
замовникові», оскільки твір як нематеріаль-
ний об’єкт сам по собі передати неможливо. 
У сучасних умовах примірник створеного 
за замовленням твору може бути переданий 
замовникові шляхом надіслання через Інтер-
нет за допомогою електронної пошти (e-mail) 
або в інший спосіб із використанням засобів 
телекомунікації. У договорах на створення 
виконань фіксацію (запис) виконання на ма-
теріальний носій зазвичай здійснює або сам 
замовник (наприклад, під час зйомки філь-
му) або за його дорученням інша особа (ска-
жімо, під час запису виконання на студії зву-
козапису). У таких випадках немає як такого 
передання творцем (виконавцем) замовнику 
матеріального носія, на якому записано вико-
нання. Хоча можливі також випадки, коли за 
умовами договору виконавець несе обов’язок 
виконати певний твір, забезпечити його за-
пис і передати примірник такого запису за-
мовникові. Але у будь-якому разі замовник 
володіє оригіналом чи примірником твору 
або виконання. Тільки маючи такий оригінал 
чи примірник, замовник може ознайомитися 
з твором чи виконанням і оцінити, чи створе-
ний творцем об’єкт відповідає умовам укла-
деного договору. В авторських договорах за-
мовлення нерідко передбачаються умови, які 
передбачають обов’язок творця доопрацюва-
ти відповідний твір відповідно до вимог за-
мовника. У договорах на створення виконань 
приведення творчого результату до вимог за-
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мовника, як правило, відбувається в режимі 
реального часу шляхом проведення відповід-
ної кількості репетицій, зйомки певної кіль-
кості дублів тощо.

Вважаємо, що вирішення питання про 
момент набуття замовником майнових прав 
інтелектуальної власності на створений за 
розглядуваним договором об’єкт повинно 
відбуватися з урахуванням інтересів як за-
мовника, так і творця. З одного боку, як вже 
було сказано вище, замовник має одержати 
оригінал чи примірник твору або виконання, 
причому відповідний творчий результат по-
винен бути схвалений замовником на пред-
мет його відповідності умовам договору. 
З іншого боку, для творця має бути перед-
бачений ефективний механізм одержання 
ним від замовника плати (винагороди) за 
створення об’єкта. Тому, якщо, наприклад, 
виходити з того, що замовник набуває відпо-
відних майнових прав на створений творцем 
за договором об’єкт з моменту передання 
йому творцем оригіналу чи примірника тво-
ру або виконання або, скажімо, з моменту 
схвалення замовником об’єкта, то інтереси 
творця залишаються недостатньо захищени-
ми. Тому вважаємо найбільш оптимальним 
варіант, за якого майнові права на створений 
за замовленням об’єкт переходять до замов-
ника з моменту повної сплати творцеві плати 
(винагороди). У такому разі відносини сто-
рін розвиваються приблизно так: 

– сторони укладають договір; 
– замовник виплачує творцеві частину 

плати (винагороди) у вигляді авансу (як ва-
ріант);

– творець створює обумовлений догово-
ром об’єкт і передає замовникові оригінал 
чи примірник твору або виконання (це не 
стосується випадків, коли запис виконання 
здійснюється самим замовником або за його 
дорученням іншою особою); 

– замовник розглядає створений об’єкт 
на предмет його відповідності умовам дого-
вору і в разі виявлення відхилень вимагає від 
творця доопрацювання об’єкта; 

– замовник схвалює створений (доопра-
цьований) об’єкт, сплачує творцеві плату 
(винагороду) (з урахуванням авансу, якщо 
такий мав місце) і з цього моменту набуває 
майнових прав інтелектуальної власності на 
творчий результат.

Заслуговує також на увагу питання про 
те, до якого виду договорів – відплатних чи 
безвідплатних – належить даний договір. Із 
положень ст. 1112 ЦКУ безпосередньо не ви-
пливає, що відплатність є конститутивною 
ознакою договору про створення за замовлен-
ням і використання об’єкта права інтелекту-
альної власності. Тому в літературі існує точ-

ка зору про те, що даний договір може бути 
як відплатним, так і безвідплатним [11, с. 115;  
18, с. 638]. Водночас висловлено також пози-
цію, що розглядуваний договір, принаймні у 
сфері авторського права, завжди є відплатним 
[6, с. 111; 19, с. 164]. Окремі науковці хоч і не 
вказують безпосередньо на таку ознаку даного 
договору, як відплатність, проте констатують, 
що основним правом автора у такому договорі 
є право на винагороду [20, с. 575].

На наш погляд, договір про створення 
за замовленням і використання об’єкта пра-
ва інтелектуальної власності повинен ви-
знаватися імперативно відплатним. Участь 
у договорі про створення за замовленням і 
використання об’єкта права інтелектуальної 
власності у якості сторони фізичної особи-
творця обумовлює необхідність посиленого 
захисту його інтересів через закріплення в 
законі відповідних імперативних норм, які не 
можуть бути змінені сторонами під час укла-
дення договору. До речі, ч. 4 ст. 1112 ЦКУ 
якраз передбачає таку норму: умови догово-
ру про створення за замовленням і викорис-
тання об’єкта права інтелектуальної власнос-
ті, що обмежують право творця цього об’єкта 
на створення інших об’єктів, є нікчемними. 
Взагалі, видається, що у Цивільному кодексі 
України дане положення мало б стосуватися 
будь-яких умов розглядуваного договору, 
які погіршують становище творця порівняно 
з тим, яке передбачено актами цивільного за-
конодавства.

На відміну від ліцензійного договору та 
договору про передання майнових прав ін-
телектуальної власності, за розглядуваним 
договором завжди виникає обов’язок творця 
створити відповідний об’єкт за завданням за-
мовника. Творча праця автора чи виконавця 
має бути оплачена. Тому вважаємо правиль-
ною точку зору Е.П. Гаврилова, який вважає, 
що можливість укладення безвідплатних до-
говорів авторського замовлення, передбаче-
на законодавством, видається помилковою 
[8, с. 219-220]. 

Якщо автор бажає створити для іншої 
особи певний твір безоплатно – він вправі 
це робити, але не будучи зобов’язаним за до-
говором. Адже кожна фізична особа має пра-
во на свободу творчості (ст. 54 Конституції 
України, ст. 309 ЦКУ).

Альтернативою відносинам щодо ство-
рення за замовленням об’єкта права інтелек-
туальної власності є створення таких об’єктів 
працівником у порядку виконання служ-
бових обов’язків за трудовим договором.  
В останньому випадку автор, крім одержан-
ня заробітної плати, має право на винагороду 
від роботодавця за створення і використан-
ня службового твору (ст. 16 Закону Украї-
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ни «Про авторське право і суміжні права»).  
У разі, коли між сторонами не досягнуто 
згоди щодо розміру авторської винагороди, 
суди, обчислюючи таку винагороду, мають 
керуватися положеннями Постанови Кабі-
нету Міністрів України від 18 січня 2003 р. 
№ 72 «Про затвердження мінімальних ставок 
винагороди (роялті) за використання об’єктів 
авторського права і суміжних прав» (п.25 по-
станови Пленуму Верховного Суду України 
від 4 червня 2010 р. № 5 «Про застосування 
судами норм законодавства у справах про за-
хист авторського права і суміжних прав»). 
Якщо при цьому допускати можливість 
укладення цивільно-правового договору про 
створення за замовленням як безоплатного, 
то створюється «легальний механізм» об-
ходу роботодавцем положень законодавства 
про службові об’єкти, внаслідок чого істотно 
ущемлятимуться права автора.

Висновки

Розпоряджання майновими правами ін-
телектуальної власності, поряд з обов’язком 
щодо створення об’єкта, є конститутивним 
елементом договору про створення за замов-
ленням і використання об’єкта права інтелек-
туальної власності. У законодавстві доцільно 
передбачити, що з моменту повної сплати 
творцеві плати (винагороди) замовник набу-
ває майнові права інтелектуальної власності 
на творчий результат. При цьому договором 
може бути передбачено, що майнові права ін-
телектуальної власності на творчий резуль-
тат належать творцеві, а замовник має право 
використовувати його на умовах, визначених 
договором. Договір про створення за замов-
ленням і використання об’єкта права інте-
лектуальної власності є відплатним. Розмір 
плати (винагороди) визначається договором, 
але не може бути нижчим за мінімальні став-
ки, визначені Кабінетом Міністрів України. 
Якщо договором розмір плати не визначе-
но, або визначений у договорі розмір плати 
є меншим від мінімально встановленого, то 
автор має право на плату у розмірі мінімаль-
них ставок. Умова договору про створення за 
замовленням, яка позбавляє автора права на 
плату, повинна визнаватись нікчемною. На-
ведені положення доцільно імплементувати 
у законодавство України, внісши відповідні 
зміни до ст. 1112 ЦКУ.
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В статье исследованы проблемы правового регулирования отношений по договору о создании по 
заказу и использовании объекта права интеллектуальной собственности. Проанализированы основ-
ные права и обязанности создателя и заказчика по договору. Обоснован вывод о возмездности дан-
ного договора.

Ключевые слова: договор, создание, объект права интеллектуальной собственности, создатель, 
заказчик, использование, вознаграждение.

The problems of legal regulation of the contract for creation and using of intellectual property object are 
researched in the paper. There are analyzed the basic rights and duties of author and client according to this 
contract. Also here is made a conclusion about onerous character of the contract.

Key words: contract, creation, intellectual property object, author, client, using, payment.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДИЛЕРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Стаття присвячена дослідженню дилерської діяльності як виду підприємницької діяльності, що 
здійснюється на фінансових ринках. Виокремлюються особливості дилерської діяльності на ринку 
цінних паперів та на ринку фінансових послуг. Аналізується зміст дилерської діяльності та зміст 
первинної дилерської діяльності.

Ключові слова: фінансовий ринок, ринок цінних паперів, ринок фінансових послуг, дилер, пер-
винний дилер, дилерська діяльність. 

Постановка проблеми. Фінансовий ри-
нок регулюється нормами права та зако-
нами економіки. Дилерська діяльність на 
фінансовому ринку є підвидом дилерської 
діяльності як підприємництва, що здійсню-
ється в певній сфері – фінансовій. Будучи 
цілісним явищем, дилерська діяльність має 
свої особливості залежно від ринку, на яко-
му здійснюється така діяльність. На сьогодні 
в юридичній науці відсутній єдиний підхід 
стосовно розуміння змісту дилерської діяль-
ності. Зазначена ситуація частково поясню-
ється непослідовністю законодавця під час 
використання понять «дилер», «первинний 
дилер», «дилерська діяльність» законотвор-
чій діяльності. Використання в НПА різних 
тлумачень поняття «дилер» – як працівник 
банку [1]; як юридична особа у формі акці-
онерного товариства, товариства з додатко-
вою відповідальністю [2]; як банк [3] – уне-
можливлює вироблення єдиного наукового 
підходу стосовно даного правового явища. 
Зазначена термінологічна невідповідність 
НПА, що регулюють здійснення дилерської 
діяльності на фінансовому ринку, ще більше 
утруднює уніфікацію розуміння дилерської 
діяльності з товарним ринком, де також на-
явна дилерська діяльність. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Питанням дослідження фінансового ринку 
насамперед присвячені праці вчених еконо-
містів. Економічним аспектам фінансового 
ринку присвячені праці В.П. Ходаківської, 
О.М. Іваницької, В.М. Шелудько. Окремі 
аспекти здійснення дилерської діяльності 
на фінансовому ринку досліджували пра-
вознавці А.С. Нестеренко, О.Р. Ящищак. 

Особливості правового статусу первинних 
дилерів досліджували В.Павлов, М. Тро-
фімчук, С. Л. Лондар, В. Й. Башко. Право-
вий статус саморегулівних організацій на 
фінансовому ринку досліджували О.Р. Ящи-
щак, О.В. Кологойда. Загальнотеоретичні 
питання здійснення дилерської діяльності 
окреслювали у своїх працях В.А. Семеусов,  
Є.С. Шустерман, Р.А. Майданик, В.В. Рєзні-
кова, С.М. Бервено.

Мета статті – дослідити дилерську діяль-
ність на фінансовому ринку як складову 
частину дилерської діяльності загалом. 
Довести існування дилерства як господар-
ської діяльності, що здійснюється з метою 
отримання прибутку на різних ринках  
(фінансовому, товарному тощо).

Завдання – класифікувати фінансові 
ринки, виокремити підвиди дилерської ді-
яльності, що здійснюється на різних фінан-
сових ринках. Виділити ознаки, які харак-
терні для дилерської діяльності на кожному 
з підвидів фінансового ринку. 

Виклад основного матеріалу. Фінан-
совий ринок є складовою частиною ринку 
сучасної держави та умовою розвитку рин-
кової економіки. Більшість представників 
економічної науки в сутності поняття «фі-
нансовий ринок», насамперед, бачать саме 
економічні відносини (В.П. Ходаківська, 
О.М. Іваницька), які складаються між учас-
никами фінансових відносин. Водночас деякі 
представники економічної науки, наприклад 
В.М. Шелудько, розглядають фінансовий 
ринок як систему економічних та правових 
відносин, пов’язаних із купівлею-продажем 
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або випуском та обігом фінансових активів 
[4, с. 139]. Для даного дослідження вдалим 
є використання саме економіко-правового 
розуміння поняття «фінансовий ринок». По-
трібно зробити застереження, що, оскільки за 
своєю сутністю фінансовий ринок є економі-
ко-правовим явищем, він регулюється нор-
мами права та законами економіки.

Дилерська діяльність на фінансовому 
ринку є підвидом дилерської діяльності як 
підприємництва, що здійснюється в певній 
сфері – фінансовому ринку. У даному разі 
ми схиляємося до розуміння ринку саме як 
сукупності правовідносин, які опосередкову-
ють здійснення торгівельної діяльності. Ди-
лерська діяльність розглядається нами саме 
як сукупність активних дій суб’єкта (дилера) 
з метою отримання прибутку або досягнення 
інших економічних вигод. 

Різновидом фінансового ринку є фондо-
вий ринок (ринок цінних паперів). Ч. 1 ст. 2 
ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» 
визначає фондовий ринок (ринок цінних 
паперів) як сукупність учасників фондового 
ринку та правовідносин між ними щодо роз-
міщення, обігу та обліку цінних паперів і по-
хідних (деривативів) [2]. У цьому визначенні 
законодавець під поняттям «ринок» розуміє 
сукупність правовідносин та суб’єктний 
склад – сукупність учасників фондового 
ринку. У зазначеному законі наголошується, 
насамперед, на правовідносинах, а не місці, 
де виникають ці правовідносини. На нашу 
думку, зазначене розуміння ринку стане за-
гальноприйнятим по відношенню до всіх 
ринків (в тому числі і товарного ринку) через 
розвиток торгівлі через мережу Інтернет, де 
місце виникнення правовідносин однознач-
но визначити складно. 

Дилерська діяльність на ринку цінних 
паперів є господарсько-торговельною діяль-
ністю. Особливості здійснення дилерської 
діяльності на ринку цінних паперів є такими.

Особливий суб’єктний склад. Відповід-
но до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» торговець цін-
ними паперами може провадити дилерську 
діяльність, якщо має сплачений грошови-
ми коштами статутний капітал у розмірі не 
менш як 500 тисяч гривень. Біржовий дилер 
на фондовому ринку в Україні – це суб’єкт 
господарювання, створений у формі акціо-
нерного товариства, товариства з додатко-
вою відповідальністю, що здійснює торгівлю 
цінними паперами від свого імені, за власні 
кошти з метою інвестування в цінні папери, 
виступаючи як вигодонабувач. 

Стандартизованість угод, які уклада-
ються дилером. Відповідно до пп. 2 п. 1 По-
ложення про функціонування фондових бірж 

(далі – Положення) [5], біржовий контракт 
(договір) – договір купівлі-продажу цінних 
паперів та інших фінансових інструментів, 
який укладається між учасниками біржових 
торгів та реєструється фондовою біржею. 
Дилерська діяльність на фондовому ринку 
характеризується типовістю договорів. Сто-
рони такого договору не укладають кожного 
разу новий договір, а користуються типови-
ми для конкретної фондової біржі догово-
рами. Відповідно до пп. 2 п. 3 Положення, 
Правила фондової біржі щодо порядку орга-
нізації та проведення біржових торгів пови-
нні визначати процедуру запобігання укла-
денню нестандартних біржових контрактів. 
Нестандартні біржові контракти суперечать 
природі біржової торгівлі та дилерській ді-
яльності на фондовій біржі зокрема. Догово-
ри, які опосередковують здійснення дилер-
ської діяльності на фондовій біржі, можуть 
бути разовими, не мають характеру тривалих 
господарських зв’язків.

Особливий територіальний склад здій-
снення дилерської діяльності. Суб’єкт 
господарювання, що здійснює дилерську 
діяльність на ринку цінних паперів, не здій-
снює перевезення товару, його зберігання, 
сервісне обслуговування. Предмет, стосовно 
якого здійснюється дилерська діяльність та 
укладаються біржові угоди, – цінні папери – 
є специфічним товаром. Місцем здійснення 
дилерської діяльності можна визначити при-
міщення фондової біржі. 

Ліцензійний характер дилерської дія- 
льності на фондовій біржі. Підставою для 
здійснення дилерської діяльності на фондо-
вій біржі є отримання ліцензії Національної 
комісії із цінних паперів та фондового ринку 
(НКЦПФР). Обов’язковими умовами для 
отримання ліцензії є виконання вимог до 
статуту юридичної особи – заявника (юри-
дична особа до отримання ліцензії) в части-
ні організаційно-правової форми; наявність 
сплаченого грошовими коштами статутного 
капіталу; підтвердження кваліфікації по-
садових осіб та фахівців торговця цінними 
паперами; підтвердження стажу роботи ке-
рівників; виконання вимог до приміщення; 
виконання вимог до комп’ютерної техніки та 
програмного забезпечення, тощо. Ліцензія на 
здійснення дилерської діяльності на фондо-
вій біржі видається на платній основі і є без-
строковою [6].

Обов’язковість участі в саморегулівній 
організації (СРО) та/або об’єднанні про-
фесійних учасників ринку цінних паперів 
(ОПУ). Необхідною умовою провадження 
професійної діяльності на фондовому рин-
ку є участь у саморегулівній організації та/
або об’єднанні професійних учасників ринку 
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цінних паперів. Зазначена вимога встанов-
лена п. 1 Р. ІІ Рішення НКЦПФР № 819 від 
14.05.2013 [7]. Наявність подвійного контр-
олю за діяльністю дилерів на ринку цінних 
паперів: контроль з боку держави в особі 
НКЦПФР та контроль СРО та/або ОПУ. 
Подвійність регулювання фондового ринку 
загалом та дилерської діяльності зокрема 
випливає зі ст. 47 ЗУ «Про цінні папери та 
фондовий ринок». Законодавство України 
передбачає можливість делегування СРО 
додаткових повноважень з регулювання 
фондового ринку НКЦПФР. Зазначені від-
носини можна охарактеризувати як адмі-
ністративно-господарські. На нашу думку, 
СРО на фондовому ринку поєднують функ-
ції державного управління та функції цивіль-
но-правового механізму дії на фондовий ри-
нок. Що стосується діяльності ОПУ, то вона 
має більше координаційний характер. 

Дилерська діяльність на фондовому 
ринку може бути розділена на дилерську ді-
яльність та первинну дилерську діяльність.  
У цьому разі можна говорити про наявність 
функціонального розподілу та встановлен-
ня додаткових кваліфікаційних вимог до 
суб’єктів, які мають намір здійснювати пер-
винну дилерську діяльність. 

Відповідно до Постанови КМУ від  
14 квітня 2009 р. № 363 «Про запроваджен-
ня інституту первинних дилерів на ринку 
державних цінних паперів» [8] первинна 
дилерська діяльність на фондовому ринку –  
банківська діяльність. У цьому разі первин-
ним дилером може виступати банк, який на-
самперед здійснює дилерську діяльність на 
фондовому ринку України (відповідає вимо-
гам для здійснення дилерської діяльності на 
фондовому ринку України) та додатково від-
повідає вимогам для здійснення первинної 
дилерської діяльності. 

Стосовно важливості первинної дилер-
ської діяльності В. Павлов, М. Трофімчук за-
значають, що діяльність первинних дилерів 
є досить важливим елементом системної ор-
ганізації ринку цінних паперів, адже саме ці 
учасники ринку забезпечують фактично всю 
реалізацію цінних паперів, емітованих дер-
жавою [9, с. 34]. Особливість первинної ди-
лерської діяльності полягає саме у здійснен-
ні торгівлі цінними паперами, емітованими 
державою, на відміну від просто дилерської 
діяльності на ринку цінних паперів. 

Суб’єктний склад первинних дилерів в 
Україні представлений банками, які: 1) ма-
ють ліцензію на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку (діяльності 
з торгівлі цінними паперами); 2) сплачений 
статутний капітал, еквівалентний не менш 
як 10 мільйонів євро; 3) практичний досвід 

роботи на ринку облігацій (загальний обсяг 
торгівлі облігаціями становить не менш як 1 
млрд. гривень). За кордоном набути статус 
первинного дилера можуть і інші фінансові 
установи, які здійснюють торгівлю цінними 
паперами. Водночас наявні і додаткові вимо-
ги для фінансових установ, які мають намір 
стати первинними дилерами. 

Законодавство України не встановлює 
вимог до резидентності банку, який може на-
бути статусу первинного дилера, а також до 
джерела формування статутного капіталу та-
кого банку – приватний чи державний банк. 
Статус первинного дилера може набути і іно-
земний банк за умови відповідності вимогам, 
які ставляться до первинного дилера. Напри-
клад, за законодавством Литви вимагаєть-
ся наявність у фінансових установ певного 
кредитного рейтингу (Moody’s: А3, S&P: A-) 
для отримання статусу первинного дилера  
[10, с. 4]. Встановлення зазначених додатко-
вих вимог для первинних дилерів підтриму-
ється практикуючими юристами, діяльність 
яких пов’язана з державним регулюванням 
ринку цінних паперів. Передусім пропо-
нується закріпити в законодавстві України 
вимогу щодо міжнародного кредитного рей-
тингу стосовно саме банків-нерезидентів, які 
мають намір стати первинними дилерами 
[10, с. 8].

Під час здійснення первинної дилерської 
діяльності первинний дилер виступає пер-
шим покупцем на ринку цінних паперів, емі-
тованих державою. Первинне дилерство на 
ринку цінних паперів можна порівняти з екс-
клюзивним дилерством на товарному ринку. 
Продавець (держава) в особі органів держав-
ної влади продає цінні папери обмеженому 
колу покупців, спрямовано обмежуючи коло 
контрагентів, з якими буде укладений відпо-
відний договір відчуження товару (цінних 
паперів). 

Первинна дилерська діяльність має схо-
жість з ексклюзивним дилерством також у 
тій частині, що договір передбачає фіксовану 
кількість цінних паперів, які має викупити 
первинний дилер протягом визначеного про-
міжку часу у продавця (емітента). Відповід-
но до п. 5 Постанови КМУ № 363 первинний 
дилер зобов’язаний купувати під час розмі-
щення цінних паперів не менш як 3 % загаль-
ного обсягу їх випуску протягом кожного 
півріччя. Зазначена особливість є подібною 
до ексклюзивного дилерства, яке також може 
містити умови стосовно кількості продукції, 
яку дилер зобов’язаний придбати у поста-
чальника за певний період. Законодавство 
України, що регулює дилерську діяльність 
на фондовому ринку, не містить вимог сто-
совно періодичності укладення договорів ку-
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півлі-продажу цінних паперів, на відміну від 
здійснення первинної дилерської діяльності. 

Первинна дилерська діяльність харак-
теризується певними привілеями зі боку 
держави в обмін на зобов’язання первин-
них дилерів. Первинні дилери отримують 
виключне право на першу покупку цінних 
паперів, емітованих державою. Виступаючи 
ексклюзивними покупцями на первинному 
ринку та свого роду ексклюзивними поста-
чальниками нових емісій цінних паперів на 
вторинному ринку, первинні дилери отри-
мують дохід від різниці цін купівлі-продажу 
цінних паперів на фондовому ринку. У цьо-
му разі про ексклюзивний характер первин-
ної дилерської діяльності можна говорити 
з деякою мірою умовності. Ексклюзивний 
характер первинної дилерської діяльності 
на первинному ринку проявляється більш 
яскраво: тільки первинні дилери допущені 
до участі в аукціоні первинного розміщення 
державних цінних паперів. Що стосується 
вторинного ринку цінних паперів, власне 
продажу цінних паперів на фондовій біржі, 
то під час продажу цінних паперів на фон-
довій біржі первинні дилери конкурують із 
дилерами та іншими учасниками фондового 
ринку, які здійснюють продаж цінних папе-
рів. Однак ексклюзивний характер первин-
ної дилерської діяльності на фондовій біржі 
також має місце. Якщо взяти цінні папери з 
обмеженим строком дії, наприклад облігації 
внутрішніх державних позик України, то 
після їх погашення державою єдиним дже-
релом нових облігацій на фондовій біржі 
будуть саме первинні дилери. У свою чергу 
держава зацікавлена в первинній дилерській 
діяльності. По-перше, первинні дилери ви-
куповують емітовані державою цінні папери, 
по-друге сприяють залученню внутрішньо-
державних коштів у національній валюті, 
які є дешевшими, ніж іноземні валютні кре-
дити. Встановлюючи вимогу до мінімальної 
кількості цінних паперів, які зобов’язані ви-
купити первинні дилери протягом певного 
проміжку часу, держава гарантує собі викуп 
емітованих нею цінних паперів. 

Особливістю первинної дилерської ді-
яльності є те, що первинні дилери виступа-
ють маркетмейкерами на фондовій біржі на 
відміну від дилерів, які не зобов’язані мати 
постійні активні заявки на купівлю і про-
даж цінних паперів одночасно. Маркетмей-
кер зобов’язаний виставляти котирування 
навіть у тому разі, коли інші учасники рин-
ку цього не роблять, тобто він бере на себе 
зобов’язання постійного підтримання лік-
відності фінансового інструменту, навіть за-
знаючи збитків. Зазначена функція є дуже 
важливою, оскільки маркетмейкери підтри-

мують ринок у разі дисбалансу в бік попиту 
або пропозиції на цінні папери. Зазначений 
механізм дозволяє підтримувати ліквідність 
державних цінних паперів фактично без 
участі держави. Обов’язок первинних диле-
рів виставляти одночасно заявки на купівлю 
і продаж цінних паперів передбачений при-
мірним договором про співпрацю на ринку 
державних цінних паперів (п. 2.1.1) [11].

Оскільки держава зацікавлена в первин-
ній дилерській діяльності, вона намагається 
створювати додаткові переваги для дилерів, 
які мають намір стати первинними диле-
рами. Звільняються від оподаткування до-
ходи, отримані від інвестування в державні 
цінні папери. Деякі країни, наприклад Індія, 
Канада, США, Мексика, Фінляндія, вста-
новлюють особливі умови рефінансуван-
ня центральним банком у разі проблем з 
ліквідністю [12, с. 65]. Національний Банк 
України в періоди курсової нестабільності 
встановлював особливі умови продажу іно-
земної валюти для первинних дилерів та 
продавав облігації внутрішньодержавної по-
зики в іноземній валюті первинним дилерам  
на особливих пільгових (ексклюзивних) 
умовах [13].

Первинна дилерська діяльність є рейтин-
говою. Міністерство фінансів, відповідно до 
Примірного договору про співпрацю на рин-
ку державних цінних паперів (п. 3.2.3), має 
право в односторонньому порядку розірвати 
договір із первинним дилером, якщо обсяги 
викупу первинним дилером цінних папе-
рів за підсумками року відповідно до оцін-
ки Мінфіну виявляться найменшими серед 
первинних дилерів, тобто якщо рейтинг пер-
винного дилера буде визнано найнижчим. 
Наявність механізму, за якого первинний 
дилер, що зайняв останнє місце в щорічному 
рейтингу, може втратити статус первинного 
дилера, дозволяє говорити про тимчасовість 
статусу первинного дилера. Водночас факт 
посідання останнього місця в рейтингу пер-
винних дилерів не є обов’язковою підставою 
для розірвання договору Мінфіном. Зазна-
чене питання лишається на розсуд Мінфіна. 

На підставі зазначеного можна говорити 
про особливий статус первинного дилера на 
ринку державних цінних паперів. Первинний 
дилер виконує функції, які є виключними по 
відношенню до інших учасників ринку цін-
них паперів, такі як: виключний первинний 
викуп державних цінних паперів, виключна 
банківська діяльність, консультаційна ді-
яльність, маркетмейкерська діяльність, ре-
фінансова діяльність (тут має місце як викуп 
частини державного боргу, так і можливість 
отримання пільгових фінансових привілеїв 
від держави). 
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Станом на сьогодні існують і противники 
існування первинної дилерської діяльності в 
Україні. Практикуючі юристи та економісти 
зазначають, що інститут первинного дилер-
ства на ринку державних цінних паперів себе 
не виправдав, а створив тільки додаткові пе-
репони в торгівлі. Протягом двох останніх 
років кількість банків – первинних дилерів 
в Україні – зменшилася і станом на 23 трав-
ня 2016 року становила 13 [14]. Причинами 
зменшення кількості банків – первинних 
дилерів – є, насамперед, негативні явища в 
економіці України: девальвація гривні змен-
шила еквівалент статутних капіталів банків 
у євро (не виконується вимога до статутного 
капіталу банку – первинного дилера – в 10 
млн. євро); політика залучення іноземних 
кредитів урядом замість позичання в се-
редині країни; нестабільний випуск ОВДП 
протягом останніх років; низька дохідність 
облігацій і казначейських зобов’язань уряду 
України. Зазначені причини негативно впли-
нули на інтерес, передусім, з боку покупців 
державних цінних паперів до такої сфери 
банківської діяльності, як первинна дилер-
ська діяльність. 

Ліквідація інституту первинних диле-
рів в умовах економічної кризи, на нашу 
думку, є виправданою. На сьогоднішній 
день більшість банків-первинних дилерів 
не можуть викупити навіть обов’язковий 
мінімум цінних паперів, який передбачений 
угодою з Мінфіном. Скасування інституту 
первинних дилерів дозволить юридичним 
особам та фізичним особам за умови роботи 
через торговця цінними паперами купувати 
ОВДП безпосередньо у Мінфіну. Зазначе-
ний механізм не підвищить рівня попиту на 
державні цінні папери, він спростить поря-
док розміщення державних цінних паперів 
на фондовій біржі та механізм їх реалізації 
покупцям. Отже, діяльність первинних ди-
лерів на фондовій біржі в Україні залежить 
насамперед від економічної ситуації в дер-
жаві. Що стосується необхідності існування 
даного правового інституту сьогодні, вва-
жаємо що від нього потрібно відмовитися 
на деякий час. У разі зростання попиту на 
державні цінні папери та збільшення обігу 
цінних паперів у державі загалом інститут 
первинних дилерів є необхідним як умова 
підтримання ліквідності державних цінних 
паперів. 

Дилерська діяльність, на нашу думку, 
можлива також на ринку фінансових послуг. 
Законодавство України, яке регулює госпо-
дарську діяльність на ринку фінансових по-
слуг, серед видів фінансових послуг не зга-
дує дилерську діяльність. ЗУ «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» [15] як основний НПА, 
що регулює фінансові послуги на території 
України, не містить визначення понять «ди-
лерська діяльність» чи «дилер». Такий вид 
фінансових послуг, як залучення фінансових 
активів із зобов’язанням щодо наступного їх 
повернення з метою надання коштів у позику 
в тому числі на умовах фінансового кредиту, 
можна розглядати як дилерську діяльність 
на ринку фінансових послуг. 

Можна навести низку аргументів, які 
дають змогу стверджувати, що зазначені фі-
нансові послуги є різновидом дилерської ді-
яльності. 

1. Залучення фінансових активів з метою 
надання їх у позику (кредит) є господар-
ською діяльністю. Суб’єкт здійснення такої 
діяльності – суб’єкт господарювання. Сфера 
здійснення дилерської діяльності на ринку 
фінансових послуг – сфера суспільного ви-
робництва в розумінні ч.1 ст. 3 ГК України. 
Вартісний характер результатів такої діяль-
ності. Професійні засади здійснення такої ді-
яльності.

2. Комерційна господарська діяльність. 
Здійснюється з метою отримання прибутку 
від різниці відсоткової ставки від залучення 
фінансових активів та надання цих же фінан-
сових активів на умовах позики (кредиту). 
Фінансовим послугам притаманні ознаки ко-
мерційної господарської діяльності: здійсню-
ються на постійній основі, ризикованість, іні-
ціативність, самостійність, легальність. 

3. Зазначені фінансові послуги опосеред-
ковують економічне посередництво: дилер 
залучає фінансові активи не для власного 
споживання, а для подальшого перепродажу. 

4. Правовий титул фінансових активів – 
право власності. Дилер виступає стороною 
договору (позичальником), залучаючи ко-
шти як від резидентів, так і від нерезидентів. 
Зазначені кошти дилер використовує для на-
дання їх у власність іншим позичальникам, 
виступаючи вже як позикодавець (кредито-
давець). У цьому разі фінансова установа ви-
ступає дилером, отримуючи товар (фінансові 
активи) у власність з метою подальшого від-
чуження (перепродажу).

5. Прив’язка до території. Фінансова 
установа може залучати фінансові активи 
за кордоном з метою подальшого розповсю-
дження на території України. Постановою 
НБУ № 270 від 17.06.2004 затверджено По-
ложення про порядок отримання резиден-
тами кредитів, позик в іноземній валюті від 
нерезидентів… , яке визначає порядок реє-
страції договорів позик, отриманих від нере-
зидентів. Отримуючи позику від нерезиден-
тів в іноземній валюті, фінансові установи 
можуть надавати ці кошти в позику під біль-
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ші відсотки іншим резидентам, виступаючи 
при цьому як вигодонабувачі. 

6. Елемент дроблення партії товару. 
Отримуючи в позику фінансові активи, фі-
нансові установи дроблять ці активи та на-
дають у позику певній кількості резидентів.

На нашу думку, зазначене дає змогу 
стверджувати існування фактичної дилер-
ської діяльності фінансових установ на рин-
ку фінансових послуг. Зазначена діяльність 
має свої особливості порівняно з дилерською 
діяльністю на інших ринках. Законодавство 
України не використовує поняття «дилер-
ська діяльність» по відношенню до певних 
видів фінансових послуг. Водночас сам ме-
ханізм здійснення такої діяльності, на нашу 
думку, з погляду теорії господарського права 
може бути розглянутий як вид дилерської ді-
яльності. 

Висновки

Дилерська діяльність дуже поширена на 
фінансовому ринку. Дилерська діяльність 
на фондовому ринку є господарсько-торго-
вельною діяльністю. Дилерська діяльність 
на фондовому ринку може бути розділена на 
дилерську діяльність та первинну дилерську 
діяльність. 

Первинним дилером в Україні може ви-
ступати лише банк. Особливість первинної 
дилерської діяльності полягає у здійсненні 
торгівлі цінними паперами, емітованими дер-
жавою, на відміну від дилерської діяльності 
на ринку цінних паперів. На нашу думку, 
якщо проводити паралель між дилерством на 
товарному ринку та на ринку цінних паперів, 
то первинне дилерство на ринку цінних папе-
рів можна порівняти з ексклюзивним дилер-
ством на товарному ринку. Підтвердженням 
такої позиції, на нашу думку, є: 1) обмежене 
коло покупців (дилерів), яким постачається 
товар (цінні папери); 2) фіксація в договорі 
кількості товарів (цінних паперів), які дилер 
зобов’язаний придбати у постачальника за 
певний період; 3) особливі умови купівлі-
продажу (зменшена ціна). 

Дилерська діяльність, на нашу думку, 
можлива також на ринку фінансових послуг. 
До дилерської діяльності можна віднести 
такий вид фінансових послуг, як залучення 
фінансових активів із зобов’язанням щодо 
наступного їх повернення з метою надання 
коштів у позику в тому числі на умовах фі-
нансового кредиту. 
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Статья посвящена исследованию дилерской деятельности как вида предпринимательской дея-
тельности, осуществляемой на финансовых рынках. Выделяются особенности дилерской деятель-
ности на рынке ценных бумаг и на рынке финансовых услуг. Анализируется содержание дилерской 
деятельности и содержание первичной дилерской деятельности.

Ключевые слова: финансовый рынок, рынок ценных бумаг, рынок финансовых услуг, дилер, 
первичный дилер, дилерская деятельность.

The article investigates dealer activities as a form of business activities carried on financial markets. Dis-
tinguishes specifics of dealer activities in the securities market and the financial services market. We analyze 
the object of dealer activity and object of primary dealer activity.

Key words: financial market, securities market, dealer, primary dealer.
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Стаття присвячена теоретико-правовому аналізу підприємницької діяльності як основній фор-
мі реалізації економічних прав людини в Україні та формуванню висновків і пропозицій, спрямованих 
на вдосконалення та переосмислення доктрини господарського права та вчення про підприємництво 
в умовах євроінтеграційних процесів.
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 Ю. Сагайдак, 2016

Постановка проблеми. У Конституції 
України [1] закріплені принципи та осно-
вні засади державної політики щодо захисту 
прав та свобод людини у всіх сферах суспіль-
ного життя, у тому числі в економічній. 

Реалізація економічних прав і свобод 
людини в Україні частково деталізується в 
спеціальному нормативно-правовому акті – 
Законі України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підпри-
ємців» від 15 травня 2003 р. № 755-IV [2].

Стратегічні та тактичні кроки щодо захис-
ту та гарантій прав і свобод людини в Украї-
ні, європейські засади розбудови української 
державності закріплені у Законі України 
«Про засади внутрішньої та зовнішньої полі-
тики» від 01 липня 2010 р. № 2411-VI [3].

Відповідно до зазначених норматив-
но-правових документів, Україна перебу-
ває на шляху побудови принципів нового 
державотворення та розвитку українського 
суспільства, а отже, й правового статусу лю-
дини в Україні, реалізації її прав та свобод, 
особливо в економічній сфері. Питання реа-
лізації комплексу економічних прав людини 
та громадянина й досі є дискусійним, а тому, 
безумовно, актуальним. Особливого значен-
ня в процесі вивчення цього питання набуває 
інститут реалізації права на підприємницьку 
діяльність та необхідність оновлення й роз-
витку законодавства у сфері підприємниць-
кої діяльності.

Аналіз досліджень і публікацій. Такі ві-
домі вчені-юристи, як В. Мамутов, В. Селі-
ванов, В. Щербина, Н. Саніахметова та вче-

ні-економісти П. Верхан, А. Сміт, Д. Рікардо 
займались проблематикою розуміння еконо-
мічної та правової природи підприємництва, 
проте підприємництво як провідну форму 
реалізації економічних прав людини в Укра-
їні комплексно і системно ще не було дослі-
джено в національній науці.

Мета статті. Зважаючи на необхідність 
комплексного системного дослідження 
підприємництва як основної і провідної 
форми реалізації економічних прав люди-
ни в Україні, можемо сформулювати осно-
вні завдання: довести, що підприємницька 
діяльність є найбільш конструктивною 
формою реалізації економічних прав лю-
дини; визначити пріоритетні напрями роз-
витку форм реалізації економічних прав 
людини в контексті євроінтеграції Украї-
ни; дати загальну оцінку перспектив роз-
витку доктрини господарського та підпри-
ємницького права з метою вдосконалення 
правового регулювання підприємницьких 
відносин.

Вчення про підприємництво було запо-
чатковано відносно недавно, незважаючи на 
те, що людство давно використовує цей вид 
діяльності у повсякденному житті [4].

Охарактеризувати явище підприємни-
цтва, дослідити його всебічно, виявити фак-
тори, на які воно має вплив та які впливають 
на нього, не просто. І це пов’язано з такими 
характеристиками підприємництва, як нео-
днорідність та динамізм.



45

7/2016
Г О С П О Д А Р С Ь К Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

Слушно із цього приводу висловився 
німецький вчений П. Верхан: «Важко зна-
йти таку ж складну та неоднорідну сферу ді-
яльності, як підприємництво. У ринковому 
господарстві воно реалізується на перехресті 
економіки, політики, техніки, юриспруден-
ції, психології та етики» [5, с. 56].

Р. Кантильйон пояснював зміст підпри-
ємництва з економічної точки зору. Дослі-
джуючи такі категорії, як попит та пропози-
ція, він дійшов висновку, що невідповідність 
на ринку товарів цих категорій призводить 
до того, що деякі індивіди купують товари 
за відомою ціною, а власні продають за висо-
кою, їм поки що невідомою. Таких індивідів, 
які здійснюють вказані дії, він називав під-
приємцями, що є особливими господарюю-
чими суб’єктами [4]. 

У законодавстві України, у ст. 3 Госпо-
дарського кодексу, підприємницький суб’єкт 
названий різновидом суб’єктів господарю-
вання [6].

Такі вчені, як А. Сміт і Д. Рікардо, розгля-
дали підприємця вже як власника капіталу, 
акцентуючи увагу на такій ознаці підпри-
ємництва, як отримання прибутку (доходу)  
[7, с. 21-22].

Із подальшим розвитком концепції під-
приємництва з’явились якісно нові підходи 
до розуміння ознак підприємництва, що роз-
кривають суть цього явища. Й. Шумпетер 
разом із прибутковістю виділяє потребу в 
пануванні, владі, впливі на ситуацію завдяки 
самостійним діям. Головною особою в тако-
му розумінні стає підприємець – інноватор, 
власник капіталу [8, с. 174].

У сучасному розмінні підприємництво 
розглядається як рушійна сила економічно-
го розвитку. Тобто підприємництво – це дії, 
спрямовані на отримання результату негай-
но, а економічний розвиток – це результат 
дій [9, с. 102-105].

Підсумовуючи вищезазначене, можна 
сказати, що поняття «підприємництво» є 
ключовим в економічній теорії. Тим більш 
багатостороннім та диференційованим має 
бути підхід до розуміння цього суспільного 
явища, враховуючи вплив, який підприємни-
цтво здійснює на всі відносини в державі.

Ми розглянули економічний зміст термі-
на «підприємництво» та його природу, оскіль-
ки правове регулювання питань, пов’язаних із 
підприємницькою (господарською) діяльніс-
тю, випливає з його економічної природи.

Із права на підприємницьку діяльність 
(ст. 42 Конституції України) випливає те, що 
суб’єкт (людина, громадянин, особа без гро-
мадянства, іноземець) мають право на здій-
снення такої діяльності та можуть застосову-
вати різні форми її реалізації. 

У Цивільному кодексі України ми зна-
ходимо роз’яснення цього положення, а саме 
у ст. 50 – 54 зазначається загальний порядок 
зайняття підприємницькою діяльністю фізич-
ної особи, а у ст. 84 – 86 – здійснення підпри-
ємницької діяльності юридичними особами.

Відповідно до ст. 3 Господарського ко-
дексу України, під господарською діяльніс-
тю розуміють діяльність суб’єктів господа-
рювання у сфері суспільного виробництва, 
спрямовану на виготовлення та реалізацію 
продукції, виконання робіт чи надання по-
слуг вартісного характеру, що мають цінову 
визначеність. 

У нормах Податкового кодексу України 
також визначається поняття господарської 
діяльності. Відповідно до п. 14.1.36 Подат-
кового кодексу України, господарська ді-
яльність – це діяльність особи, що пов’язана 
з виробництвом (виготовленням) та/або ре-
алізацією товарів, виконанням робіт, надан-
ням послуг, спрямована на отримання дохо-
ду і здійснюється такою особою самостійно 
та/або через свої відокремлені підрозділи, а 
також через будь-яку іншу особу, що діє на 
користь першої особи, зокрема за договора-
ми комісії, дорученнями та агентськими до-
говорами.

Нормативно-правовий аналіз визначень 
господарської діяльності дає змогу зробити 
висновок, що хоча ці визначення й не є іден-
тичними, але змістовно вони є схожими.

Продовжуючи характеристику правової 
сутності змісту легалізації суб’єктів підпри-
ємницької діяльності, треба зазначити, що 
господарська діяльність, що здійснюється 
для досягнення економічних і соціальних 
результатів та з метою отримання при-
бутку, є підприємництвом, а суб’єкти під-
приємництва називаються підприємцями  
(ст. 3 Господарського кодексу України). Гос-
подарська діяльність може здійснюватись і 
без мети одержання прибутку (некомерційна 
господарська діяльність) [6]. Тобто із цього 
випливає висновок, що господарська діяль-
ність може бути як підприємництвом, так і не 
підприємництвом. Отже ключовим розмеж-
уванням підприємництва і не підприємни-
цтва є отримання прибутку як головної мети 
діяльності. Непідприємницька господарська 
діяльність нормативно визначається як не-
комерційна. Основні засади правового регу-
лювання некомерційної діяльності містяться 
у главі 5 Господарського кодексу України, а 
комерційної (підприємницької) – у главі 4 
Господарського кодексу України. 

Отже, підприємницька діяльність є ви-
дом діяльності господарської.

Що стосується наукових положень, то 
більшість науковців використовує у своїх 



46

7/2016
Г О С П О Д А Р С Ь К Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

роботах нормативне визначення господар-
ської діяльності та підприємницької діяль-
ності. Серед них А. С. Васильєв, О. П. Под- 
церковний [10, с. 10-17], В. С. Щербина  
[11, с. 71, 415, 416], Н. А. Саніахметова  
[12, с. 6], О. М. Вінник [13].

В. К. Мамутов зазначає, що господарська 
діяльність може мати різний характер: може 
бути основною чи додатковою, може бути 
побутовою чи виробничою, тому розрізнять 
ознаки господарської діяльності, які відріз-
няють її від інших видів суспільної діяльнос-
ті [14, с. 12].

Отже, господарська діяльність є понят-
тям ширшим, і, саме характеризуючи госпо-
дарську діяльність, ми можемо характери-
зувати і підприємницьку діяльність. Ці два 
поняття співвідносяться між собою як ціле і 
частина. 

Підприємницька діяльність, як і госпо-
дарська, теж має свої ознаки, які й визнача-
ють її характер.

Треба зазначити, що в юридичній літера-
турі підприємницька діяльність розглядаєть-
ся більше з позиції її відмінностей від інших 
видів діяльності, а увага приділяється не мо-
тивам та засобам, а формам та ознакам такої 
діяльності.

Так, В. М. Селіванов визначає найбільшу 
кількість ознак підприємництва: економічна 
самостійність; автономна воля суб’єкта; іні-
ціативність; творчий новаторський характер; 
систематичність; ризикованість; повна май-
нова відповідальність; мета такої діяльності – 
отримання прибутку; правомірність [15, с. 8].

Існують й інші думки, згідно з якими 
кількість та найменування ознак не такі роз-
галужені, але дуже схожі і які передбачають 
такий комплекс характеристик, яким на су-
часному етапі розвитку ринкових відносин 
має відповідати суб’єкт, що займається чи 
має бажання займатися підприємництвом.

Так, Н. О. Саніахметова робить акцент 
на ознаках підприємництва, таких як право-
мірність, систематичність, спрямованість на 
одержання прибутку, ризиковий характер 
[12].

В. Ф. Попондуполо вважає, що підпри-
ємницька діяльність – це сукупність право-
мірних дій, які здійснюються професійно, 
систематично і на власний ризик особою, за-
реєстрованою як підприємець, з метою одер-
жання прибутку [16, с. 20].

В. Л. Мусіяка визначає підприємництво 
як незаборонену законом ініціативну, сис-
тематичну діяльність приватних осіб (під-
приємців) і юридичних осіб, що базується на 
приватній або будь-якій іншій формі влас-
ності, спрямовану на отримання прибутку 
від виробництва товарів, виконання робіт та 

надання послуг, здійснювану на власний ри-
зик і під свою відповідальність [17, с. 5].

При всьому розмаїтті наукових думок 
щодо правової природи підприємництва 
можна виділити сукупність основних ознак, 
на яких базується підприємницька діяль-
ність, що й відрізняє її від іншої діяльності: 
вольовий характер, ініціативність, система-
тичність, правомірність, ризик та спрямова-
ність на отримання прибутку.

Окрім наукових визначень «підприєм-
ництва», треба брати до уваги й нормативне 
визначення, що розкриває юридичний зміст 
цього поняття. У ст. 42 Господарського ко-
дексу України підприємництво визначається 
як самостійна, ініціативна, систематична, на 
власний ризик господарська діяльність, що 
здійснюється суб’єктами господарювання 
(підприємцями) з метою досягнення еконо-
мічних і соціальних результатів та одержан-
ня прибутку.

У ст. 42 Господарського кодексу України 
підприємництво визначається як вид госпо-
дарської діяльності.

Проте не варто обмежуватись лише зако-
нодавчою дефініцію, необхідно розробляти 
нову, перспективну та дієву модель правово-
го регулювання підприємницької діяльності, 
що є особливо важливим в контексті євроін-
теграції України. 

У науці ж існує серйозна розбіжність у 
підходах щодо правового регулювання під-
приємницької діяльності з точки зору розви-
тку господарського права.

Серед основних історичних теорій роз-
витку господарського права вчені виділяють 
п’ять [18, с. 16–23]: 1) Концепція «двосектор-
ного права» – визначила провідну роль адмі-
ністративно-господарського права у регулю-
ванні соціалістичної економіки (Г. І. Стучка) 
; 2) Довоєнна концепція, що з’явилась на 
противагу двосекторній та об’єднала у пред-
меті правового регулювання господарсько-
го права відносини як між соціалістични-
ми організаціями, так і між громадянами  
(Л. Я. Гінзбург., Є. Б. Пашуканіс) ; 3) Концепція 
«господарсько-адміністративного права» –  
виділяла господарсько-адміністративне 
право в особливу підгалузь права і заклала 
підґрунтя для дослідження адміністратив-
но-правового регулювання господарських 
відносин (С. Н. Братусь, С. С. Алексєєв); 
4) Концепція комплексної галузі, що вихо-
дила із розмежування галузей на основні та 
комплексні (Ю. К. Толстой , М. Д. Шарго-
родський, О. С. Иоффе) ; 5) «Післявоєнна 
концепція господарського права» (В. В. Лап-
тєв, В. К. Мамутов, Г. М. Свердлов, В. С. Та-
девосян) , що стверджувала необхідність ви-
окремлення господарського права в окрему 
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галузь права, предметом регулювання якої 
є специфічні горизонтальні та вертикальні 
суспільні відносини, що виникають у сфері 
господарювання.

Так, учений В. К. Мамутов, визнаючи іс-
нування такої галузі права, як господарське 
[19, с. 9], не ігнорує підприємництво як юри-
дичну категорію. Він зазначає, що підприєм-
ництво – це діяльність людини щодо органі-
зації виробництва [19, с. 13].

Такий погляд на підприємництво – як на 
складову господарської діяльності – є най-
поширенішим (В. К. Мамутов, В. С. Мар- 
тем’янов, Н. І. Клейн, В. В. Лаптєв) [19; 20, с. 48;  
21, c. 11; 22].

На нашу ж думку, найбільш вдалою та 
актуальною на сьогодні є концепція, де гос-
подарське право є комплексною самостійною 
галуззю, а норми права, що регулюють під-
приємницькі відносини, можна визначити як 
інститут господарського права. Хоча в май-
бутньому буде назрівати автономізація під-
приємницького права в окрему галузь права 
під назвою «комерційне» або «торгове» пра-
во (відповідно до європейської традиції пра-
вового регулювання даних відносин).

Важливим у контексті форм реалізації 
економічних прав людини видається вивчен-
ня «правового статусу суб’єкта господарю-
вання».

Як відомо, діяльність суб’єктів підпри-
ємництва виражається в свободі самої діяль-
ності, у виборі її форм, видів та вільному роз-
порядженні прибутком тощо.

Таким чином, людина є вільною від при-
роди і наділена «природними правами». 
Коли ж людина отримує певний правовий 
статус у суспільстві, починає відігравати в 
ньому нову роль, наприклад набуває статусу 
підприємця, то, відповідно до статусу, вона 
вже має спеціальні права та обов’язки та має 
діяти за правилами, що встановлені держа-
вою.

Ю. А. Тихомиров розрізняє такі кате-
горії правових статусів: 1) по відношенню 
до людей: а) конституційний; б) загальний;  
в) спеціальний; 2) по відношенню до соці-
альних спільнот; 3) у сфері економічних від-
носин [24, с. 19]. У теорії конституційного 
права України сформувався свій підхід до 
категорій правового статусу: 1) загальний;  
2) спеціальний, або родовий, статус окремих 
категорій громадян; 3) індивідуальний статус; 
4) статус іноземців, осіб без громадянства, 
осіб із подвійним громадянством; 5) галузеві 
правові статуси [25, с. 117].

За поданою класифікацією економічні 
права, до яких належить і право на підприєм-
ницьку діяльність, належать до спеціального 
статусу.

Із дослідження науково-практичних під-
ходів до визначення поняття «правовий ста-
тус» можна зробити висновок, що запорукою 
реалізації правового статусу людини у сфері 
підприємницької діяльності є самостійність 
та вільне волевиявлення, спрямоване на до-
сягнення майнових та немайнових інтересів. 
Але такий правовий статус має свої межі – не 
має зашкоджувати або нівелювати права ін-
ших суб’єктів. 

Виходячи із загального розуміння понят-
тя «правовий статус», можна сформулювати 
й поняття «правовий статус суб’єкта під-
приємництва». «Правовий статус суб’єкта 
підприємництва» – комплекс прав, свобод 
та обов’язків, якими наділяється суб’єкт під-
приємницької діяльності після офіційної 
процедури легалізації його діяльності [23]. 

Висновки

Отже, на підставі аналізу наукових по-
ложень та законодавства України можна 
зробити такі висновки щодо визначеної мети 
наукового дослідження:

1) здійснення господарської діяльності 
є найбільш конструктивною та перспектив-
ною формою реалізації економічних прав 
людини, що прямо впливає на її правовий 
статус, надаючи йому спеціальних рис;

2) підприємницька діяльність має не-
абияке позитивне значення для розвитку 
особистості, суспільства та держави, тому 
розвиток і підтримка господарської (під-
приємницької) діяльності людини має стати 
пріоритетним напрямом діяльності України 
в найближчі 5 років, особливо в контексті єв-
роінтеграції;

3) розробка теорії підприємницького 
права (комерційного, торгового права) 
вже назріла і є пріоритетним напрямом 
наукових досліджень у сфері юридичних 
наук.

Список використаних джерел:

1. Конституція України : Закон від 28 червня 
1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради 
України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців : Закон України від  
15 травня 2003 р. № 755-IV // Відомості Верховної 
Ради України. – 2003. – № 31. – Ст. 263. 

3. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : 
Закон України від від 01 липня 2010 р. № 2411-VI //  
Відомості Верховної Ради України. – 2010. –  
№ 40. – Ст. 527.

4. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспек-
тиве / М. Блауг ; [пер. с англ.]. – 4-е изд. – М. : Дело, 
1994. – 720 с.

5. Верхан П. Х. Підприємець. Його економічна 
функція та суспільно-політична відповідальність / 
П. Х. Верхан. – К. : Юрінком, 1994. – 60 с.



48

7/2016
Г О С П О Д А Р С Ь К Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

6. Господарський кодекс України // Відомості 
Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20,  
№ 21–22. – Ст. 144.

7. Предпринимательство в конце XX века / 
[Дынкин А. А., Стерлин А. Р., Тулин А. Р. и др.]. – М. :  
Наука, 1992. – 312 с.

8. Шумпетер Й. Теория экономического разви-
тия / Й. Шумпетер ; [пер. с нем.]. – М. : Прогресс, 
1982. – 455 с.

9. Шульженко Ф. П. Соціально-правова держава: 
сутність, проблеми політичної модернізації : дис. ...  
доктора юрид. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інсти-
тути та процеси (політичні науки)» / Шульженко 
Федір Пилипович. – К., 2009. – 412 с.

10. Хозяйственное право Украины : учебник / 
под ред. А. С. Васильева, О. П. Подцерковного. – 
Харьков : Одиссей, 2005. – 464 с.

11. Щербина В. С. Господарське право : підручник /  
Щербина В. С. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

12. Господарське право України : навчальний по-
сібник / за заг. ред. Н. О. Саніахметової. – Харків : 
Одіссей, 2005. – 608 с.

13. Вінник О. М. Господарське право : курс лек-
цій / О. М. Вінник. – К. : Атіка, 2004. – 624 с.

14. Науково-практичний коментар Господар-
ського кодексу України / [Знаменський Г. Л., Хаху-
лін В. В., Щербина В. С. та ін.] ; за заг. ред. В. К. Ма-
мутова. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Селіванов В. Концептуальні засади Кодексу 
про підприємництво України / В. Селіванов // Право 
України. – 1995. – № 2. – С. 3–12.

16. Попондуполо В. Ф. Правовой режим пред-
принимательства / В. Ф. Попондуполо. – СПб. : Изд-
во С.-Петербург. ун-та, 1994. – 208 с.

17. Мусияка В. Л. Правовые основы предприни-
мательской деятельности / В. Л. Мусияка. – Харьков :  
Бизнес-информ, 1995. – 88 с.

18. Хозяйственное право / отв. ред. В. П. Гри-
банов, О. А. Красавчиков. – М. : Юрид. лит., 1977. –  
357 с.

19. Мамутов В. К. Хозяйственное право / Маму-
тов В. К. – К. : Юринком Интер, 2002. – 906 c.

20. Лаптев В. В. О предпринимательском законо-
дательстве / В. В. Лаптев // Государство и право. – 
1995. – № 5. – С. 49–52.

21. Предпринимательское право / под ред.  
Н. И. Клейна. – М. : Юрид. лит., 1993. – 480 с.

22. Мартемьянов В. С. Хозяйственное право : 
курс лекций : в 2-х т. / Мартемьянов В. С. – М. : БЕК, 
1994–1994. – Т. 1: Общие положенния. – 312 с.

23. Сагайдак Ю.В. Адміністративно-правові за-
сади легалізації суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті в Україні : дис.. …канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
«Адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право» / Сагайдак Юлія Вікторівна. – 
К., 2012. – 228 с. 

24. Тихомиров Ю. А. Российское гуманитарное 
право : учебное пособие для вузов / Ю. А. Тихоми-
ров. – М. : ПРИОР, 1998. – 303 с.

25. Конституційне право України : підручник для 
студ. ВНЗ / за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. –  
К. : Ін Юре, 2002. – 544 с.

Статья посвящена теоретико-правовому анализу предпринимательской деятельности как при-
оритетной форме реализации экономических прав человека в Украине, а также формированию выво-
дов и предложений, направленных на совершенствование и переосмысление доктрины хозяйственного 
права и учения о предпринимательстве в условиях интеграционных процессов в Украине.

Ключевые слова: экономические права человека, реализация экономических прав человека, 
правовой статус человека, предпринимательская деятельность, правовой статус предпринимателя, 
учение о предпринимательстве, признаки предпринимательской деятельности, хозяйственная дея-
тельность, хозяйственное право, предпринимательское право, коммерческое право, торговое право, 
евроинтеграция, рыночная экономика.

The article is devoted to theoretical and legal analysis of entrepreneurial activity as the form of priority 
economic realization of human rights in Ukraine and analysis of the legal status of the entrepreneur, forming 
conclusions and proposals aimed at improving and rethinking the doctrine of economic law and theory of 
entrepreneurship in terms of European integration processes.

Key words: economic rights, implementation of economic rights, legal status of a person, business 
activities, legal status of the entrepreneur, teaching of entrepreneurship, characteristics of entrepreneurial 
activity, business activity, commercial law, enterprise law, commercial law, commercial law, European 
integration, market economy.



49

7/2016
Г О С П О Д А Р С Ь К Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

УДК 342.97: 65.01

Руслан Скриньковський,
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки 
підприємств та інформаційних технологій 
Львівського університету бізнесу та права

Антон Чубенко,
докт. юрид. наук, професор,
директор Державного навчального закладу 
післядипломної освіти “Навчально-методичний 
центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
спеціалістів з питань фінансового моніторингу 
в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”

ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

У статті представлено концептуальні засади діагностики конкурентного потенціалу підприєм-
ства на засадах бізнес-індикаторів з метою вирішення проблем правового регулювання захисту еко-
номічної конкуренції. Розкрито ключові прикладні аспекти юридичної відповідальності підприємства 
за порушення українського законодавства про захист економічної конкуренції.

Ключові слова: підприємство, конкурентний потенціал, економічна діагностика, правове ре-
гулювання захисту економічної конкуренції, юридична відповідальність, очікувана корисність від 
злочину.

 Р. Скриньковський, А. Чубенко, 2016

Постановка проблеми. Реалії сьогоден-
ня засвідчують, що невід’ємною складником 
розвитку вітчизняних підприємств є зрос-
тання рівня їхнього конкурентного потенці-
алу з урахуванням ефективного правового 
регулювання захисту економічної конкурен-
ції, зокрема, в контексті проведення еконо-
мічних реформ в Україні. Це зумовило вибір 
теми та актуальність наукової роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий науковий внесок у формування, 
оцінювання та розвиток конкурентного по-
тенціалу підприємства зробили такі вчені-
економісти, як І.В. Балабанова, А.В. Гриньов, 
О.С. Другова, Н.П. Карачина, І.М. Кирчата, 
О.О. Коковіхіна, Т.В. Смелянець, Р.А. Тол-
пежников, Л.А. Янковська та ін. [1–8]. Вод-
ночас прикладні аспекти відповідальності за 
порушення законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції розглядаються у працях 
таких учених-юристів: О.О. Бакалінської, 
Є.Ф. Бобонича, Н.М. Корчак, І.А. Шуміло 
та ін. [9–13]; регулюються нормами націо-
нальної нормативно-правової бази, зокрема 
Законом України «Про захист економічної 

конкуренції» [14], Законом України «Про за-
хист від недобросовісної конкуренції» [15], 
Законом України «Про Антимонопольний 
комітет України» [16] тощо.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, як свідчать ре-
зультати аналізу наукових праць [1–13] та 
вітчизняного законодавства (законодавчих 
і нормативно-правових актів) за проблемою 
[14–16], нині залишаються проблемні питан-
ня діагностики конкурентного потенціалу 
підприємства та відповідальності за пору-
шення законодавства про захист економічної 
конкуренції.

Метою наукової роботи є формування та 
розвиток теоретико-методологічних та ме-
тодичних засад діагностики конкурентно-
го потенціалу підприємства з урахуванням 
відповідальності за порушення законодав-
ства про захист економічної конкуренції.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
З огляду на результати аналізу публікацій та 
практичних матеріалів різних авторів за про-
блемою [1–8], виникає гостра необхідність 
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в уточненні сутності економічної категорії  
(поняття) «конкурентний потенціал підпри-
ємства».

Так, І.М. Кирчата [1] вважає, що під кон-
курентним потенціалом підприємства слід 
розуміти систематизований комплекс від-
повідних узгоджених між собою ресурсів та 
можливостей внутрішнього середовища під-
приємства, який спрямований на формуван-
ня конкурентних переваг за умов постійної 
зміни зовнішнього середовища і обмеженості 
ресурсів з метою досягнення конкурентних 
цілей та їх раціонального використання в 
подальшому задля забезпечення високого 
конкурентного статусу підприємства [1]. 
Водночас І.В. Балабанова [2] стверджує, що 
конкурентний потенціал підприємства – це 
певна сукупність внутрішніх та зовнішніх 
можливостей підприємства відповідно до 
середовища його функціонування, за резуль-
татами реалізації яких підприємство (суб’єкт 
господарювання) формує конкурентні пе-
реваги та забезпечує собі стійку позицію на 
ринку серед підприємств-конкурентів [2]. 
Натомість О.О. Коковіхіна [3] розглядає 
конкурентний потенціал підприємства як 
набір ресурсів та можливостей підприємства, 
що забезпечують набуття ним конкурентних 
переваг за умов частих змін зовнішнього се-
редовища та сприяють досягненню поставле-
ної мети задля підвищення рівня конкурен-
тоспроможності на ринку [3].

Поряд із тим результати вивчення праці 
науковців [4] вказують на те, що під конку-
рентним потенціалом підприємства також 
треба розуміти оцінку можливостей підпри-
ємства стосовно нагромадження ним ресур-
сів за певний проміжок часу, потрібних для 
створення конкурентних переваг [4, с. 149].

Т.В. Смелянець [5] дотримується думки, 
що конкурентний потенціал підприємства 
являє собою потенційну можливість підпри-
ємства розробляти, виробляти та реалізову-
вати продукцію, що є конкурентоздатною на 
ринку [5].

Що стосується класифікації, то конку-
рентний потенціал підприємства доціль-
но поділяти за [6, с. 24] (О.С. Другова):  
1) складністю формування (за рахунок ре-
сурсів; за рахунок здійснення певних видів 
діяльності); 2) цілями формування (забез-
печує функціонування підприємства; забез-
печує розвиток підприємства; забезпечує ви-
живання підприємства); 3) цілями реалізації 
(забезпечує досягнення поточних цілей; за-
безпечує досягнення стратегічних цілей);  
4) стійкістю конкурентних переваг (базуєть-
ся на стійких конкурентних перевагах; базу-
ється на нестійких конкурентних перевагах); 
5) рівнем реалізації (реалізований конку-

рентний потенціал; перспективний конку-
рентний потенціал).

Крім того, у літературному джерелі [1] 
зазначено, що конкурентний потенціал під-
приємства – це сукупність таких потенціа-
лів: виробничого, управлінського, трудового, 
маркетингового, інформаційного, фінансово-
економічного та інноваційного [1].

У цьому контексті І.В. Балабанова [2] ви-
окремлює такі види потенціалів у структурі 
конкурентного потенціалу підприємства, 
а саме: потенціал конкурентного оточен-
ня підприємства; потенціал інформаційних 
технологій підприємства; потенціал соці-
ально-економічних можливостей підприєм-
ства; потенціал інноваційних можливос-
тей підприємства; потенціал конкурентної 
стратегічної спрямованості підприємства; 
потенціал конкурентного інструментарію 
підприємства; потенціал конкурентного рей-
тингу підприємства.

Н.П. Карачина [7] акцентує увагу на тому, 
що складниками формування конкурентно-
го потенціалу підприємства є виробничий, 
управлінський, кадровий, маркетинговий, 
фінансовий та інформаційно-інноваційний 
потенціали [7, с. 169]. Водночас О.О. Кокові-
хіна [3] вважає, що конкурентний потенціал 
підприємства необхідно аналізувати з пози-
ції поєднання ресурсного та управлінського 
потенціалів [3].

Беручи до уваги зазначене, О.С. Друго-
ва [6] пропонує розглядати (досліджувати) 
конкурентний потенціал підприємства, ви-
ходячи з таких позицій: функціональної 
(можливості, здатності та конкурентної 
сили); ресурсної (ресурсів, джерел, засобів 
та запасів); структурної (сукупності компо-
нентів, складових частин терміну «потенці-
ал»); результативної (кількості конкурент-
них переваг, кількості цілей, що досягнуті)  
[6, с. 20]. Окрім того, науковець [6] зазна-
чає, що оцінювання конкурентного потен-
ціалу підприємства доцільно проводити за 
такими основними видами потенціалів (які 
у сукупності формують конкурентний по-
тенціал) [6, с. 45]: 1) фінансовий потенціал 
(розраховується за: рівнем ефективності ви-
користання фінансових ресурсів; дохідністю 
підприємства; податковими навантажен-
нями; рівнем наявних фінансових ресурсів 
тощо); 2) виробничий потенціал (обчислю-
ється за: рівнем виробничих потужностей; 
валовим обсягом виробництва; кількістю 
та рівнем використання основних засобів);  
3) трудовий потенціал (визначається за: 
рівнем кваліфікації та рівнем відповідності 
працівників вимогам виробництва; продук-
тивністю праці; чисельністю працівників); 
4) збутовий потенціал (характеризується: 
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ринковою часткою підприємства; рівнем від-
повідності торговельної марки підприємства 
вимогам конкурентного ринку); 5) управлін-
ський потенціал (відображає: структуру управ-
ління підприємством; систему документообі-
гу; рівень ефективності системи управління; 
швидкість реагування системи управління).

Поряд із тим у науковій праці проф.  
А.В. Гриньова [8] зазначено, що до основних 
(ключових) принципів формування конку-
рентного потенціалу підприємства доцільно 
зараховувати [8, с. 57]: принцип системного 
підходу (передбачає оцінювання всіх елемен-
тів та процесів системи управління на основі 
іх взаємодії, а також під впливом внутрішніх 
і зовнішніх чинників); принцип комплек-
сного рішення (забезпечує досягнення під-
приємством балансу та пропорційності його 
ресурсних можливостей); принцип інтегру-
вання і синергетики.

У свою чергу, діагностика конкурентного 
потенціалу підприємства передбачає [8, с. 56] 
(А.В. Гриньов): 1) аналіз елементів потенціа-
лу, під якими слід вважати фінансово-еконо-
мічні, виробничо-технологічні, маркетингові, 
інтелектуальні та трудові можливості підпри-
ємства; 2) проведення кількісної та якісної 
оцінки елементів потенціалу; 3) визначення 
взаємозв’язків між елементами потенціалу.

На підставі виконаних досліджень, а та-
кож враховуючи інформацію у наукових 
джерелах [1–8; 17] встановлено, що: 1) діа-
гностика конкурентного потенціалу підпри-
ємства – це процес ідентифікування, аналі-
зування та оцінювання рівня конкурентних 
можливостей підприємства за відповідними 
бізнес-індикаторами з метою формуван-
ня його конкурентних переваг, визначення 
якісно нового рівня розвитку та формування 
перспектив діяльності підприємства з ура-
хуванням наслідків за порушення законо-
давства про захист економічної конкуренції;  
2) ключовими бізнес-індикаторами систе-
ми конкурентного потенціалу підприємства 
є [17]: рівень (або інтегральний індикатор) 
фінансового потенціалу; рівень виробничого 
потенціалу; рівень трудового потенціалу; рі-
вень соціально-економічного потенціалу; рі-
вень інноваційно-інвестиційного потенціалу; 
рівень інформаційного потенціалу.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що 
результати дослідження доцільно викорис-
тати для вирішення проблем правового ре-
гулювання захисту економічної конкуренції, 
особливо в умовах проведення економічних 
реформ в Україні.

Що стосується відповідальності за пору-
шення законодавства про захист економічної 
конкуренції, то під нею слід розуміти право-
відносини у сфері охорони, що виникають 

між органом державної влади та порушни-
ком правил з метою застосування до суб’єкта 
антиконкурентного правопорушення певних 
примусових штрафних санкцій у визначено-
му процесуальному порядку [9].

Так, О.О. Бакалінська [10] зазначає, що на 
сьогодні порушення у сфері конкуренції чітко 
розподіляються на дві групи – монополістич-
ні порушення та недобросовісна конкуренція 
[10]. На думку Н.М. Корчак [11], ключовими 
видами становлення юридичної відповідаль-
ності у сфері захисту економічної конкуренції 
є етапи: виникнення відповідальності, її кон-
кретизації та здійснення [11, с. 49].

Варто зауважити, що захист прав 
суб’єктів господарювання (підприємств), що 
функціонують в умовах економічної конку-
ренції, можна здійснювати як у судовій, так 
і позасудовій формах [12, с. 73].

Виходячи із зазначеного, Є.Ф. Бобонич 
у власній науковій праці [13], ґрунтуючись 
на дослідженнях вітчизняного та зарубіж-
ного законодавства, доводить, що в Украї-
ні необхідно запровадити програму, яка би 
дозволяла звільнення від відповідальності 
за порушення законодавства у сфері еконо-
мічної конкуренції. Основа ідея цієї програ-
ми полягає у добровільному інформуванні 
суб’єктами господарювання органів Антимо-
нопольного комітету України (далі – АМКУ) 
про випадки правопорушень [13].

Так, згідно зі ст. 50 «Порушення законо-
давства про захист економічної конкуренції» 
Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» [14] (далі – Закон України від 
11.01.2001 № 2210-ІІІ), основними (ключо-
вими) порушеннями законодавства у сфері 
захисту економічної конкуренції є [14]:

– антиконкурентні дії, що є узгодженими;
– зловживання домінуючим (монополь-

ним) становищем на ринку;
– антиконкурентні дії органів державної 

влади, органів адміністративно-господар-
ського управління та контролю, органів міс-
цевого самоврядування;

– невиконання рішень чи попередніх рі-
шень органів АМКУ чи їх виконання не у 
повному обсязі;

– здійснення суб’єктами господарювання 
(учасниками узгоджених дій) таких дій, що 
заборонені ч. 5 ст. 10 «Узгоджені дії, які мо-
жуть бути дозволені» цього закону;

– здійснення делегування повноважень 
органами державної влади чи органами міс-
цевого самоврядування у випадках, що забо-
ронені згідно зі ст. 16 «Заборона делегування 
повноважень органів влади та органів місце-
вого самоврядування» цього закону;

– вчинення дій, що заборонені згідно зі 
ст. 17 «Заборона схилення до порушень зако-
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нодавства про захист економічної конкурен-
ції та їх легітимації» цього закону;

– здійснення обмежувальної чи дис-
кримінаційної діяльності, яка заборонена 
згідно з ч. 2. ст. 18 «Обмежувальна діяль-
ність суб’єктів господарювання, об’єднань»,  
ст. 19 «Неправомірне використання 
суб’єктом господарювання ринкового стано-
вища», ст. 20 «Дискримінація конкурентів 
суб’єктами господарювання» цього закону;

– здійснення обмежувальної діяльності 
згідно з ч. 1 ст. 21 «Обмежувальна діяльність 
об’єднань» цього закону;

– недодержання умов, що передбачені  
п. 2 ч. 3 ст. 22 «Концентрація суб’єктів госпо-
дарювання» цього закону;

– порушення положень установчих доку-
ментів суб’єкта господарювання, який ство-
рено за результатами концентрації, якщо 
такий випадок не призводить до обмеження 
конкуренції, що погоджені органами АМКУ;

– здійснення концентрації без отримано-
го на те відповідного дозволу органів АМКУ 
у разі, коли наявність такого дозволу є по-
трібною;

– неподання інформації органам АМКУ 
чи їх територіальним відділенням в установ-
лені строки цими органами чи іншими нор-
мативно-правовими актами;

– подання інформації у неповному обсязі 
органам АМКУ чи їх територіальним відді-
ленням в установлені строки цими органами 
чи іншими нормативно-правовими актами;

– подання недостовірної інформації ор-
ганам АМКУ чи їх територіальним відділен-
ням в установлені строки цими органами чи 
іншими нормативно-правовими актами;

– створення перешкод у проведенні пере-
вірок, огляду, вилучення або накладення аре-
шту на майно, документи, предмети або носії 
інформації працівниками органів АМКУ чи 
органами територіального відділення;

– надання рекомендацій суб’єктами гос-
подарювання, їх об’єднаннями, органами дер-
жавної влади, які схиляються до вчинення чи 
сприяють вчиненню правопорушень законо-
давства про захист економічної конкуренції;

– здійснення обмежень у господарській 
діяльності суб’єкта господарювання внаслі-
док того, що він звернувся до органів АМКУ 
чи їх територіальних органів про вчинене 
правопорушення законодавства про захист 
економічної конкуренції;

– невиконання учасниками узгоджених 
дій чи концентрації вимог та зобов’язань, які 
обумовлені у рішеннях про надання дозволу 
на здійснення узгоджених дій чи концентрації;

– здійснення обмежувальної діяльності, 
яка заборонена згідно зі ст. 21 «Обмежуваль-
на діяльність об’єднань» цього закону.

Поряд із тим, відповідно до ст. 51 «Види 
відповідальності» Закону України від 
11.01.2001 № 2210-ІІІ [14], суб’єкти госпо-
дарювання, що вчинили правопорушення у 
сфері захисту економічної конкуренції, не-
суть відповідальність, що встановлена цим 
законом.

На винних (об’єднання чи суб’єктів гос-
подарювання, зокрема юридичних осіб, фі-
зичних осіб або їх групи) можуть наклада-
тися штрафи органами АМКУ (ч. 1 ст. 52 
«Штрафи» Закону України від 11.01.2001  
№ 2210-ІІІ [14]).

У разі, коли суб’єкти господарювання 
зловживають монопольним становищем на 
ринку, до них може застосовуватись при-
мусовий поділ за рішенням органів АМКУ  
(ч. 1 ст. 53 «Примусовий поділ» Закону 
України від 11.01.2001 № 2210-ІІІ [14])

Згідно зі ст. 54 «Адміністративна відпові-
дальність посадових осіб та інших працівни-
ків суб’єктів господарювання, органів влади, 
органів місцевого самоврядування, органів 
адміністративно-господарського управління 
та контролю» Закону України від 11.01.2001 
№ 2210-ІІІ [14], винні особи, що здійсни-
ли правопорушення у сфері захисту еконо-
мічної конкуренції, несуть адміністративну 
відповідальність. Окрім того, як засвідчує 
ст. 55 «Відшкодування шкоди», особи, яким 
завдали шкоду внаслідок порушення законо-
давства про захист економічної конкуренції, 
мають право звернутися до господарського 
суду із заявою про відшкодування завданої 
шкоди [14].

Щодо недобросовісної конкуренції, то 
згідно зі ст. 20 «Види відповідальності» За-
кону України «Про захист від недобросовіс-
ної конкуренції» [15] винні особи за вчинен-
ня дій, що визначаються як недобросовісна 
конкуренція (дії, що суперечать торговим 
чи іншим чесним звичаям у господарській 
діяльності (ст. 1 «Недобросовісна конкурен-
ція»)), несуть відповідальність, передбачену 
цим законом. Окрім того, на підставі вчинен-
ня суб’єктами господарювання дій, які ви-
значаються як недобросовісна конкуренція, 
на них накладається штраф у визначеному 
розмірі (ст. 21 «Накладення штрафу за недо-
бросовісну конкуренцію») [15].

Слід зазначити, що головним органом, на 
який покладено здійснення контролю за до-
триманням законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції, є АМКУ (ст. 3 «Завдання 
Антимонопольного комітету України» Зако-
ну України «Про Антимонопольний комітет 
України» [16]).

Поряд із тим, як свідчить аналіз літератур-
них джерел [18–21], основною детермінантою 
правопорушень у сфері захисту економічної 
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конкуренції здебільшого є непослідовна, а ча-
сом і відверто суперечлива політика України 
щодо регулювання економічних відносин. У 
цьому контексті на особливу увагу заслуговує 
робота «Злочин та покарання: економічний 
підхід» (Crime and punishment: an economic 
approach [21]) Лауреата Нобелівської пре-
мії з економіки (1992) Г.С. Беккера (Gary S. 
Becker), який виразив очікувану користь від 
вчинення правопорушення такого формулою 
[18, с. 118; 20, c. 3-4; 21]:

EU = (1 – p) x U (Y) + p x U (Y) – f) = 
= U (Y – p x f),

де EU – очікувана корисність (expected 
utility) від злочину, p – ймовірність засу-
дження правопорушника, Y – доход від зло-
чину, U – функція корисності (utility) зло-
чинця, f – покарання за злочин [18, с. 118].

Згідно з економіко-математичною мо-
деллю G. Becker-а, потенційний злочинець 
має такі дві альтернативи: 1) вибір злочин-
ної діяльності (при EU>0); 2) вибір законос-
лухняної поведінки (при EU<0) [18, с. 118; 
20, c. 3-4; 21]. Звідси очевидно, що у сфері 
економіки, бізнесу та управління виникає 
необхідність розроблення ефективних і ре-
зультативних заходів впливу юридичного ха-
рактеру, які б дали змогу зробити економіч-
но невигідним здійснення правопорушень у 
сфері захисту економічної конкуренції.

Висновки

Виходячи з результатів досліджень на-
укових праць [1–13; 17–21], національної 
нормативно-правової бази [14–16], а також 
практики сьогодення, можна зробити висно-
вок, що розвиток вітчизняних підприємств 
значною мірою залежить від: зростання рівня 
їхнього конкурентного потенціалу; вирішен-
ня проблем правового регулювання захисту 
економічної конкуренції в Україні. Встанов-
лено, що ключовими бізнес-індикаторами 
системи діагностики конкурентного потенці-
алу підприємства є:

– рівень (або інтегральний індикатор) фі-
нансового потенціалу;

– рівень виробничого потенціалу;
– рівень трудового потенціалу;
– рівень соціально-економічного потен-

ціалу;
– рівень інноваційно-інвестиційного по-

тенціалу;
– рівень інформаційного потенціалу.
З’ясовано, що: 1) основною детермінан-

тою правопорушень у сфері захисту еконо-
мічної конкуренції переважно є непослідов-
на, а часом і прямо суперечлива політика 
України щодо регулювання економічних від-
носин; 2) внаслідок порушення законодав-

ства України про захист економічної кон-
куренції до керівників підприємств може 
застосовуватись юридична відповідальність.

Перспективи подальших розвідок у да-
ному науковому напрямі полягають у роз-
робленні системи діагностики діяльності 
підприємства (суб’єкта господарювання) на 
засадах виокремлення та систематизації його 
діагностичних цілей з урахуванням такого 
складника (часткової діагностичної цілі), як 
діагностика конкурентного потенціалу під-
приємства з урахуванням відповідальності 
за порушення законодавства про захист еко-
номічної конкуренції.

Список використаних джерел:

1. Кирчата І.М. Оцінка конкурентного потенці-
алу в системі управління конкурентоспроможніс-
тю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка 
та управління підприємствами» / І.М. Кирчата. –  
Маріуполь, 2007. – 20 c.

2. Балабанова І.В. Управління конкурентною ра-
ціональністю: теорія і методологія : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 
«Економіка та управління підприємствами (за вида-
ми екон. діяльності)» / І.В. Балабанова. – Донецьк, 
2009. – 40 c.

3. Коковіхіна О.О. Управління конкурентоспро-
можністю вагоноремонтних підприємств залізнично-
го транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та 
управління підприємствами (за видами екон. діяль-
ності)» / О.О. Коковіхіна. – Х., 2010. – 20 c.

4. Толпежников Р.А. Понятийный аппарат 
экономической категории “конкурентный потенциал 
предприятия” / Р.А. Толпежников, А.Р. Ткачева // 
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інте-
лектуальної власності. – 2014. – Вип. 1 (10), Т. 1. –  
С. 143–150.

5. Смелянець Т.В. Формування конкурентно-
го потенціалу аграрних підприємств : дис. ... канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управлін-
ня підприємствами (за видами екон. діяльності)» /  
Т.В. Смелянець; Міжн. ун-т бізнесу і права. – Херсон, 
2011. – 166 c.

6. Другова О.С. Оцінка конкурентного потен-
ціалу підприємств машинобудування : дис. ... канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управлін-
ня підприємствами (за видами екон. діяльності)» /  
О.С. Другова; Нац. техн. ун-т «Харків. політехнічний 
ін-т». – Харків, 2015. – 291 c.

7. Карачина Н.П. Конкурентний потенціал та 
його роль у формуванні конкурентоспроможності 
підприємства / Н.П. Карачина // Економічний про-
стір. – 2014. – № 86. – С. 164–172.

8. Гриньов А.В. Концептуальні засади систем-
ного управління конкурентними потенціалом ма-
шинобудівного підприємства / А.В. Гриньов // 
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2013. –  
№ 6 (112). – С. 54–57.

9. Шуміло І.А. Відповідальність за порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 



54

7/2016
Г О С П О Д А Р С Ь К Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; арбітраж-
ний процес» / І.А. Шуміло. – Донецьк, 2001. – 17 c.

10. Бакалінська О. Захист економічної конкурен-
ції: окремі питання правового регулювання [Елек-
тронний ресурс] / О. Бакалінська. – Режим доступу : 
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=868 .

11. Корчак Н.М. Процесуальні форми конкре-
тизації юридичної відповідальності за порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції /  
Н.М. Корчак // Юридичний вісник. Повітряне і кос-
мічне право. – 2007. – № 4 (5). – С. 49–53.

12. Корчак Н.М. Форми захисту прав і законних 
інтересів учасників економічної конкуренції за зако-
нодавством України / Н.М. Корчак // Юридичний 
вісник. Повітряне і космічне право. – 2008. – № 3. – 
С. 69–73.

13. Бобонич Є.Ф. Звільнення від відповідальнос-
ті за порушення законодавства України про захист 
економічної конкуренції / Є.Ф. Бобонич // Журнал 
східноєвропейського права. – 2015. – № 11. – С. 11–15.

14. Про захист економічної конкуренції : Закон 
України від 11.01.2001 № 2210-ІІІ // Відомості Вер-
ховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст.64.

15. Про захист від недобросовісної конкуренції : За-
кон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР // Відомості 
Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

16. Про Антимонопольний комітет України : 
Закон України від 26.11.1993 № 3659-ХІІ // Відо-
мості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – 
Ст. 472.

17. Скриньковський Р.М. Діагностика фінансо-
вого, виробничого, трудового, соціально-економічно-
го та інноваційно-інвестиційного потенціалів і аналіз 
потенційних ризиків підприємства в умовах невизна-
ченості / Р.М. Скриньковський // Проблеми еконо-
міки. – 2015. – № 2. – C. 186–193.

18. Нежурбіда С.І. “Неокласичний” напрям тео-
рій причин злочинності: погляди Gary S. Becker-a на 
причини злочину / С.І. Нежурбіда // Наук. вісник 
Чернівецького ун-ту. – Чернівці, 2012. – Вип. 618. 
Правознавство. – С. 115–120.

19. Дрьомін В.М. Інституціональна методологія 
в дослідженні злочинності / В.М. Дрьомін // Акту-
альні проблеми держави і права. – 2013. – Вип. 70. –  
С. 49–56.

20. Haga, William James (1987). A Survey of 
Economic Models of Criminal Behavior. Personnel 
Security Research and Educational Center. Monterey, 
California, 27 p.

21. Becker G. Crime and punishment : an economic 
approach / G. Becker // Journal of Political Economy. – 
1968. – Vol. 76. – № 2. – P. 169–217.

В статье представлены концептуальные основы диагностики конкурентного потенциала пред-
приятия на основе бизнес-индикаторов с целью решения проблем правового регулирования защиты 
экономической конкуренции. Раскрыты ключевые прикладные аспекты юридической ответственно-
сти предприятия за нарушение украинского законодательства о защите экономической конкурен-
ции.

Ключевые слова: предприятие, конкурентный потенциал, экономическая диагностика, право-
вое регулирование защиты экономической конкуренции, юридическая ответственность, ожидаемая 
польза от преступления.

The article presents the conceptual basis of diagnostics of competitive potential of the enterprise based 
on business indicators with the purpose of solving problems of legal regulation of economic competition pro-
tection. Reveals the key applied aspects of legal responsibility of the enterprise for violation of the national 
(ukrainian) legislation of economic competition protection.

Key words: enterprise, competitive potential, economic diagnostics, legal regulation of economic 
competition protection, legal responsibility, expected utility from crime.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ЯК СУБ’ЄКТА 
ОХОРОННИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Стаття присвячена аналізу статусу працівника як суб’єкта охоронних трудових правовідносин. 
Завдяки синтезу наукових підходів визначено сутність та роль цього правового інструменту у меха-
нізмі охорони трудових прав.

Ключові слова: працівник, правовий статус працівника.

Сучасний стан правової охорони трудо-
вих прав працівника в умовах сьогодення 
зумовив необхідність формування у меж-
ах нової кодифікації збалансованої системи 
правових норм, спрямованих на превентивну 
охорону та захист трудових прав працівни-
ків. Поглиблює проблему належного функці-
онування механізму охорони трудових прав 
багатоаспектність правового статусу пра-
цівника. Наука трудового права продовжує 
перебувати у пошуку ідеальної теоретич-
ної моделі правового статусу працівника як 
суб’єкта охоронних трудових правовідносин, 
що повинна використовуватися на практиці. 
У цьому зв’язку не можна не відмітити, що 
трансформація трудового права слугує ка-
талізатором формування та розвитку вчен-
ня про охоронні трудові правовідносини, 
суб’єктом яких виступає працівник. 

Саме тому, вказаний стан наявних про-
блем трудо-правового характеру є потужним 
поштовхом для здійснення наукової розвід-
ки у заданому правовому векторі. 

Суттєвий внесок у розробку відповідної 
проблематики зробили такі відомі юристи, 
як В.Л. Костюк, А.М. Лушніков, М.В. Луш-
нікова, О.І. Процевський, С.М. Прилипко, 
М.І. Іншин, В.І. Щербина, О.М. Ярошекно та 
інші.

Мета цієї роботи – на основі критичного 
огляду доктринальних джерел та норма-
тивно-правових актів визначити сутність 
поняття «працівник». 

Не можна заперечити тезу про те, що пра-
цівник виступає суб’єктом охоронних тру-
дових правовідносин. У доктрині трудового 

права відсутній уніфікований підхід до розу-
міння поняття «працівник», адже він прямо 
залежить від формування теорій трудового 
договору. На думку Л.С. Таля, працівника 
слід розглядати як фізичну особу, яка обіцяє 
за відому винагороду докласти свою робочу 
силу на визначений або невизначений строк 
щодо промислового підприємства іншої осо-
би, підпорядковується внутрішньому поряд-
ку цього підприємства та господарській владі 
[1, c. 74]. М.І. Іншин та В.І. Щербина визна-
чають працівника як особу, яка уклала тру-
довий договір із підприємством, установою, 
організацією або фізичною особою [2, c. 99]. 
А. М. Лушніков, М. В. Лушнікова під термі-
ном «працівник» розуміють фізичну особу, 
що уклала трудовий договір із роботодавцем 
та на цій підставі вступила з ним у трудові 
відносини [3, c. 762]. В юридичній літературі 
також висловлювалася точка зору, за якою 
працівник – це фізична особа, що вступила 
у трудові відносини із роботодавцем [4, c. 8].

Безумовно, статус працівника є доволі 
привабливим, адже саме він дає змогу «отри-
мати» низку прав, гарантій, що дозволять 
забезпечити реалізацію суб’єктивних регу-
лятивних трудових прав механізмами пре-
вентивної їх охорони та захисту. Критеріями, 
за якими визначається статус працівника, 
прийнято вважати такі: віковий, вольовий, 
управлінський, інтеграційний критерій, кри-
терій працездатності, критерій виконання 
мінімального обсягу робіт тощо. У юридич-
ній літературі окремо акцентується увага на 
важливості психологічного критерію. Так, 
М.І. Іншин та В.І. Щербина із цього приводу 
вказують, що для характеристики громадя-
нина як суб’єкта трудового права важливою 
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є ще одна обставина, а саме психологічна 
здатність особи виконувати доручену роботу  
[2, c. 97]. При цьому зауважимо, що реалі-
зація трудо-правового статусу здійснюється 
через регулятивні та охоронні трудові право-
відносини.

Кодекс законів про працю України на 
відміну від кодексів деяких інших держав не 
містить дефініцію поняття «працівник», хоча 
ним оперує. Так, відповідно до ст. 1 Трудово-
го кодексу Республіки Молдова працівником 
визнається фізична особа (чоловік або жін-
ка), що виконує роботу, яка відповідає відпо-
відній спеціальності, кваліфікації або посаді, 
отримує заробітну плату на підставі індиві-
дуального трудового договору [5]. Тобто ува-
га у цьому кодифікованому акті приділена 
таким ознакам працівника: 1) фізична осо-
ба; 2) особисте виконання трудової функції;  
3) оплатність роботи; 4) підстава виникнення 
трудового правовідношення (трудовий дого-
вір). Відповідно до ст. 20 Трудового кодексу 
РФ працівник як сторона трудового відно-
шення – це фізична особа, яка вступила у 
трудові відносини із роботодавцем [6]. Озна-
ки працівника у цьому разі законодавець ста-
вить у залежність від ознак трудового право-
відношення. Натомість у ст. 15 Трудового 
кодексу Литовської Республіки визначено, 
що працівником є фізична особа, яка відпо-
відно до ст. 13 згаданого кодексу наділена 
трудовою правоздатністю та дієздатністю, 
працює за трудовим договором за винагоро-
ду [7]. Наведене визначення наголошує на 
дещо інших ознаках працівника: 1) фізична 
особа; 2) трудова правоздатність фізичної 
особи; 3) трудова дієздатність фізичної осо-
би; 4) оплатність роботи; 5) наявність дого-
вірного трудового правовідношення. 

Із аналізу наведених визначень випливає, 
що законодавці низки держав не акцентують 
увагу на тому, що працівник може також 
вступати в охоронні трудові правовідносини. 
Також вказаний недолік міститься й у нижче 
наведених нормативних визначеннях понят-
тя «працівник».

Проблема розуміння розглядуваного 
поняття ускладнюється через відсутність 
єдиного бачення у національного законодав-
ця. Так, відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про охорону праці» працівник – це особа, 
яка працює на підприємстві, в організації, 
установі та виконує обов’язки або функції 
згідно з трудовим договором (контрактом). 
Неважко помітити, що у наведеному визна-
ченні відсутня вказівка на те, що це має бути 
саме фізична особа, адже поняття «особа» є 
збірним поняттям із відповідним рівнем аб-
стракції та включає в себе як фізичних, так і 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, 

державу тощо. Також не можна не зазначити, 
що вказане нормативне визначення не відпо-
відає змісту ст. 3 КЗпП України, адже така 
фізична особа може працювати за трудовим 
договором із фізичною особою. Окремо звер-
немо увагу на те, що законодавець залишив 
поза увагою тих фізичних осіб, які раніше 
перебували у трудових правовідносинах на 
підставі трудового договору. Із цього приво-
ду вигідно вирізняється визначення понят-
тя працівника, закріплене у Законодавстві 
Великобританії. Так, відповідно до ст. 230 
Закону про трудові права 1996 р. працівник 
визначається як фізична особа, що вступила 
у трудовий договір, працює за наймом (або 
працювала, якщо найм припинено) [8]. 

Виходячи зі змісту ст. 1 Закону України 
«Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності», працівник розглядається як фі-
зична особа, яка працює на підставі трудово-
го договору на підприємстві, в установі, орга-
нізації чи у фізичної особи, яка використовує 
найману працю. Також можливо знайти ви-
значення поняття «працівник» й у ст. 1 За-
кону України «Про професійний розвиток 
працівників»: працівник – фізична особа, яка 
працює за трудовим договором (контрактом) 
на підприємстві, в установі та організації не-
залежно від форми власності та виду діяль-
ності або у фізичної особи, яка відповідно до 
законодавства використовує найману працю. 
Вказане визначення дещо переобтяжене, 
адже якщо трудові відносини виникають на 
підставі трудового договору, то вказівка на 
конструкцію «яка відповідно до законодав-
ства використовує найману працю» є недо-
цільною, адже презюмується дійсність тру-
дового договору, тобто те, що він укладений 
на підставі закону. 

Крім цього, розглядуване визначення 
працівника можна побачити й у Податко-
вому кодексі України. Так, відповідно до  
п. 14.1.195. ст. 14 Податкового кодексу Укра-
їни працівник – це фізична особа, яка безпо-
середньо власною працею виконує трудову 
функцію згідно з укладеним із роботодавцем 
трудовим договором (контрактом) відпо-
відно до закону. Думається, що, з огляду на 
сферу дії Податкового кодексу України, на-
ведену нормативну дефініцію можна вико-
ристовувати лише у відповідному галузево-
му аспекті. Аналізуючи наведене визначення, 
зазначимо, що на перший план висувається 
класична ознака індивідуального трудового 
правовідношення, а саме особисте виконан-
ня трудової функції. Думається, що з огля-
ду на доктрину це не безпідставно. Адже у 
практиці трапляються непоодинокі випадки, 
коли одна фізична особа є одночасно як за-
сновником (учасником) юридичної особи-
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роботодавця, так і її єдиним керівником, що 
лише отримує замовлення від третіх осіб на 
виконання роботи та передоручає її виконан-
ня іншим працівникам. Тобто такий керів-
ник безпосередньо власною працею не вико-
нує трудову функцію, що ставить під сумнів 
набуття ним статусу працівника. Зокрема, у 
Великобританії на рівні прецеденту (рішен-
ня Паттерсон проти Лігал Сервісез Комішн) 
не визнано за позивачем (Паттерсон), яка за-
реєстрована єдиним керівником юридичної 
компанії, статусу працівника, оскільки вона 
лише отримувала замовлення на виконання 
робіт, послуг та передоручала їх виконання 
іншим працівникам компанії. Суд дійшов 
висновку, що позивач не виконувала роботу 
особисто, як це мав здійснювати будь-який 
працівник, а лише несла ризик відповідаль-
ності за строки виконання та якість вико-
нання у межах майна, що належало компанії, 
правами на яку вона володіла [9]. 

Також у правових колах залишається дис-
кусійним питання надання правового стату-
су працівника фізичній особі, що є одночасно 
як засновником (учасником) юридичної осо-
би-роботодавця, так і єдиним її працівником. 
За таких обставин виникає логічне запитан-
ня: чи буде така фізична особа працівником 
у розумінні КЗпП України, адже наявність 
статусу працівника дозволить цій особі ви-
користовувати доволі дієві механізми пре-
вентивної охорони, захисту трудових прав. 

Не можна не зазначити й те, що законо-
давець не на рівні закону фіксує визначення 
окремих видів працівників: працівник під-
розділу інкасації (особа, на яку покладено 
обов’язки організації або здійснення пере-
везення інкасації коштів та перевезення 
валютних цінностей [10]), працівник, від-
повідальний за організацію контролю за ви-
конанням документів у підрозділі (праців-
ник, до функціональних обов’язків якого 
входить здійснення контролю та ведення 
обліку контрольних документів, виконання 
яких покладено на підрозділ [11]), працівник 
підрозділу перевезення валютних цінностей 
та інкасації коштів (інкасатор, інкасатор-
провідник, водій оперативного автомобіля 
підрозділу перевезення валютних цінностей 
та інкасації коштів, а також керівники де-
партаментів, управлінь, відділів, дільниць, 
секторів та їхні заступники, інші працівни-
ки, на яких покладено обов’язки з організації 
або здійснення перевезення валютних цін-
ностей та інкасації коштів [12]), працівник 
консульської установи (будь-яка особа, за-
йнята в консульській установі виконанням 
адміністративних або технічних функцій чи 
обов’язків з обслуговування консульської 
установи [13]). Якщо екстраполювати озна-

ки нормативних дефініцій працівника на що-
йно наведені визначення, стає зрозумілим, 
що останні є доволі усіченими (містять лише 
деякі з необхідних ознак) і, як наслідок, не 
завжди відображають сутність розглядуваної 
категорії.

Аналіз чинного законодавства у розгля-
дуваному напрямі дає підстави для висно-
вку, що національне правове поле на рівні 
закону містить низку дефініцій поняття 
«працівник», що суттєво відрізняються за 
своїм змістом. Більше того, на рівні підзакон-
них нормативно-правових актів зафіксовано 
визначення окремих видів працівників, що, 
як правило, не кореспондують визначенням 
поняття «працівник» у згаданих законах. Та-
ким чином, наявність розбалансованого нор-
мативного понятійного апарату породжує 
проблеми розуміння поняття «працівник» і, 
як наслідок, ускладнює правозастосування 
у сфері охорони трудових прав працівників.

Продовжуючи поглиблювати аналіз про-
блеми кола суб’єктного складу охоронних 
трудових правовідносин слід звернути увагу 
на таку категорію осіб, як стажисти. З огля-
ду на те, що законодавець, наводячи у ст. 1 
Закону України «Про охорону праці», ст. 1 
Закону України «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності», ст. 1 Закону 
України «Про професійний розвиток пра-
цівників» визначення поняття «працівник», 
оперує тим, що вказана особа працює на під-
ставі саме трудового договору, а не договору 
про стажування. 

Не вносить ясність і Постанова Кабінету 
Міністрів України № 20 від 16 січня 2013 р. 
Адже відповідно до п. 2 згаданої постанови 
стажисти є студентами вищих або учнями 
професійно-технічних навчальних закладів, 
здобули спеціальність або професію за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» або 
«кваліфікований працівник», продовжують 
навчатися на наступному освітньо-кваліфіка-
ційному рівні і проходять стажування на під-
приємствах за спеціальністю (кваліфікацією) 
або професією (кваліфікаційним рівнем), за 
якою здобувається освіта, на визначених до-
говором про стажування (виділення наше – 
В.С.) умовах у вільний від навчання час.

Як наслідок, виникає питання: чи під-
падає під регулювання ст. 21 «Трудовий до-
говір» КЗпП України договірні відносини 
між стажистом та роботодавцем і якщо так, 
то якою мірою. Можливо, національному за-
конодавцю варто детально регламентувати 
правовий статус стажиста на рівні нового 
Трудового кодексу, надати йому комплекс 
охоронних трудових прав. Також варто звер-
нути увагу на досвід держав англосаксон-
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ського права та відносини стажування вре-
гулювати на рівні тристороннього договору 
про стажування, що укладається між стажис-
том, особою, що забезпечує стажування, та 
роботодавцем. 

Вказана правова модель дозволить на-
близити правовий статус стажиста до пра-
вового статусу працівника у сфері охорони 
трудових прав. Такого роду відносини мають 
дуалістичну правову природу, адже визнача-
ють професійні перспективи, досвід роботи 
та різного роду права, обов’язки. Критерієм 
розмежування договірних відносин зі стажу-
вання і класичних трудових індивідуальних 
правовідносин слід вважати мету вступу у 
такі відносини. Якщо метою вступу у договір-
ні правовідносини є отримання професійної 
підготовки, тоді мають місце правовідносини 
зі стажуванню. Якщо ж метою є реалізація 
здатності до праці за плату, отримання нею 
досвіду роботи, тоді мають місце класичні 
трудові правовідносини, що ґрунтуються на 
трудовому договорі. 

Думається, що повною мірою правовий 
статус стажиста та працівника не збігають-
ся. Втім, не можна заперечувати того фак-
ту, що правовий статус стажиста має багато 
спільного зі статусом працівника у сфері 
охорони його прав піл час стажування. Вка-
зане пояснюється тим, що стажист наділений 
подібним обсягом охоронних прав, які при-
таманні працівнику (право на відновлення 
свого порушеного суб’єктивного права або 
правового положення, право на самозахист, 
право на реалізацію заходів примусового 
виконання обов’язку тощо) з огляду на осо-
бливості правовідношення, що виникло між 
стажистом та роботодавцем. Вказане випли-
ває принаймні зі ст. 43 Конституції України, 
яка гарантує, що кожен має право на належні, 
безпечні і здорові умови праці; ст. 44 Консти-
туції України, за якою ті, хто працюють, ма-
ють право на страйк для захисту своїх еконо-
мічних і соціальних інтересів тощо.

Такого роду «регламентарна» тенденція 
правового статусу стажиста породжує й інші 
проблеми щодо кола суб’єктів охоронних 
трудових правовідносин. Адже з огляду на 
визначення стажистів, що міститься у п. 2 по-
станови Кабінету Міністрів України № 20 від 
16 січня 2013 р., випливає, що поняття «ста-
жист» охоплює дві категорії фізичних осіб, а 
саме: студентів вищих навчальних закладів 
та учнів професійно-технічних навчальних 
закладів. Натомість у КЗпП України не міс-
титься поняття «стажист», а під поняттям 
«учні» розуміються учні загальноосвітніх 
шкіл, професійно-технічних і середніх спеці-
альних навчальних закладів (наприклад, ст. 
188, 194 КЗпП України). 

Враховуючи викладену аргументацію 
щодо розуміння сутності правового стату-
су працівника, вважаємо за потрібне навес-
ти визначення поняття «працівник». Так, 
працівник – це фізична особа, що наділена 
трудовою правосуб’єктністю та вступила із 
роботодавцем у регулятивні або охоронні 
трудові правовідносини.

Висновки

Підсумовуючи, зазначимо, що мета нашо-
го дослідження досягнута, адже на основі кри-
тичного огляду доктринальних джерел та нор-
мативно-правових актів визначено сутність 
поняття «працівник». Разом із цим автор дій-
шов до таких висновків. По-перше, наявність 
розбалансованого нормативного понятійного 
апарату породжує проблеми розуміння по-
няття «працівник» і, як наслідок, ускладнює 
правозастосування у сфері охорони трудо-
вих прав працівників. По-друге, під поняттям 
«працівник» слід розуміти фізичну особу, 
що наділена трудовою правосуб’єктністю та 
вступила із роботодавцем у регулятивні або 
охоронні трудові правовідносини. По-третє, 
критерієм розмежування договірних відносин 
зі стажування та трудових відносин, що ґрун-
туються на трудовому договорі, слід вважати 
мету вступу у такі відносини.
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Статья посвящена анализу статуса работника как субъекта охранительных трудовых право-

отношений. Благодаря синтезу научных подходов были определены сущность и роль этого правового 
инструмента в механизме охраны трудовых прав.

Ключевые слова: работник, правовой статус работника.

This article focuses on the analysis employee status as a subject of protection of labor relations . During 
the synthesis of the scientific approaches the essence and role of this legal instrument in the mechanism of 
protection of labor rights.

Key words: еmployee, legal status of the worker.
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ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПРАЦІ 
ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ 

У статті досліджується праця як природна якість людини, спрямована на створення матері-
альних і духовних цінностей. Акцентується увага на тому, що необхідність, цінність та утилітар-
ність є найважливішими специфічними властивостями, що роблять працю особливим видом діяль-
ності і відрізняють від інших її видів. Потреба в праці належить до числа головних у системі відносин 
особистості, тому за своїм призначенням праця є тією потребою людини, яка здатна задовольнити 
всі запити та інтереси як окремої людини, так і суспільства та держави.

Ключові слова: праця, трудова діяльність, працівники, роботодавець, держава, мотивація праці, 
інтерес, потреби, трудове право, здатність до праці. 
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Постановка проблеми. Праця завжди 
була важливою умовою життєдіяльності 
людей і вольовою діяльністю, спрямованою 
на створення матеріальних цінностей. Адже 
тільки завдяки праці люди можуть задоволь-
няти свої матеріальні та моральні потреби 
[1, с. 3-4]. Оскільки сам термін є складним і 
водночас неоднорідним, тому «праця» і зараз 
і в майбутньому залишиться цікавим і важ-
ливим предметом вивчення. Неоднорідність 
праці проявляється в тому, що різні прояви 
праці вивчає право і соціологія, філософія 
і економіка. Крім того, сама трудова діяль-
ність проявляється по-різному в різних істо-
ричних, економічних та соціальних умовах. 
Тому необхідно з’ясувати, що являє собою 
праця як правова категорія. 

Стан дослідження. Незважаючи на значу-
щість даної проблематики, необхідно конста-
тувати той факт, що спеціальних досліджень, 
присвячених розкриттю правовою природи 
праці та її сутності, в юридичній літературі 
не проводилось. Однак окремі аспекти даної 
проблеми знайшли своє відображення на сто-
рінках навчальних посібників, підручників 
таких учених-трудовиків: В.В. Жернакова, 
І.Я.Кисельова, Р.З. Лівшиця, С.В. Венедік-
това, В.І. Нікітинського, А.Ю. Пашерстника, 
О.С. Пашкова, В.І. Прокопенка, О.І. Процев-
ського, В.І. Щербини та інших учених. 

Метою статті є розкриття сутності змісту 
праці як правової категорії.

Виклад основного матеріалу. Навряд чи 
можна вивести єдине універсальне поняття 

праці або ж дати їй доволі вичерпну характе-
ристику. Працю можна розглядати і як соці-
ально-економічну, і як правову категорію, але 
необхідно погодитися з тим, що праця – це 
діяльність людини, яка відповідає вимогам 
принципів усвідомленості, цілеспрямованос-
ті, результативності, суспільної корисності і 
енерговитратності дій [2, с. 7]. Необхідно під-
креслити, що як правова категорія праця не 
досліджується, а тому сприймається у тому 
значенні, яке, як правило, використовується 
в економічних науках. А економічна наука 
визначає працю через її співвідношення з та-
кою категорією, як робоча сила, під якою, як 
правило, розуміють сукупність фізичних і ро-
зумових здібностей до праці, якими наділена 
людина і які вона використовує у виробництві 
матеріальних і духовних благ [3, с. 25], осо-
бливий вид товару, що формує поняття ринку 
праці. Міжнародна організація праці у своїй 
Декларації «Стосовно цілей та завдань Між-
народної організації праці» (Філадельфія,  
10 травня 1944 р.) зазначила, що підтверджує 
основні принципи, на яких заснована Орга-
нізація; один із них проголошує, що праця не 
є товаром. Взагалі, не існує товару самого по 
собі – річ стає товаром за наявності певних іс-
торичних умов та в силу споживчої вартості, 
якою вона володіє [4, с. 47-50]. Як правильно 
зауважував І. Я. Кисельов, праця як здатність 
до праці невіддільна від носія цієї здатнос-
ті, від його особистості, «плоті і крові», або, 
іншими словами, від фізіології та психології 
людини, що визначаються біологічними і со-
ціально-психологічними факторами, від люд-
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ських (міжособистісних) стосунків у процесі 
трудової діяльності, а частково і поза вироб-
ництвом [5, с. 59]. А тому з економічної точки 
зору праця не є діяльністю, а уособлює певну 
сукупну робочу силу (як статистичний по-
казник зайнятості на ринку праці). До речі, 
саме робочу силу Л.С. Таль відносив до осо-
бистих благ, які не можуть бути відчужені…  
[6, с. 125]. Іншими словами, можна сказати, 
що певне благо (духовне, особистісне) є ви-
дом цінності. Певні цінності визначаються 
можливістю їх реалізації. Саме такий під-
хід визначає розуміння правових цінностей, 
основу яких становить особистість – та сама 
«робоча сила», як часто вказують вчені-циві-
лісти. Виникає питання: чи є особистість за-
вжди цінністю? Адже людина за своєю суттю 
може бути носієм як позитивних, так і не-
гативних цінностей. Людина є носієм своєї 
здатності до праці – певної також цінності. А 
якщо вона є неробою? Тому для того, щоб вес-
ти мову про людину як самостійну цінність, 
необхідно, насамперед, оцінювати людину не 
як простого виконавця (носія здатності до 
праці – трудової діяльності), а потрібно вник-
нути у зміст цієї трудової діяльності і виявити 
властивості та особливості людини, що воло-
діє природною здатністю до праці. Тому саме 
із цих позицій можна стверджувати, що люди-
на є самодостатньою цінністю, а не товаром. 

Досить часто в літературі згадується й 
описується економічно обумовлене проти-
стояння праці і капіталу як причини розвитку 
інституту соціального партнерства між самою 
працею і капіталом за активної участі держави. 
Цілком природно, зазначає О. Процевський, 
праця і капітал є невід’ємними факторами іс-
нування і розвитку суспільного виробництва. 
Так, зв’язку праці і капіталу об’єктивно прита-
манні закономірності їх єдності, але, на жаль, 
і суперечності, – продовжує вчений. Останні 
саме і виявляються у формі інтересів робото-
давців і працівників щодо розподілу результа-
тів виробництва, які об’єктивно і суб’єктивно 
не збігаються [7, с. 224]. 

Необхідно зазначити, що виробництво не 
існує поза трудовою діяльністю, а тому і при-
роду трудових відносин неможливо розкри-
ти поза виробничими відносинами, особливо 
відносин власності. Суспільне виробництво 
завжди має подвійну сутність: з одного боку, 
воно відображається в процесі праці, з ін-
шого – це процес присвоєння його резуль-
татів. Тому у трудових відносинах людина є 
суб’єктом праці, а у відносинах власності – 
суб’єкт привласнення результатів цієї праці. 
Праця та її результати, а також місце та зна-
чення працівника в суспільстві, підкреслює 
О. І. Процевський, є домінантним фактором 
у житті всіх людей [8, с. 27-28].

 У динаміці система виробничих відно-
син являє собою єдність трудових відносин і 
відносин власності. Тому в реальному житті 
ці відносини є взаємообумовленими і залеж-
ними один від одного. Трудові відносини 
обумовлюють і визначають стан відносин 
власності, тобто зміна відносин власності ви-
значається трудовими відносинами. Разом із 
тим у сучасних умовах господарювання сам 
стан відносин власності закріплює і в по-
дальшому на нормативному рівні визначає 
специфіку системи трудових відносин. Тому 
на сьогодні сучасний стан розвитку україн-
ського суспільства, зумовлений корінною 
зміною змісту виробничих відносин, потре-
бує серйозного дослідження питань про міс-
це, роль і розвиток трудового права у цивілі-
зованій державі [8, с. 39]. 

Добробут людини в будь-якому суспіль-
стві є похідним від економіки, зростання 
продуктивності праці, поліпшення якості 
роботи та інших показників. Не можна при 
цьому забувати, що «вказані завдання в умо-
вах дискредитаційних форм господарюван-
ня практично вирішеними бути не можуть»  
[9, с. 57]. Р. З. Лівшиць із цього приводу за-
значав, що сучасне трудове законодавство 
ставить перед собою дві мети: економічну, 
яка полягає у сприянні зростанню та розви-
тку виробництва, та соціальну, що полягає у 
захисті інтересів праці [10, с. 49]. Як певний 
тип відносин, управління працею через нор-
мативні і правозастосовні акти державного 
(централізованого) чи договірного (локаль-
ного) регулювання впливає на діяльність 
як деякий процес (технологію) і на особу, 
що її здійснює. Охорона праці є практично 
повною ідентифікацією поняття «праця» з 
поняттям «працівники». Тому у визначенні 
праці повинні бути відображені всі вказані 
аспекти даного поняття.

Щоб з’ясувати, що являє собою праця як 
правова категорія, потрібно звернутися до її 
філософського розуміння. А отже, необхідно 
зазначити, що у філософії праця досліджува-
лася переважно в онтологічному та аксіоло-
гічному аспектах, тобто досліджувалися спе-
цифіка праці, її природа, зміст і значення для 
людини. Хоча стало вже не модним посилати-
ся на праці «марксизму», але саме у марксист-
ській соціальній філософії поняття праці було 
одним із центральних понять. К. Маркс писав, 
що «праця – це ... привласнення даного при-
родою для людських потреб, загальна умова 
обміну між людиною і природою, вічна при-
родна умова людського життя, і тому вона не 
залежить від якої б то не було форми життя, а, 
навпаки, однаково спільна всім її суспільним 
формам» [11, с. 195]. Мова йде лише про ви-
значення самого поняття, але багато вчених 
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згодні з твердженнями про те, що праця – це 
вічна природна умова життя людини, що саме 
праця є постійним супутником людини як 
унікального носія здатності до праці. Дане 
твердження є аксіомою науки трудового пра-
ва, яка знайшла своє відображення в сучасних 
працях. У «марксизмі» трудова діяльність 
розглядається як найважливіша сфера роз-
витку особистості, але при цьому підкреслю-
ється її залежність від соціально-економічних 
умов. Тому для правильного розуміння сут-
ності ставлення до праці необхідно, насампе-
ред, осмислити її роль у житті як людини, так 
і суспільства. Ніхто не буде заперечувати, що 
праця мала і матиме велике значення у про-
цесі формування самої людини: адже у про-
цесі праці створюються не тільки матеріальні 
і духовні цінності, призначені для задоволен-
ня потреб самої людини-праці, суспільства і 
держави, але й розвиваються самі працівники 
шляхом розкриття їхніх здібностей, талантів, 
професійних навичок. Творчий характер пра-
ці втілюється у появі нових технологій, ра-
ціоналізаторських пропозицій, у високопро-
дуктивних знаряддях праці тощо, що, у свою 
чергу, веде до розвитку відповідних потреб. 
Тобто людина-праці постійно розвивається в 
самому процесі праці. Звісно, окрім примусо-
вої (підневільної [тут увага акцентується на 
волі самої людини]) праці. У процесі трудової 
діяльності людина-праці постійно викорис-
товує як фізичні, так і духовні сили, ставить 
перед собою мету, яка визначає й відповід-
ні завдання, таким чином вона безперервно 
зростає і розвивається. І тут простежуються 
дві лінії взаємозв’язку: з одного боку, праця 
людину створила, а з іншого – саме людина-
праці цю працю розвиває та вдосконалює. 
Згадуючи дарвінівську теорію походження 
людини, а також працю Ф. Енгельса про роль 
праці в процесі перетворення мавпи у люди-
ну, замислюєшся про те, що не потрібно ро-
бити остаточні висновки з приводу значення 
праці у перетворенні мавпи у людину, оскіль-
ки буд-яке судження до ствердження аксіома-
тики є оціночним. Безперечним є тільки факт 
впливу праці на розвиток самої людини, а не 
на її виникнення. Інакше бути не може. Адже 
праця – це сам процес, який є складним, бага-
тоаспектним та інноваційним. У процесі пра-
ці витрачається людська енергія, відбуваєть-
ся взаємодія працівників один з одним – так 
звані відносини координації і відносини су-
бординації між роботодавцем і працівником з 
приводу «постійного пошуку векторів модер-
нізації праці, пріоритетів діяльності людини, 
нових технологій» [8, с. 10].

Саме така концепція праці в подальшому 
стала слугувати як теоретичною, так і мето-
дологічною базою для її дослідження. Зде-

більшого праця, як правило, визначається 
через діяльність. А отже, постають питання: 
чи є будь-яка праця діяльністю і чи є будь-
яка діяльність працею? Адже мало сказати, 
що праця є діяльністю. Необхідно, щоб дане 
поняття розкривало саму сутність праці, 
оскільки праця є саме такою діяльністю, яка 
має специфічні, тільки їй властиві якості. 
Діяльність – це спосіб існування і розвитку 
суспільства і людини, всебічний процес пере-
творення нею навколишньої природи і соці-
альної реальності (включаючи його самого) 
відповідно до її потреб, мети і завдань. Дане 
визначення збігається з визначенням пра-
ці як доцільної діяльності, в результаті якої 
створюються матеріальні і духовні цінності та 
умови, необхідні для задоволення суспільних 
та індивідуальних потреб. У цьому сенсі пра-
ця характеризує найбільш істотні риси саме 
людської діяльності, але не всяка діяльність 
є працею. Як людина може бути потенцій-
ним працівником, так і діяльність може бути 
потенційною працею. Щоб людина набула 
статусу працівника, необхідно дотриматися 
основної умови – укласти трудовий договір 
(згода батьків, направлення можуть бути, 
наприклад, додатковими умовами). Так і ді-
яльність: щоб вона перетворилася на реальну 
працю, необхідне дотримання таких осно-
вних умов: а) «включення діяльності людини 
в систему суспільної праці; б) доцільність, 
результативність процесу діяльності, її необ-
хідність і корисність як для суспільства, так і 
для окремої людини; в) спеціалізація суспіль-
ної праці» [12, с. 63-64], адекватна її оплата.  
Діяльність людини може виступати й умовою, 
і передумовою праці. Праця, як уже зауважу-
валося, є, насамперед, процесом, а тому, в про-
цесі праці працівник зосереджується, пильнує, 
мислить, уявляє («якби краще щось зроби-
ти»), тобто у процесі праці проявляються всі 
його суб’єктивні функції, які є «внутрішніми 
аспектами предметної діяльності людини» і 
тією чи іншою мірою включаються також у 
процес праці, немовби також його обслугову-
ють, але, взяті самі по собі, вони не є працею. 
Необхідно вказати також на особистісний 
момент: діяльність працівника знаходиться 
в єдності з речовими моментами – предмета-
ми і засобами праці. Адже діяльність людини 
в матеріальному виробництві перестає бути 
працею, якщо вона не пов’язана з його речо-
вими моментами і виступає як якась «чиста» 
діяльність, не спрямована на зміну предмета 
праці за допомогою засобів праці. Також ді-
яльність людини перестає бути працею, якщо 
вона здійснюється без будь-якої мети. Праця 
як така існує у двох формах: діяльності та 
предметності. Можна сказати, що всяка пра-
ця – це діяльність, але не всяка діяльність є 
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працею. Необхідні деякі умови для того, щоб 
діяльність стала працею: діяльність повинна 
бути перетворюючою, предметною, іннова-
ційною (вид. мною – Н.Г.), спрямованою на 
отримання результату і бути корисною для 
суспільства і для окремого індивіда [13, с. 90]. 

Отже, незважаючи на деяку подібність 
даних термінів, вони не є тотожними ні за 
змістом взагалі, ні за обсягом, ні за соціаль-
ним змістом. Тому в системі діяльності з усіх 
її видів важливо виділити ключовий вид ді-
яльності, який породжує всі інші види діяль-
ності. Таким видом діяльності є саме трудова 
діяльність, оскільки саме з її формуванням 
пов’язане становлення і розвиток самої лю-
дини як соціального суб’єкта (працівника). 

Праця є основною формою діяльності, 
історично вихідною «клітинкою» всіх форм 
діяльності людини і характеризується як 
особливими формами соціальної організа-
ції, так і безпосередньою спрямованістю на 
отримання суспільно значущого результату. 
Самобуття трудової діяльності визначаєть-
ся її результатом – кінцевим продуктом, без 
отримання якого виконання роботи втрачає 
будь-який сенс [14, с. 12]. Адже первинним 
є не якийсь окремо взятий вид діяльності, а 
матеріальне виробництво в цілому як склад-
на система різних видів матеріально-прак-
тичної діяльності, де особливе місце займає 
саме трудова діяльність та її результати. Бо 
саме з трудовою діяльністю, як уже зауважу-
валося раніше, пов’язане становлення самої 
людини як соціальної істоти. Отже, праця 
як специфічна діяльність виступає віднос-
но самостійним її видом, що, насамперед, 
пов’язаний одночасно з практичною корис-
ністю (утилітарністю) і необхідністю кінце-
вого результату як для окремої людини, так і 
для суспільства і держави. 

У процесі трудової діяльності працівник 
оцінює свою працю, оскільки без оцінки пра-
ці самим працівником трудова діяльність є 
незавершеною. Але у сам зміст поняття «ді-
яльність» не включається ні утилітарний, ні 
ціннісний моменти, які виражають її суспіль-
ний сенс, соціальну спрямованість. Тому й 
виходить, що необхідність є найважливішою 
специфічною властивістю праці саме через 
досягнення її практичного корисного резуль-
тату, вигоди (утилітарності), цінності, що 
робить її особливим видом діяльності і від-
різняє її від інших видів. Тобто необхідність, 
цінність та утилітарність є найважливішими 
специфічними властивостями, що роблять 
працю особливим видом діяльності і відріз-
няють від інших її видів. 

Але постає питання: в чому проявляєть-
ся сутність праці як особливого виду діяль-
ності? Безперечним є той факт, що без праці 

не може існувати суспільство. Тому завжди 
людей спонукали до праці життєві стимули 
і мотиви, які розкривали ставлення людей до 
праці, їхню зацікавленість у праці.

Ставлення до праці в найбільш загально-
му вигляді можна розділити на два основних 
типи: ставлення до неї як до потреби і як до 
засобу реалізації інших потреб, що лежать 
поза самим процесом праці. Власна цінність 
праці визначається можливостями, які праця 
дає людині для задоволення потреб у інших 
цінностях життя [2, с. 307]. У процесі трудо-
вої діяльності велике значення має ставлення 
працівників один до одного, а також їхнє став-
лення до праці. Відомо, що рушійну силу будь-
якого виробництва утворюють навички в поєд-
нанні з фізичними можливостями працівників 
і їхні професійні здібності. Однак результати 
трудової діяльності залежать не тільки і не 
стільки від рівня розвитку професійності пра-
цівника і його фізичних можливостей, але й 
від того, як він ставиться до праці. Тому, щоб 
зрозуміти природу стимулів, що змушують 
людей працювати, необхідно звернутися не 
тільки до значення виробничих відносин між 
людьми, але й їх відношення до самої праці. 
Відношення до праці є складним соціальним 
явищем, що уособлює єдність трьох елементів: 
1) трудові мотиви і орієнтація трудової пове-
дінки, що становить у сукупності мотивацію 
самої праці; 2) активність трудової поведінки 
працівника; 3) оцінка працівником трудових 
операцій (роботи) [8, с. 59]. У результаті від-
ношення до праці змінюється становище са-
мого працівника, його соціальні якості, тому 
соціальна сутність праці розкривається також 
у категорії «характер праці».

Характер праці відображає в основному 
її соціальну сутність, за якою праця завжди 
є суспільною. Однак суспільна праця скла-
дається з праці окремих індивідів, а в різних 
суспільно-економічних формаціях зв’язок 
між працею індивідів і суспільною працею 
різний, що і визначає характер самої праці. 
Кожне покоління людей є історичним. За-
своюючи досвід попередніх поколінь, люди-
на розвиває свої здібності. Можна сказати, 
що не предмети споживання визначають 
епоху, а знаряддя, що створені для виготов-
лення цих предметів. Із цих позицій саме сус-
пільство є таким утворенням, що пов’язане з 
діяльністю, яка включає в себе накопичення 
і передачу сил, досвіду окремо взятої людини 
всьому суспільству. Тому характер праці ви-
значається також особливостями виробни-
чих відносин, за яких здійснюється трудова 
діяльність. Він відображає соціально-еконо-
мічне становище працівників у суспільному 
виробництві, відношення між працею окре-
мого працівника і всього суспільства. 
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У чому зараз полягає сучасна позиція 
відношення до праці? Ключ даної відпо-
віді насамперед необхідно шукати у прин-
ципі свободи праці, у відношенні до праці 
самої людини праці. Укладаючи угоду, від-
повідно до ст. 21 КЗпП України працівник 
зобов’язується виконувати роботу. Що спо-
нукає його до цього, наскільки якісно він 
буде виконувати дану роботу? Як зробити 
для працівника так, і що повинен робити 
він сам, щоб робота не гнітила його? Саме 
мотивація праці спонукає людину до діяль-
ності і надає цій діяльності певний орієн-
тир, спрямованість на досягнення певної 
мети. У свою чергу, праця завжди була і 
буде корисною діяльністю, що спрямова-
на на отримання заздалегідь спланованого 
результату. Тому досягнення саме заплано-
ваних результатів буде виступати мотивом 
трудової діяльності. Тобто ефект від праці 
і завдяки праці є не тільки спонукальним 
чинником, а й свідомою підставою трудової 
діяльності.

Таким чином, мотивація є прагненням 
людини праці задовільнити свої потреби. 
Тому зміст мотивації праці необхідно роз-
кривати, насамперед, із потреби. Потреба, 
як правило, зводиться до нужди у чомусь. 
Потреби є різні за своєю природою, але «по-
треби матеріального порядку є головними 
і становлять основу життя людей» [1, с. 2]. 
Але що стосується матеріальних потреб, то 
вони вказують лише на те, який об’єкт за-
довольняє потребу, але не говорить, про 
те, яку саме потребу. Матеріальна потреба 
характеризує, насамперед, форму об’єкта 
споживання. Зміст матеріальних потреб не 
можна зводити лише до фізіологічних по-
треб. Потреба в матеріальних умовах діяль-
ності може кваліфікуватися по-різному. Все 
залежить від змісту вимог самого суб’єкта. 
Так, потреба у праці як умови нормального 
фізичного розвитку людини є матеріаль-
ною. Потреба у праці як умова морального 
або творчого самоствердження є за своїм 
змістом духовною. Але будь-яка з потреб 
може породити різні інтереси. Саме потре-
би й інтереси характеризують внутрішню 
зумовленість трудової поведінки. У самому 
інтересі закріплена особлива, соціально-
значуща форма задоволення потреби. Саме 
цим визначається сутність самого інтересу. 
Потреби та інтереси характеризують вну-
трішню зумовленість трудової поведінки. 
У різних умовах життєдіяльності у різних 
груп працівників різною є спрямованість 
потреб та інтересів.

Необхідно зазначити, що вся трудова ді-
яльність сторін трудових відносин, а отже, 
і діяльність держави як суб’єкта трудового 

права має на меті задоволення своїх влас-
них інтересів. Разом із тим, враховуючи 
об’єктивні реалії соціально-економічного і 
політичного середовища та фактори їхньої 
життєдіяльності, одночасне задоволення їх-
ніх інтересів є неможливим. Тому в даному 
аспекті, щоб задовольнити свої власні інтер-
еси і потреби, і працівники, і роботодавці, і 
держава повинні віднайти той соціальний 
діалог, консенсус, той баланс, який і призве-
де їх до реалізації і задоволення своїх влас-
них інтересів. 

Потреба в праці належить до числа голо-
вних у системі відносин особистості, тому 
за своїм призначенням праця є тією потре-
бою людини, яка здатна задовольнити всі 
запити та інтереси як окремої людини, так 
і суспільства й держави. Але й сама праця 
може проявлятися як мотив і виступати як 
об’єкт потреби. Необхідно зазначити, що по-
треба в праці зумовлює й інші потреби, що 
випливають з участі в трудових правовід-
носинах: виконання роботи за відповідною 
професією, спеціальністю, кваліфікацією; 
потребу у просуванні по службі; потребу в 
оплаті праці відповідно до її складності та 
умов виконуваної роботи, професійно-діло-
вих якостей працівника (ст. 94 КЗпП Укра-
їни); потребу у відпочинку шляхом надання 
перерв для відпочинку, вихідних днів, свят-
кових і неробочих днів, щорічних відпусток 
(ст. 66,67,73,74 КЗпП України); потребу в 
охороні праці (ст. 153-173 КЗпП України); 
потребу в отриманні додаткових порівняно 
із законодавством трудових і соціально-по-
бутових пільг (ст. 9-1 КЗпП України). Крім 
того, є потреба у визнанні, самоствердженні, 
у повазі, у відповідному статусі, тобто соці-
альні і моральні потреби. Всі ці потреби ма-
ють безпосереднє відношення до проблеми 
мотивації праці. Адже в праці знайшли по-
єднання і матеріальні, і духовні риси. Праця 
є природною властивістю у житті людини, 
формою її самовираження в праці і за допо-
могою праці. 

Сучасний період є періодом становлен-
ня і розвитку нової епохи, що відкриває нові 
інтелектуальні технології, нову мотивацію 
праці, нові форми і методи організації пра-
ці, виробництва і, звісно, нові потреби і цін-
ності, що зумовлює, у свою чергу, відповідні 
зміни у видах і формах соціально-трудових 
відносин, суб’єктах, об’єктах тощо. І голо-
вне, яскраво вимальовується завдання – за-
провадження певних методів відношення до 
людини праці як до «соціально-психологіч-
ної» істоти, а не як до раба на ринку праці, 
що продає свою робочу силу і є «товаром». 
Це вже буде невиправданою та необґрунто-
ваною історією.
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Висновки

З юридичної точки зору працю можна 
розглядати в широкому і вузькому розумінні. 
У широкому розумінні праця – це первинно-
необхідна, суспільно-корисна, інноваційна, 
доцільна, цілеспрямована, особиста, вольова, 
оціночна діяльність, пов’язана з реалізаці-
єю унікальних властивостей людини – фі-
зичних та розумових здібностей – шляхом 
її творчого і фізичного самоствердження, 
свідомої і цілеспрямованої зміни навколиш-
нього середовища з метою створення (нових) 
матеріальних і духовних цінностей та задово-
лення на цій основі потреб і інтересів люди-
ни, суспільства, держави і така, що породжує 
особливий вид суспільних відносин та потре-
бує у зв’язку із цим правового регулювання.  
У вузькому розумінні праця – це цілеспря-
мована діяльність людини, спрямована на 
створення матеріальних і духовних благ з 
метою задоволення її потреб і інтересів.
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риальных и духовных ценностей. Акцентируется внимание на том, что необходимость, ценность и 
утилитарность являются важнейшими специфическими свойствами, которые делают работу осо-
бым видом деятельности и отличают от других ее видов. Потребность в труде относится к числу 
главных в системе отношений личности, поэтому по своему назначению труд является той потреб-
ностью человека, которая способна удовлетворить все запросы и интересы как отдельного человека, 
так и общества и государства. 
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The article examines the work as a natural human quality aims to create material and spiritual values. 
The attention that the need, value and utility are the most important specific properties that make the work 
of a particular kind of activity and distinguish it from other vidov.Potrebnost in work is one of the main per-
sonalities in the system of relations, labor sings for its intended purpose is that the person needs that is able to 
satisfy all the needs and interests of both the individual, society and state.

Key words: work, work activity, workers, employers, government, labor motivation, interests, needs, 
labor law, ability to work.
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ГОСПОДАРЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

У статті проведено аналіз оновленого нормативного забезпечення правового механізму держав-
ної підтримки галузі тваринництва в Україні. Досліджено особливості часткового відшкодування 
вартості тварин та збудованих або реконструйованих тваринницьких ферм та комплексів. Зробле-
но висновки щодо основних тенденцій зміни законодавства у сфері державної підтримки тваринни-
цтва в Україні.

Ключові слова: сільське господарство, тваринництво, державна підтримка тваринництва, від-
шкодування вартості тварин, відшкодування вартості об’єктів.

 Х. Григор’єва, 2016

Постановка проблеми. Державна під-
тримка тваринництва в Україні відзначаєть-
ся нестабільністю та непередбачуваністю. 
Після короткого проміжку відносно сталої 
протекційної політики протягом 2011 – 2014 
років правила та механізми державної під-
тримки галузі тваринництва знову змінили-
ся. Новий підхід окреслено в Постанові Кабі-
нету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбаче-
них у державному бюджеті для підтримки 
галузі тваринництва, та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких постанов Ка-
бінету Міністрів України» від 28.10.2015 № 
884. Саме цим нормативно-правовим актом 
регулюється порядок розподілу тих 50 млн 
грн, які передбачені у Державному бюдже-
ті України на 2016 рік з метою фінансуван-
ня програми «Державна підтримка галузі 
тваринництва». Реформування механізмів 
підтримки викликає потребу у науковому 
аналізі відповідних законодавчих змін та ви-
явленні основних тенденцій надання держав-
ної підтримки галузі тваринництва в Україні. 

Аналіз останніх досліджень. Пробле-
матикою правового регулювання державної 
підтримки сільського господарства в Україні 
займалися різні вчені, серед яких можна на-
звати: Н. С. Гавриш, О. В. Гафурову, А. Й. Го-
дованюка, В. М. Єрмоленка, В. П. Жушмана, 
І. І. Каракаша, Т. О. Коваленко, С. І. Марчен-
ко, В. В. Носіка, В. І. Семчика, А. М. Статів-
ку, В. Ю. Уркевича, М. В. Шульгу та інших. 
Значний внесок у дослідження економічних 
особливостей надання державної підтримки 

сільськогосподарським товаровиробникам 
у тому числі у сфері тваринництва зробили  
О. М. Бородіна, А. Д. Діброва, Л. Д. Тулуш, 
О. В. Шубравська та інші. Однак зміна нор-
мативно-правових вимог щодо надання дер-
жавної підтримки тваринництва вимагає 
наукового дослідження відповідних право-
відносин у розрізі сучасного законодавства.

Метою статті є виявлення особливостей 
надання державної підтримки суб’єктам 
господарювання у тваринництві відповід-
но до оновленого законодавства та окрес-
лення на цій основі тенденцій розвитку 
протекційної політики держави щодо тва-
ринництва в Україні.

Виклад основного матеріалу. Протягом 
довгого часу тваринництво фінансувалося за 
рахунок видатків із загального та спеціаль-
ного фондів державного бюджету України. 
При цьому обсяги коштів зі спеціального 
фонду були досить значними (наприклад, у 
2012 році – 732 млн. грн, у 2013 – 650 млн. 
грн, у 2014 – 888 млн. грн), а їх розподіл від-
бувався відповідно до вимог Порядку ви-
користання сум податку на додану вартість, 
сплачених переробними підприємствами до 
спеціального фонду державного бюджету, 
затвердженого Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 02.03.2011 (далі – Порядок  
2011 року) [1]. Цим Порядком передбачалося 
фінансування широкого спектру напрямів, 
які можна узагальнено представити як меха-
нізми відшкодування вартості та механізми 
дотацій. Хоча Порядок 2011 року не скасо-
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ваний та є формально чинним, однак останні 
два роки у структурі Державного бюджету 
України не передбачалося спеціального фон-
ду для потреб тваринництва, тобто фактичне 
фінансування не відбувалося. Постанова Ка-
бінету Міністрів України «Про затверджен-
ня Порядку використання коштів, передба-
чених у державному бюджеті для підтримки 
галузі тваринництва, та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов Кабіне-
ту Міністрів України» від 28.10.2015 № 884 
(далі – Порядок 2015 року) [2] встановила 
нові правила щодо фінансування державної 
підтримки галузі тваринництва в Україні. 
Так, Порядком 2015 року передбачено лише 
три напрями бюджетного фінансування тва-
ринництва, й усі вони мають компенсацій-
ну правову природу – це часткове відшко-
дування вартості: а) тварин; б) відсоткової 
ставки за банківськими кредитами; в) збу-
дованих об’єктів. При цьому відшкодування 
кредитних відсотків регулюється окремим 
нормативно-правовим актом – Порядком 
використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для фінансової підтримки 
заходів в агропромисловому комплексі шля-
хом здешевлення кредитів, затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
29 квітня 2015 року [3]. Особливості даного 
правового механізму були розглянуті нами в 
окремому дослідженні [4]. Нинішня стаття 
буде присвячена аналізу правових механіз-
мів часткового відшкодування вартості тва-
рин та збудованих тваринницьких об’єктів. 

Часткове відшкодування вартості 
тварин не є новим для вітчизняного зако-
нодавства, тому що передбачалося ще по-
переднім Порядком 2011 року. Проте деякі 
складники даного механізму змінилися та 
потребують аналізу. 

1) Суб’єктами одержання відшкодування 
вартості тварин можуть бути суб’єкти гос-
подарювання, організаційно-правова форма 
та форма власності яких не має юридичного 
значення. Викликає сумнів доцільність тако-
го широкого кола суб’єктів отримання дер-
жавної підтримки: зокрема, досить спірним 
є необхідність надання бюджетних коштів 
державним та іноземним підприємствам.  
З іншого боку, проблемним аспектом є нор-
мативне обмеження суб’єктів одержання 
відшкодування лише юридичними особами.  
У Порядку 2011 року це прямо не передба-
чалося, однак усі документи, що супрово-
джували процес отримання допомоги, були 
розраховані саме на юридичних осіб. Це спро-
вокувало звернення до суду фізичних осіб – 
підприємців, які оскаржували рішення комі-
сії про відмову у наданні їм відшкодування 
вартості тварин. Судами було вірно зазначе-

но, що у такому разі відмова є неправомірною, 
адже її можливі підстави чітко перелічені 
(банкрутство, припинення діяльності тощо).  
У ситуації подання документів фізичними 
особами підприємцями комісія має прийняти 
рішення про повернення документів [5]. На 
нашу думку, коло суб’єктів отримання від-
шкодування вартості тварин має бути пере-
глянуте у зв’язку зі змінами у Законі України 
«Про фермерське господарство», відповідно 
до яких сімейне фермерське господарство 
(СФГ) відтепер має дві організаційно-право-
ві форми: зі створенням юридичної особи або 
без створення такої. В останньому випадку 
голова такого СФГ набуває статусу фізичної 
особи – підприємця. За чинним Порядком 
2015 року СФГ без створення юридичної 
особи будуть дискриміновані порівняно з 
фермерськими господарствами у формі юри-
дичної особи. У зв’язку із цим вважаємо, що 
слід внести зміни до Порядку 2015 року, яки-
ми передбачити можливість будь-якого СФГ 
брати участь у державній програмі з відшко-
дування вартості тварин. 

2) Об’єктами відшкодування можуть ви-
ступати лише ті сільськогосподарські твари-
ни, які прямо передбачені Порядком, а саме: 
велика рогата худоба (племінна та непле-
мінна), свині (племінні) та вівці (племінні 
та імпортовані). Залишаються поза рамками 
державної підтримки власники коней, кіз, 
птиці, кролів, бджіл тощо. Однак, з іншого 
боку, закріплення можливості відшкоду-
вання вартості свиней та овець є прогресив-
ним кроком, адже, наприклад, у Порядку  
2011 року йдеться лише про відшкодування 
вартості корів, при цьому лише племінних. 

3) Розмір відшкодування твердо не вста-
новлений, замість цього передбачено його 
граничні максимальні рамки, а саме у розмірі 
до 50 відсотків вартості, але не більше як: за 
телиці, нетелі та корови вітчизняного похо-
дження за умови, що самиці походять та заку-
плені зі стада, що має середній надій на корову 
від 6000 кілограмів молока від однієї корови 
за минулий рік за даними звіту про стан тва-
ринництва, – 12000 гривень за одну голову; 
за племінні телиці, нетелі, корови молочного, 
молочно-м’ясного і м’ясного напряму про-
дуктивності з племінних заводів та племінних 
репродукторів або за ввезені у режимі імпор-
ту – 12000 грн. за одну голову; за племінні 
свинки та кнурці вітчизняного походження 
(класу «еліта») миргородської, великої чор-
ної, українських степових білої і рябої порід, 
полтавської м’ясної, української м’ясної, чер-
воної білопоясої порід із племінних заводів та 
племінних репродукторів – 2400 гривень за 
одну голову; за племінні вівцематки, барани, 
ярки з племінних заводів та племінних репро-
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дукторів або поставлені в режимі імпорту –  
2000 гривень за одну голову [2]. Слід зазначи-
ти, що у Порядку 2011 року максимальна сума 
відшкодування за корову була встановлена на 
рівні 7000 грн., тобто нормотворець відобра-
зив зростання цін та врахував ситуацію на ре-
альному ринку. При цьому встановлено лише 
максимальний розмір відшкодування, тобто 
мінімальної межі немає.

4) Державна допомога надається без 
проведення конкурсу. Такий висновок ви-
пливає з буквального тлумачення Порядку  
2015 року, який не передбачає здійснення 
відшкодування на конкурсних засадах. Від-
повідно до даного Порядку спеціально утво-
рена комісія приймає документи від пре-
тендентів на отримання бюджетних коштів, 
визначає кількість тварин, вартість яких 
буде частково відшкодована, та розмір част-
кового відшкодування за кожним суб’єктом 
господарювання та приймає рішення про 
включення їх до реєстру суб’єктів господа-
рювання, яким нараховано часткове відшко-
дування вартості тварин. При цьому відсут-
ні нормативні критерії для визначення цих 
показників. Нормативні орієнтири відсутні 
також у наказі Мінагрополітики України 
«Про здійснення нарахування та виплати 
часткового відшкодування вартості тварин» 
від 01.12.2015 [6]. До претендентів на отри-
мання державної підтримки висуваються так 
звані негативні умови. Під ними розуміється 
відсутність таких правових ознак: 1) визна-
ння банкрутом; 2) перебування на стадії лік-
відації; 3) порушення провадження у справі 
про банкрутство; 4) виділення коштів з дер-
жавного бюджету за іншими програмами з 
даного напряму фінансування. Відсутність 
привілейованих (переважних) умов формує 
досить складну ситуацію. З одного боку, ко-
жен суб’єкт господарювання без наявності 
негативних умов має право претендувати на 
отримання відшкодування вартості тварин. 
Тобто агрохолдинг та фермерське господар-
ство поставлені в однакові умови. З іншого 
боку, не визначено обсяг фінансування, а та-
кож критерії його розподілення. Це важливо, 
адже можна використовувати різні підходи: 
а) максимальна кількість суб’єктів отриман-
ня державної допомоги та мінімальний роз-
мір відшкодування для кожного з них; б) 
мінімальна кількість суб’єктів, проте з макси-
мальним обсягом відшкодування. Також від-
сутні певні нормативні орієнтири-переваги. 
Тобто вибір суб’єктів одержання державної 
допомоги серед великої кількості бажаючих 
залишається практично цілком на власний 
розсуд розпорядників бюджетних коштів. 

5) Постпрограмний контроль зберігаєть-
ся у вигляді, передбаченому ще у Порядку 

2011 року: протягом двох років після надан-
ня державної підтримки поголів’я тварин, 
вартість яких була відшкодована, не може 
зменшуватися. Якщо такий факт буде вияв-
лено, то передбачається обов’язок суб’єктів 
господарювання повернути отримані ними 
бюджетні кошти. Звичайно, враховуючи ри-
зик можливих непередбачуваних ситуацій у 
сільському господарстві, Порядок 2015 року 
все ж встановлює виняток. Так, у разі вибуття 
зі стада протягом двох наступних років окре-
мих закуплених тварин, вартість яких була 
частково відшкодована, з причин, зумовле-
них набутими карантинними інфекційними 
хворобами або набутими з вини власника 
незаразними хворобами, до державного бю-
джету повертаються лише ті бюджетні ко-
шти, що були виплачені як відшкодування 
за придбання саме цих тварин [2]. У зв’язку 
із цим особливого значення під час здійснен-
ня постпрограмного контролю набуває не 
лише встановлення факту вибуття тварин зі 
стада, а чітке документально підтверджене 
з’ясування причин такого вибуття [7]. Для 
цього дослідженню мають піддаватися пле-
мінні свідоцтва, акти вибракування, довідки 
органів ветеринарної медицини, в яких пояс-
нюється природа захворювань, тощо. 

Другий напрям відшкодування, перед-
бачений у Порядку 2015 року, – це частко-
ве відшкодування вартості будівництва 
та реконструкції тваринницьких ферм і 
комплексів, доїльних залів та утворених на 
кооперативних засадах м’ясопереробних 
підприємств. Подібний механізм державної 
підтримки вже існував та регулювався По-
становою Кабінету Міністрів України від 
04.10.2010 «Про затвердження Порядку ви-
користання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті для часткового відшкодування 
суб’єктам господарювання вартості будівни-
цтва та реконструкції тваринницьких ферм 
і комплексів та підприємств з виробництва 
комбікормів» (далі – Порядок 2010 року) [8]. 
Порівняльно-правовий аналіз вимог даних 
нормативно-правових актів указує на зміну 
деяких складників механізму відшкодування 
вартості тваринницьких об’єктів. 

1) Суб’єктний склад одержувачів держав-
ної підтримки окреслюється лише юридич-
ними особами всіх організаційно-правових 
форм та форм власності. Проте однакові 
умови для всіх суб’єктів господарювання в 
АПК можуть призвести не до справедливого 
розподілу державної підтримки, а, навпаки, 
до недопущення до неї менших господарств. 
На проблему нерівномірного розподілу бю-
джетних коштів між виробниками вказу-
ють у своїх дослідженнях учені-економісти  
[9, 10]. Зокрема, промовистими є такі дані: 81%  
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молока в країні виробляється в особистих 
селянських господарствах, але при цьому 
майже 90% державної підтримки одержу-
ють великотоварні підприємства [11, с. 49]. 
Слід враховувати, що механізм державної 
підтримки має стимулювати суб’єктів тва-
ринництва до підвищення ефективності, яка 
досягається в тому числі за допомогою досяг-
нення оптимальних обсягів виробництва. 

2) Об’єктом відшкодування є вартість 
завершених у попередньому та поточному 
роках етапів будівництва та реконструкції 
тваринницьких ферм і комплексів для утри-
мання великої рогатої худоби, свиней, до-
їльних залів та утворених на кооперативних 
засадах м’ясопереробних підприємств. Слід 
вказати, що об’єкти державної підтримки 
змінилися: у Порядку 2010 року передбача-
лося відшкодування вартості завершених у 
поточному та двох попередніх роках етапів 
будівництва та реконструкції тваринниць-
ких ферм і комплексів, у яких згідно з про-
ектом повинно утримуватися не менш як  
500 голів великої рогатої худоби, або не менш 
як 1200 свиноматок, або не менш як 1 млн. 
голів птиці, а також вартість будівництва та 
реконструкції підприємств із виробництва 
комбікормів [8]. Отже, зміни в об’єкті можна 
узагальнити таким чином: а) відхід від вста-
новлення кількісного мінімуму тварин, на 
яких розраховано об’єкт; б) відмова від від-
шкодування будівництва та реконструкції 
комбікормових підприємств; в) поява серед 
об’єктів відшкодування доїльних залів та 
м’ясопереробних заводів, заснованих на ко-
оперативних засадах; г) скорочення можли-
вого періоду завершення будівельних робіт –  
лише у попередньому та поточному роках. 

3) Розмір відшкодування дещо модифіку-
вався, але при цьому загальне правило зали-
шилося незмінним: відшкодуванню підлягає 
до 50 % вартості фактично понесених ви-
трат. Порядок 2015 року вводить додаткову 
норму: відшкодовується у тому числі до 30% 
вартості обладнання, але не більше 30 тис. 
гривень у розрахунку на одну голову великої 
рогатої худоби та 25 тис. гривень у розрахун-
ку на одну свиноматку для об’єктів із завер-
шеним циклом виробництва і 1,25 тис. гри-
вень у розрахунку на одну голову свиней для 
об’єктів з утримання та відгодівлі свиней.  
У такий спосіб нормотворець виокремлює 
тих суб’єктів свинарства, що мають завер-
шений цикл виробництва (наприклад, ті, що 
мають переробні потужності), та встановлює 
для них більший обсяг підтримки. 

4) У Порядку 2015 року відсутня вказівка 
на конкурсні засади визначення отримувачів 
державної підтримки, тоді як попереднім По-
рядком 2010 року передбачалося обов’язкове 

проведення конкурсу. Зміни стосовно цього 
питання відбулися одразу в кількох аспектах. 
По-перше, переглянуто організаційно-право-
ву основу надання бюджетного фінансування 
у бік децентралізації. Раніше утворювалися 
два рівні комісій: Мінагрополітики утворю-
вало Комісію з питань розподілу бюджетних 
коштів, а облдержадміністрації – конкурсні 
комісії на місцях. При цьому рішення щодо 
розподілу бюджетних коштів, тобто рішення 
про перемогу в конкурсі, ухвалювала Комі-
сія при Міністерстві. Відповідно до Порядку 
2015 року рішення щодо суб’єктів – одержу-
вачів державної підтримки – та обсягу їх фі-
нансування приймається на місцевому рівні. 
По-друге, на відміну від Порядку 2015 року 
попередній Порядок 2010 року передбачав 
привілейовані умови, тобто під час визна-
чення переможців конкурсу перевага мала 
надаватися суб’єктам господарювання, які: 
а) застосовують новітні технології вирощу-
вання худоби і птиці; б) провадять діяльність 
у галузі молочного скотарства; в) здійсню-
ють будівництво і реконструкцію об’єктів 
із використанням енергозберігаючих техно-
логій; г) здійснюють будівництво об’єктів 
у рамках реалізації інноваційного проекту;  
ґ) вирощують кормові культури, здійснюють 
виробництво комбікормів, мають потужності 
із забою тварин та переробки сільськогоспо-
дарської продукції [8].

5) Контроль за виконанням бюджетної 
програми може здійснюватися на етапах оці-
нювання претендентів та після надання бю-
джетних коштів. Зокрема, комісії мають пра-
во виїжджати на місця, перевіряти наявність 
побудованих і реконструйованих об’єктів, 
достовірність відомостей, що містяться у по-
даних суб’єктами господарювання докумен-
тах. Постпрограмний контроль зберігається 
протягом трьох років після надання бюджет-
ного фінансування. Суб’єкт господарюван-
ня, якому сплачено часткове відшкодування 
вартості об’єктів, у разі відчуження або ви-
користання не за цільовим призначенням 
відповідних об’єктів протягом перших трьох 
років повинен повернути одержані бюджетні 
кошти. Винятків із даного правила Поряд-
ком не передбачено. При цьому слід підкрес-
лити, що судова практика йде шляхом визна-
ння того факту, що зменшення економічних 
показників діяльності підприємства не може 
бути розглянуто як безумовну підставу за-
стосування вказаних санкцій до суб’єкта 
одержання підтримки [12].

Проблемним аспектом надання держав-
ної підтримки тваринництву можна назвати 
належність та своєчасність виконання бю-
джетних програм. Характерним прикладом 
із практики, який ілюструє дану проблему, є 
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такий випадок. Відповідно до наказу Мініс-
терства аграрної політики України від 2011 
року було затверджено розподіл коштів на 
часткове відшкодування вартості об’єктів, 
відповідно до якого ТОВ «Птахокомплекс 
«Губин» мало отримати 2229, 39 тис. грн. 
Проте вказаних коштів підприємство не 
одержало та звернулося до суду, а останнє 
судове рішення по цій справі було прийнято 
у лютому 2016 року, тобто через чотири роки 
після виграшу у конкурсі [13]. 

Висновки

Порядок використання коштів, передба-
чених у державному бюджеті для підтрим-
ки галузі тваринництва, затверджений По-
становою Кабінету Міністрів України від 
28.10.2015 № 884, встановлює оновлені пра-
вові механізми надання державної підтрим-
ки галузі тваринництва. Цей процес характе-
ризується такими основними тенденціями:  
а) різке та значне зменшення обсягу бюджет-
ного фінансування на підтримку тварин-
ництва; б) відсутність спеціального фонду 
державного бюджету для фінансування під-
тримки у сфері тваринництва; в) звуження 
кола напрямів та механізмів підтримки тва-
ринництва; г) відмова від конкурсного ви-
значення отримувачів державної підтримки 
у вигляді відшкодування вартості тварин та 
збудованих об’єктів. Характерною особли-
вістю сучасного регулювання державної під-
тримки тваринництва можна вважати роз-
ширення суб’єктного та об’єктного складу 
й одночасне скорочення обсягу бюджетного 
фінансування. У своїй сукупності ці тен-
денції потенційно можуть «розмити» дер-
жавну підтримку. Так, відповідно до даних 
Мінагрополітики, в Україні до 2017 року  
планується здати в експлуатацію до  
190 тваринницьких об’єктів. Відсутність 
чітких критеріїв розподілу коштів між тими 
суб’єктами, які претендуватимуть на част-
кове відшкодування вартості будівництва, 
породжує жорстку конкуренцію за незна-
чне бюджетне фінансування. В умовах об-
межених можливостей державного бюджету 
надання підтримки галузі тваринництва має 
бути максимально ефективним, тому меха-
нізми підтримки повинні мати стимулююче 
спрямування. На нашу думку, слід встанови-
ти переважні умови для визначення одержу-
вачів бюджетних коштів, серед яких доречно 
було б передбачити, наприклад: застосуван-
ня новітніх технологій, збереження енерге-
тичних, природних та інших ресурсів. Такий 
підхід відповідає європейській практиці: дер-
жава підтримує та стимулює до розвитку тих 
суб’єктів, які прагнуть відповідати високим 
економічним та екологічним стандартам.
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В статье проведен анализ нормативного обеспечения механизма государственной поддержки 
отрасли животноводства в Украине. Исследованы особенности частичного возмещения стоимости 
животных и построенных или реконструированных животноводческих ферм и комплексов. Сделаны 
выводы об основных тенденциях изменения законодательства в сфере государственной поддержки 
животноводства в Украине. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, государственная поддержка животно-
водства, возмещение стоимости животных, возмещение стоимости объектов. 

In the article, the author analyzes the revised regulation providing the legal mechanism of state support 
of the livestock industry in Ukraine. The author analyzes the features partial refund of the animals and built 
or remodeled livestock farms and complexes. There are the conclusions about the main trends in legislation on 
state support livestock in the article.

Key words: agriculture, animal husbandry, government support livestock, animal reimbursement, 
reimbursement facilities.
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КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ 
ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Проаналізовано правовий режим землі як основного національного багатства у сфері державно-
приватного партнерства. Обґрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання 
відповідних правовідносин.

Ключові слова: земельна ділянка, державно-приватне партнерство, концесійна діяльність.

 М. Бахуринська, 2016

Постановка проблеми. У зв’язку з на-
гальною необхідністю реформування дер-
жавного сектору економіки, відновлення 
інфраструктурних об’єктів, залучення до 
української економіки іноземних інвести-
цій, соціальною спрямованістю економіки 
набуває великого значення розвиток парт-
нерських взаємовідносин між державою та 
приватними юридичними особами (держав-
но-приватне партнерство), ефективність 
яких залежить передусім від ефективності 
правового регулювання земельних відносин 
у цій сфері. Останнім часом законодавство 
у сфері державного приватного партнерства 
змінюється, проте вказані зміни мають фраг-
ментарний та безсистемний характер, що не 
враховує закріплений Конституцією Украї-
ни особливий правовий режим землі як осно-
вного національного багатства України.

Стан дослідження. Проблеми правово-
го регулювання використання землі у сфері 
державно-приватного партнерства є пред-
метом дослідження багатьох вітчизняних 
науковців-юристів: А.М. Мірошниченка, 
В.В.Носіка, І.І. Каракаша, П.Ф. Кулинича, 
О.О. Погрібного, М.В.Шульги та інших. 
Водночас слід підкреслити, що даний напрям 
досліджений фрагментарно, оскільки вчені-
правники не так давно розпочали досліджу-
вати особливості правового регулювання цієї 
важливої форми використання об’єктів дер-
жавної та комунальної власності.

Державно-приватне партнерство (далі – 
ДПП) є досить відомою у світі формою за-
лучення приватних інвестицій до державно-
го сектору економіки та способом реалізації 
важливих для держави інфраструктурних 
проектів. Поряд із цим в Україні, незважаю-

чи на прийняття спеціального закону, ДПП 
не набуло значного поширення. Однією з 
причин неефективності механізмів ДПП є 
невизначеність об’єктного складу відповід-
них правовідносин та їх недосконале право-
ве регулювання, особливо в частині надання 
та використання земельних ділянок, наданих 
для потреб ДПП.

Об’єкти правовідносин у сфері ДПП ма-
ють особливу правову природу, яка прояв-
ляється не тільки в тому, що вони належать 
на праві власності державі або іншому пу-
блічно-правовому утворенню. Їхня особлива 
природа полягає в тому, що правовий режим 
таких об’єктів регулюється нормами, які ма-
ють не приватний, а публічно-правовий ха-
рактер.

Об’єкти, що становлять публічно-право-
ву власність держави та інших публічно-пра-
вових утворень, різноманітні за своєю при-
родою, характерними ознаками, споживчими 
якостями. Це об’єкти, які через свої природ-
ні властивості, тобто через суто об’єктивні 
ознаки, не можуть знаходитись у приватній 
власності, а, навпаки, мають перебувати тіль-
ки в загальнодержавній власності, щоб ко-
ристуватися ними мали можливість усі чле-
ни суспільства або певного територіального 
колективу (комуни, муніципії, територіальні 
громади).

Приватне використання вищезазначених 
об’єктів публічно-правової власності мож-
ливе в загальному (звичайному) порядку, як 
правило, на основі оренди або у виключно-
му порядку, в межах ДПП. У разі викорис-
тання об’єктів державної або комунальної 
власності на умовах оренди головною метою 
держави або територіальної громади є отри-
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мання прибутку, тоді як передача у приватне 
користування таких об’єктів на умовах ДПП 
має на меті виконання загальносуспільного 
завдання.

Основні положення правового режиму 
подібних об’єктів визначаються фундамен-
тальними ознаками – їхньою суспільною 
природою та неможливістю повернення у 
приватну власність. Вищезазначене май-
но загального користування не може бути 
відчужене, на нього не може бути звернене 
стягнення. Серед подібних об’єктів можна 
виділити річки, озера, водосховища, порти, 
автомобільні дороги, залізниці, національні 
парки, нерухоме майно та земельні ділянки, 
призначені для потреб оборони або для роз-
міщення органів державної влади, сервітути 
загального користування та інші об’єкти, які 
за вітчизняними законами можуть бути ви-
значені як об’єкти загального користування.

Майно загального користування – це 
тільки частина публічно-правових об’єктів, 
що можуть використовуватись для потреб 
ДПП. До іншої їх частини можна віднести 
групу різноманітних об’єктів, які принци-
пово відрізняються від вищезазначених 
традиційних видів майна тим, що мають, 
як правило, властивості предметно-інди-
відуального привласнення та відчуження, 
цивільної обігоздатності тощо. Тому крите-
ріями їх усуспільнення не могли бути влас-
тивості об’єктивного характеру. Суспільне 
призначення такого майна стало визнача-
тися вольовим порядком, суб’єктивно – за 
законом або внаслідок судового рішення. 
Такий підхід у цілому пов’язаний з ідеєю 
сучасної соціальної держави. На основі за-
значеного нового, суб’єктивного критерію у 
більшості країн до складу публічно-право-
вої власності були передані найбільш цінні, 
передусім невідновлювальні, природні ре-
сурси корисних копалин, водних та лісових 
ресурсів, особливо цінних об’єктів рослин-
ного та тваринного світу, значної (а в деяких 
країнах переважної) частини земельного 
фонду [1].

Саме земельні ділянки, що відповідно до 
закону належать до публічно-правової влас-
ності та надаються для потреб ДПП, і є пред-
метом нашого детального аналізу.

Дослідження розвитку законодавства 
України у сфері ДПП та особливостей юри-
дичної природи відповідних правовідносин 
свідчить про неоднозначні підходи до розу-
міння правового режиму земельної ділянки, 
що використовується для потреб ДПП.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України 
«Про державно-приватне партнерство» (за-
кон у редакції, що набрав чинності 24.05.2016 
з урахуванням змін, внесених Законом Укра-

їни № 817-VIII від 24.11.2015) [2] об’єктами 
державно-приватного партнерства є: 

існуючі, зокрема відтворювані (шляхом 
реконструкції, модернізації, технічного пе-
реоснащення), об’єкти, що перебувають у 
державній або комунальній власності чи на-
лежать Автономній Республіці Крим, у тому 
числі ділянки надр;

створювані або придбані об’єкти в ре-
зультаті виконання договору, укладеного в 
рамках державно-приватного партнерства.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України 
«Про концесії» об’єктами права державної 
чи комунальної власності, які надаються у 
концесію, є: 

• майно підприємств, які є цілісними 
майновими комплексами або системою ціліс-
них майнових комплексів, що забезпечують 
комплексне надання послуг; 

• об’єкти незавершеного будівництва та 
законсервовані об’єкти, які можуть бути до-
будовані з метою їх використання для надан-
ня послуг із задоволення громадських потреб 
у сферах діяльності, що визначені частиною 
другою та третьою цієї статті; 

• спеціально збудовані об’єкти відповід-
но до умов концесійного договору для задо-
волення громадських потреб.

Як бачимо, в переліку об’єктів ДПП за-
конодавець прямо не зазначає земельні ді-
лянки, які, на думку науковців, можуть бути 
складовою частиною майнових об’єктів, що 
передбачені чинним цивільним законодав-
ством. Хоча за змістом правовідносин та від-
повідно до правової природи об’єктів ДПП 
їх будівництво та експлуатація неможливі 
без використання відповідних земельних ді-
лянок.

При цьому, прямо не визнаючи земельні 
ділянки об’єктом ДПП, відповідний закон 
все ж регулює порядок надання та викорис-
тання відповідних земельних ділянок. 

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України 
«Про державно-приватне партнерство» (за-
кон у редакції, що набрав чинності 24.05.2016 
з урахуванням змін, внесених Законом Укра-
їни № 817-VIII від 24.11.2015) у разі, якщо 
для здійснення ДПП необхідне користуван-
ня земельною ділянкою, державний партнер 
передає приватному партнеру відповідно до 
Земельного кодексу України земельну ді-
лянку, на якій розташований об’єкт ДПП, 
разом з об’єктом ДПП на строк, встановле-
ний договором, укладеним у рамках ДПП, чи 
забезпечує не пізніше дати набрання чиннос-
ті договором, укладеним у рамках ДПП, на-
буття приватним партнером права на корис-
тування земельними ділянками, наданими 
в установленому порядку для будівництва 
об’єкта ДПП.
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Обґрунтовуючи необхідність внесення 
останніх змін до зазначеної вище норми за-
конодавець у пояснювальній записці до зако-
нопроекту вказував, що відповідне положен-
ня необхідно внести для того, щоб приватний 
партнер отримав можливість використо-
вувати земельну ділянку безпосередньо на 
підставі договору, що укладається в рамках 
ДПП, та одночасно із набранням чинності 
договором про ДПП.

Проте законодавство у сфері ДПП не 
визначає конкретний механізм виконання 
державним партнером свого обов’язку щодо 
передачі приватному партнеру земельної 
ділянки. Крім того, відповідні норми не по-
вною мірою узгоджуються із земельним зако-
нодавством, яке визначає, що для здійснення 
концесійної діяльності, яка є однією з форм 
державно-приватного партнерства, конце-
сіонеру надаються в оренду земельні ділян-
ки у порядку, встановленому цим Кодексом  
(ст. 94 Земельного кодексу України).

При цьому в інших законодавчих актах 
правовому регулюванню використання зе-
мельної ділянки, що надається для потреб 
ДПП, надається другорядне значення.

Так, наприклад, довгий час концесій-
не законодавство виключно декларувало 
обов’язок концесієдавця надати земельну 
ділянку. Відповідно до первинної ч. 2 ст. 17 
Закону України «Про концесії», якщо для 
здійснення концесійної діяльності необ-
хідна земельна ділянка, концесієдавець 
зобов’язаний забезпечити її надання в по-
рядку, встановленому Земельним кодексом 
України. При цьому в ч. 5 ст. 3 Закону Укра-
їни «Про концесії» було передбачено, що 
необхідні для здійснення концесійної діяль-
ності земельні ділянки надаються у користу-
вання концесіонеру в тому числі на умовах 
оренди.

Таким чином, приватний партнер мав 
можливість отримати у користування необ-
хідну йому земельну ділянку виключно че-
рез механізм орендного землекористування. 
Проте, зважаючи на те, що спеціальне зако-
нодавство у сфері оренди землі не узгоджу-
валось із концесійним законодавством, а 
природа оренди як форми надання у корис-
тування об’єктів державної і комунальної 
власності суперечить меті та завданням кон-
цесійної діяльності при реалізації конкрет-
них проектів у сфері ДПП, почали виникати 
колізії, які фактично призупинили практич-
не застосування вказаних механізмів.

Зокрема, відповідно до загальних норм 
земельного законодавства приватний парт-
нер, який вже визначений за результатами 
конкурсу, був зобов’язаний звернутися до 
компетентного органу державної влади або 

місцевого самоврядування з клопотанням 
про надання дозволу на розробку технічної 
документації або проекту землеустрою, після 
погодження яких у встановленому законом 
порядку подати вказану документацію на 
затвердження. Процедура значно усклад-
нювалась через необхідність проходити цю 
процедуру паралельно по декількох земель-
них ділянках різного цільового призначення, 
розташованих у різних адміністративно-те-
риторіальних утвореннях. Крім того, деякі 
із земельних ділянок можуть перебувати у 
власності або користуванні третіх осіб, що 
вимагатиме проведення заходів з вилучення 
вказаних земельних ділянок.

Зрозуміло, що приватний партнер, що 
пройшов конкурс і готовий приступити до 
здійснення діяльності на умовах ДПП, не має 
ні часу, ні відповідних організаційних мож-
ливостей для проведення вказаних процедур 
у межах розумних строків.

Вказану проблему частково вирішив 
Закон України «Про державно-приватне 
партнерство», який передбачив особливий 
порядок розробки та погодження технічної 
документації щодо відведення відповідних 
земельних ділянок.

Зокрема, у разі прийняття уповноваже-
ним органом рішення про здійснення ДПП 
проекти землеустрою щодо відведення зе-
мельних ділянок, інша документація із зем-
леустрою, яка відповідно до законодавства 
вимагається для надання земельної ділянки 
в користування, а також документація щодо 
земельних ділянок, необхідних приватному 
партнеру для здійснення такого партнерства, 
розробляються на замовлення державного 
партнера. Державний партнер має погодити 
документацію із землеустрою з відповідними 
державними органами чи органами місцевого 
самоврядування у передбаченому законодав-
ством порядку, а у випадках, передбачених 
законом, – отримати позитивний висновок 
державної землевпорядної експертизи у по-
рядку, визначеному законом. Фінансування 
робіт із розроблення (виготовлення) зем-
левпорядної документації та її експертизи 
здійснюється за рахунок коштів відповідних 
бюджетів чи за рахунок коштів особи, яка по-
дала пропозицію про здійснення державно-
приватного партнерства. 

Таким чином законодавство у сфері ДПП 
фактично встановило особливий, відмін-
ний від загальних норм земельного законо-
давства, порядок надання у користування 
земельних ділянок. А зважаючи на те, що 
зміни до Земельного кодексу України із цих 
питань не вносились, законодавець свідомо 
створив колізію між загальними та спеціаль-
ними нормами. Проте навіщо створювати 
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колізію, якщо можна, узгодивши із земель-
ним законодавством, визнати використання 
землі у сфері ДПП як окрему форму земле-
користування.

Поступово з метою підвищення ефектив-
ності механізмів ДПП законодавець перед-
бачає й інші особливі виключення для ДПП 
у правовому регулюванні відносин ув сфері 
орендного землекористування.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України 
«Про державно-приватне партнерство» по-
рядок та умови отримання приватним парт-
нером права на користування земельними 
ділянками, зазначеними у частині першій 
цієї статті, зазначаються в умовах конкур-
су з визначення приватного партнера для 
укладення договору в рамках державно-при-
ватного партнерства. Крім того, шляхом вне-
сення змін до ч.2 ст.134 Земельного кодексу 
України законодавець включив надання зе-
мельних ділянок державної або комунальної 
власності для потреб приватного партнера в 
рамках державно-приватного партнерства до 
переліку випадків, коли конкурентний по-
рядок надання земельних ділянок державної 
та комунальної власності у користування не 
застосовується.

Поряд із цим ще залишається декілька 
невирішених питань. Зокрема, незважаючи 
на останні зміни до законодавства, через від-
сутність механізму їх практичної реалізації 
приватний партнер змушений після укла-
дення договору про ДПП пройти ще складну 
процедуру укладення договору оренди зе-
мельної ділянки. Але укладення двох догово-
рів – про здійснення ДПП та оренду земель-
ної ділянки – не відповідає суті відносин. До 
такого висновку легко дійти, якщо помітити, 
що існування одного із цих договорів за від-
сутності іншого позбавлене сенсу. Дійсно, 
якщо укладено договір про здійснення ДПП, 
але не укладено договір оренди земельної 
ділянки (або якщо він є нікчемним, його 
визнано недійсним), то виконання першого 
договору виявляється неможливим. Якщо 
ж, навпаки, перший із цих договорів не укла-
дено (або якщо він є нікчемним, його визна-
но недійсним), а другий є дійсним, то при-
ватний партнер буде змушений сплачувати 
орендну плату, не отримуючи жодної вигоди, 
оскільки земельна ділянка орендована ним 
для здійснення ДПП [3].

Вищезазначений стан правового регу-
лювання порядку надання та використання 
землі для потреб ДПП, на нашу думку, свід-
чить про колізію правових норм і норматив-
ну невизначеність місця земельної ділянки 
як об’єкта правовідносин у сфері ДПП. Між 
тим таке становище не відповідає природі 
землі як об’єкта правового регулювання та 

основного національного багатства Україн-
ського народу.

Земля – це особливий об’єкт, за яким на 
конституційному рівні закріплений право-
вий режим національного багатства, що ви-
значає особливу суспільну цінність цього 
унікального блага. Земля, з одного боку, ви-
ступає як самостійний об’єкт господарського 
використання, з іншого – є складовою части-
ною довкілля, сприяє формуванню складних 
природних утворень – екологічних систем, 
біологічно впливає на створення ландшафтів 
та інших природних комплексів – заповід-
ників, заказників, пам’яток природи, запо-
відних урочищ, штучно створених систем –  
дендропарків, ботанічних садів, зоопарків, 
парків-пам’ятників садово-паркового мисте-
цтва, рекреаційних, лікувальних, оздоровчих 
зон тощо [4].

Зазначене відповідає одному з багатьох 
провідних принципів земельного законодав-
ства – поєднання особливостей використан-
ня землі як територіального базису, природ-
ного ресурсу й основного засобу виробництва 
(ст. 5 Земельного кодексу України).

У цьому аспекті йдеться також про осо-
бливості землі як певної території, що аку-
мулює в собі інші природні утворення, вико-
ристання властивостей яких спрямовується 
на задоволення матеріальних, духовних, піз-
навальних, рекреаційних, оздоровчих, ліку-
вальних, спортивних, туристських та інших 
потреб людини та суспільства. І це викликає 
необхідність юридичного закріплення викла-
дених вище особливостей землі як складової 
просторової частини довкілля.

Наведена особливість землі підкреслює 
те, що під час діяльності у сфері ДПП, яка 
здійснюється із загальнокорисною метою, 
що полягає у задоволенні потреб людини 
й суспільства, неможливо втілити в життя 
дану мету без використання землі, як засобу 
реалізації цієї мети. Саме тому механізм пра-
вового регулювання ДПП має містити в собі 
правовий режим земельної ділянки, що вико-
ристовується при здійсненні цієї діяльності.

Коли здійснюється діяльність у сфері ДПП, 
у приватне володіння та користування найчас-
тіше іноземним фізичним або юридичним осо-
бам передаються об’єкти, вилучені із цивільно-
го обігу, або такі, на які встановлено державну 
монополію. При цьому дуже важливо врахову-
вати інтереси держави, її суверенітет, терито-
ріальну цілісність. На нашу думку, вилучення 
земельних ділянок із механізму правового ре-
гулювання ДПП послаблює контроль держави 
за використанням об’єкта концесії взагалі та 
земельної ділянки під ним зокрема. У цьому 
разі земельна ділянка використовується на 
загальних підставах, передбачених законодав-



76

7/2016
З Е М Е Л Ь Н Е  П Р А В О

ством про оренду землі, та фактично прирів-
нюється до звичайних господарських об’єктів, 
тоді як земля – це особливий об’єкт право-
відносин і права власності, що визнається як 
у законодавстві, так і в науці. Поширення на 
земельні ділянки властивостей, притаманних 
майну як продукту виробничої та іншої діяль-
ності, спроможне нівелювати відносини влас-
ності на них, оскільки майновий (речовий) ха-
рактер земельних ділянок не є пріоритетним та 
визначальним для цих об’єктів [4]. Зважаючи 
на вищезазначене, поширення на земельні ді-
лянки, що використовуються для потреб ДПП, 
правового режиму ДПП є необхідною умовою 
забезпечення раціонального використання та 
належної правової охорони відповідних зе-
мельних ділянок.

Як бачимо з наведеного аналізу, право-
вий режим землі як основного національ-
ного багатства та об’єкта особливої охорони 
держави не закріплений у законодавстві у 
сфері ДПП. У ньому міститься лише низка 
бланкетних (відсильних) положень щодо ін-
ших актів законодавства та декілька окремих 
норм щодо визначення порядку надання зе-
мельних ділянок для потреб ДПП. 

Визнання землі як основного національ-
ного багатства передбачає пріоритет її право-
вого режиму порівняно з іншими об’єктами 
правового регулювання, підпорядкованість 
правового урегулювання режиму цих об’єктів 
правовому режиму землі як найбільш цінно-
го об’єкта матеріального світу, що належить 
на праві власності Українському народові та 
підлягає особливій охороні [5].

Висновки

Таким чином, конституційний режим 
землі як основного національного багат-
ства має бути закріплений у спеціальному 
законодавстві, що регулює ДПП. Земельні 
ділянки, що надаються для потреб ДПП, ма-
ють бути визнані об’єктом ДПП, а правове 
регулювання інших об’єктів ДПП має бути 
підпорядковано правовому режиму землі 
як найбільш цінного об’єкта матеріального 
світу, що належить на праві власності Укра-
їнському народові та підлягає особливій 
охороні.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
В УКРАЇНІ

У статті проведено адміністративно-правовий аналіз розвитку автомобільних перевезень в 
Україні. Автором визначено головні причини виникнення проблеми адміністративного регулювання 
автомобільних перевезень, а також запропоновано удосконалення цієї діяльності шляхом розробленої 
та запропонованої Державної цільової програми розвитку автомобільного транспорту в Україні до 
2020 року.

Ключові слова: автомобільний транспорт, перевезення, адміністративні послуги, адміністра-
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Актуальність теми. Сучасний стан ав-
томобільного транспорту в структурі тран-
спортної системи України засвідчує його 
пріоритетність і беззаперечні переваги з по-
гляду високотехнологічного транспортно-
го обслуговування, складовими частинами 
якого є гнучкість, мобільність, надійність, 
терміновість, схоронність доставки вантажів, 
вартість послуг. Автомобільний транспорт 
відіграє важливу роль у соціально-еконо-
мічному розвитку країни. На сьогодні понад 
100 тис. автомобільних перевізників надають 
послуги з перевезення 52 % пасажирів і 64 % 
вантажів [2, с. 499].

Автомобільний транспорт – вид тран-
спорту, що здійснює перевезення вантажів 
і пасажирів безрейковими шляхами. Осно-
вні сфери все більш поширеного доцільного 
застосування автомобільного транспорту –  
розвезення та підвезення вантажів до магі-
стральних видів транспорту, перевезення 
промислових і сільськогосподарських ван-
тажів на короткі відстані, внутрішньоміські 
перевезення, перевезення вантажів для тор-
гівлі й будівництва, можливість доставляння 
вантажів «від дверей до дверей» [8, с. 161]. 

Стан наукового дослідження. Тема ад-
міністративно-правового врегулювання ді-
яльності автомобільного транспорту є досить 
дослідженою: так, окремі питання державного 
регулювання, зокрема, перевезень автомо-
більним транспортом було розглянуто у пра-
цях В. Б. Авер’янова, Д. М. Бахраха, Ю. П. Би- 
тяка, І. Л. Бородіна, І. П. Голосніченка,  
Є. В. Додіна, Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова,  

А. П. Клюшніченка, Л. В. Коваля, В. К. Колпа-
кова, А. Т. Комзюка, В. С. Куйбіди, В. І. Оле- 
фіра, О. І. Остапенка, Ю. С. Шемшученка,  
В. К. Шкарупи та інших. Однак, на наш по-
гляд, існує нагальна потреба у продовженні 
досліджень цієї проблематики та подальшому 
розгляді теоретичних аспектів адміністратив-
но-правового забезпечення перевезень авто-
транспортом в Україні.

Виклад основного матеріалу. Адміні-
стративні правовідносини у сфері пасажир-
ських перевезень на транспорті забезпечу-
ють всебічний розвиток транспортної мережі 
як важливого елемента соціальної цінності 
суспільства, зумовлюють структурні змі-
ни в економічному житті, несуть відповідні 
матеріальні блага, гарантовані права щодо 
задоволення зростаючих потреб населення 
та промисловості [9, с. 67]. Адміністратив-
но-правові гарантії забезпечення прав гро-
мадян на перевезення становлять комплекс 
адміністративно-правових засобів, що забез-
печують повноту, стійкість та стабільність 
реалізації права у сфері пасажирських пере-
везень. Регулювання правовідносин у сфері 
пасажирських перевезень на автомобільному 
транспорті становлять сукупність норм, при-
йомів і способів, за допомогою яких держава 
впливає на суспільні відносини у зазначеній 
сфері з метою всебічного забезпечення пра-
вопорядку, запобігання правопорушенням та 
їх припинення, притягнення винних до від-
повідальності та інших способів втілення в 
життя державної політики у галузі пасажир-
ських автомобільних перевезень. 

 О. Доценко, 2016
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Механізм адміністративно-правового ре-
гулювання правовідносин у сфері пасажир-
ських перевезень – це комплекс заходів, за-
собів і способів адміністративно-правового 
регулювання пасажирських перевезеннь на 
автомобільному транспорті в Україні, обу-
мовлений рівнем розвитку правовідносин у 
державі, правовою зрілістю суспільства, сту-
пенем розвитку правової свідомості та право-
вої культури громадян.

Одним з останніх документів, яким ви-
значається ситуація на автомобільному 
транспорті та перспективи його розвитку, є 
«Концепція Державної цільової економічної 
програми розвитку автомобільного тран-
спорту до 2015 року», схвалена Кабінетом 
Міністрів України [4]. Цим же документом 
Кабмін зобов’язав Міністерство інфра-
структури разом з іншими зацікавленими 
центральними органами виконавчої влади 
розробити та надати Кабінетові Міністрів 
України проект Державної цільової програ-
ми розвитку автомобільного транспорту.

У концепції констатується, що «авто-
мобільний транспорт у цілому задовольняє 
потреби національної економіки та населен-
ня у перевезеннях. Однак структура парку 
автобусів та вантажних автомобілів є недо-
сконалою, більшість транспортних засобів 
за своєю конструкцією, пасажиромісткістю, 
вантажністю, типами кузова, параметрами 
комфортності, видами та питомими витрата-
ми пального, екологічними показниками не 
відповідають сучасним вимогам. Оновлення 
рухомого складу відбувається повільними 
темпами: майже 70 % рухомого складу є мо-
рально застарілими, а 50 % автобусів експлу-
атуються понад десять років. Проблемним 
питанням залишається компенсація втрат до-
ходів автомобільних перевізників у зв’язку з 
перевезенням пільгових категорій громадян, 
а також визначення реального обсягу таких 
втрат. Недосконалою є система організації 
міжнародних перевезень пасажирів та ван-
тажів. Крім того, викиди в атмосферу шкід-
ливих речовин, що здійснює автомобільний 
транспорт, становлять 95 % викидів, що здій-
снюють пересувні джерела забруднення» [4].

Головними причинами виникнення про-
блеми адміністративного регулювання авто-
мобільних перевезень є: недосконалість зако-
нодавства з питань регулювання діяльності 
автомобільного транспорту, а також системи 
державного контролю за дотриманням вимог 
законодавства автомобільного транспорту; 
недостатній обсяг фінансування витрат з на-
дання соціально значущих послуг за рахунок 
бюджетних коштів; відсутність системного 
підходу щодо забезпечення функціонуван-
ня автомобільного транспорту, створення 

конкурентного середовища на ринку тран-
спортних послуг. Комплексне розв’язання 
проблеми можливе шляхом розроблення, 
прийняття та виконання Державної цільо-
вої програми розвитку автомобільного тран-
спорту на період до 2020 року.

Становлення сучасної автомобільної 
транспортної галузі України не можливе 
без визначення сфери суспільних відносин, 
пов’язаних із забезпеченням перевезень 
як окремого специфічного міжгалузевого 
об’єкта адміністративно-правового регулю-
вання, що, з одного боку, зумовлює необхід-
ність державного впливу на процес функці-
онування зазначеного об’єкта та існування 
адміністративно-правового механізму його 
регулювання, з іншого – визначає особливос-
ті такого регулювання [1].

Головним же завданням автомобільно-
го транспорту є своєчасні, в повному обсязі 
та якісні перевезення вантажів і пасажирів, 
ефективне функціонування галузі з міні-
мальним впливом на довкілля. Кожна з га-
лузей економіки, маючи на своєму балансі 
автотранспортні засоби, самотужки займа-
лась організацією перевезень. Управління 
автомобільними перевезеннями є комплек-
сом дій, що організовують і направляють дію 
рухомого складу на лінії. До нього входять 
функції оперативного планування та дис-
петчерського управління перевезеннями. 
Якщо на території міста або району знахо-
диться декілька автомобільних формувань, 
то управління перевезеннями повинно бути 
централізоване. У разі централізованої сис-
теми управління здійснюється оптимізація 
вантажопотоків, вибір рухомого складу, вдо-
сконалюється структура парку, розробля-
ються й застосовуються раціональні марш-
рути, усуваються зустрічні, нераціональні й 
повторні перевезення, оптимізується план 
перевезень у всій транспортній мережі регі-
ону. У результаті підвищується продуктив-
ність автотранспортних засобів, знижується 
собівартість перевезень, тобто переважають 
інтенсивні фактори в розвитку регіональної 
автотранспортної системи. Тому з метою 
централізованого управління перевезеннями 
створювались центри управління перевезен-
нями. Однак відносини між власниками ав-
тотранспорту й центрами управління пере-
везеннями були дуже складні. Для виділення 
автотранспорту центрам управління переве-
зеннями необхідні були постійні адміністра-
тивні втручання [6, с. 69]. Практика показала 
слабку життєздатність центрів управління 
перевезеннями на основі адміністративних 
методів управління. Унаслідок цього в систе-
мі автомобільних перевезень переважали ха-
отичні процеси. Важливим аспектом в оцінці 
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ситуації на автотранспорті до 1997 року є 
врахування фіктивної роботи, тобто припи-
сок. На Київщині вони становили від 20 до 
35 %. Резерв провізних можливостей вантаж-
ного автотранспорту становив 50 % [6, с. 70].

Адміністративно-правове забезпечення у 
сфері перевезень автомобільним транспор-
том становить забезпечувальний, упорядку-
вальний, цілеспрямований вплив держави та 
інших суб’єктів (рад, громадських об’єднань 
тощо) на суспільні відносини у сфері орга-
нізації та здійснення перевезень автомобіль-
ним транспортом, межі та сутність якого зу-
мовлені його галузевим характером та який 
полягає в організації ефективної діяльності 
підприємств, що надають послуги з автопе-
ревезень вантажів чи пасажирів.

У суспільстві визрівало розуміння необ-
хідності економічних реформ. До початку 
роздержавлення підприємства автомобільно-
го транспорту переважно були банкрутами. 
АТП перетворили в акціонерні товариства й 
роздали частину акцій своїм працівникам, а 
частину розмістили в трастових компаніях, 
водночас практично не був мобілізований 
фінансовий ресурс на оновлення рухомого 
складу, реконструкцію й технічне переосна-
щення виробничо-технічної бази АТП. Від-
бувалось вимивання обігових коштів в АТП, 
почали загострюватись соціальні проблеми. 
Скуповування акцій підприємств проходило 
на неіснуючому вторинному ринку. Колек-
тивний капітал перейшов до рук окремих 
осіб або підприємств. На кінець цього пе-
ріоду автомобільний транспорт практично 
був неспроможний виконувати перевезення. 
Особливо критична ситуація склалася на 
пасажирському автотранспорті. Вільне ціно-
утворення на ресурси і регульовані тарифи 
на перевезення пасажирів нанесли остаточ-
ний економічний удар по класичних комп-
лексних АТП. У цей період на ринок тран-
спортних послуг почали виходити приватні 
перевізники, але вже на інших економічних 
і організаційних умовах.

Суттю реформ є зміна адміністративно-
правових відносин, соціально-економічних 
відносин або відносин власності та організа-
ційно-економічних відносин, що нині існу-
ють. Для виходу автомобільних перевізників 
на ринок автотранспортних послуг необхід-
но пройти шлях вибору організаційно-право-
вої форми ведення бізнесу у сфері транспор-
ту, реєстрації підприємства, ліцензування 
підприємницької діяльності, а для пасажир-
ських перевізників – ще й проходження тен-
дерних процедур.

Господарський кодекс України визначає 
види й організаційні форми підприємств, 
правила їх створення, реєстрації, реоргані-

зації та ліквідації, організаційний механізм 
здійснення ними підприємницької діяльнос-
ті в умовах переходу до ринкової економіки 
[3]. Закон створює рівні правові умови для 
діяльності підприємств незалежно від форм 
власності на майно та організаційної форми 
підприємства.

Згідно із Законом України «Про ліцен-
зування певних видів господарської діяль-
ності» [5] перевезення вантажів і пасажирів 
автомобільним транспортом належить до 
тих видів господарської діяльності, на які 
необхідно отримувати ліцензію. Ліцензу-
вання повинно вирішувати такі завдання: 
сприяння становленню сучасного ринку по-
слуг; забезпечення безпеки та надійної робо-
ти автотранспорту; обмеження монополізму 
й розвиток конкуренції; створення рівних 
умов для розвитку господарської діяльності 
підприємств автотранспорту та ін. Ліцензії 
на здійснення транспортної діяльності вида-
ються Міністерством інфраструктури Укра-
їни та іншими уповноваженими на це орга-
нами в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України та Міністерством інфра-
структури України.

Автомобільний перевізник із пасажир-
ських перевезень після проходження тен-
дерних процедур виходить на конкретний 
автобусний маршрут. Основними класифіка-
ційними ознаками маршрутів є його протяж-
ність та належність до певної території. Згідно 
із законом про автомобільний транспорт від-
повідальність за організацію пасажирських 
перевезень покладено на органи виконавчої 
влади і місцевого самоврядування. До най-
більш проблемних функцій з організації пере-
везень належать такі: формування маршрут-
ної мережі; визначення необхідної кількості 
автобусів та їх пасажиромісткості; розробка 
розкладу руху. Вказані характеристики тран-
спортних систем визначають ефективність, 
екологічність, паливну економічність роботи 
пасажирського автотранспорту, якість обслу-
говування пасажирів. Це є той сплав основних 
проблем на пасажирському автотранспорті, 
який протягом багатьох років не тільки не 
розв’язується, а значною мірою ускладнюєть-
ся. На сьогодні маємо всі ресурси для забез-
печення ефективної роботи автомобільних 
перевізників і надання якісних послуг. Голо-
вна ж проблема вбачається в неспроможнос-
ті органів влади й місцевого самоуправління 
забезпечити виконання покладених на них 
функцій. Серед причин, що призвели до ни-
нішньої ситуації на пасажирському автотран-
спорті, також варто назвати нерозробленість 
теорії транспортних систем, прикладних 
питань із проектування пасажирських тран-
спортних систем, відсутність спеціалістів у га-
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лузі транспортних систем і програм розвитку 
автомобільного транспорту.

Разом із тим реформування автотран-
спорту починалось в умовах повного за-
непаду автотранспортного регулювання.  
У функціонуванні автотранспорту почали 
переважати ринкові методи господарювання. 
Із формуванням нових виробничих відносин 
виникла маса проблем щодо соціальних га-
рантій працюючих, виконання безпечних пе-
ревезень, державного регулювання розвитку 
автотранспорту. Закон про автомобільний 
транспорт визначає засади організації та ді-
яльності галузі. Він регулює відносини між 
автомобільними перевізниками, замовника-
ми транспортних послуг, органами виконав-
чої влади та місцевого самоврядування, паса-
жирами, власниками транспортних засобів, а 
також їхні відносини з юридичними й фізич-
ними особами – суб’єктами підприємницької 
діяльності, які забезпечують діяльність авто-
транспорту та безпеку перевезень.

Закон про автомобільний транспорт не 
зорієнтований на формування ринку авто-
транспортних послуг. Потрібно ухвалити но-
вий закон про транспортні системи та ринки 
транспортних послуг, де питання надання 
послуг розглядалося б на комплексній основі 
(з урахуванням усіх видів транспорту), типо-
логії ринків, де відповідні органи влади були 
б зобов’язані вивчати попит і формувати ра-
ціональну пропозицію. Тоді можна було б го-
ворити про встановлення рівноваги на ринку, 
розподіл ринку між її учасниками і побудову 
ефективних господарських структур. На сьо-
годні немає класифікації ринків автотран-
спортних послуг, тому не може бути реалізо-
ваний закон про ліцензування певних видів 
господарської діяльності. Так, відсутність 
розподілу ринків за територіальною озна-
кою призвело до того, що міські й приміські 
пасажирські перевезення перетворилися в 
хаос, хоча кожна із цих систем функціонує за 
своїми законами, має різні значення техніко-
експлуатаційних і фінансово-економічних 
показників. На теоретичному й практичному 
рівнях необхідно визначитися зі ступенем 
взаємодії цих транспортних систем [7, с. 7]. 

Також у наявне адміністративне поле 
не введено поняття структури ринку адмі-
ністративних послуг, яка характеризується 
кількістю підприємств та їх потужністю, ха-
рактером продукції, умовами входу на ринок 
і виходу з нього, доступністю інформації. 

Таким чином, реформи на автомобільно-
му транспорті, розпочаті понад десять років 
тому, не принесли очікуваних результатів. 
Галузь і надалі залишається в глибокій еко-

номічній кризі. Безсистемне адміністратив-
но-правове регулювання деяких сторін роз-
витку та функціонування автомобільного 
транспорту не створило умов для зростан-
ня інвестицій, модернізації та підвищення 
ефективності галузі. Також неможливо ви-
рішити проблеми розвитку автомобільного 
транспорту тільки шляхом розроблення, 
прийняття та виконання Державної ці-
льової програми розвитку автомобільного 
транспорту на період до 2020 року. З метою 
поліпшення ситуації необхідно: розробити 
алгоритм поглиблення реформ на автотран-
спорті, тобто дорожню карту реформ; продо-
вжити вивчення найбільш вузьких місць у 
реформуванні галузі, а також можливість їх 
усунення на існуючій теоретико-методоло-
гічній і правовій базі; вдосконалити (а за не-
обхідності розробити нові) теоретичні й ме-
тодологічні положення, розширити наявне 
інституціональне поле з метою поглиблення 
реформ на автотранспорті.
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В статье проведен административно-правовой анализ развития автомобильных перевозок в 
Украине. Автором определены основные причины возникновения проблемы административного регу-
лирования автомобильных перевозок, а также предложено усовершенствование этой деятельности 
путем разработанной и предложенной Государственной целевой программы развития автомобиль-
ного транспорта в Украине до 2020 года.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, перевозки, административные услуги, админи-
стративное регулирование.

This article provides administrative and legal analysis of road transportation in Ukraine. The author defines 
the main causes of the problems administrative regulation of road transport and proposed improvements to this 
activity developed and offered by the state target program of development of road transport in Ukraine to 2020.

Key words: road transport, transportation, administrative services, administrative regulation.
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У статті визначено поняття та види адміністративних позовів як засобу захисту прав і за-
конних інтересів учасників фондового ринку. Такі засоби застосовуються в охоронних фондових пра-
вовідносинах. Серед них – позови: 1) про визнання повністю або частково недійсними актів органів 
державної влади; 2) про оскарження рішень, дій чи бездіяльності уповноважених осіб органу держав-
ної влади або місцевого самоврядування; 3) про оскарження постанов про накладення санкцій за пра-
вопорушення на ринку цінних паперів; 4) про стягнення штрафів, накладених за правопорушення на 
ринку цінних паперів; 5) про захист прав і законних інтересів інвесторів, ліквідацію корпоративного 
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Ключові слова: цінні папери, фондовий ринок, охоронні правовідносини, адміністративний позов.
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Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. Захист прав 
і законних інтересів учасників фондового 
ринку є однією з найбільш актуальних про-
блем сьогодення. Незважаючи на дискусій-
ність питання про зміст суб’єктивного права 
на захист, безспірним і загальновизнаним у 
літературі є положення про те, що, наділяю-
чи ту чи іншу особу певними суб’єктивними 
правами та обов’язками, законодавство на-
дає уповноважений особі і право на їх захист. 
Як наголошував відомий російський цивіліст  
Д. І. Мейєр, будь-яке право супроводжує мож-
ливість його примусового виконання; якщо для 
певного права немає можливості примусового 
здійснення, то немає, власне, і права [1, с. 224].

Кожний суб’єкт господарювання і спожи-
вач мають право на захист своїх прав і закон-
них інтересів у разі їх порушення, невизнання 
або оспорювання (ч. 1 ст. 15 Цивільного ко-
дексу України [2] (далі – ЦК України), ст. 20  
Господарського кодексу України [3] (далі – 
ГК України), що дає підстави кваліфікувати 
право на захист як одну із правомочностей 
суб’єктивного юридичного права особи.

Метою статті є дослідження засобів за-
хисту прав і законних інтересів учасників 
фондового ринку, що здійснюється в рам-
ках конструкції охоронного правовідно-
шення, де особа реалізує своє право на за-
хист, обираючи один зі способів захисту, 
встановлених законом та/або договором. 

Судові засоби захисту прав і законних 
інтересів учасників фондового ринку засто-
совуються в господарських відносинах у по-
рядку господарського або адміністративного 
судочинства, що вимагає розмежування ком-
петенції господарських та адміністративних 
судів і визначення поняття адміністративно-
го позову.

Адміністративний позов – це звернення 
до адміністративного суду про захист прав, 
свобод та інтересів у публічно-правових від-
носинах (п. 6 ч. 1 ст. 3 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України від 6 липня 
2005 р. [4] (далі – КАС України), тобто про-
цесуальний засіб порушення провадження у 
справі в адміністративному суді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
із теми дослідження. Дослідженню адміні-
стративної юстиції як особливого порядку 
вирішення публічно-правових спорів при-
свячено праці В. Б. Авер’янова, Ю. П. Би- 
тяка, О. А. Беляневич, Л. В. Бринцевої,  
М. Жернакова, С. В. Ківалова, А. Г. Кучере-
на, В. А. Сьоміної, В. І. Татькова, Ю. О. Ти-
хомирова, Н. Ю. Хаманєвої, Н. Є. Хлібороба,  
Д. М. Чечота та інших. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з п. 1 
ч. 1 ст. 3 КАС України справа адміністратив-
ної юрисдикції – це переданий на вирішення 
адміністративного суду публічно-правовий 
спір із відповідним суб’єктним складом, тоб-
то за участю суб’єкта владних повноважень. 
Вчені звертають увагу на помилкове ототож-
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нення понять «адміністративно-правовий 
спір» і «публічно-правовий спір» [5, с. 23–24].  
Вони не співвідносяться як родове та видо-
ве, є рівнопорядковими поняттями і видо-
вими категоріями стосовно спільної родової 
категорії «юридичний конфлікт» [6, с. 8].  
У вузькому розумінні спір є адміністратив-
ним, якщо юридичне питання, яке становить 
зміст спору, – це питання адміністративного 
права [7, с. 10; 8, с. 30]. Останніми роками в ад-
міністративно-правовій літературі набуло по-
пулярності широке розуміння, згідно з яким 
публічно-правовий спір виникає з усіх від-
носин публічно-правового характеру у сфері 
державного управління [9, с. 16-17], а понят-
тя «спори, що виникають з адміністративно-
правових відносин» має умовний характер, 
оскільки його предмет становлять не лише 
адміністративно-правові, а й інші публічно-
правові відносини [10, с. 74; 11, с. 118].

Серед ознак адміністративно-правово-
го спору виокремлюють: характер право-
відносин – публічно-управлінська сутність 
матеріальних відносин між сторонами спо-
ру; наявність обов’язкового суб’єкта спо-
ру – суб’єкта владних повноважень; імпе-
ративний метод правового регулювання 
матеріальних відносин, з яких виник спір; 
наявність публічного інтересу хоча б од-
нієї зі сторін спору; ініціювання спору між 
приватною особою та суб’єктом владних 
повноважень виключно приватною особою  
[12, с. 54-56]. Аналізуючи наведені ознаки,  
Л. В. Бринцева робить висновок, що адмі-
ністративно-правовими можна назвати всі 
спори, які виникають із публічних управлін-
ських правовідносин: адміністративних, еко-
логічних, фінансових, господарських тощо 
[12, с. 54]. Поділяємо точку зору О. А. Беля-
невич про те, що обов’язковою ознакою позо-
вної форми захисту в адміністративному суді 
має бути наявність спору про право публічне, 
тобто спору про права та обов’язки у публіч-
них правовідносинах [13, с. 140]. Характер 
суб’єктивного права, яке порушено, має ви-
рішальне значення для визначення питань 
підсудності справи [14, с. 215].

Наявність публічного інтересу та юри-
дична нерівність сторін в адміністративно-
му спорі зумовлюють зіткнення (конфлікт) 
приватних і публічних інтересів. Д. М. Чечот 
характеризував адміністративну юстицію 
як порядок розгляду і вирішення у судовій 
процесуальній формі спорів у сфері адміні-
стративного управління, які виникають між 
громадянами чи юридичними особами, з од-
ного боку, й адміністративними органами – з 
іншого, що здійснюється юрисдикційними 
органами, спеціально створеними для вирі-
шення правових спорів [15, с. 21].

Правило про те, що позивачем в адміні-
стративному суді може бути не лише особа, 
на захист прав, свобод та інтересів якої пода-
но позов, а й суб’єкт владних повноважень, на 
виконання повноважень якого подається по-
зовна заява (п. 8 ч. 1 ст. 3 КАС України) про 
застосування адміністративно-господарських 
санкцій, визнання угод недійсними тощо  
[13, с. 138], значною мірою підриває ціліс-
ність ідеї адміністративної юстиції [13, с. 138;  
16, с. 170], безпідставно розширює завдання 
(ч. 1 ст. 2 КАС України) і призначення адмі-
ністративного судочинства [14, с. 216]. Якщо 
позивачем в адміністративному суді виступає 
суб’єкт владних повноважень, то говорити про 
наявність спору про право і про суб’єктивні 
публічні права такого суб’єкта у відноси-
нах із суб’єктом господарювання не можна  
[13, с. 139; 142]. Ініціювати спір між приват-
ною особою та суб’єктом владних повнова-
жень в адміністративному суді може виключ-
но приватна особа [6, с. 7]. Отже, пропоную 
внести зміни до визначення поняття «справа 
адміністративної юрисдикції» (п. 1 ч. 1 ст. 3 
КАС України), замінивши слова «хоча б од-
нією з сторін» словом «відповідачем». 

Відповідно до ч. 3 ст. 2 КАС України у 
справах щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єктів владних повнова-
жень адміністративні суди перевіряють, чи 
прийняті (вчинені) вони: на підставі, в меж-
ах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами (ч. 2 ст. 19 Кон-
ституції України), чи використано повно-
важення з метою, з якою воно надано, тощо. 
Здійснення управлінських функцій як озна-
ка справи адміністративної юрисдикції (п. 1 
ч. 1 ст. 3 та ч. 1 ст. 17 КАС України) не під-
тверджує, що суб’єкт владних повноважень, 
звертаючись до адміністративного суду із по-
зовом до суб’єкта господарювання, перебуває 
з останнім у стані спору про право або інтер-
ес, а означає, що суб’єкт владних повнова-
жень виконує покладений на нього законом 
обов’язок (реалізує повноваження та госпо-
дарську компетенцію) [13, с. 142].

Таким чином, адміністративним судам 
підвідомчі публічно-правові спори – спори 
про права та обов’язки юридичної або фі-
зичної особи у публічних правовідносинах, 
пов’язані з порушенням (загрозою порушен-
ня) діями (бездіяльністю) суб’єкта владних 
повноважень під час здійснення ним дискре-
ційних повноважень суб’єктивних публічних 
прав, свобод, охоронюваного законом інтер-
есу позивача або створенням умов, за яких їх 
реалізація є неможливою. Розглянемо окре-
мі адміністративні позови як засоби захисту 
прав та законних інтересів учасників фондо-
вих правовідносин.
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Позов про визнання повністю або част-
ково недійсними актів органів державної 
влади (зокрема, КМУ, НКЦПФР, ФДМУ, 
АМКУ) та органів місцевого самоврядуван-
ня, актів інших суб’єктів, що суперечать за-
конодавству, ущемляють права та законні 
інтереси учасника фондового ринку або пе-
решкоджають їх реалізації.

Згідно з ч. 2 ст. 2 КАС України до адмі-
ністративних судів можуть бути оскарже-
ні будь-які рішення, дії чи бездіяльність 
суб’єктів владних повноважень, крім випад-
ків, коли щодо таких рішень, дій чи безді-
яльності Конституцією України чи законами 
встановлено інший порядок судового прова-
дження [17]. Із п. 1 ч. 1 ст. 12 ГПК України 
вилучено положення про підвідомчість гос-
подарським судам справ у спорах про визна-
ння недійсними актів із підстав, зазначених 
у законодавстві [18]. До компетенції адміні-
стративних судів віднесено: 1) спори фізич-
них чи юридичних осіб із суб’єктом владних 
повноважень щодо оскарження його рішень, 
дій чи бездіяльності; 2) спори між суб’єктами 
владних повноважень із приводу реалізації 
їх компетенції у сфері управління, у т.ч. де-
легованих повноважень, а також спори, які 
виникають із приводу укладення та виконан-
ня адміністративних договорів (п.п. 1, 3 ч. 1  
ст. 17 КАС України). 

Спори про визнання недійсними актів 
інших органів – не органів державної влади 
і місцевого самоврядування – залишили-
ся підвідомчими господарським судам (ч. 5  
ст. 5; ч. 2 ст. 12; ч. 2 ст. 15; ч. 2 ст. 57; ч. 5  
ст. 84 Господарського процесуального кодек-
су України [19] (далі – ГПК України). У разі 
якщо предметом спору є визнання недійсним 
рішення загальних зборів учасників (акціо-
нерів) товариства, а вимога до суб’єкта влад-
них повноважень є похідною (зокрема, про 
державну реєстрацію припинення юридич-
ної особи), такий спір підвідомчий господар-
ським судам. У зв’язку з відсутністю у зако-
нодавстві норм про спеціальну підвідомчість 
(підсудність) спорів, пов’язаних з емісією 
цінних паперів, розміщенням акцій чи їх обі-
гом, а також часток у статутному (складено-
му) капіталі товариства, що виникають між 
акціонерами (учасниками) господарського 
товариства і товариством (крім передбаче-
них п. 4 ч. 1 ст. 12 ГПК України), такі позови 
підвідомчі господарським судам за правила-
ми ст. 1 ГПК України, тобто з урахуванням 
суб’єктного складу учасників спору (п.п. 7, 8 
Постанови Пленуму Верховного Суду Укра-
їни № 13 «Про практику розгляду судами 
корпоративних спорів» [20]). 

В. Е. Беляневичем було обґрунтовано, що 
ознаки спору про право не поширюються на 

справи про визнання недійсними актів дер-
жавних та інших органів, оскільки: 1) їх слід 
вважати не конфліктом прав і обов’язків, а 
конфліктом інтересів; 2) такий конфлікт не 
може бути ліквідовано спільними зусиллями 
його учасників; його можна вирішити лише 
шляхом скасування акта; 3) не можна гово-
рити про рівну правосуб’єктність учасників 
конфлікту [21, с. 78].

Підставами для визнання акта нечинним 
[22, с. 16] є невідповідність його вимогам за-
конодавства та/або визначеній законом ком-
петенції органу, який видав цей акт, а також 
порушення у зв’язку з його прийняттям прав 
та інтересів позивача [23; 24]. 

Учасники фондових правовідносин мо-
жуть вимагати визнання недійсними актів, 
виданих органами управління юридичних 
осіб, зокрема рішень загальних зборів акціо-
нерів, правління та інших органів акціонер-
ного товариства (далі – АТ), що порушують 
права та законні інтереси акціонерів. Так, 
відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону України від 
18.09.2008 «Про акціонерні товариства» [26] 
(далі – Закон «Про АТ») у разі, якщо рішен-
ня загальних зборів або порядок прийняття 
такого рішення порушують вимоги Закону 
«Про АТ», інших актів законодавства, ста-
туту чи положення про загальні збори АТ, 
акціонер, права та охоронювані законом 
інтереси якого порушено таким рішенням, 
може оскаржити це рішення до суду про-
тягом трьох місяців із дати його прийняття. 
До зазначеної категорії справ у фондових 
охоронних правовідносинах належать спори 
про визнання недійсними рішень загальних 
зборів про емісію/випуск (додаткову емі-
сію) цінних паперів (визнання емісії недій-
сною), про збільшення статутного капіталу 
АТ за рахунок додаткової емісії акцій, про 
зміну номінальної вартості акцій без зміни 
розміру статутного капіталу АТ тощо. Від-
повідачем у таких спорах виступає саме АТ 
як юридична особа, рішення керівних орга-
нів якої оскаржується, а не його учасники 
(акціонери) (п. 6.2.4 роз’яснення Вищого 
арбітражного суду України від 26.01.2000  
№ 02-5/35 «Про деякі питання практики 
вирішення спорів, пов’язаних з визнанням 
недійсними актів державних або інших ор-
ганів» [25], п. 20 Постанови Пленуму Верхо-
вного Суду України № 13). Наприклад, ви-
знано недійсним рішення загальних зборів 
акціонерів ЗАТ «ТФПНК «Укртатнафта» від  
19 липня 1997 р. про зміну внесків засновни-
ків зі сторони Республіки Татарстан із права 
власності на нафту та нафтовий конденсат на 
25 родовищах на акції AT «Татнафта» та AT 
«Татнафтопром» без погодження з органами 
державної влади, які приймали рішення про 
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створення, укладення угоди і затвердження 
статуту ЗАТ «ТФПНК «Укртатнафта», че-
рез невідповідність законодавству [27].

Рішення загальних зборів учасників (ак-
ціонерів) та інших органів господарського 
товариства є актами, оскільки ці рішення 
зумовлюють настання правових наслідків, 
спрямованих на регулювання господарських 
відносин, і мають обов’язковий характер для 
суб’єктів цих відносин. Недійсним може бути 
визнано рішення загальних зборів учасників 
товариства, а не протокол загальних зборів. 
Безумовною підставою для визнання недій-
сними рішень загальних зборів у зв’язку з пря-
мою вказівкою закону є: прийняття загальни-
ми зборами рішення за відсутності кворуму 
для проведення зборів чи прийняття рішення 
з питань, не включених до порядку денного, 
про зміну статутного капіталу товариства, 
якщо не дотримано процедуру надання акці-
онерам відповідної інформації. Вирішуючи 
питання про недійсність рішень загальних 
зборів у зв’язку з іншими порушеннями, до-
пущеними під час скликання та проведення 
загальних зборів, суд повинен оцінити, на-
скільки ці порушення могли вплинути на 
прийняття загальними зборами відповідного 
рішення (п.п. 17, 18, 20 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України № 13). 

Спірною є можливість оскарження не 
лише актів (рішень) як таких, а й безді-
яльності керівних органів корпоративних 
підприємств у тих випадках, коли вони 
зобов’язані діяти певним чином (відповідно 
до вимог законодавства, установчих доку-
ментів, емісійних зобов’язань або прийня-
тих рішень). Сюди можна додати і проблему 
оскарження фізичних дій, що не оформлю-
валися відповідними юридичними актами з 
боку керівних органів (наприклад, протидія 
акціонерам, які хочуть потрапити на загальні 
збори). Втім, аналіз цієї категорії справ, чин-
ного законодавства і теоретичних положень 
свідчить про те, що слід ставити питання не 
про оскарження бездіяльності чи певних фі-
зичних дій, а про зобов’язання вчинити певні 
юридичні чи фізичні дії або про їх заборону.

Рішення загальних зборів є правомоч-
ним до того часу, поки у судовому порядку 
не буде встановлено інше, тобто йдеться про 
презумпцію легітимності рішень органів 
управління [28]. Не підлягають задоволен-
ню вимоги про визнання: загальних зборів 
акціонерів такими, що відбулися; рішень за-
гальних зборів правомочним або такими, що 
підлягають виконанню; реорганізації такою, 
що відбулася (п. 10 постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України № 13). 

Законодавче визначення корпоративних 
прав (п. 8 ч. 1 ст. 2 Закону «Про АТ», ч. 1  

ст. 167 ГК України, абз. 1 ч. 1 ст. 6 Закону 
України від 23.02.2006 «Про цінні папери та 
фондовий ринок» [29]) охоплює усі права та 
правомочності, що випливають із права влас-
ності на акції. Однак реальне (а не потенцій-
не) право на позов переходить до правонас-
тупника виключно у разі універсального, а не 
сингулярного правонаступництва [30].

Позов про оскарження постанов про 
накладення санкцій за правопорушення на 
ринку цінних паперів, винесених уповнова-
женими особами НКЦПФР (ст.ст. 8, 11 За-
кону України від 30.10.1996 «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів» [31]). Ці 
справи підвідомчі адміністративним судам 
і розглядаються в порядку, встановленому 
КАС України, як публічно-правові спори.

Позов про оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності уповноважених осіб органу 
державної влади або місцевого самовряду-
вання. У межах зазначеної категорії справ до 
органу державної влади пред’являються ви-
моги про зобов’язання вчинити певні дії. Зо-
крема, до НКЦПФР – анулювати свідоцтво 
про реєстрацію випуску цінних паперів, ви-
дати свідоцтво про реєстрацію випуску цін-
них паперів; визнати недійсним тимчасове 
свідоцтво/свідоцтво про реєстрацію випуску 
цінних паперів, відновити чинність раніше 
виданих свідоцтв; про визнання протиправ-
ними дій (бездіяльності) НКЦПФР та її те-
риторіальних органів і зобов’язання скасува-
ти реєстрацію випуску акцій та реєстрацію 
звіту про результати розміщення акцій [32] 
тощо.

Позови НКЦПФР, територіального 
органу НКЦПФР, позови (заяви, подання) 
прокурора в інтересах держави про стяг-
нення штрафів, накладених постановами 
НКЦПФР, за правопорушення на рин-
ку цінних паперів [33; 34]. Верховний Суд 
України визначає, що справи про стягнення з 
учасників фондового ринку штрафів, накла-
дених уповноваженими особами ДКЦПФР, 
а також про оскарження рішень, дій чи без-
діяльності цих осіб підлягають розгляду в 
порядку адміністративного судочинства як 
публічно-правові спори на підставі ч. 1 ст. 17 
КАС України.

Спори, в яких НКЦПФР або органи про-
куратури як суб’єкти владних повноважень 
звертаються до адміністративного суду з 
позовом про стягнення накладених на юри-
дичних осіб і фізичних осіб – підприємців 
адміністративно-господарських санкцій, не 
є адміністративними (публічно-правовими) 
спорами. Предметом таких спорів не є публіч-
не право, а відповідачем виступає не владний 
орган, а суб’єкт господарювання. Досліджува-
ну категорію спорів слід виключити із підвідо-
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мчості адміністративного суду і вирішувати у 
межах позовного провадження господарськи-
ми судами. Заперечуємо проти кваліфікації  
Л. В. Бринцевою таких спорів як спорів 
про адміністративні правопорушення, адже 
суб’єктом адміністративної відповідальності є 
виключно фізичні особи, і пропозицій вченої 
надати рішенням суб’єктів владних повнова-
жень про накладення адміністративних санк-
цій статусу виконавчого документа, створити 
в органах виконавчої влади підрозділи адміні-
стративної квазіюстиції, запровадити у таких 
підрозділах посаду «квазісудді» (спеціально 
уповноваженої посадової особи) та наділити 
його повноваженнями з ухвалення рішення 
у скарзі [6, с. 6, 8]. На мою думку, створення 
«квазісудових» органів у господарських відно-
синах, у т.ч. відносинах з управління господар-
ською діяльністю, є неприпустимим; законо-
давство має забезпечувати єдиний, виключно 
судовий порядок вирішення господарських спо-
рів за позовами суб’єкта владних повноважень 
до суб’єкта господарювання з метою забезпе-
чення конституційних засад і принципів у сфе-
рі господарювання.

Позови НКЦПФР, територіальних ор-
ганів НКЦПФР, яким делеговано таке право 
рішеннями НКЦПФР (ст. 6 Закону «Про дер-
жавне регулювання ринку цінних паперів»), 
позови (заяви, подання) прокурора в інтересах 
держави (ст. 23 Закону України від 14.10.2014 
«Про прокуратуру» [35]) про: 1) захист прав 
і законних інтересів інвесторів на ринку цін-
них паперів; 2) ліквідацію корпоративного 
інвестиційного фонду (далі – КІФ) із під-
став, визначених ч. 2 ст. 39 Закону України 
«Про інститути спільного інвестування» [36]; 
3) припинення АТ із підстав, передбачених  
ст. 110 ЦК України, п. 5 ст. 9 Закону «Про 
АТ», п. 31-1 ст. 8 Закону «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів». 

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 110 ЦК Укра-
їни юридична особа ліквідується за рішен-
ням суду про визнання судом недійсною 
державної реєстрації юридичної особи через 
допущені при її створенні порушення, які не 
можна усунути, а також в інших випадках, 
встановлених законом. Це так звана «приму-
сова» ліквідація [37, с. 4], серед підстав якої 
можна виокремити:

1) порушення, допущені під час створен-
ня АТ, які не можна усунути;

2) порушення, визначені іншими за-
гальними і спеціальними законами (напри-
клад, п. 5 ст. 9 Закону «Про АТ», п. 31-1  
ст. 8 Закону «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів»), а саме: неподання 
АТ протягом двох років поспіль НКЦПФР 
інформації, передбаченої законом; не утво-
рення органів АТ протягом року з дня реє-

страції НКЦПФР звіту про результати при-
ватного розміщення акцій серед засновників 
АТ; не скликання АТ загальних зборів акціо-
нерів протягом двох років поспіль. 

Право на позов має як НКЦПФР, так і її 
територіальні органи, якщо це передбачено 
відповідним положенням про територіаль-
ний орган НКЦПФР.

Припинення КІФ, АТ із підстав, ви-
значених законом, є адміністративно-гос-
подарською санкцією – заходом організа-
ційно-правового характеру, спрямованим 
на припинення правопорушення суб’єктом 
господарювання та ліквідацію його наслідків 
(ст. 239 ГК України). Строк на звернення до 
суду визначається з урахуванням положень 
ст. 99 КАС України та ст. 250 ГК України: 
протягом 6 місяців із дня виявлення пору-
шення, але не пізніше як через 1 рік із дня 
вчинення порушення. 

Законом України від 7 квітня 2015 р. 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо захисту прав інвесторів» 
[38] перелік підстав для позову про при-
пинення АТ доповнено. Зокрема, однією з 
таких підстав визнано відсутність в АТ заре-
єстрованого в установленому порядку випус-
ку акцій. В. М. Кравчук пропонує визнати 
підставами для позову про припинення АТ 
також випадки не приведення статутів у від-
повідність до вимог Закону «Про АТ», недо-
бросовісне перетворення в ТОВ або приватне 
підприємство з порушенням прав акціонерів, 
порушення процедури перетворення (пере-
творення без скасування реєстрації випуску 
акцій) [37, с. 5]. На мою думку, першій зазна-
ченій вченим підставі позову має передувати 
застосування НКЦПФР адміністративно-
господарського штрафу за вчинення такого 
порушення та не усунення порушення за-
конодавства у визначений НКЦПФР строк, 
а у разі порушення процедури реорганізації 
АТ слід звертатися з позовом про визнання 
недійсними змін до установчих документів 
АТ, які порушують законодавство, права та 
законні інтереси акціонерів.

З метою звільнення ринку від фіктивних 
емітентів і «технічних» акцій законодав-
ством передбачено ознаки фіктивності емі-
тента цінних паперів [39], за наявності яких 
НКЦПФР приймає рішення про включення 
емітента до списку таких, що мають ознаки 
фіктивності, зупиняє обіг цінних паперів 
емітента у зв’язку з включенням його до цьо-
го списку; скасовує реєстрацію випуску цін-
них паперів емітента після ухвалення судом 
відповідного рішення. Проте слід брати до 
уваги ризик використання зазначених позо-
вів як елемента механізму рейдерських захо-
плень і поглинань. 
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Висновки

Враховуючи те, що НКЦПФР, її посадо-
ві особи зобов’язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що перед-
бачені Конституцією та законами України  
(ст. 19 Конституції України), з метою удо-
сконалення адміністративно-правових засо-
бів захисту учасників фондових правовідно-
син необхідно внести зміни до ст. 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів», ст.ст. 9, 46 Закону «Про ІСІ» щодо 
розширення повноважень НКЦПФР на звер-
нення з позовами до господарського суду, 
викладені у проекті Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення державного 
регулювання фондового ринку» № 3725 від 
28.12.2015 [40]. У подальших дослідженнях 
планується розглянути корпоративні позови 
як засоби захисту прав і законних інтересів 
учасників корпоративних відносин.
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В статье определены понятие и виды административных исков как средства защиты прав и за-
конных интересов участников фондового рынка. Такие средства применяются в охранных фондовых 
правоотношениях. Среди них – иски o: 1) признании полностью или частично недействительными 
актов органов государственной власти; 2) oспаривании решений, действий или бездействия уполно-
моченных лиц органа государственной власти или местного самоуправления; 3) оспаривании поста-
новлений о наложении санкций за правонарушения на рынке ценных бумаг; 4) взыскании штрафов, 
наложенных за правонарушения на рынке ценных бумаг; 5) защите прав и законных интересов инве-
сторов, ликвидации корпоративного инвестиционного фонда, прекращении акционерного общества.

Ключевые слова: ценные бумаги, фондовый рынок, охранные правоотношения, адми- 
нистративный иск. 

The concept and types of the administrative claim as a protecting means of the stock market participant’s 
rights and legitimate interests are defined in the article. Such means are used in protective stock legal rela-
tionships. These include claims: 1) for the recognition of acts of public authorities wholly or partially invalid; 
2) for dispute the decision, act or inaction of authorized state authority or local government persons; 3) the 
disputing of the imposition sanctions decisions for the securities market offenses; 4) the recovery of fines 
imposed for the securities market offenses; 5) the protection of investor’s rights and legitimate interests, the 
elimination of the corporate investment fund, the termination of the company.

Key words: securities, stock market, legal security, administrative claim.
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МІНІСТР ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВНИЙ 
ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ: СТАТУС, ПОРЯДОК 
ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ 
ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

Виконано аналіз адміністративно-правового регулювання статусу Міністра юстиції України як 
державного політичного діяча, визначено сутність та особливості порядку його призначення на поса-
ду і припинення повноважень, а також обґрунтовано пріоритетні напрями вдосконалення діяльності 
Міністра юстиції України.

Ключові слова: Міністр юстиції України, державний політичний діяч, член уряду, статус, при-
значення на посаду, припинення повноважень, відповідальність 

 О. Предместніков, 2016

Постановка проблеми. Як відомо, цен-
тральною ланкою системи органів юстиції 
України є Міністр юстиції України, який 
забезпечує формування і реалізацію пра-
вової та іншої політики держави, здійснює 
загальне керівництво діяльності Міністер-
ства юстиції України. Разом із тим, попри 
провідну роль та концептуальну важли-
вість посади Міністра юстиції України, на 
сьогодні його адміністративно-правовий 
статус дещо фрагментарно регламентуєть-
ся низкою правових актів різної юридичної 
сили. Зокрема, остаточно не визначеним 
залишається точний зміст статусу Міністра 
юстиції України як члена уряду, держав-
ного політичного діяча та очільника Мі-
ністерства юстиції України, а також його 
місце в системі органів виконавчої влади. 
У зв’язку із цим не позбавлений недоліків 
і порядок його призначення на посаду та 
припинення повноважень, що має дістати 
певного уточнення та вичерпного законо-
давчого визначення, виступаючи дієвою 
гарантією належного виконання обов’язків 
Міністра юстиції України. Тому в контек-
сті підвищення ефективності діяльності 
Міністра юстиції України із забезпечення 
формування і реалізації державної право-
вої політики та функціонування системи 
органів юстиції України й вбачаються ак-
туальними питання його статусу та місця у 
державі, порядку призначення на посаду та 
припинення повноважень.

Мета статті. Зазначимо, що окремі питан-
ня правового статусу керівників централь-
них органів виконавчої влади (в тому числі 
й Міністра юстиції України) вже розгля-
дались у наукових роботах таких вчених, 
як В.Б. Авер’янов, Н.О. Армаш, А.В. Го-
ловач, К.П. Данічева, М.В. Мельничук та 
інші. Водночас їхні дослідження стосу-
ються тільки найбільш загальних аспектів 
правового статусу міністрів, предметно 
не характеризуючи наявну нині специфі-
ку місця саме Міністра юстиції України в 
системі органів виконавчої влади, порядок 
його призначення на посаду, припинення 
повноважень та притягнення до відпо-
відальності з урахуванням сучасних дер-
жавно-правових процесів в Україні. Саме 
тому метою нашої роботи є аналіз адміні-
стративно-правового регулювання статусу 
Міністра юстиції України як державного 
політичного діяча, визначення сутності та 
особливостей порядку його призначення 
на посаду і припинення повноважень, а та-
кож обґрунтування пріоритетних напрямів 
удосконалення діяльності Міністра юсти-
ції України.

Виклад основного матеріалу. Переду-
сім зазначимо, що характеристика статусу 
Міністра юстиції України у системі органів 
виконавчої влади потребує співвідношення 
та визначення його статусу щодо Міністер-
ства юстиції України. Згідно з профільним 
Положенням від 02.07.2014 № 228 [1] Мініс-
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терство юстиції України – це центральний 
орган виконавчої влади. Водночас міністер-
ства є єдиноначальними органами, тобто ад-
міністративно-правовий статус міністерства 
уособлюється посадою міністра [2], який і 
виступає конкретним носієм державно-влад-
них повноважень. Тому від імені Міністер-
ства юстиції України всі управлінські орга-
нізаційно-розпорядчі рішення одноосібно 
приймаються Міністром юстиції України, 
який і несе персональну відповідальність за 
виконання покладених на Міністерство юс-
тиції України завдань і функцій. 

При цьому, як зазначається у Концеп-
ції адміністративної реформи в Україні від 
22.07.1998 [3], з наукової точки зору саме мі-
ністр, а не сукупність підрозділів і посад апа-
рату юридично є одноособовим центральним 
органом виконавчої влади. На сьогодні ст. 11 
Закону України від 17.03.2011 № 3166-VI [4] 
окремо виділяється апарат Міністерства юс-
тиції України, який складається з відповід-
них структурних підрозділів і посад, що за-
безпечують діяльність міністра та виконання 
покладених на міністерство завдань (напри-
клад, Департамент державної виконавчої 
служби, Адміністративно-господарський де-
партамент та ін.). Як на нас, задля уникнення 
термінологічної плутанини правильно було 
би говорити не про «апарат Міністерства 
юстиції України» (що залишає відкритим 
питання про те, що ж тоді таке саме міністер-
ство), а про Міністерство юстиції України як 
апарат міністра. Отже, центральний орган 
виконавчої влади у функціональному і орга-
нізаційному сенсі, насамперед, має ототож-
нюватись не з його апаратом, а з Міністром 
юстиції України (і його заступниками, що 
не входять до складу апарату). Хоча в меж-
ах даного дослідження з певною часткою 
умовності, враховуючи особливості чинного 
адміністративного законодавства, нами та-
кож застосовується й усталене розширене 
визначення Міністерства юстиції України як 
центрального органу виконавчої влади, що 
включає і міністра, і відповідний апарат.

В адміністративному законодавстві нині 
відсутнє чітке співвідношення понять міні-
стра, міністерства та його апарату, що має на-
слідком суперечливість різних нормативних 
положень і неоднозначність окремих аспек-
тів статусу Міністра юстиції України. Згідно 
з пп. 1 п. 12 Положення від 02.07.2014 № 228 
[1] і ч. 2 ст. 6, пп. 1 п. 2 ст. 8 Закону України 
від 17.03.2011 № 3166-VI [4] Міністр юстиції 
України очолює Міністерство юстиції Укра-
їни та здійснює керівництво його діяльністю. 
Вважаємо подібне формулювання статусу 
Міністра юстиції України як керівника Мі-
ністерства юстиції України таким, що по-

требує деякого уточнення, враховуючи, що 
центральний орган виконавчої влади уосо-
блюється самим Міністром юстиції України, 
а апарат Міністерства очолює його держав-
ний секретар (ч. 2 ст. 11 Закону України від 
17.03.2011 № 3166-VI). Тут слід підтримати 
позицію В.Б. Авер’янова стосовно того, що 
«керівник міністерства – це науково неко-
ректний термін, адже міністерство (розумію-
чи під ним його апарат – авт.) не є власне ор-
ганом» [5, с. 57]. Хоча, з іншого боку, Міністр 
юстиції України виявляє деякі ознаки, якими 
вчені [6, с. 253; 7] характеризують керівника, 
зокрема це здійснення організаційно-розпо-
рядчих функцій, прийняття управлінських 
рішень, ухвалення нормативно-правових ак-
тів і розпорядження бюджетними коштами. 

У будь-якому разі передбачений Законом 
України від 10.12.2015 № 889-VIII [8] пере-
розподіл на користь державного секретаря 
(тобто колишнього заступника міністра – 
керівника апарату) внутрішньоуправлін-
ських повноважень у Міністерстві юстиції 
України має наслідком зосередження діяль-
ності Міністра юстиції України скоріше вже 
на загальному керівництві, координації та 
контролі його роботи, діяльності державно-
го секретаря і заступників Міністра юстиції 
України. Загалом щодо Міністра юстиції 
України можна погодитись і з Н.О. Армаш  
[9, с. 41, 42] у тому, що міністр, займаючи 
вищий щабель у системі органів виконав-
чої влади, інтегрований у міністерство за 
посадою і виступає його своєрідним «квазі-
керівником», який не стільки очолює мініс-
терство, скільки керує ним на рівні з іншими 
центральними органами виконавчої влади. 

Міністр юстиції України є не тільки уо-
собленням центрального органу виконавчої 
влади, але й членом Кабінету Міністрів Укра-
їни, відповідно, беручи безпосередню участь 
в ініціюванні, розгляді та ухваленні урядових 
рішень, реалізації всіх завдань і функцій ви-
щого органу виконавчої влади. Таке поло-
ження Міністра юстиції України в системі 
органів виконавчої влади зумовлює його ста-
тус державного політичного діяча, який вза-
ємозумовлений і органічно доповнює статус 
міністра як єдиноначального («квазікерівни-
ка») центрального органу виконавчої влади. 
Зокрема, у науковій літературі неодноразо-
во наголошувалось на приналежності міні-
стрів до числа державних політичних діячів  
[5, с. 134; 10, с. 66]. При цьому зауважимо, що 
такий статус наразі не має достатньо чіткого 
юридичного формулювання, але безпосеред-
ньо втілюється в організації діяльності Міні-
стра юстиції України та інших членів уряду. 
Статус Міністра юстиції України як держав-
ного політичного діяча пов’язаний із низкою 
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специфічних ознак, що стосуються порядку 
його призначення на посаду та припинення 
повноважень, відповідальності, повноважень 
і способу їх реалізації. 

У ч. 3 ст. 6 Закону України від 27.02.2014 
№ 794-VII [11] посади міністрів прямо ви-
значаються як політичні посади, на які не 
поширюється трудове законодавство та зако-
нодавство про державну службу. Із вказаним 
здебільшого можна погодитись, адже Мі-
ністр юстиції України дійсно не є професій-
ним державним службовцем, хоча при цьому 
все ж таки реалізує гарантовані державою 
основні трудові права (на працю, відпустку, 
заробітну платню і т.ін.), особливості чого ще 
мають дістати належного законодавчого вре-
гулювання. До речі, саме відсутність у Міні-
стра юстиції України статусу професійного 
державного службовця і зосередження його 
діяльності на вирішенні політичних питань 
у відповідних сферах пояснює передання 
державному секретарю вагомої частини його 
поточних повсякденних внутрішньоуправ-
лінських повноважень у Міністерстві юсти-
ції України. На доцільність останнього нео-
дноразово зверталась увага різними вченими  
[9; 12], до того ж це прямо відповідає вимогам 
Стратегії реформування системи державної 
служби в Україні (Указ Президента України 
від 14.04.2000 № 599/2000 [13]) щодо звіль-
нення міністрів від «щоденних адміністра-
тивних справ та управління персоналом» з 
метою зосередження їх роботи на визначенні 
державної політики та розв’язанні стратегіч-
них проблем відповідної сфери управління. 

Взагалі, наділення Міністра юстиції 
України статусом державного політичного 
діяча (а не, наприклад, державного службов-
ця) насамперед зумовлено тим, що він здій-
снює не лише організаційно-управлінську, 
але й політичну діяльність (використовуючи 
для цього державно-владні повноваження), 
формуючи та забезпечуючи відповідним 
чином реалізацію державної правової по-
літики. Міністр юстиції України як держав-
ний політичний діяч у своїй роботі в межах 
вимог законності також безпосередньо має 
враховувати питання політичної доцільнос-
ті, дотримуватись і реалізовувати політичну 
програму уряду та парламентської більшос-
ті. Цілком слушно з даного приводу також 
наголошує Н.О. Армаш [14], що державні 
політичні діячі мають не тільки розробляти 
державну політику, а й «бути виразниками 
певних політичних ідей». 

Специфіка статусу Міністра юстиції 
України як державного політичного діяча 
виявляється також і в політичному харак-
тері призначення на цю посаду. Зокрема, 
згідно з ч. 4 ст.114 Конституції України 

[15] і ст. 9, 10 Закону України від 27.02.2014  
№ 794-VII [11] Міністр юстиції України та 
інші члени уряду призначаються Верхо-
вною Радою України за поданням Прем’єр-
міністра України. При цьому порівняно з 
механізмом призначення державних служ-
бовців порядок призначення на посаду Міні-
стра юстиції України не включає ані прове-
дення відкритого конкурсу (вноситься одна 
кандидатура), ані оцінку професійних якос-
тей кандидата. Набуття повноважень Міні-
стра юстиції України пов’язується зі скла-
денням присяги, в якій, попри її формалізм, 
правильно формулюється обов’язок міністра 
«дбати про добробут Українського народу», 
а не суто про політичні інтереси відповідних 
політичних сил. 

Зазначимо, що адміністративне законо-
давство не передбачає особливих вимог до 
Міністра юстиції України, крім загальних 
вимог до членів уряду; зокрема, це грома-
дянство, право голосу, вища освіта, державна 
мова, а також відсутність не знятої / не пога-
шеної судимості, адміністративного стягнен-
ня (протягом останнього року) за корупційне 
правопорушення. На нашу думку, враховую-
чи відповідальність і значимість посади Мі-
ністра юстиції України, ці вимоги доцільно 
доповнити вимогою наявності високих мо-
рально-ділових якостей, а вимогу щодо на-
явності права голосу (з 18 років) змінити у 
бік підвищення вікового цензу (наприклад, 
досягнення 25 років), доповнивши вимогою 
про ценз дієздатності. Елементом правового 
статусу Міністра юстиції України є й прин-
цип несумісництва посади з відповідними 
видами діяльності (ч. 2 ст. 7 Закону України 
від 27.02.2014 № 794-VII [11]), який, насам-
перед, спрямовано на запобігання конфлікту 
інтересів і мінімізацію корупційних факторів 
у його службовій діяльності.

Досить неоднозначною, як на нас, постає 
необов’язковість професійності як вимоги до 
особи, яка призначається на посаду Міністра 
юстиції України (на відміну від посад держав-
них службовців). З одного боку, політичний 
характер ключових повноважень Міністра 
юстиції України та наявність побудованого 
на професійній основі Міністерства юсти-
ції України не виявляють нагальної потреби 
щодо наявності у Міністра юстиції України 
спеціальної підготовки, навичок чи професій-
ного досвіду у відповідній сфері. Проте, з ін-
шого боку, різноплановість завдань і повнова-
жень Міністерства юстиції України та висока 
суспільна важливість їх належної реалізації, 
значний організаційно-управлінський склад-
ник у діяльності Міністра юстиції України ак-
туалізують встановлення хоча би базових ви-
мог до його професійності (наприклад, щодо 
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наявності вищої юридичної освіти та певного 
досвіду роботи у галузі права). Тут треба по-
годитися з А.В. Головачем [16] у тому, що 
особистість керівника, його досвід, ділові та 
характерологічні властивості відіграють про-
відну роль в управлінні відповідним органом 
державної влади. 

Встановлення вимог до стажу державної 
служби [14] не вбачається достатньо аргу-
ментованим, зважаючи на те, що Міністр 
юстиції України не є державним службов-
цем. Натомість же, як вказує В.Б. Авер’янов  
[17, с. 303], головним фактором у призначен-
ні державного політичного діяча є підтрим-
ка особи впливовими політичними групами, 
зумовлена її політичною орієнтацією та діло-
вими якостями. Це також відрізняє Міністра 
юстиції України від державних службовців, 
принципом статусу яких є політична неупе-
редженість. 

Державні політичні діячі, на думку  
Н.О. Армаш, мають бути членами відповід-
них партій» [14], хоча вченими наводиться й 
інша позиція: приналежність до певної партії 
та активне ведення публічної політики не є 
обов’язковою рисою державних політичних 
посад [18, с. 58]. У зв’язку із цим наголосимо, 
що статус Міністра юстиції України дійсно 
не вимагає від нього бути публічним політи-
ком та/або членом певної політичної партії, 
натомість слід говорити про обов’язковість 
політичної підтримки главою уряду та пар-
ламентською більшістю міністра, який має 
поділяти їхню політичну ідеологію та впро-
ваджувати програму. 

Підстави і порядок припинення повно-
важень так само можна віднести до специ-
фічних ознак адміністративно-правового 
статусу Міністра юстиції України. Із цього 
приводу у науковій літературі звертається 
увага на строковість обіймання даної поса-
ди [10, с. 67; 17, с. 301], вочевидь, мається на 
увазі автоматичне складення повноважень 
у зв’язку з обранням нового складу парла-
менту. Окрім того, характерною рисою ста-
тусу Міністра юстиції України виступає 
припинення його повноважень у результаті 
відставки всього уряду внаслідок прийнят-
тя Верховною Радою України резолюції 
недовіри (ст.87 Конституції України [15] і  
ст. 14 Закону України від 27.02.2014 № 794-
VII [11]). Такий алгоритм припинення по-
вноважень міністрів часто називають їхньою 
політичною або політико-правовою відпові-
дальністю [17, с. 301]. Вважаємо, що у цьому 
разі має місце як політична, так і юридична 
відповідальність, які за змістом щільно поєд-
нані одна з одною. Як політичну відповідаль-
ність можна розглядати сам факт прийняття 
парламентом резолюції недовіри, що означає 

втрату урядом у цілому і безпосередньо Міні-
стром юстиції України політичної підтримки 
парламентської більшості. У свою чергу, по-
літичне за своєю суттю прийняття резолюції 
недовіри становить конституційно визнану 
юридичну підставу правової відповідаль-
ності членів уряду у вигляді припинення 
їх повноважень. Схожу думку висловлює й  
Н.О. Армаш [9, с. 159], яка розглядає таку від-
повідальність як політичну, обов’язковість 
якої гарантується державою через закріплен-
ня у законодавстві, але без будь-якого врегу-
лювання підстав її застосування. 

Повноваження Міністра юстиції Укра-
їни можуть припинятись не лише у зв’язку 
з неналежним виконанням його посадових 
обов’язків, а і з незалежних від нього при-
чин (зміна парламентської більшості, по-
літична доцільність і т.ін.). Також Міністр 
юстиції України персонально відповідає 
за дії всіх підпорядкованих йому органів 
і посадових осіб. При цьому, як зазначає  
В.Б. Авер’янов [17, с. 303], діяльність (безді-
яльність) міністрів оцінюється не з погляду 
виконання ними певної трудової функції, а з 
погляду досягнення чи збереження певного 
стану справ у дорученому секторі держав-
ного управління. Припинення повноважень 
Міністра юстиції України взагалі може пря-
мо бути не пов’язано з функціонуванням 
системи органів юстиції України: наприклад, 
за парламентською резолюцією недовіри від-
повідальність Міністра юстиції України має 
солідарний характер, оскільки настає й за 
недоліки у роботі уряду в цілому чи окремих 
міністрів. 

До інших підстав припинення повнова-
жень Міністра юстиції України належить від-
ставка уряду внаслідок відставки або смерті 
Прем’єр-міністра України (ст. 15, 16 Закону 
України від 27.02.2014 № 794-VII [11]). На-
звана підстава є цілком логічною і виправда-
ною з огляду на істотний політичний і пра-
вовий зв’язок Міністра юстиції України з 
Прем’єр-міністром України, який не тільки 
очолює уряд, а й формує (за участі парламен-
ту) його персональний склад як відповідаль-
ної політичної команди з реалізації відповід-
ної Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України. Міністр юстиції України як дер-
жавний політичний діяч також має право на 
відставку, що, як слушно вказує В.Б. Аве- 
р’янов [17, с.303], дає змогу окреслити межі 
політичної відповідальності лише тими  
діями, які він вчиняє чи на які погоджується. 

Існує і механізм звільнення Міністра 
юстиції України з посади парламентом за 
поданням Прем’єр-міністра України. При 
цьому, як на нас, конструктивним було би 
надання можливості Верховній Раді України 
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звільняти конкретного міністра не тільки за 
поданням керівника уряду, а і з власної ініці-
ативи. Зокрема, слід погодитися з К.П. Дані-
чевою щодо доцільності запровадження про-
цедури «імпічменту міністра» [10, с. 68]. Це 
сприятиме більшій відповідальності діяль-
ності Міністра юстиції України, розширен-
ню парламентського контролю за нею і за-
гальній ефективності роботи усього Кабінету 
Міністрів України. Так само зазначимо нера-
ціональність схвалення Верховною Радою 
України звільнення Міністра юстиції Украї-
ни з посади за власною ініціативою (ст.18 За-
кону України від 27.02.2014 № 794-VII [11]), 
що формально обмежує його право скласти 
свої повноваження і може призводити до 
штучного утримання особи на посаді, що не-
гативно позначатиметься на продуктивності 
реалізації завдань і функцій Міністерства 
юстиції України. Вважаємо, що у такому разі 
(як і у разі смерті) повноваження Міністра 
юстиції України мають припинятись авто-
матично (наприклад, з моменту подання ним 
заяви Прем’єр-міністру України).

Висновки

Підкреслимо, що порівняно з державни-
ми службовцями Міністр юстиції України не 
тільки підлягає специфічному виду політи-
ко-правової відповідальності, але й не несе за 
свої дії дисциплінарну відповідальність. За 
протиправні діяння під час виконання посадо-
вих обов’язків Міністр юстиції України також 
може нести кримінальну й адміністративну 
відповідальність, зокрема за вчинення служ-
бових злочинів і корупційних правопорушень. 

Таким чином, за своїм адміністративно-
правовим статусом Міністр юстиції України 
є членом Кабінету Міністрів України і дер-
жавним політичним діячем, який уособлює 
(очолює) Міністерство юстиції України 
як єдиноначальний центральний орган ви-
конавчої влади. До основних особливостей 
статусу Міністра юстиції України належить 
не лише організаційно-управлінський, а й 
політичний характер діяльності; відсутність 
вимог до професійного рівня; персональна 
відповідальність за функціонування систе-
ми органів юстиції; можливість притягнен-
ня до політико-правової відповідальності 
із законодавчо не визначеного кола підстав; 
обмеженість внутрішньоуправлінських по-
вноважень у Міністерстві юстиції України. 
Вдосконалення статусу Міністра юстиції 
України насамперед потребує розгорнутого 
і комплексного законодавчого закріплення 
його місця у державі, порядку призначення 
та припинення повноважень, підстав і меха-
нізму притягнення до відповідальності, а та-
кож компетенції Міністра юстиції України. 
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Выполнен анализ административно-правового регулирования статуса Министра юстиции 
Украины как государственного политического деятеля, определена сущность и особенности порядка 
его назначения на должность и прекращения полномочий, а также обоснованы приоритетные на-
правления совершенствования деятельности Министра юстиции Украины.

Ключевые слова: Министр юстиции Украины, государственный политический деятель, член 
правительства, статус, назначение на должность, прекращение полномочий, ответственность.

The analysis of administrative-legal regulation of the status of Minister of Justice of Ukraine as state 
politician is made; also it was determined the essence and features of the procedure of him appointment and 
termination of powers, as well as substantiated priority directions of improving activity of the Minister of 
Justice of Ukraine.

Key words: Minister of Justice of Ukraine, state politician, member of the government, status, 
appointment, termination of powers, responsibilities.
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 І. Фещенко, 2016

Постановка проблеми. На кожному 
ключовому етапі розвитку суспільства існує 
необхідність осмислення виховання у руслі 
нових суспільних реалій. Спроби докорін-
ного реформування української системи 
освіти на початку XXI століття вимагають 
звернення до вітчизняного досвіду освіти. 
На наше глибоке переконання, реформа-
торська ідея повинна відповідати потребам 
суспільства, викликати процеси самоорга-
нізації, що підтримують хід реформ. Мікро-
історичний аналіз є одним із найбільш про-
дуктивних методів історико-педагогічного 
дослідження [1, с. 20]. 

У літературі робилися спроби періо-
дизації розвитку інспекційної діяльності 
у освіті. Спробуємо і ми запропонувати 
періодизацію, орієнтуючись на об’єктивні 
ознаки, що відображають реальні процеси 
розвитку вітчизняної системи освіти, стрім-
ку і часту зміну її правових форм. До числа 
таких ознак належить інспектування управ-
ління вищою школою як частина державної  
роботи. 

Досвідом доведено, що лише держава 
може залучити до роботи кращі національ-
ні сили і матеріальні ресурси і забезпечити 
гідну якість освіти на основі узагальнення 
і засвоєння кращого вітчизняного та світо-
вого досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Особливості здійснення інспекційної 
діяльності освітніх установ висвітлюва-
лись у статтях Л. Гуревича, М. Єрмакова, 
О. Ласкавого, М. Сперанського, П. Тита-
ренка та ін.

Мета статті. Основним завдання написан-
ня даної роботи є аналіз історичних етапів 
становлення інспектування закладів осві-
ти в Україні та виділення періодів у про-
цесі її історичного розвитку.

Виклад основного матеріалу. Аналіз ста-
новлення інспектування закладів освіти та 
основні напрями діяльності інспекцій у сфе-
рі освіти залежать від становлення та розви-
тку державних органів управління освітою, 
що дає підстави виділити шість періодів про-
цесу його історичного розвитку:

1 етап (1802 – 1917 pp.). Широке розгор-
тання системи народної освіти призвело до 
визнання необхідності відкриття університе-
тів, здатних прийняти бажаючих продовжити 
навчання (враховувався досвід французьких 
королівських університетів). На цьому етапі 
утворюється Міністерство народної освіти, 
створюється система вищої освіти і народжу-
ється державна освітня політика. Вища шко-
ла, підкоряючись загальному руху країни до 
буржуазних порядків і ринкових відносин, 
зберігала риси традиційного централізму у 
поєднанні з вузівської демократією в межах, 
визначених політичною доцільністю. 

Наприкінці 1870-х рр. уряд почав розуміти, 
що тільки своїми силами він не зможе зупини-
ти того розгулу вільнодумства, який поширив-
ся в цей період через «прогресивну» освіту в 
земських школах. «Положенням про початкові 
народні училища» від 25 травня 1874 р. ради 
училищ були реформовані, і керівництво всією 
навчальною частиною зосереджено у директо-
ра та інспектора народних училищ. На них по-
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кладався контроль за навчальною та виховною 
роботою в початкових народних училищах і за 
політичною благонадійністю викладацького 
складу, їм же доручався і підбір учителів. Кан-
целярія інспектора народних училищ була ор-
ганом контролю по відношенню до училищної 
ради. Інспектори звітували перед губернською 
училищною радою.

Нове «Положення про початкові народні 
училища» від 25 травня 1874 року остаточно 
підпорядкувало школи Міністерству народ-
ної освіти (інспектору та директору народ-
них училищ), поставивши народну школу 
під жорсткий адміністративний контроль. За 
новим законом відкриття училищ і прийом 
педагогів на службу допускалися тільки з до-
зволу інспектора народних училищ.

2 етап (1917 – 1919 pp.) характеризується 
зміною старої системи управління освітою, 
зокрема вищою, та утворенням нових адміні-
стративних органів залежно від освітянської 
політики національних урядів періоду укра-
їнської революції.

Під час становлення національної дер-
жавності 1917-1920 рр. Україна вперше піді-
йшла до створення власне української систе-
ми освіти, яка ґрунтувалася на національних 
принципах, зберігаючи широкі можливості 
для розвитку освіти національних меншин.

«Дерусифікація» школи та освіти взагалі 
стала основним девізом українського народу 
з перших днів революційного руху 1917 року 
[2, c. 145]. Відразу ж після падіння царського 
режиму українська громадська організаційна 
діяльність розвивалася двома шляхами: по-
перше, була висунута вимога Тимчасовому 
уряду про українізацію школи, по-друге, ак-
тивізувався процес самостійної організації 
українських шкіл [3, c. 32-33].

У ХIХ столітті теорія і практика освіти 
розвивалися під впливом трьох самостійно 
діючих сил: по-перше, держави і уряду в осо-
бі Міністерства народної освіти; по-друге, 
вчительства; по-третє, батьківської громад-
ськості, що представляла все суспільство 
у його різноманітті. Для кожної із цих сил 
були характерні свої ідеали і цінності. Уря-
дові сфери відстоювали класичну освіту для 
«вищих» станів і виховання у патріархально-
му ключі – для народу. Науково-педагогічна 
та вчительська громадськість схилялася до 
ідеалу всебічно освіченої, соціально активної 
людини [4, с. 179]. Батьківська громадськість 
у силу своєї станової різнорідності не мала 
спільних уявлень про виховний ідеал. Спіль-
ною рисою більшості побутових ідеалів було 
уявлення про людину, здатну забезпечити 
себе і свою сім’ю гідним прибутком, який міг 
бути, швидше за все, досягнутий поєднанням 
елементів загальної та професійної освіти.

3 етап (1920 – 1929 pp.). Революція  
1917 р. кардинальним чином змінила став-
лення між університетами і державою, при-
звела до перегляду принципів організації, 
структури управління та внутрішньої юрис-
дикції університетів. І якщо перша радянська 
реформа багато в чому визначалася ходом 
попереднього розвитку системи, то в про-
цесі реформування вищої школи традиційні 
академічні цінності ігнорувалися. Визнання 
автономії за вузами розглядалося як огоро-
дження від нових, соціалістичних принци-
пів. Змінилася сутність освіти як основи 
формування особистості, і впроваджувалася 
побудова за принципом професіоналізації. 
Характерні риси моделі вищої школи в до-
сліджуваний період – типова однаковість і 
бюрократична підвладність.

Особливості роботи інспектора висвіт-
люються у цей час у статтях Л. Гуревича, 
М. Єрмакова, О. Ласкавого, М. Сперансько-
го, П. Титаренка та ін. Так, стаття О. Лас-
кавого надає уявлення про режим роботи 
інспектора (кожен день він відвідував від 
однієї до трьох шкіл і заняття в середньому 
у 4-х – 5-ти групах) та про те, на що зверта-
лася увага при інспектуванні шкіл (умови, 
в яких навчаються діти, як «проходить на-
бування знань, звичок», планування та об-
лік роботи). М. Єрмаков розглянув методи 
об’єктивного інспектування школи на ґрунті 
ідей Тейлора. На його думку, інспектуван-
ня має здійснюватися в три етапи: 1) аналіз, 
тобто розкладення усіх моментів шкільної 
роботи на складові частини в їх послідовнос-
ті (для встановлення необхідних для аналізу 
фактів М. Єрмаков вважав за необхідне ви-
користовувати зразкові стандарти спостере-
ження, які складаються на основі вимог до 
вчителя); 2) постановка діагнозу, або оцінка 
шкільної роботи (отримані на попередньому 
етапі факти «зв’язують у причинну залеж-
ність і вишукують коріння цієї залежності» 
з використанням класифікаторів дефектів 
шкільної роботи); 3) розробка «конструкції 
шкільного апарату», що виправила б усі не-
нормальні ухили від норми (рівномірний 
розподіл навантаження, організація робочих 
процесів школи, підвищення кваліфікації пе-
дагога) [5, с. 77].

4 етап (1930 – 1959 pp.). На рубежі  
1930-60-х років остаточно склалося держ-
бюджетне фінансування вузів, що виклю-
чало можливість самоокупності навчаль-
них закладів. Основними інструментами 
управління стали директивне планування 
і централізований розподіл фахівців. У цей 
самий час сформувалися основні форми і 
принципи підготовки науково-педагогіч-
них кадрів. Надалі відбулося розмежування 
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компетенції між союзними і республікан-
ськими органами управління вищою осві-
тою виходячи з необхідності децентралізації 
оперативних функцій і централізації у вирі-
шенні основних питань. Згортання еконо-
мічних реформ у 1960-і роки, однак, призве-
ло до усталеного порядку адміністрування.

Інспекція продовжувала, як і в попере-
днє десятиліття, відігравати помітну роль у 
визначенні порядку функціонування відді-
лів народної освіти, і їй приділялося досить 
багато уваги. Так, 5 серпня 1929 ЦК ВКП (б) 
опублікував Постанову «Про керівні кадри 
народної освіти», згідно з якою треба було 
підготувати не менше 2500 інспекторів та 
окружних працівників і значно розширити 
організаційно-інспекторський відділ Ака-
демії комуністичного виховання. Наступ-
ним документом, у якому обговорювалися 
більш-менш комфортабельні умови робо-
ти інспекції, була постанова РНК РРФСР 
«Про умови праці інспекторів освіти», що 
побачила світ у квітні 1930 р. 

Але робота інспекції все ж таки не дося-
гла належного рівня організації та високої 
ефективності з багатьох причин: через не-
стачу управлінської підготовки, небажання 
деяких інспекторів йти на компроміс з учи-
тельством і користуватися його досвідом 
тощо. 

5 етап (1960 – 1991 pp.). Принципи по-
будови всієї системи народної освіти були 
закріплені в Основах законодавства Союзу 
СРСР і союзних республік, що відрізнялися 
докладною регламентацією життєдіяльнос-
ті освітніх установ. Питання демократизації 
та гуманізації вищої освіти, автономії вищої 
школи були підняті лише наприкінці 1980-х 
років у зв’язку зі зміною політичного курсу 
та соціально-політичної обстановки у сус-
пільстві. Були визначені основні напрями 
перебудови вищої і середньої спеціальної 
освіти, реалізація яких ускладнилася роз-
падом СРСР, економічною кризою, необхід-
ністю збереження інтелектуального потен-
ціалу країни.

У системі освіти України означеного 
періоду, в інспектуванні також відбулися 
значні зміни. До початку 1990-х рр. інспек-
тування було покликане вирішувати ті ж 
завдання, що і за кордоном: забезпечення 
функціонування освітніх установ відповід-
но до законодавства та встановлених норм, 
контроль навчальних планів, програм, якос-
ті роботи вчителів. Але, крім цього, особли-
ва увага приділялася контролю виховної 
роботи та втілення у життя ідеологічних 
установок КПРС. 

Інспектування було інструментом реа-
лізації жорсткої адміністративно-командної 

форми управління освітою, яка реалізовува-
ла тотальний контроль за діяльністю вищої 
освіти. Це добре видно з методичної літера-
тури того часу, присвяченої шкільному ін-
спектуванню. У другій половині 1980-х рр.,  
у часи «горбачовської відлиги», шкільне 
інспектування стало менш жорстким. Як і 
в минулі роки, перевірки шкіл велися сис-
тематично й охоплювали надмірно широке 
коло питань; як і колись, пильна увага при-
ділялася постановці виховної роботи; за 
виявлені порушення керівники шкіл регу-
лярно каралися, і багато з них мали не одне 
стягнення, але відносини між перевіряю-
чими та перевіреними ставали демократич-
нішими. Командний стиль зберігався, але 
«клімат» ставав м’якшим.

Як показало наше дослідження, інспек-
ція освітніх установ пройшла складний і су-
перечливий шлях: від виникнення посади ін-
спектора народних училищ на першому етапі 
розвитку цієї діяльності (1802 – 1917 pp.)  
до спроб упровадити принципово нові під-
ходи до інспектування на другому і третьо-
му етапі розвитку цієї діяльності (1917 –  
1919 pp) та (1920 – 1929 pp.), жорсткої ре-
гламентації роботи інспектора на четвер-
тому етапі (1930 – 1959 рр.) і, нарешті, до 
стабілізуючого розвитку через послідовне 
усунення недоліків (1959 – 1991 рр.).

До позитивних моментів організації ро-
боти інспекції слід віднести: адекватне ви-
конання завдань вищої державної влади, що 
визначаються у розглянутий період рішен-
нями партійних органів; допомога викла-
дацькому корпусу у розвитку професійної 
майстерності через організацію методичної 
роботи. Разом із тим завантаженість фор-
мальною бюрократичною роботою негатив-
но позначалася на діяльності інспекції. На 
наш погляд, не можна абсолютизувати цей 
недолік і робити висновок про порочність 
системи інспектування в освіті. На перспек-
тиву інспекція повинна зберегтися як канал 
допомоги викладацьким кадрам і як орган, 
який контролює виконання законодавства і 
нормативів у галузі освіти; орган, що відпо-
відає за дотримання законних інтересів усіх 
учасників освітнього процесу в рамках чин-
ного законодавства.

6 етап (1992 р. – теперішній час). При-
йняття Закону «Про освіту». У період 1992-
1996-х pp. ухвалений Закон Української 
PCP «Про освіту» та затверджена державна 
національна програма «Освіта2 (Україна 
XXI століття) і деякі інші законодавчі акти. 
Закон «Про освіту» навіть був виданий у 
новій редакції, що свідчить про прагнення 
максимально наблизити його до вимог сьо-
годення.
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Висновки

Сьогодні завдання інспектування стають 
значно ширшими, ніж раніше. У комплекс 
основних завдань, які повинна вирішувати 
інспекція, включають такі:

1. Здійснення контролю за дотриманням 
законодавчих та інших нормативно-право-
вих актів у галузі освіти. У країнах, де зміст 
освіти визначається на центральному рівні, 
сюди входить також контроль за виконанням 
національних або регіональних навчальних 
планів і освітніх стандартів.

2. Вивчення поточного стану та моніто-
ринг системи освіти на національному, регі-
ональному та місцевому рівнях.

3. Оцінка ефективності діяльності орга-
нів управління освітою, освітніх установ та 
посадових осіб, які в них працюють.

4. Підготовка доповідей органам влади 
про стан освіти в цілому або за окремими рів-
нями і проблемами.

5. Сприяння розвитку освіти за допомо-
гою проведення консультацій для керівників 
і персоналу органів освіти, навчальних за-
кладів з проблем їх діяльності; інформуван-
ня про нововведення та стимулювання їх ви-
користання.

6. Розробка індикаторів (показників) для 
оцінки стану системи освіти та її елементів, а 
також розробка механізмів оцінки [7].

Отже, всі періоди, що нами були пред-
ставлені, логічно пов’язані між собою і де-

монструють діалектичний розвиток інспек-
тування освітніх закладів в Україні, напрями 
інспектування, пов’язані з розвитком і транс-
формацією держави. 
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ПРАВО ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ЗАХИСТОМ СВОЇХ 
ПРАВ ДО МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ 
ЧИ ОРГАНІЗАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ГЕНЕЗИСУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Стаття присвячена аналізу становлення та розвитку конституційного права звертатися за 
захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 
міжнародних організацій у контексті генезису національної системи конституційного права. Автор 
акцентує увагу на тезі, що становлення та розвиток цього конституційного права не можна ото-
тожнювати з генезисом системи чи форм і джерел конституційного права, які лише надають його 
генезису певної упорядкованості та завершеного вигляду. Виявлено основні періоди становлення та 
розвитку зазначеного конституційного права.

Ключові слова: конституційне право звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 
міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, інститут між-
народно-правового захисту прав людини, інститут конституційно-правового статусу людини і гро-
мадянина.

Постановка проблеми. Формування де-
мократичної конституційної держави, осно-
вним призначенням якої є утвердження і 
захист прав людини й основоположних сво-
бод, є важливим напрямом розвитку вітчиз-
няного суспільства [1, с. 3]. Сьогодні важ-
ливим практичним завданням залишається 
подальше реформування конституційного 
законодавства у напрямі приведення його у 
відповідність до європейських норм. Важли-
вим науковим завданням є доктринальне за-
безпечення цього процесу [2, с. 12]. 

Дослідження ґенези конституційного 
права на звернення до міжнародних судо-
вих установ та міжнародних організацій 
неможливе без виявлення основних пері-
одів його ґенези й зумовлює необхідність 
звернення до його історичних витоків  
[3, с. 332-333; 4]. При цьому становлення та 
розвиток конституційного права на звер-
нення до міжнародних судових установ та 
міжнародних організацій не можна ототож-
нювати з генезисом системи чи форм і дже-
рел конституційного права, які лише нада-
ють генезису інституту прав людини певної 
упорядкованості та завершеного вигляду. 

До того ж, як слушно наголошує О. Носен-
ко, «…генезис інститутів конституційного 
права в Україні та зарубіжних країнах був 
певною мірою синхронізованим лише щодо 
основних інститутів, тоді як кожна окремо 
взята система національного конституцій-
ного права різних країн світу мала свої осо-
бливості формування таких її складових 
елементів, як інститути конституційного 
права» [5, с. 38].

Стан дослідження. Концептуальні по-
ложення щодо конституційного права звер-
татися за захистом своїх прав і свобод до 
відповідних міжнародних судових установ 
чи до відповідних органів міжнародних ор-
ганізацій містяться у працях М. Алмаші,  
М. Баймуратова, О. Батанова, Д. Бєлова,  
Ю. Бисаги, Л. Бориславського, В. Волко-
ва, М. Козюбри, О. Копиленко, А. Крусян, 
П. Любченко, Н. Мішиної, Ю. Оборото-
ва, М. Орзіха, О. Скрипнюка, І. Сліденко,  
О. Фрицького, Ю. Фрицького, Ю. Шемшу-
ченка та ін. Проте окремі комплексні робо-
ти щодо зазначеного конституційного права 
в контексті генезису національної системи 
конституційного права відсутні. 
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Мета статті – виявити основні періоди 
становлення та розвитку конституційного 
права звертатися за захистом своїх прав і 
свобод до відповідних міжнародних судо-
вих установ чи до відповідних органів між-
народних організацій у контексті генезису 
національної системи конституційного 
права.

Виклад основного матеріалу. Ідеї захис-
ту прав людини і громадянина міжнародни-
ми судовими установами та відповідними 
органами міжнародних організацій переду-
вала ідея прав людини, яка своїм коріння 
сягає стародавнього світу. Падіння Римської 
імперії в 476 р. поклало початок історії се-
редніх віків. Ідеї свободи та рівності людини 
періоду античності були сприйняті та набули 
подальшого розвитку за двома основними 
напрямами – світським і релігійним (хрис-
тиянським) – у творчості релігійних авто-
рів, ідеологів єресей середньовіччя та працях 
юристів цієї доби. Ідея ж справедливості на-
буває своєї об’єктивізації в міжнародних до-
говорах Київської Русі. Так, у договорі між 
Візантією та Руссю 912 р. йшлося: «Злочин 
нехай настільки певно буде доведений дока-
зами, щоб судді мали віру до цих доказів» [6]. 
Отже, в цьому договорі було закріплено пра-
во людини, звинуваченої у злочині, на спра-
ведливий розгляд її справи судом. В. Гон-
чаренко слушно наголошує, що це правило 
виникло в Київській Русі задовго до Великої 
хартії вольностей 1215 р. [7, с. 368-369].

Античні ідеї природно-правової рівності 
і свободи всіх людей були розвинені в хрис-
тиянстві. Загальна рівність людей як «дітей 
Божих» об’єднується в християнстві із загаль-
ною свободою. Велике значення у зміцненні 
ідеї свободи мало впровадження православ’я 
у 988 році в Київській Русі. «Воно прийшло 
на зміну ідеологічним формам первісного сус-
пільства, відображаючи потребу суспільства в 
новому типі світогляду. Прогресивність цього 
акту полягала і в тому, що він тісніше залучив 
давньоруську державу до політичного і куль-
турного життя європейських народів, сприяв 
розвиткові писемності й освіти», – слушно за-
значає С. Мороз [8, с. 14]. 

Завдяки прийняттю християнства, наго-
лошує вчений, центром політико-правових 
ідей стала проблема нового усвідомлення, 
що таке свобода та її структурні елементи. 
За їх обґрунтування взявся пресвітер княжої 
церкви у Берестові – Іларіон, виклавши в 
праці «Слово про закон і благодать» [9, с. 140]  
два принципи побудови суспільства. На 
першому – «закон» – ґрунтується підпоряд-
кування народів один одному, на другому –  
«благодать» – їх повна рівність [10, с. 35].  

За допомогою Закону і благодаті мислитель 
проникає в глибинну сутність суспільного 
прогресу. Благодать у нього – це Христос і 
його вчення як абсолютний ідеал. Закон (як 
провідник чужої волі – Бога, або правите-
ля) – зовнішнє встановлення, розпоряджен-
ня, що регулює насильницькими заходами 
вчинки людей на тому ступені їх розвитку, 
коли вони ще не осягнули істини: «Бо закон 
предтечою був і слугою благодаті і істини»  
[11, с. 9]. Якщо епоха Старого Завіту, що 
ґрунтується на законі, будувала відносини 
між народами за принципом рабства, то епо-
ха Нового Завіту дає свободу, істину і благо-
дать. Він не протиставляв ці принципи один 
одному, а вважав, що дотримання закону є 
шляхом до благодаті, до досягнення свободи 
[12, с. 36-50] як вершини людської вдоско-
наленості. Іларіон не відділяв свободу особи 
від свободи народу, держави. Він схвалював 
союз незалежних держав, вбачаючи в свобо-
ді і рівності кожної з них найвищу істину; 
свобода людини як божої істоти уявлялася 
важливою, але похідною від свободи держа-
ви, яка можлива за наявності її єдності й міц-
ності [8, с. 54-55]. 

Дещо інший підхід, який є певним пере-
гуком тисячоліть – Х і ХХ ст., до розуміння 
проблеми свободи у Феодосія Печерсько-
го. По-перше, він акцентує увагу на свободі 
людей, а не держави. По-друге, пов’язує її з 
природою людини, її розумом та автономі-
єю волі. Ці ідеї у ХХ ст. в концентрованому 
і модернізованому вигляді здобувають за-
кріплення у ст. 18 Декларації прав людини: 
«Кожна людина має право на свободу думки, 
совісті» [8, с. 55]. 

З XI ст. Кормчі книги регламентували 
функціонування усіх інститутів Церкви, 
включаючи церковний суд, життя суспіль-
ства у сферах церковної юрисдикції, вза-
ємини церковної та державної адміністрації, 
правові статуси кліриків та мирян [13, с. 3-4]. 
Суттєве значення в розвитку християнських 
концепцій прав людини мало вчення Фоми 
Аквінського (1225-1274 рр.) про природний 
закон. 

Деякі вчені відносять до першого поколін-
ня прав людини і Велику Хартію Вольностей 
(1215), і Литовський Статут 1529 р. [14] –  
пам'ятку права литовського, білоруського й 
українського народів. Низка норм права, ви-
кладених у Литовському Статуті 1529 р., ста-
ла результатом подальшого розвитком норм 
«Руської правди» Київської Русі. Відповід-
но до норм Литовського Статуту «шляхта й 
усе поспільство та їх піддані, корінні жителі 
земель нашого Великого князівства Литов-
ського, якого б стану і походження вони не 
були» повинні судитися за нормами, ви-
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кладеними у Статуті. Серед таких офіційно 
проголошених ідей слід назвати: принцип не-
допустимості арешту без законних підстав і 
покарання без суду; право на розгляд справи 
неупередженим судом; право на допомогу в 
тому числі й для осіб, не здатних її оплатити; 
заборона карати за чужу провину родичів або 
слуг правопорушника [15, с. 18].

У кінці XVI – на початку XVII ст. від- 
булось становлення сильних централізова-
них держав та усвідомлення мислителями 
держави як феномену, який відокремив-
ся від суспільства, та який має свою сферу  
діяльності, зазначає Ю. Самович [16, с. 33-34].  
У передмові до Литовського статуту 1588 р. 
також були висловлені гуманістичні ідеї сво-
боди підканцлером Сапегою, який керував 
підготовкою законопроекту. Для вирішення 
питання про співвідношення влади і права 
на користь останнього він звернувся до авто-
ритету грецького філософа Аристотеля, за-
судив можновладців, які на власний розсуд 
владу над людьми здійснюють, проголосив 
право вищим за володарів. Загальновизна-
но: це були перші спроби офіційно провести 
ідейну лінію зв’язку свободи і права, утвер-
дити свободу людини у формі права, прого-
лосивши його верховенство. 

XVII століття в Європі ознаменувалося 
поверненням до ідеї природного права. При 
цьому ідею природного права, яке в Анти-
чності тлумачилось як втілення загальної 
ідеї універсальної справедливості, було 
трансформовано в цілісну доктрину. У ній 
знайшли відображення ідеї визначення прав 
і свобод людини і громадянина, характерис-
тика їх місця в правовій системі, класифіка-
ції прав людини, співвідношення природного 
і позитивного, необхідності панування права 
у відносинах між індивідом та державою 
тощо. Справедливість же обґрунтовувалась 
через звернення мислителів цієї доби до при-
роди людини та необхідних прав, які випли-
вають із людської природи і становлять так 
зване «jus naturalе». Паралельно з розвитком 
і становленням доктрини природного права 
було чи не вперше зроблено спробу серед 
загальної сукупності прав людини виділити 
своєрідне ядро – невід’ємні права людини, 
які згодом набули також статусу «невідчу-
жуваних прав» і утворили основу для сис-
темного поєднання прав і свобод людини і 
громадянина. За своєю значущістю згадані 
зміни мали чи не вирішальний вплив на весь 
подальший процес розвитку і вдосконалення 
системи прав людини [17, с. 32-33].

Історичний процес розвитку розумін-
ня та регулювання інституту прав людини 
в політико-правовій думці України прохо-
див у тому ж напрямі, що й розвиток євро-

пейської політико-правової думки в цілому  
[8, с. 4]. 1710 року приймається Конститу-
ція Пилипа Орлика [18], яка в національній 
конституційно-правовій доктрині є першим 
джерелом конституційного права України. 
Не вступаючи в полеміку з вітчизняними 
вченими щодо питання про те, набув чи ні 
цей документ чинності [19, с. 19], наголоси-
мо, що ми поділяємо думку О. Носенко про 
те, що Конституція Пилипа Орлика 1710 р. 
дає певні уявлення про утвердження пер-
ших інститутів конституційного права. Цей 
документ вперше закріпив інститут прав 
і свобод (вольностей) усіх вільних людей. 
Крім того, в Конституції Пилипа Орлика 
було закріплено право привілейованого про-
шарку тогочасного українського суспільства  
«…скаржитися про те до найяснішого маєста-
ту Його Королівської Величності Шведської 
як оборонця і протектора нашого, щоб Його 
Величність не дозволяв нікому не тільки 
прав і вольностей, а й кордонів військових 
порушувати і привласнювати» (ст. 2). 

Отже, Конституція Пилипа Орлика впер-
ше закріпила, по-перше, право на звернення 
за захистом прав і вольностей до іншої дер-
жави в особі монарха, по-друге, закріплюва-
ла обов’язок іншої держави забезпечувати 
захист прав і вольностей.

Обов’язок Гетьмана поновлювати по-
рушені права міститься у ст. 6 Конституції: 
«Якщо у діях Ясновельможного гетьмана 
буде помічено щось несумісне з правами та 
вольностями, шкідливе та некорисне для Ві-
тчизни, тоді Генеральна Старшина, полков-
ники і генеральні радники будуть уповно-
важені вільними голосами чи приватно або, 
якщо виникне така необхідність, й публічно 
на раді висловити Його Вельможності до-
кір щодо порушення прав та вольностей без 
осудження та найменшої образи високої 
регіментарської честі. На ті докори Ясно-
вельможний гетьман не має ображатися та 
мститися, а, навпаки, намагатися виправити 
недоладності.». Стаття 7 Конституції Пили-
па Орлика закріплює право привілейовано-
го прошарку тогочасного українського сус-
пільства на судовий розгляд його справи та 
обов’язок «прийняти вирок».

Федеральний суддя Сполучених Штатів 
Америки Богдан Футей зазначає: «Консти-
туція гетьмана Пилипа Орлика з 1710 року 
майже за вісімдесят років перед американ-
ською Конституцією взяла до уваги такі 
демократичні засади, як розподіл влад, об-
меження влади уряду, приватну власність та 
незалежний судовий трибунал (навіть до тої 
міри, що козацтво могло судити гетьмана)... 
сьогодні можна говорити, звичайно умов-
но, що батько американської Конституції 
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Джеймс Мересон перебрав для американ-
ської Конституції основні демократичні за-
сади Конституції Пилипа Орлика» [20].

Вчені-конституціоналісти єдині у думці: 
Конституція Пилипа Орлика 1710 р. зна-
чною мірою випередила свій час, але так і не 
змогла стимулювати розвиток конституцій-
но-правових відносин у тогочасній Україні, 
адже ті групи суспільних відносин, які інсти-
туціоналізував цей документ, були слабо роз-
винені. Ідеї, закладені в Литовських статутах 
та підгрунтя яких склали ідеї грецького філо-
софа Аристотеля, отримали свій розвиток в 
іншій правовій пам’ятці «Права, за якими су-
диться малоросійський народ» (1743 р.) [21].

17 жовтня 1905 р. імператор Микола II 
видає Маніфест, який проголосив фундамен-
тальні основи громадянської свободи. У по-
єднанні з Основними Законами від 23 квітня 
1906 р. та низкою наступних конституційних 
актів Маніфест сприяв розвитку інституту 
конституційно-правового статусу людини і 
громадянина на українських землях, що вхо-
дили до складу Російської імперії. 

Таким чином, лише на початку ХХ ст. 
відбулось утвердження інституту конститу-
ційно-правового статусу людини і громадя-
нина у Наддніпрянській Україні.

Період становлення зазначеного вище ін-
ституту конституційного права України на 
поч. XX ст. перервала Перша Світова війна 
(1914-1918 рр.), соціалістичні революції, наці-
онально-визвольна боротьба за незалежність 
та розпад імперій. «Ці події розвивалися в 
контексті світової кризи ідей конституціона-
лізму буржуазної епохи та зародження двох 
магістральних напрямів розвитку державного 
і суспільного ладу країн світу – капіталістич-
ного та соціалістичного. …Україні, що призве-
ло до заснування 3 березня 1917 р. Централь-
ної Ради України, яка у найкоротший час 
закріпила в Універсалах, законах і Конститу-
ції УНР 1918 р. основні інститути новонаро-
дженого конституційного права незалежної 
України», – підкреслює О. Носенко [5, с. 46]. 

Після падіння Директорії УНР та вста-
новлення в Україні радянської влади в кон-
ституційному праві України розпочинається 
новий, радянський, період становлення та 
розвитку інститутів радянського конститу-
ційного (державного) права (1919-1991 рр.), 
що ознаменувався затвердженням Всеукра-
їнським з’їздом Рад 10 березня 1919 р. та 
прийняттям у кінцевій редакції ВУЦВК 14 
березня 1919 р. Конституції УРСР. Перші 
конституційні акти радянської України за-
кріплювали не тільки нові, а й такі, що супер-
ечать принципам демократії та конституціо-
налізму, інститути радянського державного 
права [5, с. 54-55].

З метою розвитку співробітництва, досяг-
нення миру і безпеки між народами створю-
ється перша в історії міжнародна міждержав-
на організація – Ліга Націй. Під егідою цієї 
організації починає формуватися система 
захисту меншин (1919-1939 рр.), найважли-
віша мета якої полягала в забезпеченні допо-
моги та захисту їхніх прав на міжнародному 
рівні. Держави, по-перше, визнавали міжна-
родно-правові зобовязання щодо відповід-
них національних та етнічних утворень. По-
друге, встановлювалась система контролю за 
дотриманням міжнародно-правових зобовя-
зань держав, який здійснювався спеціальним 
міжнародним органом. По-третє, приватні 
особи, які належали до національних або ре-
лігійних меншин, отримали право звертатися 
зі скаргами до Ради Ліги Націй. По-четверте, 
в Постійній Палаті Міжнародного Правосуд-
дя вводилась процедура розгляду скарг на 
порушників національних прав тощо. 

Рух за вирішення питань, пов’язаних із 
правами людини, на міжнародному рівні ши-
роко розгорнувся під час і після Другої світо-
вої війни [3]. Руйнування колишнього СРСР 
та проголошення незалежності України 
ознаменували початок історії становлення 
та розвитку інституту конституційно-право-
вого статусу людини і громадянина у неза-
лежній Україні (1991-1996 рр.) з наступною 
його об’єктивізацією у Конституції України 
[4]. Із прийняттям чинної Конституції Укра-
їни український конституціоналізм істотно 
збагатився якісно новою системою прав і 
свобод людини і громадянина та їх гарантій, 
підкреслює Д. Бєлов [22, с. 3]. Разом із тим 
вже у 2000 р. виникла потреба вдосконален-
ня системи інститутів національного консти-
туційного права [3; 4].

Висновки

Виявлено основні періоди становлення та 
розвитку конституційного права звертатися 
за захистом своїх прав і свобод до відповід-
них міжнародних судових установ чи до від-
повідних органів міжнародних організацій 
у контексті генезису національної системи 
конституційного права: 

1710 – 1918 рр. – об’єктивація в Консти-
туції Пилипа Орлика 1710 р. та запозичен-
ня в національне конституційне право пра-
ва привілейованого прошарку тогочасного 
українського суспільства на захист прав лю-
дини іншою державою або/та державами, що 
сформувалося в період перебування Укра-
їнських земель у складі Австро-Угорської 
та Російських імперій, Німеччини, Польщі, 
Румунії; 

1919 – 1991 рр. – період становлення та 
розвитку радянського державного права із 
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запереченням існування права кожного звер-
татися за захистом своїх прав і свобод до від-
повідних міжнародних судових установ чи 
до відповідних органів міжнародних органі-
зацій; 

1991 – 1996 рр. – період формування кон-
цепції конституційного права звертатися за 
захистом своїх прав і свобод до відповідних 
міжнародних судових установ чи до відпо-
відних органів міжнародних організацій у 
незалежній Україні; 

1996 – 2004 рр. – закріплення в Консти-
туції України права кожного звертатися за 
захистом своїх прав і свобод до відповідних 
міжнародних судових установ чи до відпо-
відних органів міжнародних організацій; 
розвиток системи національних засобів пра-
вового захисту, після використання яких ко-
жен має право звертатися за захистом своїх 
прав і свобод до вищезазначених установ та 
організацій;

2004 р. – сьогодення – реформування 
системи національних засобів правового за-
хисту, після використання яких кожен має 
право звертатися за захистом своїх прав і 
свобод до відповідних міжнародних судових 
установ чи до відповідних органів міжнарод-
них організацій.
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Статья посвящена анализу становления и развития конституционного права обращаться за 
защитой своих прав и свобод в соответствующие международные судебные учреждения или в органы 
международных организаций в контексте генезиса национальной системы конституционного права. 
Автор акцентирует внимание на тезисе, согласно которому становление и развитие этого консти-
туционного права нельзя отождествлять с генезисом системы или форм и источников конститу-
ционного права, которые только придают его генезису определенную упорядоченность и завершен-
ность. Выявлены основные периоды становления и развития указанного конституционного права.

Ключевые слова: конституционное право обращаться за защитой своих прав и свобод в соо-
тветствующие международные судебные учреждения или в органы международных организаций, 
институт международно-правовой защиты прав человека, институт конституционно-правового ста-
туса человека и гражданина.

Article is devoted to the analyzes the formation and development of the constitutional right to apply to 
the relevant international judicial institutions or to the relevant bodies of international organizations in the 
context of the genesis of the national system of constitutional law. The author focuses on the point of view 
that the formation and development of this constitutional right can not be equated to the genesis of the system 
or the forms and sources of constitutional law, which only give to this constitutional right a certain order and 
completeness. The basic periods of formation and development of this constitutional right are revealed.

Key words: constitutional right to apply to the relevant international judicial institutions or to the 
relevant bodies of international organizations, institute of international legal protection of Human Rights, 
institute of constitutional and legal status of person.
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД 
НА ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ ЩОДО 
ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

У статті досліджується проблематика регулювання фінансових правовідносин на тимчасово 
окупованих територіях України. Розглядається правовий статус податкових резидентів України, 
що мають податкову адресу в Автономній Республіці Крим або в місті Севастополі, через призму 
створення та функціонування вільної економічної зони. Здійснюється науково-практичний аналіз 
Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та особливостей здійснення еконо-
мічної діяльності на тимчасово окупованій території України» на предмет галузевої приналежності 
та відповідності чинному законодавству України. Автор статті запропонував правовий механізм 
поширення податкової юрисдикції України на тимчасово окуповані території.

Ключові слова: Автономна Республіка Крим, окуповані території, вільна економічна зона, ре-
зиденти, податкова юрисдикція, платники податків.

 Є. Маринчак, 2016

Постановка проблеми. З метою регу-
лювання суспільних економічних відносин, 
що склалися внаслідок тимчасової окупації 
частини території України, Верховна Рада 
України, керуючисть ст. 13 Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України» від 15.04.2014 [1] (далі –  
Закон № 1207-VII), всупереч положенням 
Конституції України та національного по-
даткового законодавства ухвалила Закон 
України «Про створення вільної економічної 
зони «Крим» та про особливості здійснення 
економічної діяльності на тимчасово окупо-
ваній території України» від 12.08.2014 [2] 
(далі – Закон № 1636-VII). Цей норматив-
но-правовий акт на десять років встановив 
особливості правового статусу Вільної еко-
номічної зони «Крим» (далі – ВЕЗ «Крим») 
у межах двох адміністративно-територіаль-
них одиниць України: Автономної Республі-
ки Крим (далі – АРК) і міста Севастополь.  
У зв’язку із цим є актуальним розкриття ле-
гітимного фінансового механізму правового 
впливу на резидентів і нерезидентів, що ма-
ють податкову адресу на тимчасово окупова-
них територіях.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. На науковому рівні специфіку створен-
ня та функціонування, сутності і перспек-
тив удосконалення законодавства України 
щодо вільних економічних зон у тому числі 
в контексті застосування фінансового меха-

нізму правового впливу досліджували багато 
вчених як у галузі права, так і в галузі еко-
номіки, зокрема О.М. Вінник, О.Д. Данілов, 
С.В. Дерюгіна, О.Р. Зельдіна, А.А. Пересада, 
О.Е. Сімсон, С.В. Сідак, О.С. Чмир та інші. 
Питання податкової юрисдикції держави 
та правового статусу резидентів – платни-
ків податків на науковому рівні розглядали 
представники доктрини фінансового пра-
ва, такі як Л.К. Воронова, Д.О. Гетманцев,  
Н.Л. Губерська, С.Т. Кадькаленко, М.П. Ку-
черявенко, Р.М. Лещенко, О.А. Лукашев, 
Н.Ю. Пришва та інші.

Не вирішені раніше проблеми. У період 
суспільно-політичної та економічної неви-
значеності в Україні на рівні законодавства 
з’явилися спроби врегулювати нові суспільні 
відносини, які виникли внаслідок тимчасової 
окупації частини території України. Саме ці 
законодавчі норми потребують наукового 
дослідження в частині регламентації фінан-
сових правовідносин.

Мета статті – розкрити недоліки норма-
тивно-правових актів, що регламентують, 
зокрема, фінансові правовідносини на тим-
часово окупованих територіях, на предмет 
невідповідності чинному законодавству; 
запропонувати фінансово-правовий ме-
ханізм поширення податкової юрисдикції 
держави на ці території.

Виклад основного матеріалу. Для на-
лежного розуміння проблематики правового 
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регулювання правовідносин на тимчасово 
окупованих територіях доцільно розпочати 
з дослідження правового статусу цих терито-
рій. Правовий статус АРК визначається Кон-
ституцією України, Законом України «Про 
Автономну Республіку Крим» від 17.03.1995 
[3] і Конституцією АРК, затвердженою від-
повідним законом [4]. На законодавчому 
рівні спеціальний правовий статус міста Се-
вастополь визначений у Конституції Украї-
ни [5], проте окремого закону щодо особли-
востей цього статусу досі не було ухвалено. 
Тому місцеві органи влади в місті Севасто-
полі здійснюють свою діяльність на підставі 
Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» від 21.05.1997 [2]. З аналізу за-
конодавчих норм можна побачити, що АРК є 
невід’ємною складовою частиною України та 
в межах повноважень, визначених Конститу-
цією та законами України, вирішує питання, 
віднесені до її відання (ст. 134 Конституції 
України), зокрема, щодо визначення струк-
тури та пріоритетних напрямів розвитку 
економіки, визначення напрямів і пріорите-
тів інвестиційної діяльності, надання пільг 
інвесторам, включаючи іноземних, вирішен-
ня інших питань інвестиційної діяльності; 
створення та забезпечення функціонування 
вільних економічних зон [5]. Фінансова са-
мостійність АРК гарантується закріпленням 
законами України за дохідною частиною бю-
джету АРК на стабільній основі загальнодер-
жавних податків і зборів, які зараховуються 
в повному обсязі до бюджету АРК [3] (підп. 
11, 14 ч. 1 ст. 18 Конституції АРК). Отже, 
органам влади АРК (Верховній Раді та Раді 
міністрів) надані повноваження на самостій-
не врегулювання фінансово-економічних пи-
тань у межах компетенції та юрисдикції. 

Водночас законодавець, не вносячи змін 
до чинного законодавства щодо правового 
статусу АРК, прийняв Закон № 1207-VII, де 
було зазначено, що особливості здійснення 
економічної діяльності на тимчасово оку-
пованій території визначаються законом [1] 
(ст. 13). Ця норма потребує уваги відразу у 
двох площинах: щодо легітимності закрі-
плення змін правового статусу АРК; щодо 
належного розуміння терміна «економічна 
діяльність». Так, стосовно першої площини 
цілком очевидно, що ухвалення нових норм, 
що йдуть у розріз із чинним законодавством 
України, потребує змін кореспондуючих за-
конодавчих положень щодо правового стату-
су АРК. У межах другої площини потребує 
визначення термін «економічна діяльність», 
оскільки саме особливості такої діяльнос-
ті потребують законодавчого регулювання. 
Економічна наука має багато визначень тер-
міна «економічна діяльність», які залежать 

від її видів, форм, суб’єктного складу тощо.  
У широкому розумінні економічна діяль-
ність – це сукупність приватно-правових 
відносин, що виникають у процесі виробни-
цтва та реалізації товарів та послуг з метою 
отримання певних матеріальних та нематері-
альних благ. Згідно із цим визначенням, у до-
сліджуваній нормі йде мова про регулювання 
саме приватно-правових відносин на тимча-
сово окупованій території. Однак на підставі 
цієї норми був ухвалений Закон № 1636-VII, 
яким на території АРК та міста Севастополя 
запроваджено вільну економічну зону.

На законодавчому рівні вільна економіч-
на зона визначається як частина території 
України, на якій встановлено спеціальний 
правовий режим господарської діяльності, 
особливий порядок застосування та дії за-
конодавства України та можуть запрова-
джуватися пільгові митні, податкові, валют-
но-фінансові та інші умови підприємництва 
вітчизняних та іноземних інвесторів [7]  
(ч. 1 ст. 401 Господарського кодексу Украї-
ни). Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України 
«Про загальні засади створення і функціо-
нування спеціальних (вільних) економічних 
зон» від 13.10.1992 (далі – Закон № 2673-XII)  
вільні економічні зони створюються з метою 
залучення іноземних інвестицій, активізації 
спільно з іноземними інвесторами підприєм-
ницької діяльності для нарощування експор-
ту товарів і послуг, поставок на внутрішній 
ринок високоякісної продукції та послуг, за-
лучення та впровадження нових технологій, 
ринкових методів господарювання, розви-
тку інфраструктури ринку, поліпшення ви-
користання природних і трудових ресурсів, 
прискорення соціально-економічного розви-
тку України [8].

О.Р. Зельдіна розглядає правову природу 
вільних економічних зон як частину терито-
рії держави, на якій для інвесторів установ-
люються податкові, митні, фінансові пільги з 
метою залучення додаткових інвестиційних 
засобів для активізації виробничого, торго-
вого, зовнішньоекономічного й іншого видів 
діяльності; впроваджується заохочувальний 
спеціальний режим господарювання [9]. По 
суті, коли створюється вільна економічна 
зона, об’єктом законодавчого регулювання 
є відносини, що виникають між інвестором-
суб’єктом господарської діяльності та держа-
вою з метою отримання кожним учасником 
цих правовідносин позитивного результату, 
а саме: інвестор, що здійснює господарську 
діяльність на визначеній території, отримує 
від держави преференції, за допомогою яких 
покращує фінансовий результат своєї діяль-
ності; держава отримує позитивну динаміку 
соціально-економічного росту цієї території. 
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Тобто при правовій регламентації функціо-
нування вільних економічних зон відбува-
ється поєднання приватних і публічних ін-
тересів.

З урахуванням описаної вище сутності 
вільних економічних зон потрібно дослідити 
правову природу ВЕЗ «Крим». Мета ство-
рення ВЕЗ «Крим» не визначена в Законі  
№ 1636-VII, однак прописана в пояснюваль-
ній записці до нього: збільшення капіталі-
зації та збереження дохідності юридичних 
осіб, евакуйованих із тимчасово окупованої 
території, підтримка рівня життя громадян, 
добровільно або примусово евакуйованих із 
тимчасово окупованої території [10]. Як ви-
дно із цієї тези, мета створення ВЕЗ «Крим» 
суперечить законодавчо визначеним цілям 
створення вільних економічних зон. До того 
ж за загальним правилом об’єктом регулю-
вання закону про вільну економічну зону є 
відносини між інвестором-суб’єктом госпо-
дарської діяльності та державою або терито-
ріальною громадою, які виникають із приво-
ду реалізації інвестиційних проектів, а саме: 
порядок затвердження інвестиційних про-
ектів, їхня вартість, умови реалізації тощо. 
Серед прикладів законодавчої регламентації 
відповідного об’єкту правовідносин можна 
згадати Закони України «Про спеціальну 
економічну зону «Славутич» від 03.06.1999 
[11], «Про спеціальну економічну зону 
«Рені» від 23.03.2000 [12],«Про спеціальну 
(вільну) економічну зону «Порто-франко» 
на території Одеського морського торго-
вельного порту» від 23.03.2000 [13], «Про 
спеціальну економічну зону «Миколаїв» від 
13.07.2000 [14] та інші. Натомість об’єктом 
регулювання за Законом № 1636-VII є відно-
сини, що виникають між фізичними та юри-
дичними особами, з одного боку, і державою, 
з другого боку, із приводу оподаткування, 
справляння неподаткових зборів, митних 
формальностей, перетину адміністративно-
го кордону, трудових відносин, надання до-
тацій, субсидій, отримання податкової соці-
альної пільги тощо. Так, Закон № 1636-VII 
не містить норм, що відповідають Закону 
№ 2673-XII. Законодавче регулювання від-
носин має характер не заохочувального ре-
жиму, який застосовується для вільних еко-
номічних зон, а, навпаки, обмежувального, 
оскільки встановлені в Законі № 1636-VII 
правила не створюють сприятливих умов для 
здійснення господарської діяльності. У цьо-
му сенсі О.Р. Зельдіна слушно зауважує, що 
обмежувальний спеціальний режим господа-
рювання постає як законодавчо визначений 
режим обмежень процесу здійснення госпо-
дарської діяльності для досягнення цілей з 
охорони територій, об’єктів тощо [9]. Таким 

чином, правова природа ВЕЗ «Крим» більше 
подібна до спеціальної економічної зони з об-
межувальним режимом господарювання. 

Що ж до процедури створення вільної еко-
номічної зони, то на підставі ч. 1 ст. 5 Закону 
№ 2673-XII право ініціювання процесу ство-
рення належить Президенту України, Кабіне-
ту Міністрів України або місцевим радам та 
місцевим державним адміністраціям. Рішен-
ня про створення спеціальної (вільної) еко-
номічної зони повинно бути погоджене з від-
повідною територіальною громадою [8] (ч. 2  
ст. 5). У ст. 6 Закону № 2673-XII передбачений 
перелік обов’язкових документів, необхідних 
для створення вільної економічної зони, серед 
яких вказується рішення місцевої ради або 
письмова згода, проект положення, техніко-
економічне обґрунтування (мета створення, 
етапи розвитку, вихідний рівень розвитку) 
[8]. Тобто законодавчо визначений суб’єкт 
ініціює процес створення вільної економічної 
зони шляхом прийняття відповідного рішен-
ня, розроблення законопроекту, погодження 
його з територіальною громадою, здійснення 
техніко-економічного обґрунтування. Про-
цедура завершується ухваленням Верховною 
Радою України закону.

У свою чергу, процес створення ВЕЗ 
«Крим» мав низку особливостей: був ініці-
йованим народними депутатами, ними ж був 
розроблений законопроект, який мав назву 
«Проект Закону про податковий та митний 
контроль у вільній економічній зоні Крим та 
про особливості здійснення економічної ді-
яльності на тимчасово окупованій території 
України» [15]. У загальнодоступних джере-
лах відсутня як інформація щодо наявності 
обов’язкових документів, необхідних для 
створення вільної економічної зони (про-
ект положення, техніко-економічне обґрун-
тування тощо), так і інформація щодо ви-
сновків комітетів Верховної Ради України. 
Стосовно погодження з відповідною терито-
ріальною громадою рішення про створення, 
то в п. 4.1 ст. 4 Закону № 1636-VII вказано, 
що ВЕЗ «Крим» створюється згідно із цим 
законом (ipso jure) без погодження з відпо-
відними органами місцевого самоврядуван-
ня або місцевими органами виконавчої влади 
[2]. Таким чином, у створенні ВЕЗ «Крим» 
не була дотримана визначена Законом  
№ 2673-XII процедура. Водночас у ст. 4 За-
кону № 2673-XII передбачено, що закон про 
створення конкретної спеціальної (вільної) 
економічної зони не може суперечити цьому 
закону [8]. Вказане законодавче положення 
свідчить про колізію між нормами Закону  
№ 2673-XII і Закону № 1636-VII.

Одним із основних елементів закону про 
створення вільної економічної зони, поряд зі 
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статусом і територією, є строк, на який вона 
створюється. Законом № 1636-VII перед-
бачений строк у десять повних календарних 
років, починаючи з дня набрання чинності 
законом, а закінчення режиму тимчасової 
окупації не є підставою для припинення дії 
ВЕЗ «Крим» [2] (п. 2.3 ст. 2). Однак цим же 
законом були внесені зміни до Податкового 
кодексу України (далі — ПКУ) [16], зокрема, 
підрозділ 10 розділу XX доповнено пунктом 
26, відповідно до якого на період дії Зако-
ну України «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України» від 15.04.2014  
№ 1207-VII цей кодекс застосовується з ура-
хуванням особливостей, визначених Законом 
№ 1636-VII. Однозначно видно дві тенденції 
щодо темпоральних параметрів функціону-
вання ВЕЗ «Крим»: 1) десятирічний строк 
дії ВЕЗ «Крим», незалежно від деокупації 
території АРК і міста Севастополя; 2) пряма 
прив’язка дії норм, якими визначаються осо-
бливості оподаткування в ВЕЗ «Крим», до пе-
ріоду дії Закону № 1207-VII [1].

При цьому вільні економічні зони, як 
вже зазначалося вище, передбачають ство-
рення на їх території сприятливих умов 
для здійснення господарської діяльності 
шляхом надання інвесторам, зокрема, по-
даткових преференцій. Податкове законо-
давство передбачає можливість надання по-
даткових преференцій суб’єктам господарської  
діяльності у випадках і в порядку, визначе-
них виключно ПКУ, шляхом встановлення 
спеціального режиму оподаткування [16] 
(підп. 11.1, 11.2 ст. 11 ПКУ), який може пе-
редбачати особливий порядок визначення 
елементів податку та збору, звільнення від 
сплати окремих податків і зборів [16] (п. 11.3 
ст. 11 ПКУ). Із положень ст. 11 ПКУ можна 
побачити, що в разі створення вільної еконо-
мічної зони Розділ XIV «Спеціальні подат-
кові режими» ПКУ повинен доповнюватися 
відповідним підрозділом щодо визначення 
податкових преференцій для господарюю-
чих суб’єктів у цій зоні. Однак у ВЕЗ «Крим» 
було створено податкові преференції для всіх 
фізичних і юридичних осіб не через інститут 
спеціального податкового режиму і не через 
внесення змін до норм ПКУ, а шляхом закрі-
плення в Законі № 1636-VII норми, згідно з 
якою на території ВЕЗ «Крим» не справля-
ються всі загальнодержавні податки та збори 
[2] (п. 5.1 ст. 5). Водночас у ст. 1 ПКУ вста-
новлено, що відносини у сфері справляння 
податків і зборів регулюються саме цим ко-
дексом [16], а ст. 3 ПКУ визначається ви-
черпний перелік нормативно-правових актів, 
якими регулюються податкові правовідноси-
ни в Україні та серед яких відсутній Закон № 

1636-VII. Зокрема, п. 3.1 ст. 3 ПКУ містить 
положення, що податкове законодавство 
України складається з нормативно-правових 
актів, прийнятих на підставі та на виконання 
цього кодексу [16]. Однак у ПКУ немає пра-
вової норми, яка могла би бути підставою для 
визначення особливостей оподаткування на 
тимчасово окупованих територіях, і відсутня 
бланкетна норма, яка би відсилала до Закону 
№ 1636-VII. Зазначене дає підстави ствер-
джувати, що Закон № 1636-VII не належить 
до податкового законодавства. Тим не мен-
ше, відповідно до п. 26 підрозділу 10 розділу 
XX «Перехідні положення» ПКУ, цей кодекс 
застосовується з урахуванням особливостей, 
визначених Законом № 1636-VII [16]. Звідси 
видно колізію між нормами права, коли нор-
ма в перехідних положеннях ПКУ прямо су-
перечить п. 2.1 ст. 2 ПКУ, відповідно до якого 
зміна положень цього кодексу може здійсню-
ватися виключно шляхом внесення змін до 
цього кодексу [16]. Як наслідок, з одного 
боку, маємо законодавчо встановлений ви-
черпний перелік нормативно-правових актів, 
що регулюють податкові правовідносини, а з 
іншого – Закон № 1636-VII, що не належить 
до податкового законодавства, але також ре-
гламентує податкові правовідносини. 

У п. 5.3 ст. 5 Закону № 1636-VII визна-
чено, що на території ВЕЗ «Крим» фізична 
особа, яка має податкову адресу (місце про-
живання), юридична особа (відокремлений 
підрозділ), яка має податкову адресу (міс-
цезнаходження) на території ВЕЗ «Крим», 
прирівнюються з метою оподаткування до 
нерезидента; фізична особа, яка має подат-
кову адресу (місце проживання), юридична 
особа (відокремлений підрозділ), яка має 
податкову адресу (місцезнаходження) на 
іншій території України, прирівнюються з 
метою оподаткування до резидента [2]. Для 
належного розуміння наведеної норми її до-
цільно розділити на тезу та антитезу. Тезою 
можна вважати те, що податковими резиден-
тами України є фізичні та юридичні особи, 
що мають податкову адресу на іншій, ніж 
ВЕЗ «Крим», території України. Антитезою 
виступатиме судження, що фізичні та юри-
дичні особи, що мають податкову адресу на 
території ВЕЗ «Крим», не є податковими ре-
зидентами України. Таке визначення право-
вого статусу платників податків суперечить 
принципу недискримінації – рівності перед 
законом, забезпечення однакового підходу 
до всіх платників податків незалежно від 
соціальної, расової, національної, релігійної 
приналежності, форми власності юридичної 
особи, громадянства фізичної особи, місця 
походження капіталу [16] (підп. 4.1.2 п. 4.1 
ст. 4 ПКУ).
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Одним зі складників суверенітету держа-
ви є виключне право на справляння податків, 
яке реалізується шляхом поширення подат-
кової юрисдикції як на територію держави, 
так і безпосередньо на фізичних та юридич-
них осіб (поособова податкова юрисдикція). 
Резидентський статус особи визначається 
за наслідком визначення фінансово-право-
вого зв’язку особи з державною податковою 
юрисдикцією. При цьому законодавче ви-
значення термінів «резидент» і «нерезидент» 
міститься в ПКУ окремо для фізичних і юри-
дичних осіб та визначається за допомогою 
відповідних критеріїв.

Принагідно зазначимо, що юридичні осо-
би-резиденти – це юридичні особи та їхні 
відокремлені підрозділи, що утворені та здій-
снюють свою діяльність відповідно до зако-
нодавства України з місцезнаходженням як 
на її території, так і за її межами; диплома-
тичні представництва, консульські установи 
та інші офіційні представництва України за 
кордоном, які мають дипломатичні привілеї 
та імунітет [16] (підп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 
ПКУ). Юридичні особи-нерезиденти – це 
іноземні компанії, організації, утворені від-
повідно до законодавства інших держав, їхні 
зареєстровані (акредитовані або легалізо-
вані) відповідно до законодавства України 
філії, представництва та інші відокремлені 
підрозділи з місцезнаходженням на терито-
рії України; дипломатичні представництва, 
консульські установи та інші офіційні пред-
ставництва інших держав і міжнародних 
організацій в Україні [16] (підп. 14.1.122  
п. 14.1 ст. 14 ПКУ). Тобто податковим за-
конодавством визначено, що юридична осо-
ба, яка утворена та здійснює свою діяльність 
відповідно до законодавства України як на 
території України, так і за її межами, є по-
датковим резидентом України. Для того, щоб 
юридична особа могла бути визнана подат-
ковим нерезидентом України, вона повинна 
бути зареєстрована згідно із законодавством 
іноземної держави та здійснювати свою ді-
яльність у порядку та на підставі законодав-
ства цієї іноземної держави. Тобто норми 
ПКУ розділяють правовий статус юридич-
них осіб залежно від поширення юрисдикції 
України або іншої держави на цих осіб.

Натомість п. 5.3 ст. 5 Закону № 1636-VII 
в частині визначення резидентського статусу 
юридичних осіб (відокремлених підрозді-
лів) містить лише один критерій – податкову 
адресу, а як уточнення в дужках зазначається 
«місцезнаходження» [2]. Наведена правова 
норма з позицій законотворчої техніки не до-
зволяє однозначно зрозуміти, чи податкова 
адреса та місцезнаходження прирівнюються 
одне до одного, а також чи власне фактичне 

місцезнаходження юридичної особи без за-
реєстрованої податкової адреси на території 
ВЕЗ «Крим» дозволяє віднести її до числа 
нерезидентів. Закон № 1636-VII не дає й ви-
значення терміна «податкова адреса (місцез-
находження)», який можна віднайти в п. 45.2 
ст. 42 ПКУ, відповідно до якого податковою 
адресою юридичної особи (відокремленого 
підрозділу юридичної особи) є місцезнахо-
дження такої юридичної особи, відомості про 
що містяться у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб – підпри-
ємців (далі – ЄДР) [16]. Із викладеного ви-
пливає, що юридична особа, яка створена та 
діє відповідно до законодавства України та 
щодо якої міститься запис у ЄДР про її міс-
цезнаходження на території ВЕЗ «Крим», не 
є податковим резидентом України. 

Описані вище положення дозволяють 
вести мову про те, що правовий статус юри-
дичних осіб – платників податків – регла-
ментується двома колізійними нормами, 
що унеможливлює практичне застосування 
законодавчих положень. Правовий статус 
юридичних осіб-нерезидентів передбачає, 
зокрема, спеціальний порядок їхньої діяль-
ності та оподаткування на території України. 
Враховуючи, що ВЕЗ «Крим» є територією 
України, цим юридичним особам потрібно 
на підставі чинного законодавства зареє-
струвати в Україні постійні представництва, 
здійснити дії, пов’язані з їх акредитацію (реє-
страцією, легалізацією), стати на податковий 
облік тощо. Іншими словами, юридичні осо-
би, що мають податкову адресу на території 
ВЕЗ «Крим», згідно із Законом № 1636-VII 
визнаються нерезидентами України, внаслі-
док чого змінюється їхній правовий статус за 
відсутності законодавчо визначених механіз-
мів реалізації цього статусу відповідно до по-
даткового законодавства України. 

Визнання таких юридичних осіб нере-
зидентами України позбавляє їх обов’язку 
сплачувати податки з іноземних доходів, а 
передбачає сплату податків із доходів, дже-
релом походження яких є територія України. 
Зважаючи на той факт, що на території ВЕЗ 
«Крим» не справляються загальнодержавні 
податки [2] (п. 5.1 ст. 5 Закону № 1636-VII),  
такі юридичні особи мають обов’язок зі 
сплати податків, джерелом походження 
яких є лише материкова частина території 
України. Тобто в разі отримання юридич-
ними особами доходу, джерелом походжен-
ня якого є іноземні юрисдикції та територія 
ВЕЗ «Крим», у них не виникає обов’язок зі 
сплати податків. Необхідно також зазначити, 
що всі без винятку відокремлені підрозділи 
юридичних осіб визнаються нерезидента-
ми України, що в деколи породжує «право-



110

7/2016
Ф І Н А Н С О В Е  П Р А В О

вий парадокс». Так, чинне законодавство 
зобов’язує юридичних осіб-нерезидентів, що 
здійснюють господарську діяльність на тери-
торії України, створювати та легалізовувати 
свої відокремлені підрозділи – постійні пред-
ставництва в Україні. Аналогічні імперативні 
норми містяться в ПКУ щодо оподаткування 
таких юридичних осіб-нерезидентів. Водно-
час п. 5.3 ст. 5 Закону № 1636-VII визначає 
постійні представництва нерезидентів Укра-
їни нерезидентами України.

Фінансово-правовий зв’язок фізичної 
особи з податковою юрисдикцією проявля-
ється через місце проживання такої особи, 
яке, у свою чергу, на підставі податкового 
законодавства України може бути тимчасо-
вим, постійним та основним. Вказані основні 
критерії визначення резидентського статусу 
особи є визначальними при встановлені фі-
нансово-правового зв’язку особи, однак не є 
виключними. У разі неможливості визначен-
ня резидентського статусу особи за основни-
ми критеріями застосовуються такі критерії, 
як центр життєвих інтересів, перебування на 
території держави протягом 183 днів і грома-
дянство особи.

При цьому фізичні особи-резиденти – це 
фізичні особи, які мають місце проживання 
(тимчасове, постійне, основне) на території 
України, або центр життєвих інтересів яких 
знаходиться в Україні, або які постійно пе-
ребувають на території держави протягом 
183 днів. У разі неможливості визначення 
резидентського статусу фізичні особи вва-
жаються резидентами, якщо є громадянами 
України [16] (підп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 
ПКУ). Фізичними особами-нерезидентами є 
всі фізичні особи, які не відповідають крите-
ріям визначення резидентського статусу [16] 
(підп. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). Тобто всі 
фізичні особи, що мають місце проживання 
або протягом 183 днів перебувають на тери-
торії України, є податковими резидентами 
України. Правовий статус таких осіб перед-
бачає сплату податків з усіх джерел похо-
дження доходів. 

Тим не менше, відповідно до п. 5.3 ст. 5 
Закону № 1636-VII, фізичні особи, що ма-
ють податкову адресу (місце проживання) 
на території ВЕЗ «Крим», прирівнюються 
до податкових нерезидентів України [2]. 
Правовим наслідком визнання таких осіб 
нерезидентами України, як вже зазначалося 
вище для юридичних осіб, є сплата податків 
лише з доходів, джерелом походження яких 
є материкова територія України. Отже, ви-
никає питання щодо співвідношення подат-
кової адреси з місцем проживання. По суті, 
якщо особа має податкову адресу, то ця осо-
ба вважається такою, що має постійне місце 

проживання за адресою, яка визначена як 
податкова. Іншим проблемним моментом є 
встановлення резидентського статусу особи, 
якщо особа має місце проживання як на те-
риторії ВЕЗ «Крим», так і на іншій території 
України, оскільки жодних додаткових крите-
ріїв визначення резидентського статусу За-
кон № 1636-VII не передбачає. Звідси супер-
ечливим видається положення абз. 2 п. 5.3 
ст. 5 Закону № 1636-VII щодо регулювання 
статусу податкових резидентів на території 
України, іншій ніж територія ВЕЗ «Крим» 
[2]. Не менш важливим моментом є встанов-
лення резидентського статусу, якщо особа 
має місце проживання як на території ВЕЗ 
«Крим», так і в іншій державі. Зараз право-
вий статус усіх платників податків Украї-
ни врегульовується як ПКУ, так і Законом  
№ 1636-VII, який відносить фізичних осіб 
лише за одним критерієм – податковою адре-
сою (місцем проживання). З урахуванням до-
слідженого вище п. 26 підрозділу 10 Розділу 
XX «Перехідні положення» ПКУ [16] в Укра-
їні зараз є два види нерезидентів: зовнішні не-
резиденти – ті особи, які згідно з ПКУ не під-
падають під визначення резидентів України; 
внутрішні нерезиденти – ті особи, які прямо 
передбачені в ст. 5 Закону № 1636-VII. 

Суперечливим є і формулювання п. 5.8 
ст. 5 Закону № 1636-VII, відповідно до якого 
доходи найманих працівників, котрі мають 
постійне місце проживання на території ВЕЗ 
«Крим», такі як заробітна плата та інші поді-
бні виплати та компенсації, що виплачуються 
роботодавцем з місцезнаходженням на іншій 
території України, оподатковуються за за-
гальними правилами за місцезнаходженням 
такого роботодавця [2]. Ця правова норма 
не дає однозначного трактування категорії 
«оподатковуються за загальними правилами 
за місцезнаходженням такого роботодавця». 
Так, якщо під загальними правилами оподат-
кування розуміти норми ПКУ, а не Закону  
№ 1636-VII, то виходить, що особи, які мають 
постійне місце проживання на території ВЕЗ 
«Крим» і отримують дохід на іншій території 
України, є податковими резидентами Укра-
їни. Якщо ж законодавець мав на увазі, що 
такі особи, відповідно до Закону № 1636-VII 
є нерезидентами, однак оподатковуються за 
загальними правилами, що встановлені для 
резидентів України, то виникає законодавча 
колізія, зокрема, у частині можливості засто-
сування такими особами податкової знижки 
[16] (підп. 166.4.1 п. 166.4 ст. 166 ПКУ) і по-
даткової соціальної пільги [16] (підп. 169.3.4 
п. 169.3 ст. 169 ПКУ). Наведена норма не роз-
межовує також правовий статус зовнішніх і 
внутрішніх нерезидентів. Якщо зовнішній 
нерезидент має місце постійного проживан-
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ня у ВЕЗ «Крим» і отримує дохід у формі за-
робітної плати на іншій території України, то 
виходить, що такий дохід оподатковується за 
правилами, визначеними для резидентів. 

До того ж за логікою Закону № 1636-
VII всі фізичні особи, що мають податкову 
адресу на території ВЕЗ «Крим», визна-
ються нерезидентами України. Водночас 
п. 5.8 ст. 5 Закону № 1636-VII анулюється 
податкова реєстрація таких осіб [2], власне, 
за допомогою якої й визначається їхня по-
даткова адреса. Фактично з 1 червня 2014 
р. анульована податкова реєстрація осіб, що 
мають постійне місце проживання на тери-
торії АРК або міста Севастополя, однак ре-
єстраційний номер облікової картки платни-
ка податків використовуються державними 
органами й органами місцевого самовряду-
вання, юридичними особами незалежно від 
організаційно-правових форм, особами, які 
провадять незалежну професійну діяль-
ність, фізичними особами – підприємцями в 
усіх документах, які містять інформацію про 
об’єкти оподаткування фізичних осіб або про 
сплату податків, зокрема, у разі виплати до-
ходів, із яких утримуються податки згідно із 
законодавством України. На підставі п. 70.12  
ст. 70 ПКУ фізичні особи зобов’язані подава-
ти інформацію про реєстраційний номер облі-
кової картки юридичним і фізичним особам, 
що виплачують їм доходи [16]. Таким чином, з 
урахуванням підп. 5.8 ст. 5 Закону № 1636-VII 
[2] для отримання доходів, зокрема заробітної 
плати, податкова реєстрація потрібна. 

Не менш суперечливим є положення п. 
5.10 ст. 5 Закону № 1636-VII, відповідно 
до якого фізична особа, яка має податкову 
адресу на іншій території України ніж ВЕЗ 
«Крим», зобов’язана задекларувати об’єкти 
житлової нерухомості, що перебувають у її 
власності та знаходяться на території ВЕЗ 
«Крим» з метою визначення загальної бази 
оподаткування податком на нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки, відповід-
но до п. 265.3 ст. 265 ПКУ; отримання пільг 
із податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, відповідно до п. 265.4 
ст. 265 ПКУ [2]. Одразу виникає питання: 
чому лише фізичні особи, юридичні особи 
знаходяться поза правовим регулюванням у 
частині оподаткування податком на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної ділянки на 
тимчасово окупованих територіях. Аналогіч-
не питання виникає стосовно оподаткування 
нерезидентів України, які є платниками по-
датку на нерухоме майно [16] (підп. 265.1.1 
п. 265.1 ст. 265 ПКУ). Також не визначено 
порядок встановлення територіальною гро-
мадою ставки податку, його зарахування до 
бюджетів АРК і міста Севастополя та декла-

рування нерухомості фізичними особами за 
межами АРК і міста Севастополя.

З наведеного доволі яскраво видно, що 
норми Закону № 1636-VII не врегульовують 
у повному обсязі податкові відносини, що 
виникають на території ВЕЗ «Крим», а в тій 
частині, що регулюють такі відносини, є вну-
трішньоколізійними та суперечать податко-
вому законодавству України. Європейський 
суд з прав людини у своїх рішеннях також 
неодноразово наголошував на суперечності 
законодавчих положень із питань оподатку-
вання. Наприклад, у рішенні від 14.10.2010 у 
справі «Щокін проти України» суд висловив 
позицію, що в результаті колізії законодав-
чих норм національні органи на свій розсуд 
застосували протилежні підходи щодо спів-
відношення цих правових актів, причому від-
сутність у національному законодавстві не-
обхідної чіткості та точності, які передбачали 
можливість різного тлумачення такого важ-
ливого фінансового питання, порушує вимо-
гу «якості закону», передбачену Конвенцією 
про захист прав людини і основоположних 
свобод, не забезпечує адекватний захист від 
свавільного втручання державних органів у 
майнові права заявника [17]. Натомість по-
ложення п. 5.2 ст. 5 ПКУ є однозначними: в 
разі, якщо поняття, терміни, правила та поло-
ження інших актів суперечать поняттям, тер-
мінам, правилам і положенням цього кодек-
су, для регулювання відносин оподаткування 
застосовуються поняття, терміни, правила та 
положення цього кодексу [16]. 

У сучасному світі, з огляду на вільне пе-
реміщення людей із країни в країну, кілька 
держав одночасно поширюють свою поосо-
бову податкову юрисдикцію на одну особу. 
З метою розмежування поособових податко-
вих юрисдикцій між державами укладаються 
двосторонні угоди з питань уникнення по-
двійного оподаткування фізичних і юридич-
них осіб. Виходячи із цього, доцільно також 
дослідити проблематику правового статусу 
платників податків на території ВЕЗ «Крим» 
із позиції міжнародного публічного права.

Міждержавні угоди щодо уникнення по-
двійного оподаткування є частиною подат-
кового законодавства України [16] (п. 3.1  
ст. 3 ПКУ). У ч. 2 ст. 19 Закону України 
«Про міжнародні договори України» від 
29.06.2004 встановлюється примат правил 
міжнародного договору [18]. Аналогічна по-
зиція міститься в ст. 27 Віденської конвенції 
ООН «Про право міжнародних договорів» 
від 23.05.1969, до якої Україна приєдналася 
14.04.1986 [19]. Наразі Україна уклала 64 
угоди про уникнення подвійного оподатку-
вання, які здебільшого відповідають поло-
женням Модельної конвенції ОЕСР щодо 
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податків на доходи і капітал [20] (далі – Мо-
дельна конвенція). 

Згідно з п. 1 ст. 4 Модельної конвенції тер-
мін «резидент договірної держави» означає 
будь-яку особу, яка згідно із законодавством 
цієї держави підлягає оподаткуванню в ній 
у зв’язку з її місцем проживання, постійним 
місцем проживання, місцем управління чи ін-
шим аналогічним критерієм, а також охоплює 
цю державу та будь-яку її адміністративно-те-
риторіальну одиницю або місцевий орган вла-
ди. Цей термін не включає будь-яких осіб, що 
підлягають оподаткуванню в конкретній дер-
жаві лише стосовно доходів, джерелом яких 
є ця держава, або стосовно майна, що на ній 
знаходиться [20]. Тобто резидентський статус 
особи визначається національним законодав-
ством кожної з договірних держав, по-перше, 
виходячи з наявності обов’язку сплачувати 
податки в цій державі, по-друге, за допомогою 
таких критеріїв, як місце проживання фізич-
них осіб, місце управління юридичними осо-
бами або іншими аналогічними критеріями. 
Не є резидентами договірної держави особи, 
що сплачують податки з доходів, джерелом 
походження яких є лише ця держава. Таким 
чином, з позиції міждержавних угод про уник-
нення подвійного оподаткування фізичні осо-
би, що постійно проживають на території ВЕЗ 
«Крим», підпадають під визначення податко-
вих резидентів України, оскільки відповідно 
до національного податкового законодавства 
є резидентами та мають обов’язок зі сплати 
податків з усіх джерел походження доходів.

У п. 2 ст. 4 Модельної конвенції визначе-
но, що у разі, коли фізична особа є резиден-
том обох договірних держав, її статус визна-
чається так: а) особа вважається резидентом 
лише тієї договірної держави, де вона має 
місце постійного проживання; якщо вона 
має місце постійного проживання в обох 
договірних державах, вона вважається рези-
дентом лише тієї договірної держави, де вона 
має тісніші особисті й економічні зв’язки 
(центр життєвих інтересів); b) якщо договір-
на держава, у якій вона має центр життєвих 
інтересів, не може бути визначена або якщо 
особа не має місця постійного проживання в 
жодній договірній державі, вона вважається 
резидентом лише тієї договірної держави, 
де вона зазвичай проживає; с) якщо вона 
зазвичай проживає в обох договірних дер-
жавах або в жодній із них, вона вважається 
резидентом лише тієї договірної держави, 
національною особою якої вона є; d) якщо 
вона є національною особою обох договірних 
держав або жодної з них, компетентні органи 
договірних держав вирішують це питання за 
взаємною згодою [20]. Тобто, якщо кожна з 
договірних держав відповідно до свого на-

ціонального законодавства визнає одну й ту 
ж фізичну особу своїм резидентом, то статус 
цієї особи визначається за відповідними пра-
вилами. Додатково потрібно зазначити, що 
п. 3 ст. 4 Модельної конвенції визначає, що 
у разі, коли особа, інша, ніж фізична особа, є 
резидентом обох Договірних Держав, то вона 
вважається резидентом тієї держави, в якому 
перебуває її фактичний керівний орган [20]. 
Цей пункт стосується лише юридичних осіб, 
і з нього однозначно можна побачити, що ре-
зидентський статус юридичних осіб також 
визначається не лише за одним критерієм. 

Отже, віднесення Законом № 1636-VII 
фізичних і юридичних осіб до числа нерези-
дентів України лише за одним критерієм (по-
датковою адресою) є некоректним. Відповід-
но, можна зробити проміжний висновок, що 
положення Закону № 1636-VII суперечать 
міждержавним угодам про уникнення по-
двійного оподаткування, тому підлягають за-
стосуванню положення саме міждержавних 
угод, які є частиною національного податко-
вого законодавства України. 

Водночас Закон № 1636-VII скасовує по-
рядок застосування міжнародних договорів 
України про уникнення подвійного оподат-
кування. Відповідно до п. 5.4 ст. 5 Закону  
№ 1636-VII, норми п. 103.1 ст. 103 ПКУ не 
застосовується до осіб, прирівняних до не-
резидентів згідно з п. 5.3 цієї статті [2]. Тобто 
правила міжнародних договорів щодо уник-
нення подвійного оподаткування не застосо-
вуються до нерезидентів в частині звільнення 
від сплати (зменшення ставки або повернен-
ня різниці) обов’язкових платежів із доходів, 
джерелом походження яких є Україна. Сис-
темне тлумачення наведеної правової норми 
дозволяє встановити, що такими особами по-
винні бути лише внутрішні нерезиденти, на 
яких не поширюються угоди про уникнення 
подвійного оподаткування. З іншого боку, 
за підходами, запропонованими в Законі  
№ 1636-VII, внутрішнім нерезидентом України 
визнається також відокремлений підрозділ –  
постійне представництво нерезидента Украї-
ни (зовнішній нерезидент), що здійснює свою 
господарську діяльність на території України 
та має податкову адресу у ВЕЗ «Крим». По 
суті, всупереч правилам міждержавних угод 
про уникнення подвійного оподаткування, 
такі особи позбавляються права на звільнен-
ня від оподаткування доходів із джерелом їх 
походження з України, зменшення ставки 
податку або шляхом повернення різниці між 
сплаченою сумою податку та сумою, яку не-
резиденту необхідно сплатити відповідно 
до міжнародного договору України. У такий 
спосіб Україна в одностороньому порядку 
фактично відмовляється від взятих на себе 
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зобов’язань, що не лише створює негативні 
наслідки для платників податків, що опини-
лися на тимчасово окупованій території, але й 
погіршує міжнародну репутацію України. 

Отже, можна зробити остаточний висно-
вок, що Закон № 1636-VII був прийнятий 
усупереч законодавчо визначеній процедурі 
створення вільних економічних зон, супер-
ечить міжнародним джерелам права, Кон-
ституції та чинному законодавству України, 
не належить до податкового законодавства 
України та є внутрішньоколізійним, що уне-
можливлює його застосування. Із позиції 
власне національного податкового законо-
давства Закон № 1636-VII не підлягає засто-
суванню, зокрема, на підставі невідповіднос-
ті його норм податковому законодавству.

Висновки

Підсумовуючи викладене, можна дійти 
висновку, що державне регулювання фінан-
сових правовідносин на тимчасово окупо-
ваних територіях є неналежним. Державна 
політика щодо тимчасово окупованих тери-
торій є хаотичною та ситуативною, внаслідок 
чого як у короткостроковій, так і довгостро-
ковій перспективі залишатиметься незмін-
ним наявний стан справ і, відповідно, навряд 
чи можливими є позитивні зрушення. Так, 
правові норми Закону № 1636-VII погли-
блюють проблеми, пов’язані з тимчасовою 
окупацією частини території України. По 
суті, Україна на законодавчому рівні визнала 
непоширення податкової юрисдикції на тим-
часово окуповані території та осіб, що мають 
там податкову адресу. Як наслідок, окрім 
надходжень до дохідної частини бюджетів, 
Україна також втратила дієвий фінансовий 
механізм правового впливу на фізичних і 
юридичних осіб. 

При цьому в українському правовому 
полі наявні необхідні механізми впливу як 
на фізичних і юридичних осіб, що перебу-
вають на тимчасово окупованій території, 
так і на державу-агресора. Зокрема, одним із 
таких механізмів є фінансовий вплив на дер-
жаву-агресора безпосередньо через фізичних 
і юридичних осіб, що перебувають на окупо-
ваних територіях. Визначальним завданням 
такої державної фінансово-правової політи-
ки є те, що в частині оподаткування на тим-
часово окупованих територіях Україна пови-
нна здійснити фактичний, безпосередній та 
прямий вплив на відносини в АРК та місті 
Севастополі. У разі послідовної та неухиль-
ної реалізації цього завдання будуть створені 
належні умови для деокупації Криму.

Надаючи характеристику вказаного фі-
нансово-правового механізму, необхідно за-
уважити, що суверенітет України поширюєть-

ся на всю територію держави, що визнається 
всіма цивілізованими державами світу. Час-
тиною цього суверенітету є виключне право 
на встановлення та справляння обов’язкових 
платежів. Податкова юрисдикція держави по-
ширюється на її територію та на населення. 
Персональна податкова юрисдикція держави 
поширюється на осіб, що згідно з національ-
ним податковим законодавством є резиден-
тами такої держави. Враховуючи, що АРК і 
місто Севастополь є територією України, то, 
відповідно, всі фізичні особи, що мають місце 
проживання або перебувають на цих терито-
ріях протягом 183 днів, і юридичні особи, фак-
тичне місце управління якими знаходиться на 
цих територіях (на підставі ст. 4 Модельної 
конвенції), є податковими резидентами Укра-
їни та мають обов’язок зі сплати податків з 
усіх своїх доходів (прибутку). Виходячи із 
цього, потребують законодавчого врегулю-
вання суспільні відносини щодо оподаткуван-
ня на тимчасово окупованих територіях. 

По-перше, необхідно гарантувати захист 
прав резидентів і нерезидентів – платників 
податків в Україні – від незаконного об-
кладання податками державою-агресором і 
визнати такі дії протиправними. Потрібно 
внести зміни до законодавства України, зо-
крема ПКУ, Кримінального кодексу Украї-
ни, Кримінального процесуального кодексу 
України та інших нормативно-правових ак-
тів щодо компетенції державних органів із 
метою створення дієвого правового механіз-
му відновлення порушених прав і законних 
інтересів платників податків України. На-
самперед необхідно визначити склад кри-
мінального діяння та правовий статус пла-
тежів, сплачених на тимчасово окупованих 
територіях резидентами та нерезидентами 
України на рахунки держави-агресора, як 
незаконно примусово відчужених коштів. 
У процесуальному аспекті особи, які вна-
слідок протиправних дій посадових осіб 
держави-агресора були змушені сплатити ці 
кошти, задля відновлення своїх порушених 
прав і законних інтересів, повернення неза-
конно відчужених грошових коштів повинні 
мати реальну можливість звернутися зі за-
явою про вчинення злочину до будь-якого 
суб’єкта владних повноважень України, 
який, у свою чергу, зобов’язаний перена-
правляти такі заяви до правоохороного ор-
гану зі спеціально визначеною підслідністю. 
Заява разом із додатками (платіжними до-
кументами, що підтверджують перерахуван-
ня коштів) може бути подана в будь-якій 
формі: поштовим відправленням, в електро-
нному вигляді або особисто чи довіреною 
особою потерпілої сторони. У вироку суду 
за наслідком розгляду такої кримінальної 
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справи, зокрема, потрібно визнати злочин-
ними дії посадових осіб держави-агресора 
і присудити стягнути відповідні кошти. На 
рівні закону доцільно також визначити про-
цедуру виконання судових рішень щодо про-
типравних дій посадових осіб держави-агре-
сора. У визначений законом строк (квартал, 
півроку, рік) відповідний центральний орган 
виконавчої влади повинен звернутися до 
держави-агресора в особі її уповноважених 
органів з вимогою про повернення незакон-
но отриманих коштів у відповідній загальній 
сумі, проіндексованій згідно з рівнем інфля-
ції. У разі відмови або залишення вимоги 
без розгляду центральний орган виконав-
чої влади у визначений строк повинен буде 
звернутися до міжнародних судових установ.  
У разі винесення цими установами судового 
рішення на користь України центральний 
орган виконавчої влади повинен звернутися 
з вимогою до держави-агресора про добро-
вільне виконання судового рішення. У разі 
відмови або залишення без розгляду такої 
вимоги центральний орган виконавчої влади 
у визначений строк повинен звернутися до 
міжнародних судових установ з клопотан-
ням про накладення арешту на майно держа-
ви-агресора та ініціювати відповідні судові 
процеси. 

По-друге, державне регулювання фінан-
сових правовідносин має бути спрямоване 
безпосередньо на механізм оподаткування 
резидентів і нерезидентів України на тимча-
сово окупованих територіях. Слушною про-
позицією вбачається наділення таких осіб 
правом на формування податкового кредиту 
на суму коштів, що були сплачені до держа-
ви-агресора, а також визначення простих і ді-
євих інструментів для реалізації цього права. 

Наслідком такого правового регулю-
вання фінансових відносин на тимчасово 
окупованих територіях буде фактичне по-
ширення податкової юрисдикції держави як 
на територію АРК і міста Севастополя, так і 
на фізичних та юридичних осіб; законодавче 
визнання примусового відчуження коштів 
злочинними діяннями, їх встановлення та 
юридичне закріплення в судових рішеннях; 
офіційне визнання міжнародними судовими 
установами протиправних дій держави –  
агресора; створення умов, відповідно до 
яких, чим більше держава-агресор стягне 
обов’язкових платежів із резидентів та не-
резидентів України, тим більша зовнішня 
заборгованість буде у неї сформована. Вра-
ховуючи чисельність звернень фізичних і 
юридичних осіб до правоохоронних органів 
із відповідними заявами, можна буде ствер-
джувати про невизнання населенням АРК і 
міста Севастополя окупаційної влади.
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The paper researches into regulatory issues of financial relations in temporarily occupied territories of 
Ukraine. Tax legal personality of the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol city residents is dealt 
with through a prism of activity in free economic zones. The Law of Ukraine “On Establishing Free Economic 
Zone “Crimea” and Peculiarities of Economic Activities in the Temporarily Occupied Territory of Ukraine” is 
analyzed theoretically and practically to define applying field of law and compliance with current legislation 
of Ukraine. The author has proposed a legal mechanism for distributing tax jurisdiction of Ukraine in the 
temporarily occupied territory.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

У статті автором було проаналізовано поняття інформаційних прав і свобод людини і грома-
дянина та акцентовано увагу на тому, що не слід ототожнювати поняття «інформаційні права» 
та «право на інформацію». Здійснено аналіз доктрини в даній сфері. Аргументовано положення про 
те, що загалом інформаційні права і свободи людини і громадянина не можна однозначно віднести до 
одного чи іншого виду. Класифікація інформаційних прав і свобод людини та громадянина може здій-
снюватися за різноманітними критеріями та не є усталеною, оскільки вони є невичерпними.

Ключові слова: інформаційне право, інформаційні права, покоління прав людини, електронна 
петиція, право на інформацію, право на доступ до інформації.

Актуальність теми. У доктрині і міжна-
родних правових актах існують різні підхо-
ди до класифікації основних прав і свобод 
людини і громадянина. Залежно від виду 
суб’єктів пропонується розрізняти права 
людини, права нації, права людства. Права 
людини розрізняють за часом виникнення – 
покоління прав людини. З урахуванням між-
народних правових актів і стандартів, загаль-
нолюдських вимірів і цінностей складений 
розділ II Конституції України «Права, сво-
боди та обов’язки людини і громадянина», 
у якому основні права та свободи людини і 
громадянина класифікуються за сферами 
життєдіяльності: громадянські; політичні; 
соціально-економічні і культурні права і сво-
боди. Також існують і інші класифікації. Зва-
жаючи на те, що інформаційні права є досить 
новою правовою категорією, то, перш за все, 
наголошую на дискусійності їх правового 
змісту та наповнення (право на інформацію 
чи право на доступ до інформації, як при-
клад) та, відповідно, необхідності розробки 
уніфікованого підходу до розуміння даного 
виду прав.

Актуальність цього наукового доробку 
обумовлена тим, що питання прав людини на 
сьогодні є найважливішою проблемою вну-
трішньої та зовнішньої політики усіх держав 
світової спільноти. Саме стан справ у сфері 
прав особи, їх практичної реалізації є тим 
критерієм, за яким оцінюється рівень демо-
кратичного розвитку будь-якої держави і сус-
пільства в цілому, а без належної їх класифі-
кації стає майже не можливою їх реалізація.

Загальнотеоретичним питанням інфор-
маційних прав і свобод людини і громадяни-
на в юридичній науці присвячено достатньо 

уваги, але необхідно зауважити, що питання 
ґрунтовного аналізу класифікації інформа-
ційних прав людини і громадянина в сучас-
них умовах залишається актуальним. Це під-
тверджується значною кількістю наукових 
досліджень із даної проблематики: наукова 
школа В.А. Ліпкана [1-11], B.C. Цимбалюка 
[12], Б. А. Кормич [13] та ін. У наявних на-
укових працях вказані питання розглядались 
фрагментарно, без комплексного підходу та 
без урахування останніх подій у суспільстві, 
що, у свою чергу, зумовлює необхідність нау-
кового аналізу цього питання та підтверджує 
його актуальність.

Мета статті полягає у дослідженні класи-
фікації інформаційних прав людини і гро-
мадянина. 

Виходячи з розуміння загальної пробле-
ми даної наукової роботи, автором постав-
лені такі завдання: проаналізувати поняття 
інформаційних прав і свобод людини і грома-
дянина, проаналізувати національне законо-
давство та доктрину у даній сфері, дослідити 
наявні класифікації прав і свобод людини і 
громадянина. 

Виклад основного матеріалу. Класифі-
кація основних прав людини набуває прак-
тичного значення, зокрема, під час розробки, 
творення конституції та інших законів будь-
якої держави (в тому числі України), оскіль-
ки сприяє забезпеченню повноти й обґрунто-
ваності, послідовності викладу таких прав у 
законодавстві, а також диференційованому 
визначенню юридичних засобів їх охорони 
та захисту.

Видова класифікація прав людини, котра 
відображена у назвах прийнятих 1966 р. Між-
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народних пактів про соціальні, економічні 
і культурні права, а також про права грома-
дянські та політичні, хоча й була на той час 
значним кроком уперед, зараз уже навряд чи 
видається взірцевою, з огляду на досягнення 
суспільної науки, і не завжди здатна задо-
вольнити правореалізаційну та правозахисну 
практику. Зокрема, не можна не зазначити, що 
всі права людини є соціальними у тому сенсі, 
що вони обумовлені соціумом, суспільством 
як за змістом, так і за засобами їх здійснення. 
Зважаючи на це, «несоціальних» прав людини 
(особи) існувати не може. Стосовно ж так зва-
них «громадянських» прав, то таке поняття 
(як і сам термін) природним чином асоціюєть-
ся з правами саме громадян, тобто не всіх, не 
будь-яких людей, а лише юридичне визнаних 
громадян тієї чи іншої держави. Тому зазначе-
не поняття не є тотожним поняттю особистих 
(точніше, особистісних або ж особових) прав 
людини [13, с. 25].

Багатоманітність сфер та аспектів прояву 
суб’єктивних прав і свобод людини і грома-
дянина зумовлює їх різний характер та мож-
ливість класифікації за певними критеріями.

Відповідно до еволюції розвитку права 
людини розподіляють на:

а) права першого покоління, тобто полі-
тичні, громадянські та особисті права;

б) права другого покоління як комплекс 
соціально-економічних прав, що стали ре-
зультатом втілення загальнолюдських цін-
ностей та соціально-демократичних ідей і 
були закріплені у документах ООН;

в) права третього покоління – це комп-
лекс колективних прав, висунутих країнами, 
які звільнилися від колоніальної залежності 
та визначили свою політику як миролюбну, 
суверенну, незалежну, засновану на принци-
пах самовизначення і територіальної ціліс-
ності.

У сучасній юридичній літературі 
з’явилися ідеї щодо можливості виділення 
в окрему групу прав четвертого покоління –  
прав людства. Серед них називають право на 
мир, екологічні, інформаційні права, право 
на ядерну безпеку тощо. Основним призна-
ченням названих прав є забезпечення про-
цесу виживання людства як біологічного 
виду, збереження цивілізації та подальшої 
соціалізації людства [15, с. 168]. Щодо на-
зви «право людства», то в правовому аспекті 
воно, на мою думку, є недоцільним. Аргумен-
тую це таким чином: «людство» – всі люди 
землі, рід людський, людське суспільство; 
велика кількість людей, об’єднаних певними 
позитивними ознаками [16, с. 254], а беручи 
до уваги те, що одним із видів інформаційних 
прав є право на доступ до інформації, право 
на інформаційний запит та звернення як спо-

соби його реалізації, то інформаційні права є 
індивідуальними, а не колективними. 

Також, на підтвердження власної точки 
зору зазначу таке положення. Зважаючи на 
той факт, що в Україні на законодавчому рів-
ні відсутня уніфікована дефініція категорії 
інформаційних прав, тому, використовуючи 
доктринальні напрацювання, акцентуємо 
увагу на тому, що інформаційні права люди-
ни – гарантовані державою можливості лю-
дини задовольняти її потреби в отриманні, 
використанні, поширенні, охороні і захисті 
необхідного для життєдіяльності обсягу ін-
формації [17]. Також у ньому йдеться про 
окремого індивіда, а не все людство в цілому.

Зважаючи на наявність значної кількос-
ті напрацювань в інформаційній сфері щодо 
інформаційних прав людини і громадянина, 
пропоную виділити низку базових положень, 
на яких і буде ґрунтуватися наукове дослі-
дження:

1. «Право на інформацію» та «інформа-
ційні права» – поняття нетотожні. Поняття 
«інформаційні права і свободи людини та 
громадянина» є ширшим поняттям, оскіль-
ки охоплює не лише можливість «вільно 
збирати, зберігати, використовувати і по-
ширювати інформацію будь-яким способом, 
на свій вибір» або навіть «можливість віль-
ного одержання, використання, поширення, 
зберігання та захисту інформації, необхідної 
для реалізації своїх прав, свобод і законних 
інтересів», а це усі права і свободи людини і 
громадянина, що мають інформаційний ха-
рактер.

2. Інформаційні права і свободи людини 
та громадянина становлять цілісний екзис-
тенціальний феномен, який можна пізнати 
виключно крізь призму їхніх системних влас-
тивостей, що проявляється у наявності прав 
і свобод інформаційного характеру у різних 
сферах життєдіяльності суспільства. Тому 
доцільно говорити про інформаційні права 
і свободи людини та громадянина в еколо-
гічній сфері, економічній сфері, політичній 
сфері, управлінській сфері тощо, які коре-
лятивно поєднані і в своїй інтегративній су-
купності становлять систему інформаційних 
прав і свобод. Адже поява інших сфер жит-
тєдіяльності суспільства не змінює сутності 
цього феномена. Нині будь-які суспільні від-
носини проявляються через інформацію, ін-
формаційну сферу. Можна стверджувати, що 
інформаційні права і свободи є в будь-якій 
сфері життєдіяльності суспільства.

3. Правові норми, визначаючи конкрет-
ний зміст прав і свобод людини та грома-
дянина, не дають їх вичерпного переліку. 
Розвиток міжнародного та національного 
законодавства, юридичної доктрини сприяє 
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перманентному розширенню спектру прав і 
свобод людини та громадянина [18].

Ядром інформаційних прав людини є 
право на інформацію. Крім загального ви-
значення права людини на інформацію в ст. 
34 Конституції, є низка інших інформацій-
них прав і свобод, що закріплюються кон-
ституційними нормами: свобода особистого 
і сімейного життя (ст. 32); таємниця листу-
вання, телефонних переговорів, телеграф-
ної й іншої кореспонденції (ст. 31); право 
громадянина не зазнавати втручання в його 
особисте та сімейне життя шляхом збиран-
ня, зберігання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про особу без 
її згоди, знайомитися в органах державної 
влади, органах місцевого самоврядуван-
ня, установах та організаціях із відомостя-
ми про себе (ст. 32). З прийняттям Закону 
України «Про захист персональних даних» 
актуалізується проблема обігу та захисту 
персональних даних і, насамперед, відповід-
ного інформаційного права людини; право 
громадянина направляти індивідуальні або 
колективні письмові звернення або особисто 
звертатися в органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування та до посадових 
і службових осіб цих органів (ст. 40); право 
кожного громадянина на сприятливе навко-
лишнє середовище, достовірну інформацію 
про її стан (ст. 50); право кожного на свободу 
творчості і право доступу до культурних цін-
ностей (ст. 54); право кожного громадянина 
на одержання кваліфікованої правової допо-
моги (ст. 59). 

Деякі конституційні положення також 
мають відношення до інформаційних прав і 
свобод (наприклад, статті 21, 24, 23, 35, 53). 
Зрозуміло, що Конституція України закрі-
плює основний зміст прав і свобод в інфор-
маційній сфері, але їх конкретизація відобра-
жається в низці інших нормативно-правових 
актів [4, с. 168].

Ще одним моментом, який варто до-
слідити, є те, що, по-перше, не всі науковці 
доримуються точки зору щодо існування 
окремої галузі інформаційного права (адмі-
ністративісти), по-друге, інформаційні права 
відносять до першої, третьої або ж четвертої 
категорії прав людини і громадянина.

Щодо першого, то наголошую на тому, 
що інформаційне право є відносно новою і 
самостійною галуззю права, яку активно роз-
вивають такі дослідники, як наукова школа  
В. А. Ліпкана, В. С. Цимбалюк, І. В. Сопілко, 
Г. Г. Почепцов, Б. А. Кормич та ін., які здій-
снювали комплексні розвідки з різних питань 
у вищезазначеній сфері. Також інформацій-
не право через предмет правовідносин –  
інформацію – пов’язане як із провідними 

галузями права (конституційним, адміні-
стративним, цивільним, кримінальним), так 
і з різними іншими комплексними галузями 
права (фінансовим, господарським, еколо-
гічним ін.), спеціальними галузями права 
(інвестиційним, транспортним, податковим 
та ін.), а також міжгалузевими інститутами 
права: правом інтелектуальної власності, з 
іншими інститутами різних галузей права, 
де похідним предметом є суспільні відноси-
ни щодо інформації (твір, винахід, корисна 
модель, масова інформація, архіви, бібліоте-
ки тощо). Субінститутами інформаційного 
права можна вважати такі, як: право свобо-
ди інформації, право доступу до інформації, 
правовий режим інформації з обмеженим 
доступом та інші [13, с. 56]. Окремий інтерес 
викликає категорія «право свободи інформа-
ції» [19]. Перш за все, зазначу, що воно не є 
уніфікованим і, як я зауважив, є досить дис-
кусійним. Пояснити це можна таким чином. 
Здебільшого в законодавстві України закрі-
плено право на щось, а не право чогось. Тому 
доцільнішою є категорія «право на свободу 
інформації». Ключові концептуальні поло-
ження щодо сучасного міжнародно-право-
вого регулювання свободи інформації були 
закладені на універсальному рівні резолю-
цією Генеральної Асамблеї ООН № 59(І) 
«Скликання міжнародної конференції з пи-
тання про свободу інформації», прийнятою 
14 грудня 1946 року. Свобода інформації 
є основним правом людини і являє собою 
критерій усіх видів свободи, захисту яких 
Об’єднані Нації себе присвятили.

Друге положення обґрунтую таким чи-
ном. Здебільшого критерієм класифікації 
прав і свобод людини і громадянина слу-
гують сфери життєдіяльності індивіда, які 
виступають своєрідним простором, у межах 
якого здійснюється їх охорона. За цим кри-
терієм у Конституції України виділяють такі 
основні групи прав і свобод, як громадські, 
політичні, економічні, соціальні та культур-
ні.

Інший науковець також підтримує цю 
позицію. Він зазначає, що специфіка інфор-
маційної безпеки людини, на відміну від 
державної безпеки, полягає в тому, що вона 
базується, передусім, на чітких та дієвих 
гарантіях прав і свобод людини у сфері ін-
формації. Наголошує на тому, що права на 
свободу інформації, свободу думки і слова 
належать до так званих прав «першого по-
коління» – громадянських та політичних 
прав, які від початку вважалися і вважаються 
невід’ємною частиною людської особистості. 
Права і свободи людини у сфері інформації 
є важливим фактором, що визначає не лише 
умови існування конкретного індивіда, а й 
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багато в чому долю політичного устрою дер-
жави. Погоджуюся з тим, що права і свобо-
ди людини у сфері інформації є ключовими 
інститутами громадянського суспільства, 
правової, демократичної держави. Реалізація 
прав на інформацію, свободу слова є найваж-
ливішим механізмом захисту прав людини 
[14, с. 56], оскільки такий захист базується, 
перш за все, на обізнаності особи у своїх пра-
вах, яку можна досягти за умови отримання 
доступу до тієї чи іншої інформації. Та, як 
було зазначено вище, інформаційні права не 
обмежуються лише правом на інформацію. 
Демократичне суспільство передбачає під-
вищення ролі масової свідомості, яка, в свою 
чергу формується, у членів суспільства під 
впливом інформації [20].

Як відомо, права першого покоління, тоб-
то політичні, громадянські та особисті пра-
ва, були проголошені першими буржуазни-
ми революціями у Франції, Англії та США 
і закріплені відповідними деклараціями  
[14, с. 168], але в цих документах ще не йшло-
ся про інформаційні права та свободи.

Таким чином, різноманітність інфор-
маційних прав і свобод ставить науковим 
завданням подальшу їх інтерпретацію та 
класифікацію з метою виявлення їх проник-
нення в усі сфери суспільного життя [11, с. 64]  
та вироблення уніфікованої класифікації.

А от, наприклад, В. Бесчастний в еволю-
ції прав людини виділяє три покоління. За 
його періодизацією права і свободи людини 
у сфері інформаційних відносин можна від-
нести до третього покоління. До нього на-
лежать права і свободи, що забезпечують 
якість життя, серед яких досить вагоме місце 
посідає свобода інформації. Саме ці права 
стали одним із правових інструментів бо-
ротьби людства з інформатизацією життя 
у період переходу до постіндустріального 
суспільства. У юридичному аспекті права і 
свободи будуються так, щоб забезпечити за-
конні інтереси людей і запобігти можливому 
обмеженню їхніх прав і свобод у результаті 
зловживання ними з боку інших осіб. Винят-
кове значення має особлива група прав, що 
характеризують свободу висловлення думок, 
до якої входять свобода слова, друку, право 
на одержання інформації, а також свобода 
поширення інформації [22, с. 79-80]. 

Я не підтримую дане положення, оскіль-
ки третє покоління прав людини – колектив-
ні права народів (націй), тобто права всього 
людства, що ґрунтуються на солідарності лю-
дей, їх належності до якоїсь спільноти (асоці-
ації). Це право на мир, безпеку, незалежність 
(самовизначення народів), на здорове навко-
лишнє природне середовище, на соціальний і 
економічний розвиток як людини, так і люд-

ства в цілому [23, с. 65]. Ще раз наголошую 
на тому, що інформаційні права є, перш за 
все, індивідуальними. 

З урахуванням міжнародних-правових 
актів і стандартів, загальнолюдських вимірів 
і цінностей складений розділ II Конституції 
України «Права, свободи та обов’язки люди-
ни і громадянина», у якому основні права та 
свободи людини і громадянина класифіку-
ються за сферами життєдіяльності: грома-
дянські; політичні; соціально-економічні і 
культурні права і свободи.

Щодо інформаційних прав і свобод лю-
дини та громадянина зауважу, що вони на-
лежать до всіх груп. Обґрунтувати це можна 
таким чином. Відповідно до чинного законо-
давства, до громадянських (особистих) прав 
і свобод людини відносять: право на життя; 
право на повагу честі і гідності людини; право 
на свободу й особисту недоторканність; недо-
торканність приватного життя, житла; свобо-
ду пересування і вибору місця проживання; 
свободу думки і слова, вільне вираження сво-
їх поглядів і переконань; свободу вибору на-
ціональності і вибору мови спілкування; пра-
во на судовий розгляд; право на презумпцію 
невинуватості; свободу вираження поглядів; 
свободу інформації; свободу від катувань і 
інших форм нелюдського поводження і пока-
рання; таємницю листування тощо [24, с. 65]. 
Більшість із перерахованих прав і має осно-
вним своїм об’єктом інформацію. Напри-
клад, наступним видом громадянських прав 
людини є її права у сфері сімейного й особис-
того життя, які значною мірою залежні від 
морально-етичних норм, що властиві тому 
чи іншому суспільству. У разі поширення не-
достовірної інформації про особу та членів її 
сім’ї держава гарантує судовий захист права 
спростовувати таку інформацію, вилучати її 
та відшкодовувати моральну і матеріальну 
шкоду, завдану збиранням, зберіганням і по-
ширенням недостовірної інформації. Як пра-
вило, йдеться про інформацію, що заподіює 
шкоду особистій і діловій репутації людини 
та членів її сім’ї.

До того ж Конституцією закріплюється 
право громадян на ознайомлення в органах 
державної влади, органах місцевого самовря-
дування, установах і організаціях з відомос-
тями про себе, які не є державною та іншою 
захищеною законом таємницею.

Так само відносять до громадянських 
прав і право на свободу думки і слова  
(ст. 34) та право на свободу світогляду і ві-
росповідання (ст. 35). Хоча існує думка, що 
право на свободу думки і слова слід зарахо-
вувати до культурних прав людини і грома-
дянина, оскільки воно визначає міру можли-
вої поведінки саме в культурній (духовній) 
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сфері суспільних відносин. Це право гаран-
тує кожному право вільно збирати, зберігати, 
використовувати і поширювати інформацію 
усно, письмово або в інший спосіб, за винят-
ком інформації, обіг якої обмежується чин-
ним законодавством [24, с. 168].

Політичні права і свободи являють собою 
можливість брати участь у державному та 
громадському житті, впливати на діяльність 
державних органів, громадських об’єднань 
політичного спрямування.

До політичних прав і свобод належать сво-
бода пересування, вільний вибір місця про-
живання; право на участь в управлінні дер-
жавними справами та участь у референдумах; 
право на вільні вибори до органів державної 
влади та місцевого самоврядування і право 
бути обраним до цих органів; право на звер-
нення до органів державної влади і місцевого 
самоврядування; свобода слова, право на сво-
боду об’єднання; право на мирні збори, мітин-
ги і демонстрації; право направляти письмові 
звертання або особисто звертатись до органів 
державної влади та інш. [25, с. 160].

Одним зі способів реалізації цих прав є 
електронна петиція – офіційне звернення 
(колективне чи індивідуальне) з вимогою, 
пропозицією чи скаргою до відповідних 
суб’єктів (уточнення – органів державної 
влади і органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій незалеж-
но від форми власності, об’єднань громадян 
або посадових осіб) через офіційний веб-сайт 
органу, якому вона адресована, або веб-сайт 
громадського об’єднання, яке здійснює збір 
підписів на підтримку електронної петиції.

Залежно від характеру свободи, відо-
браженої в правах або юридичних свободах, 
розрізняють негативні і позитивні права і 
свободи людини і громадянина, що відобра-
жає позитивні та негативні аспекти свободи  
[26, с. 56]. На мою думку, інформаційні права 
також підпадають під цю класифікацію.

Позитивні права людини фіксують 
обов’язки держави, осіб і організацій надати 
громадянину ті або інші блага, здійснювати 
певні дії (право на соціальне забезпечення, 
право на інформаційний запит та звернення 
тощо). 

Негативні права визначають обов’язки 
держави та інших людей стримуватися від 
тих або інших дій у ставленні до особи (на-
приклад, обов’язок надавати достовірну еко-
логічну інформацію чи інформацію про про-
дукти харчування). 

За характером суб’єктів розрізняють: 
права громадян держави; права іноземців; 
права осіб без громадянства; права осіб із по-
двійним громадянством [21, с. 160]. Щодо ін-
формаційних прав і свобод, то вони належать 

усім категоріям фізичних осіб. Наприклад, 
право на доступ до правової інформації – за-
конодавства України – мають усі особи неза-
лежно від їхньої громадянської належності.

За соціальним статусом: права людини, 
що належать суб’єкту від народження та га-
рантуються суспільством; права громадяни-
на, які надаються, гарантуються та охоро-
няються державою, до якої належить особа  
[21, с. 161]. За даним критерієм низка інфор-
маційних прав є такими, що особа отримує при 
народженні (наприклад, право на безпечне 
навколишнє середовище та право на доступ 
до екологічної інформації відповідно). Щодо 
прав громадянина, то тут зазначу про отри-
мання права на доступ до інформації, яка є 
державною чи банківською таємницею та ін.

Також акцентую увагу на тому, що інфор-
маційні права і свободи людини і громадя-
нина є невідчужуваними, тобто такими, які 
надаються людині з народження, необмежені 
нічим та ніким. Вони є першочерговими – всі 
інші права є похідними від них. Обмеження 
встановлюються щодо інформаційних прав, 
які особа отримує в силу виконання службо-
вих обов’язків. 

Досить поширеним є поділ прав і свобод 
особи на основні (фундаментальні) та інші. 
Під основними правами і свободами розумі-
ють конституційні права і свободи, а також 
ті, що закріплені у міжнародно-правових 
документах із прав людини і містять загаль-
новизнані універсальні стандарти. Основні 
права і свободи являють собою серцевину 
правового статусу, вони передбачають мож-
ливість виникнення в особи на їх основі ве-
ликої кількості інших прав і свобод. Вони є 
правовою базою для похідних, але не менш 
важливих, інших прав і свобод.

 За ступенем поширення права людини 
і громадянина поділяються на: загальні, що 
поширюються на всіх громадян, та спеці-
альні, які поширюються на окрему катего-
рію громадян, що залежить від соціального, 
службового положення, статі, віку тощо (до-
ступ до службової інформації).

За кількістю суб’єктів, що реалізують, 
права і свободи: індивідуальні (право на 
життя, труд); колективні (право на мітинги, 
страйки) [18]. Як було вище зазначено, ін-
формаційні права за своєю суттю є індивіду-
альними, але також передбачається і колек-
тивне звернення – петиція (10000 підписів).

Підтримую позицію про те, що класифі-
кація інформаційних прав і свобод людини 
та громадянина вона може здійснюватися за 
різноманітними критеріями та не є устале-
ною, оскільки вони є невичерпними [18].

Наступним критерієм класифікації прав 
і свобод людини і громадянина є спосіб їх 
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здійснення: активні (свобода «для», тобто 
для вчинення активних дій) і пасивні (свобо-
да «від», тобто від втручання, перешкоджан-
ня з боку інших суб’єктів) [18].

Сучасні дослідники інформаційного пра-
ва розрізняють активне і пасивне право на 
доступ до інформації. Право на доступ до 
інформації, як воно закріплене в статті 34 
Конституції, є «активним» за своїм змістом, 
оскільки становить певну міру поведінки і 
для його реалізації людині необхідно вдатися 
до активних дій. 

Активність означає діяльну участь у чо-
му-небудь, а пасивність – бездіяльність. 
Виходячи з викладеного, активне право на 
доступ до інформації – можливість досту-
пу, тобто вчинення певних, передбачених 
законом дій, які спрямовані на отримання 
необхідної інформації. Здійснення цього 
права може бути обмежене законом в інтер-
есах національної безпеки, територіальної 
цілісності або громадського порядку з метою 
запобігання заворушенням чи злочинам, для 
охорони здоров’я населення, для захисту 
репутації або прав інших людей, для запобі-
гання розголошенню інформації, одержаної 
конфіденційно, або для підтримання автори-
тету і неупередженості правосуддя, а пасивне 
право доступу – це можливість особи отри-
мувати інформацію, не вчиняючи жодних ці-
леспрямованих дій (реклама в метрополітені, 
на бігбордах тощо) [6, с. 74].

Якщо говорити про інформаційні права 
і свободи людини і громадянина як пасивні, 
то вони гарантуються державою, і активні та-
кож. Наприклад, за порядком доступу інфор-
мація поділяється на відкриту інформацію 
та інформацію з обмеженим доступом. Щоб 
отримати відкриту інформацію, особа досить 
часто не повинна вчиняти жодних активних 
дій. А щодо права «від», то законодавством 
передбачається право забороняти розповсю-
дження персональних даних та ін. 

Висновки

Таким чином, резюмуючи вищезазна-
чене, я дійшов висновків, що, по-перше, не 
слід ототожнювати «інформаційні права» та 
«право на інформацію». Останнє є одним із 
різновидів першого. По-друге, інформаційні 
права і свободи людини і громадянина не мо-
жуть бути віднесені до традиційних трьох по-
колінь прав людини, оскільки, базуючись на 
постійних змінах у суспільстві (перехід від 
індустріального до суспільства знань, першо-
чергову роль у якому відіграє саме інформа-
ція, яка і є об’єктом права на інформацію, а 
також науково-технічний прогрес), інфор-
маційні права мають специфічні ознаки і по-
винні становити окреме четверте покоління 

прав людини. Зважаючи на наявність інших 
класифікацій (громадянські та політичні, як 
приклад), також наголошую на належності 
інформаційних прав до обох груп. Загалом, 
інформаційні права і свободи людини і гро-
мадянина не можна однозначно віднести до 
одного чи іншого виду. Класифікація інфор-
маційних прав і свобод людини та громадя-
нина може здійснюватися за різноманітними 
критеріями та не є усталеною, оскільки вони 
є невичерпними
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В статье автором было проанализировано понятие информационных прав и свобод человека и 
гражданина и акцентировано внимание на том, что не следует отождествлять понятия «инфор-
мационные права» и «право на информацию». Осуществлен анализ доктрины в данной сфере. Аргу-
ментировано положение о том, что в целом информационные права и свободы человека и гражданина 
невозможно однозначно отнести к одному или другому виду. Классификация информационных прав и 
свобод человека и гражданина может осуществляться по различным критериям и не является усто-
явшейся, поскольку они являются неисчерпаемыми.

Ключевые слова: информационное право, информационные права, поколения прав человека, 
электронная петиция, право на информацию, право на доступ к информации.

It was stated that “information rights” and “right on information” are not the same. The latter is one of 
the first varieties. Secondly, it was marked that information rights and freedoms of man and citizen cannot 
be attributed to the traditional three generations of human rights, because, basing on the constant changes 
in society – the transition from the industrial society to the society of knowledge, in which the primary role is 
played exactly by the information, which is the object of the right on information and scientific and technical 
progress, the information rights have specific characteristics and should be separate on the fourth generation 
of human rights. The attention was paid to the point of view concerning the presence of other classifications 
– citizens and political, as an example, and it was also emphasized the affiliation of information rights to 
both groups. It was stated that, in general, information rights and freedoms of a person and a citizen it cannot 
be attributed to one or another species. Classification of information rights and freedoms of a person and a 
citizen can be carried out for a variety of criteria and is not established, because they are inexhaustible.

Key words: information law, information rights, generation of human rights, e-petition, right on in-
formation, right on access to information.
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ПРАВОВА ПРИРОДА АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті автор зазначив відсутність уніфікованого визначення аналітичної діяльності. Здійснив 
етимологічне та доктринальне дослідження даного терміна. На основі проведеного аналізу визна-
чено, що під аналітичною діяльністю у звуженому та дещо спрощеному вигляді слід розуміти діяль-
ність, пов’язану з аналізом або аналітикою. Акцентовано увагу на тому, що аналітична діяльність 
пов’язана з реалізацією права на доступ до інформації, тобто самостійного інформаційного права. 
Наголошено на необхідності створення в Україні аналітичних спільнот та прийняття закону «Про 
аналітичну діяльність», а також внесення змін та доповнень у відповідні закони.

Ключові слова: аналітична діяльність, інформаційно-аналітична діяльність, аналітик, аналітич-
на спільнота, інформаційна діяльність, інформаційні правовідносини.

 О. Мандзюк, 2016

Останніми роками у зв’язку зі швидким 
розвитком інформаційного суспільства та 
значним збільшенням інформаційних пото-
ків істотно зросло значення наукових мето-
дів оброблення, класифікації, аналізу та син-
тезу інформації. Особливої уваги ці методи 
заслуговують у тих сферах суспільного роз-
витку, які детермінують розвиток інших – 
економіці, праві та в державному управлінні.

Нині суспільство активно вживає зна-
чний масив термінів, почасти навіть не до 
кінця усвідомлюючи справжнє їх значення 
та зміст. З-поміж таких термінів можемо 
виокремити такі, як «аналіз», «аналітика», 
«аналітична діяльність», «інформація», «ін-
формаційно-аналітична діяльність» та ін.  
І лише, коли робиться спроба здійснити їх 
аналіз, виникає питання щодо розуміння їх 
сутності. Зазвичай для отримання ґрунтов-
ного дослідження необхідно мати певний 
масив знань у тій чи іншій сфері суспільного 
життя та науці, але це не завжди є можливим. 
Цей та інші фактори й зумовлюють актуаль-
ність нашої статті, а саме потребу визначення 
правової природи аналітичної діяльності.

Зазначимо, що питання аналітичної ді-
яльності досліджувалися національними на-
уковцями з використанням терміна «інфор-
маційно-аналітична діяльність». Зважаючи 
на цей та інші факти, акцентуємо увагу на 
потребі вироблення категоріального апарату 
та подальшого його закріплення в норматив-
но-правовій базі національного законодав-
ства України. Дослідженням зазначеної теми 
займалися В. М. Варенко, І. В. Захарова,  
Л. Я. Філіпова, Г. В. Сілкова. Окремо можна 
зазначити Ю. П. Сурміна, який досліджував 
поняття «аналітична діяльність». Досліджен-

ням інформаційно-аналітичної підтримки 
прийняття управлінських рішень займався 
О. Г. Додонов; інформаційно-аналітичної ді-
яльності бібліотек як соціокомунікаційного 
феномену – О. Кобєлєв, а С. П. Кулицький 
досліджував основи організації інформацій-
ної діяльності у сфері управління.

Метою статті є розкриття правової приро-
ди аналітичної діяльності.

Завданнями дослідження є визначення 
поняття аналітичної діяльності та аналіз її 
правової природи. 

Виклад основного матеріалу. Перш за 
все для ґрунтовного аналізу того чи іншо-
го терміна варто, на нашу думку, визначити 
його семантику. Тому, використовуючи Тлу-
мачний словник української мови, зазначи-
мо, що під «аналітичним» розуміється той, 
що містить аналіз, детальний розбір чого-
небудь; який володіє здатністю аналізувати; 
який служить для аналізу; стосується аналі-
тичної геометрії [6, с. 17]. Зазначимо, що в 
нашій розвідці ми будемо використовувати 
поняття «аналітичний» як той, що служить 
для аналізу, хоча, на нашу думку, в даному 
разі краще вживати синонімічний термін до 
«слугувати» – «сприяти» [7].

Наступним терміном, який входить до 
терміносполучення, що становить для нас 
науковий інтерес, є поняття «діяльність».  
У тлумачному словнику пропонується де-
кілька визначень, але найдоцільнішим, на 
нашу думку, є таке: «діяльність» – застосу-
вання своєї праці до чого-небудь [6, с. 37]. 

Тобто, об’єднавши ці два поняття, ми мо-
жемо у звуженому та дещо спрощеному ви-
гляді сформулювати визначення аналітичної 
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діяльності як діяльності, пов’язаної з аналі-
зом або аналітикою.

Окремо доцільно зупинитися на док-
тринальних визначеннях, але зазначимо, що 
автори частіше вживають термін не просто 
«аналітична діяльність», а «інформаційно-
аналітична діяльність». Необхідно визначити 
коректність такої дефініції. 

Влжночас з’являється ще один термін – 
«інформаційний». У тлумачному словнику 
визначено, що «інформаційний» – той, що сто-
сується інформації, який містить інформацію 
[7, с. 56]. 

Приймаючи вище сформовану дефініцію 
аналітичної діяльності та її суть – аналіз (ме-
тод наукового дослідження предметів, явищ 
та іншого шляхом розкладу, розчленування 
їх у думці на складові частини [7, с. 17], у на-
шому випадку відбувається наукове дослі-
дження інформації як будь-яких відомостей 
та/або даних, які можуть бути збережені на 
матеріальних носіях або відображені в елек-
тронному вигляді [8]), зазначимо, що інфор-
маційно-аналітична та аналітична діяльність 
є синонімами. 

Таким чином, визначившись із основними 
категоріями, здійснимо аналіз запропонова-
них дефініцій аналітичної (інформаційно-
аналітичної) діяльності.

Варто зазначити той факт, що не існує уні-
фікованого визначення даного поняття. На-
приклад, його визначають таким чином:

– інформаційно-аналітична діяльність – це 
сукупність дій на основі концепцій, методів, за-
собів, нормативно-методичних матеріалів для 
збору, накопичення, обробки та аналізу даних 
з метою обґрунтування та прийняття ефектив-
них управлінських рішень [1, с. 21];

– інформаційно-аналітична діяльність – 
процес у сфері управління, що являє собою 
процес пошуку, збору, переробки та подання 
інформації у формі, придатній для її викорис-
тання [2, с. 36];

– інформаційно-аналітична діяльність – 
це галузь людської діяльності, покликана за-
безпечити інформаційні потреби суспільства 
за допомогою аналітичних та інформаційних 
технологій, за рахунок переробки вихідної 
інформації й одержання якісно нового зна-
ння [10].

Визначення та зміст цієї, особливо необ-
хідної в сучасних умовах, діяльності розкри-
ваються через розуміння складників «інфор-
маційна» та «аналітична», тлумачення яких 
було здійснено вище.

Однак термін «інформаційно-аналітич-
на діяльність», що у вітчизняній літературі 
почав активно застосовуватися останнім ча-
сом, як зауважує Г. Сілкова [3, с. 7], чітко не 
визначений. На її думку, це зумовлено тим, 

що інформаційно-аналітична діяльність тією 
чи іншою мірою характерна для всіх галузей 
людської діяльності, проте вирізняється з них 
своїми цілями, завданнями, засобами та ре-
зультатами.

 Узагальнивши вищезазначені дефініції 
аналітичної (інформаційно-аналітичної) ді-
яльності, резюмуємо, що, в загальному розу-
мінні, вона пов’язана з реалізацією права на 
доступ до інформації, тобто самостійного ін-
формаційного права, яке передбачає можли-
вість для учасників інформаційних відносин 
вільно одержувати, використовувати, поши-
рювати та зберігати відомості, необхідні для 
реалізації своїх прав, свобод і законних інтер-
есів, здійснення завдань і функцій [10, с. 8].

У сучасних умовах роль аналітичної ді-
яльності постійно зростає та стає необхідною 
потребою суспільства, одним із найважливі-
ших і найвпливовіших факторів стабільності 
і життєдіяльності будь-якої держави [1, с. 10]. 
Аналітики дедалі більше здійснюють вплив 
на розвиток людства, всі сфери суспільного 
життя. У багатьох, особливо в економічно 
розвинених, країнах масово створюються ін-
формаційно-аналітичні служби в різних орга-
нах державної влади, приватних структурах, 
партіях тощо. Наголошуємо на необхідності 
створення в Україні аналітичних спільнот як 
основних суб’єктів аналітичної діяльності.

Головна мета інформаційно-аналітичної 
діяльності полягає у видобуванні максималь-
ної кількості релевантної інформації із даних 
або, точніше, у виробництві нового знання 
на основі перероблення наявної інформації  
[11, с. 22]. Даний напрям є досить актуальним 
нині, оскільки відбувається перекручування, 
приховування, спотворення інформації, до-
ведення до відома громадян неправдивої або 
недостовірної інформації та ін. [10, с. 1].

Інформаційно-аналітична діяльність, без 
сумніву, є широкою і багатогранною сферою 
діяльності. Важливість та цінність даного 
виду діяльності полягає, перш за все, в тому, 
що вона включає в себе підбір і систематиза-
цію фактів щодо певного питання, їх оцінку, 
відбір, тлумачення, чітке й продумане викла-
дення в усній або письмовій формі. Варто за-
значити, що добування необхідних матеріалів, 
діяльність, пов’язана з придбанням, система-
тизацією, перекладом і поширенням книг та 
документів сюди не належить. 

Головна мета аналітичної діяльності по-
лягає в отриманні максимальної користі від 
інформації, яка є в розпорядженні (органів 
публічної влади – авт.), для того щоб правиль-
но зрозуміти й оцінити ситуацію, бачити її у 
перспективі, а в кінцевому результаті – успіш-
но застосовувати її на практиці. Уся цінність 
аналітичної діяльності полягає в тому, що ви-
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користовується величезний набір методів і за-
собів, які успішно застосовують у математиці, 
логіці, соціо-гуманітарних, природничих на-
уках, у написанні історичних досліджень. Ін-
формаційно-аналітична діяльність пов’язана 
буквально з усіма процесами і явищами буття. 

Основні принципи організації інформа-
ційно-аналітичного процесу сформульовані 
ще кілька десятиліть тому фахівцем зі стра-
тегічної розвідки, американським генералом 
Вашингтоном Плетом: повідомляти достовір-
но, своєчасно та ясно [12, с. 178]. Розглянемо 
детальніше ці принципи.

Достовірність повідомлення є ключовою 
ознакою в оцінці будь-якого інформаційного 
документа, створеного в результаті аналітич-
ної діяльності. Вона забезпечується завдяки 
правильному поєднанню низки моментів, що 
визначають результативність роботи аналіти-
ка. Однією з характеристик інформації висту-
пають у єдності достовірність і повнота інфор-
мації, оскільки у разі отримання інформації в 
неповному обсязі може змінитися її цінність 
та порушитися цілісність і відповідність пред-
мету запиту [13, с. 87].

Головними моментами, які забезпечують 
достовірність є:

– глибоке розуміння дійсності тим, хто 
аналізує повідомлення;

– правильний відбір фактів, які стосують-
ся об’єкта аналізу;

– виділення на підставі аналізу фактів, 
основних моментів явищ і процесів, причин-
но-наслідкових зв’язків [1, с. 17].

На нашу думку, даний перелік також слід 
доповнити: здійснення аналітичної діяльнос-
ті повинне провадитися неупередженими та 
об’єктивними суб’єктами, тобто необхідно 
чітко визначати обсяг повноважень аналі-
тичних спільнот, про які йшлося вище, та 
сформулювати способи забезпечення їх не-
залежності. Також шляхом визначення їх 
правосуб’єктності чітко визначити обсяг їх де-
ліктоздатності (на прикладі юридичних осіб).

Наступним принципом організації інфор-
маційно-аналітичного процесу є своєчасна 
підготовка документів. Своєчасність отриман-
ня інформації багато в чому визначає її цін-
ність для користувача. Значення своєчасного 
подання інформації особам, які приймають 
рішення, може бути настільки великим, що 
заради нього варто навіть дещо поступитися 
достовірністю повідомлень. Звичайно, йдеть-
ся не про суттєву зміну змісту повідомлення, 
а лише про певне зниження ступеня його точ-
ності [12, с. 178]. З даним твердженням ми не 
зовсім згодні в тому, що можна поступитися 
достовірністю на користь своєчасності, адже 
перша характеристика має більше значення 
під час отримання тієї чи іншої інформації.

Також досить важливим принципом орга-
нізації інформаційно-аналітичного процесу є 
ясність викладення матеріалу. Суть реалізації 
цього принципу полягає в тому, щоб зроби-
ти доступними для інших результати роботи 
аналітика. Бо коректне сприйняття інформа-
ції робить її переконливою для споживача, а 
отже, забезпечує успіх справи [1, с. 17]. 

Така доступність не завжди може бути 
забезпечена, оскільки почасти аналітики, як 
основні суб’єкти аналітичної діяльності, ви-
конуючи покладені на них завдання, викорис-
товують спеціальні програми, які є повністю 
або частково незрозумілими для пересічних 
громадян. Частіше за все звіти, доповіді ви-
кладаються або за допомогою певних симво-
лів, або з використанням специфічної термі-
нології і т. ін.

Таким чином, вищезазначені принципи 
можуть бути використані під час здійснення 
аналітичної діяльності, але повинні забезпе-
чуватися також і інші характеристики інфор-
мації як основного об’єкту даної діяльності – 
цільове призначення, обсяг, цінність, повнота, 
надійність, вірогідність, надмірність, швид-
кість передавання та переробки інформації.

Найбільш розвинутою суб’єктною фор-
мою аналітичної діяльності виступають ана-
літичні організації, центри, «фабрики думок» 
(англійською «think tanks») [4, с. 25].

Реалізується аналітична діяльність та-
кож відділами аналітики в організаціях, які 
задовольняють потреби організації в зна-
чних обсягах спеціалізованої аналітичної 
інформації. Аналітики-консультанти зі сто-
рони виконують, як правило, найскладніші 
завдання, пов’язані з аналізом, прогнозом і 
стратегічним плануванням. Значну роль ві-
діграють здатність до аналітичної діяльності 
керівника організації, оскільки від правиль-
но поставлених завдань, сформованих прин-
ципів роботи залежить кінцевий результат 
аналітичної діяльності.

До другого класу входять аналітики за-
лежно від основних напрямів її прояву, таких 
як державне управління, місцеве самовряду-
вання, бізнес, громадянське суспільство. Тому 
суб’єктами аналітичної діяльності можуть ви-
ступати аналітики цих сфер [2, с. 38].

Ефективний розвиток аналітики вимагає 
підготовки фахівців у галузі аналітичної ді-
яльності, системного аналізу, пошуку й об-
роблення інформації, виділення з величезних 
масивів інформації потрібної інформації, кла-
сифікації та упорядкування за необхідними 
для замовника критеріями. Чималу роль у да-
ному процесі відіграють наукові дослідження.

Найбільш важливими завданнями, які ви-
рішуються за допомогою аналітичної діяль-
ності, є:
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– обґрунтування необхідності та ефектив-
ності управлінських рішень та їх відбір;

– інтелектуальне забезпечення оцінюван-
ня, без якого не можлива не тільки управлін-
ська, але й будь-яка інша діяльність;

– значущою для підвищення ефектив-
ності управління є експертиза не тільки 
управлінських рішень, але й законодавчих і 
нормативно-правових актів, концепцій ре-
форм, проектів, пропозицій і рекомендацій. 
Завдання аналітичної діяльності тут полягає 
у з’ясуванні обґрунтованості, відповідності 
нормам пропонованого для експертизи мате-
ріалу, осмислення позитивних і негативних 
наслідків їх практичної реалізації [2, с. 39].

Реалізація аналітичної діяльності здій-
снюється, насамперед, за допомогою засто-
сування методів пізнавальної діяльності, 
кожний з яких являє собою сукупність кон-
кретних принципів, правил, прийомів і алго-
ритмів аналітичної діяльності, що склалися в 
деяку систему в процесі застосування людь-
ми. Значна частина аналітичних методів яв-
ляють собою творчі аналітичні процедури, які 
мобілізують не тільки усвідомлюване дослід-
ником знання, а й неусвідомлене, інтуїтивне, 
можливості якого значно перевершують ме-
ханізми усвідомлюваної інтелектуальної ді-
яльності [5].

Акцентуємо увагу на тому, що ефективна 
організація інформаційно-аналітичної діяль-
ності в суспільстві можлива лише за умови її 
відповідного правового забезпечення. У ціло-
му норми права, що регулюють інформаційну 
діяльність в Україні, пропонується об’єднати 
в такі групи:

– законодавчі та нормативні акти влас-
не про інформацію, оскільки вона становить 
основний інтерес для аналітичної діяльності;

– законодавчі та нормативні акти з питань 
охорони прав інтелектуальної власності;

– окремі положення інших правових актів, 
що стосуються інформації та охорони прав ін-
телектуальної власності [1, с. 66].

Основоположним є Закон України «Про 
інформацію» 1992 р [8]. Цей Закон установ-
лює загальні правові основи одержання, ви-
користання, поширення та зберігання інфор-
мації (тобто основні напрями аналітичної 
діяльності), закріплює право особи на інфор-
мацію в усіх сферах суспільного і державного 
життя України, а також систему інформації, 
її джерела, визначає статус учасників інфор-
маційних відносин (зокрема, аналітичних 
співтовариств), регулює доступ до інформації 
та забезпечує її охорону, захищає особу і сус-
пільство від неправдивої інформації.

Положення Закону України «Про інфор-
мацію» конкретизуються в інших законах 
про інформаційну діяльність та охорону прав 

інтелектуальної власності, які мають більш 
конкретний характер, а також у низці інших 
законодавчих і нормативних актів.

Іншим нормативно-правовим актом ви-
значено, що одним із головних пріоритетів 
України є прагнення побудувати орієнтоване 
на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямо-
ване на розвиток інформаційне суспільство, в 
якому кожен міг би створювати і накопичува-
ти інформацію та знання, мати до них вільний 
доступ, користуватися й обмінюватися ними, 
щоб надати можливість кожній людині по-
вною мірою реалізувати свій потенціал, спри-
яючи суспільному й особистому розвиткові та 
підвищуючи якість життя [14].

Як продовження цього Закону є положен-
ня Закону України «Про доступ до публічної 
інформації». У ньому зазначається, що осно-
вним завданням розвитку інформаційного сус-
пільства в Україні є сприяння кожній людині 
на засадах широкого використання сучасних 
ІКТ можливостей створювати інформацію і 
знання, користуватися та обмінюватися ними, 
виробляти товари та надавати послуги, повною 
мірою реалізовуючи свій потенціал.

Законом визначається порядок здійснен-
ня та забезпечення права кожного на доступ 
до інформації, що знаходиться у володінні 
суб’єктів владних повноважень, інших роз-
порядників публічної інформації, визначених 
цим Законом, та інформації, що становить 
суспільний інтерес [15]. Тобто всім учасникам 
інформаційних правовідносин повинна бути 
забезпечена можливість узяти участь в аналі-
тичній діяльності або в якості споживача, або 
в якості того, хто здійснює її.

Законодавство України про інформацій-
но-аналітичну діяльність в цілому включає й 
низку інших законів і підзаконних актів.

Наприклад, Закон України «Про інфор-
маційні агентства» [16] 1995 року закріплює 
правові основи діяльності в Україні інформа-
ційних агентств та їх міжнародного співробіт-
ництва. Інформаційними агентствами, згідно 
із цим Законом, є зареєстровані як юридичні 
особи суб’єкти інформаційної діяльності, що 
діють з метою надання інформаційних послуг.

Окремо виділимо Закон України «Про 
державну таємницю» [17] 1994 року, який 
регулює суспільні відносини, пов’язані з від-
несенням інформації до державної таємниці, 
засекречуванням, розсекречуванням її матері-
альних носіїв та охороною державної таємни-
ці з метою національної безпеки України. Цей 
закон представляє для нас науковий інтерес, 
оскільки інформаційно-аналітична діяльність 
не обмежується лише публічною інформаці-
єю, а й відбувається з використанням інфор-
мації з обмеженим доступом спеціально упо-
вноваженими на те особами.
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Оскільки зараз дуже поширеною є інфор-
мація, яка міститься на електронних носіях, 
то наступним законом, який тією чи іншою 
мірою врегульовує певні аспекти аналітичної 
діяльності, є Закон України «Про електро-
нний документ та електронний документоо-
біг» [18] 2003 року, який встановлює основні 
організаційно-правові засади електронного 
документообігу та використання електронних 
документів. 

Закон України «Про авторське право і 
суміжні права» [19] 1993 року охороняє осо-
бисті (немайнові) і майнові права авторів та 
їхніх правонаступників, пов’язані зі створен-
ням і використанням творів науки, літератури 
і мистецтва (авторське право), і права вико-
навців, виробників фонограм та організацій 
мовлення (суміжні права).

Заслуговує окремої уваги «Концепція 
формування системи національних електро-
нних інформаційних ресурсів» [20] (2003 
року), яка визначає основні засади і напрями 
формування, використання та захисту націо-
нальних інформаційних ресурсів. 

В Україні існує багато ресурсів, що ха-
рактеризуються різноманітними формами 
представлення інформації, організаційними 
та технологічними рішеннями, кількість яких 
збільшується одночасно зі стрімким розви-
тком інформаційних технологій. Крім зазна-
чених документів, інформаційна діяльність 
в Україні тією чи іншою мірою регулюється 
іншими законодавчими актами: Законами 
України «Про друковані засоби масової ін-
формації (пресу) в Україні», «Про телебачен-
ня і радіомовлення», «Про видавничу справу», 
Указами Президента «Про вдосконалення ін-
формаційно-аналітичного забезпечення Пре-
зидента України та органів державної влади», 
«Про заходи щодо розвитку національної 
складової глобальної мережі Інтернет та за-
безпечення широкого доступу до цієї мережі 
в Україні» тощо.

Зазначимо, що нині назріла необхідність 
активізації інтелектуальної діяльності взага-
лі й аналітичної зокрема. Це можливо тільки, 
якщо держава сформує свою політику у сфері 
аналітичного інтелекту, деякі кроки в цьому 
напрямі вже зроблено, наприклад: створено 
аналітичні центри, виокремлено аналітичну 
діяльність як самостійний вид діяльності в ін-
формаційних правовідносинах.

З метою вирішення актуальних проблем 
пропонується:

– ухвалити закон «Про аналітичну діяль-
ність», внести зміни та доповнення у відпо-
відні закони (основні з них було зазначено 
вище), які могли б увести в правове поле ді-
яльність аналітичних центрів, сформувати 
механізми підтримки аналітики, створити для 

неї сприятливі соціально-економічні умови, 
закласти основи її ринкової інфраструктури;

– розпочати підготовку науково-методичної 
літератури з різних аспектів розвитку та реалі-
зації інтелекту, організації і технологій аналі-
тичної діяльності, застосування методів еконо-
мічної, політичної та соціальної аналітики;

– у вищих навчальних закладах відкрива-
ти спеціальності та спеціалізації у сфері ана-
літичної діяльності, вводити у викладання 
такі наукові дисципліни, як «Аналітична ді-
яльність», «Методологія та методи наукових 
досліджень», «Теорія систем та системний 
аналіз» тощо. Необхідна також зміна акцен-
ту навчання у вищих навчальних закладах з 
інформації про об’єкти на формування нави-
чок володіння методами одержання й аналізу 
інформації. Як аргумент щодо даного поло-
ження зазначимо, що студенти отримують у 
вищих навчальних закладах більше теоретич-
ні знання, які досить часто вони не вміють на 
практиці застосовувати та здійснювати аналіз 
того масиву інформації, який можна отрима-
ти з бібліотек, архівів та архівних фондів, Ін-
тернету та ін.;

– сформувати у державі сучасну інфра-
структуру аналітичної діяльності, що включа-
ла б тісну взаємодію державних і недержавних 
аналітичних центрів; підсистеми фінансуван-
ня, підготовки й підвищення кваліфікації ка-
дрів; методичну й видавничу бази, Інтернет-
ресурси, офіційну статистику, банки та архіви 
аналітичної інформації [5].

Висновки

У результаті здійсненої нами розвідки ми 
можемо дійти таких висновків. Аналітичну 
діяльність у звуженому та дещо спрощеному 
вигляді слід розуміти як діяльність, пов’язану 
з аналізом або аналітикою.

Аналітична діяльність пов’язана з реалі-
зацією права на доступ до інформації, тобто 
самостійного інформаційного права. У су-
часних умовах роль аналітичної діяльності 
постійно зростає. Суспільству вкрай потріб-
на аналітична діяльність, оскільки вона є 
одним із найважливіших і найвпливовіших 
факторів стабільності і життєдіяльності будь-
якої держави. Наголошуємо на необхідності 
створення в Україні аналітичних спільнот 
як основних суб’єктів аналітичної діяльності 
та погоджуємося з думкою про необхідність 
ухвалення закону «Про аналітичну діяль-
ність», а також внесення змін та доповнень у 
відповідні закони.
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В статье автор указал на отсутствие унифицированного определения аналитической деятель-
ности. Совершил этимологическое и доктринальное исследование данного понятия. На основе про-
веденного анализа было определено, что под аналитической деятельностью в суженном и несколько 
упрощенном виде следует понимать деятельность, связанную с анализом или аналитикой. Акценти-
ровано внимание на том, что аналитическая деятельность связана с реализацией права на доступ к 
информации, то есть самостоятельного информационного права. Отмечена необходимость созда-
ния в Украине аналитических сообществ и принятия закона «Об аналитической деятельности», а 
также внесения изменений и дополнений в соответствующие законы.

Ключевые слова: аналитическая деятельность, информационно-аналитическая деятельность, 
аналитик, аналитическое сообщество, информационная деятельность, информационные правоот-
ношения.

It was noted that the question of analytical activity was studied by national scientists using the term “in-
formation-analytical activity”. The need to adopt categorical apparatus and its further consolidation in the 
legal framework of the national legislation of Ukraine was emphasized. The following was deduced as a result 
of our research: analytical activity in narrower and simplified form can be understood as an activity that is 
related to analysis or analytics. It was marked, that analytical activity is directly associated with the right on 
access to information that is independent of information right and provides an opportunity for participants of 
the information relationships to receive, use, disseminate and store information which is necessary to exercise 
their rights, freedoms and legitimate interests or to carry out their tasks and functions. It was noted that infor-
mation-analytical work is common to all human activities, but differs from them their goals, objectives, means 
and results. It was concluded that in modern conditions the role of analytical activity is growing and becomes 
an essential requirement of society, one of the most important and influential factors of stability and activity 
of any state. The need for Ukraine in establishment of the analytical community as the main actors of analyt-
ical activity and adoption of the law “On analytical activity” and amendment of applicable law was stressed.

Key words: analytical activity, information-analytical activity, analyst, analytical community, infor-
mation activity, information relationship.
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відальність). Проаналізована правова природа юридичної відповідальності у контексті нових концеп-
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 О. Мисак, 2016

Постановка проблеми. Становлення та 
розвиток державності, глибокі перетворення 
в багатьох сферах життя суспільства, між-
народних відносинах потребують аналізу та 
переосмислення сутності, змісту, розуміння 
багатьох правових явищ, які ще нещодавно 
вважались непорушними. Безумовний пріо-
ритет природних прав людини і громадянина 
передбачає послідовне утвердження ідеалів 
гуманізму, справедливості, формування ви-
сокого рівня відповідальності та створення 
належного захисту зазначених прав і свобод. 
Однією з найбільш вагомих гарантій дотри-
мання прав та свобод людини і громадянина 
є юридична відповідальність. Це фундамен-
тальне явище юридичної науки відображає 
вплив права на суспільство та суспільні від-
носини. 

Сучасні глобалізаційні процеси, визна-
чення нашою державою власного геополітич-
ного курсу, військова агресія проти України 
висуває на перший план необхідність забез-
печення безпеки людини, громадянина та 
всього міжнародного співтовариства шляхом 
притягнення правопорушника до юридичної 
відповідальності. Саме за допомогою цієї 
правової категорії може гарантуватись соці-
альна стабільність, забезпечуватись охорона 
суспільства від правопорушень, розвиток та 
зміцнення демократії.

Проблематика юридичної відповідаль-
ності є актуальною, традиційно перебуваючи 
в числі найбільш дискусійних проблем теорії 
держави і права. Необхідність дослідження 
юридичної відповідальності зумовлена впли-
вом цієї фундаментальної категорії права на 

дотримання законності, правопорядку та по-
требою вдосконалення механізму її дії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зауважимо, що в сучасній юридичній на-
уці не спостерігається єдиних поглядів щодо 
термінологічної чіткості та розуміння юри-
дичної відповідальності. Прямо чи опосеред-
ковано різні аспекти юридичної відповідаль-
ності у різні часи, під різними кутами зору 
досліджувались у працях вітчизняних і зару-
біжних фахівців, серед яких С. С. Алексеев, 
С. М. Братусь, В.А. Василенко, Н. В. Вит- 
рук, Д. А. Ліпінський, М. І. Матузов,  
О. Г. Мурашин, О. Ф. Скакун, О. А. Сунцова, 
Р. Л. Хачатуров та інші. Безумовно, названі 
автори внесли чимало нового в теорію і прак-
тику юридичної відповідальності та створи-
ли значне наукове підґрунтя для подальших 
наукових досліджень. 

Метою статті є з’ясування змісту, сутності 
та правової природи юридичної відпові-
дальності, а також шляхів її розвитку крізь 
призму нових концептуальних підходів 
до розуміння юридичної відповідальності 
як до цілісного явища з різними формами 
прояву.

Виклад основного матеріалу. Починаю-
чи із середини минулого століття кількість 
визначень, різних наукових поглядів на сут-
ність юридичної відповідальності зростає у 
геометричній прогресії, що можна порівня-
ти лише із ще більш спірною проблемою –  
поняттям права. Проблематику юридич-
ної відповідальності доцільно розглядати у 
контексті динаміки розвитку суспільства, у 
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процесі культурної, економічної, політич-
ної діяльності. Поглиблення взаємозв’язку 
людей, народів, держав є закономірним про-
цесом, цей взаємозв’язок має бути, перш за 
все, взаємовигідним, справедливим, врахову-
вати інтереси всіх суб’єктів правовідносин. 
Зазначені процеси призвели до активізації 
досліджень юридичної відповідальності, зо-
крема з’ясування її термінологічного апара-
ту, оскільки надати науково-обґрунтоване 
визначення означає розкрити суть предмету  
[1, с. 537]. Важливість дослідження юридич-
ної відповідальності пояснюється тим, що 
вона сприяє єдності та організації системи 
права, свідчить про належний рівень його 
розвитку та є гарантією дотримання прав і 
свобод людини і громадянина. 

Без перебільшення слушною є думка, що 
вся юридична наука присвячена вивченню 
різних аспектів природи відповідальності та 
специфічних форм її правового забезпечення 
[2, с. 20]. Дослідники юридичної відповідаль-
ності, серед яких Н. В. Вітрук [3, с. 186-204], 
І. І. Лукашук [4, с. 10-22], підкреслюють, 
що немає жодного правового питання, яке 
водночас було б настільки досліджене, за-
плутане та актуальне, як поняття юридич-
ної відповідальності. Характеризуючи стан 
дослідження відповідальності, професор  
Л. С. Явич зауважував, що науці так і не 
вдалось створити важливу для юридичної 
практики загальну теорію юридичної відпо-
відальності [5, с. 40]. Тож як правова катего-
рія юридична відповідальність характеризу-
ється багатоаспектністю. Зміст юридичної 
відповідальності як правового феномену пе-
ребуває у певній динаміці, що пояснюється, 
зокрема, зростанням значення людини, осо-
би, громадянина в суспільному житті, адже 
певною мірою розширились межі свободи. 
Саме за таких умов посилюється значення 
самоконтролю, можливості оцінювати свої 
дії, усвідомлювати міру відповідальності.

Термін «відповідальність» можна розгля-
дати у різних аспектах, не тільки як катего-
рію права, а й як категорію філософії, етики, 
соціології, психології, політології. Цей термін 
був запозичений юристами у XVII – XVIII 
сторіччях з англійської політико-філософ-
ської літератури [6, с. 459]. При цьому варто 
враховувати, що відповідальність є складним 
загально-соціальним явищем. Більше того, 
професор І. І. Лукашук доречно звертає ува-
гу на визначення відповідальності [4, с. 11], 
яке зазначено у філософському словнику  
М. М. Розенталя, «Відповідальність – кате-
горія етики і права, яка відображає особли-
ве соціальне і морально-правове ставлення 
особи до суспільства (людства в цілому), 
що характеризується дотриманням норм 

права і норм моралі» [7, с. 617]. На наш по-
гляд, під відповідальністю варто розуміти 
реакцію суспільства на поведінку соціальних 
суб’єктів.

В українській мові «відповідальність» 
означає «покладений на когось або взятий на 
себе обов’язок відповідати за певну роботу, 
дії, вчинки, слова» [8, с. 136]. Словник ро-
сійської мови тлумачить відповідальність як 
«необхідність, обов’язок відповідати за свої 
дії, вчинки, бути відповідальним за них. Від-
повідальною називають людину з розвину-
тим почуттям обов’язку, що ревно ставиться 
до своїх обов’язків» [9, с. 377]. В англійській 
мові відповідальність тлумачиться так: «бути 
відповідальним, зробити щось без чужої під-
казки або наказу, те, за що відповідає особа» 
[10, с. 217]. У французькій цей термін озна-
чає «необхідність виконати обов’язок, дого-
вір, спокутувати провину» [11, с. 910]. 

Аналізуючи юридичну відповідальність, 
неможливо відмежуватись від поняття соці-
альної відповідальності як родового поняття, 
адже юридична відповідальність – один із 
її видів. Серед науковців немає заперечень 
щодо класифікації юридичної відповідаль-
ності як виду соціальної відповідальності 
[12, с. 430], тобто існує зв’язок загального і 
спеціального. Тож сутність юридичної від-
повідальності можливо розкрити, саме до-
сліджуючи її як різновид соціальної відпо-
відальності. Погоджуючись з ученими, які 
вважають, що юридична відповідальність є 
видом соціальної відповідальності, зауважи-
мо, що юридична відповідальність характе-
ризується власними ознаками, не втрачаючи 
при цьому основних ознак соціальної відпо-
відальності. 

Натомість ознаки, виявлені у певного 
роду явищ, загалом притаманні і специфіч-
ним явищам того ж класу. Таким чином, якщо 
у науці визначають добровільну та примусову 
форми відповідальності у загальносоціально-
му значенні, то ці форми згідно з правилами 
логіки притаманні й іншим видам відпові-
дальності [13, с. 20]. Як вже зазначалось, у 
сучасній юридичній науці не спостерігається 
єдності поглядів щодо термінологічної чіткос-
ті та розуміння юридичної відповідальності, 
оскільки певні науковці [14, с. 250-251] до-
сліджують юридичну відповідальність ви-
ключно як наслідок правопорушення (приму-
сову, ретроспективну, негативну), а інші – як 
відповідальність за дії, що будуть вчиненні у 
майбутньому, – добровільну відповідальність, 
називаючи її позитивною, перспективною чи 
статусною [13, с. 19-26].

Зауважимо, що велика кількість право-
знавців пов’язують юридичну відповідаль-
ність виключно зі скоєнням правопорушен-
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ня (негативна юридична відповідальність)  
[14, с. 251], інші зазначають, що юридична 
відповідальність орієнтована не лише на ми-
нулу, але й на сьогоднішню та майбутню по-
ведінку суб’єкта правовідносин (позитивна 
юридична відповідальність) [15, с. 191-216]. 
На думку І. С. Самощенка та М. Х. Фарукши-
на, ні наукові погляди, ні тим більше інтереси 
практики не дають підстави для перегляду 
юридичної відповідальності не в контексті 
наслідку правопорушення. Ретроспектив-
на юридична відповідальність зводиться до 
того, що це виключно обов’язок особи за-
знати заходів державного впливу (приму-
су), санкцій за вчинене правопорушення  
[16, с. 43]. Інші дослідники зазначеної про-
блематики, не погоджуючись із такими по-
глядами, зауважують, що юристи захопились 
найбільш ретроспективною з відповідаль-
ностей – кримінальною відповідальністю за 
злочин. І саме цей аспект юридичної відпові-
дальності активно досліджується та розгля-
дається лише тому, що недостатньо розро-
блена проблема юридичної відповідальності 
в її позитивному аспекті [17, с. 68]. 

Вважаємо, що юридичну відповідаль-
ність не потрібно сприймати лише як на-
слідок правопорушення, що тягне за собою 
покарання. Якщо у суспільстві зростатиме 
відповідальна правомірна поведінка учас-
ників правовідносин, то зменшуватиметься 
потреба у застосуванні державного примусу 
за скоєні правопорушення, що, безперечно, 
буде позитивно впливати на всі аспекти роз-
витку держави та суспільства. 

У цьому контексті зауважимо, що ідея по-
зитивної юридичної відповідальності впер-
ше у юридичній літературі була окреслена  
В. Г. Смірновим як «усвідомлення суб’єктом 
права своїх обов’язків перед державою»  
[18, с. 79-80]. Тож починаючи із 60-х років 
ХХ століття юридична відповідальність роз-
глядається не тільки у ретроспективному, 
але й у позитивному (перспективному) сенсі. 
Відповідальність у позитивному аспекті по-
чала розглядатись як відповідний самокон-
троль у контексті права. Розвиток громадян-
ського суспільства передбачає не тільки і не 
стільки дотримання заборон, але й активне 
застосування та дотримання суб’єктивних 
прав, активну громадську позицію. 

Розглядаючи концепцію позитивної юри-
дичної відповідальності як обов’язку, перш 
за все окреслимо, що її недоліком є ототож-
нення змісту відповідальності з пасивним до-
триманням заборон або ж лише з реалізацією 
позитивних обов’язків. Відповідальність у 
вигляді обов’язку стає лише гіпотетичною. 
Юридичні обов’язки визначають, встановлю-
ють вид і міру поведінки суб’єктів правовід-

носин. В обов’язках формулюється мінімум, 
а не максимум юридичної відповідальності, 
що реалізується у правомірній поведінці 
суб’єктів суспільних відносин. Тому М. І. Ма- 
тузов називає позитивну юридичну відпо-
відальність статусною [15, с. 214], правовий 
статус має реалізовуватись у правовідноси-
нах, суспільному житті. Відповідальність – 
це елемент правового статусу суб’єкта, що за-
кріплений у правових нормах. Такий підхід 
до проблематики позитивної юридичної від-
повідальності підкреслює її правову природу 
та наповнює її юридичним змістом.

На наш погляд, ознаки позитивної юри-
дичної відповідальності – це правомірна 
поведінка, обов’язок дотримуватись забо-
рон, виконувати позитивні обов’язки, а та-
кож надані й гарантовані державою дозволи 
щодо реалізації суб’єктивних прав особи, 
застосування державою заходів заохочення, 
схвалення (нагородження медаллю громадя-
нина за врятування життя людини, активну 
волонтерську дальність діяльність, податко-
ві канікули, надання пільг в оподаткуванні 
підприємств, які реалізують заходи щодо 
раціонального використання природних 
ресурсів та охорони навколишнього серед-
овища, тощо). Нині накопичено значні на-
укові висновки, що доводять реальність та 
юридичний характер позитивної юридичної 
відповідальності, у багатьох дослідженнях 
проведено розмежування позитивної юри-
дичної відповідальності та інших юридичних 
понять та категорій, зокрема правомірної по-
ведінки, юридичного обов’язку, заходів дер-
жавного заохочення. 

Однак наївно було б стверджувати, що всі 
суб’єкти правовідносин будуть дотримува-
тись норм права виходячи з поваги до закону, 
тому традиційний підхід до цього поняття 
певною мірою зберігає свої позиції. Це зу-
мовлено й тим, що число правопорушень не 
зменшується як з точки зору національного 
законодавства, так і у зв’язку з порушеннями 
міжнародного права. 

Використання такої різної термінології 
(добровільна, перспективна, негативна, ре-
троспективна юридична відповідальність) 
може наштовхнути на думку щодо існування 
двох окремих, самостійних видів юридичної 
відповідальності. Натомість юридична відпо-
відальність є такою ж цілісною, як і будь-який 
інший різновид соціальної відповідальності. 
Різняться лише форми її реалізації. Юридич-
на відповідальність реалізується у позитивно-
му, перспективному значенні через юридичні 
обов’язки суб’єкта права, який у майбутньому 
добровільно, свідомо та відповідно до припи-
су правових норм їх виконує. Якщо ж цього 
не станеться, тобто якщо суб’єкт скоїть пра-
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вопорушення, виникне необхідність у засто-
суванні державного примусу для належного 
виконання цих суб’єктивних обов’язків. Тоб-
то правопорушення буде підставою лише для 
реалізації ретроспективної, негативної форми 
юридичної відповідальності, а не для юридич-
ної відповідальності в цілому. Н. В. Вітрук за-
галом зауважує, що визначення відповідаль-
ності суб’єктів права через їхню правомірну 
поведінку і категорію позитивної (перспек-
тивної) юридичної відповідальності збагачує 
зміст цього поняття, але не відкидає існуван-
ня її негативного (ретроспективного) аспекту 
[3, с. 186-204]. 

Висновки

Розвиток громадянського суспільства 
передбачає не тільки і не стільки дотри-
мання заборон, але й активне застосування 
та дотримання суб’єктивних прав, активну 
громадську позицію, самоконтроль. Отже, 
юридичну відповідальність необхідно роз-
глядати як правовідношення між суб’єктами 
права і системою соціального контролю  
(в особі її органів) у зв’язку зі здійсненням 
суб’єктом правової поведінки – правомір-
ної чи неправомірної. Очевидний логічний 
зв’язок між перспективною і ретроспектив-
ною відповідальністю, що сприяє збільшен-
ню числа прихильників сприйняття юридич-
ної відповідальності у єдності негативного та 
позитивного підходу, за якого ці два аспекти 
тісно пов’язані між собою. Чим вищий рівень 
відповідальності у позитивному сенсі, тим 
краще дотримання правові норми і тим рід-
ше застосовується негативна юридична від-
повідальність. Єдність цілей визначає вза-
ємодією негативних та позитивних значень 
юридичної відповідальності. На нашу думку, 
цей підхід є найбільш привабливим, оскільки 
дає змогу більш повно з’ясувати сутність та 
зміст юридичної відповідальності.
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Исследовано содержание понятия «юридическая ответственность», особое внимание уделено 
современным научным взглядам на юридическую ответственность как целостное явление с различ-
ными формами проявления (положительная (перспективная) юридическая ответственность, от-
рицательная (ретроспективная) юридическая ответственность). Осуществлен анализ правового 
регулирования юридической ответственности в контексте новых концептуальных подходов к по-
ниманию юридической ответственности в современном глобализированном мире.

Ключевые слова: юридическая ответственность, социальная ответственность, положительная 
(перспективная) юридическая ответственность, отрицательная (ретроспективная) юридическая 
ответственность, правоотношение, правонарушение.

The content of the concept of «legal responsibility» is studied, the special attention is devoted to modern 
scientific views on the legal responsibility as a holistic phenomenon with different forms of manifestation 
(positive (perspective) legal liability, negative (retrospective) legal liability). The legal regulation of the legal 
liability in the context of new conceptual approaches to understanding the legal responsibility in today’s glo-
balized world is analyzed.

Key words: legal responsibility, social responsibility, positive (perspective) legal liability, negative 
(retrospective) legal liability, legal relationships, crimes. 



133

7/2016
Т Е О Р І Я  Д Е Р Ж А В И  І  П Р А В А

УДК 340.12(477):(347.92+343.131)

Марія Павлова,
аспірант кафедри теорії держави і права
Національного університету «Одеська юридична академія»

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ПРЕЮДИЦІЇ 
ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ СУТІ

У статті представлена класифікація видів преюдиції як інструмент визначення суті цього фено-
мену. Розглядаються прояви преюдиції, які не були охоплені попередніми дослідженням. Також харак-
теризується місце кожного виду преюдиції у системі правового регулювання.

Ключові слова: преюдиція, класифікація, види преюдиції, правове регулювання.

Постановка проблеми. Значення на-
укової класифікації полягає в тому, що вона 
сприяє систематизації накопичених знань, 
усуває неоднозначність термінології науки. 
Можлива вона лише за умови чіткого визна-
чення поняття, виявлення всіх його сторін, 
розмежування видів даного об’єкта. Наяв-
ні класифікації відображають лише деякі з 
ознак та відмінностей різних видів преюдиції 
через відсутність правильного розуміння її 
суті. Тому видається необхідним розглянути 
ті прояви явища, які не були охоплені попе-
редніми дослідженням та відповідно їх кла-
сифікувати.

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідниками пропонувалися різні підходи 
до класифікації видів преюдиції, але жодної 
роботи, присвяченої окремо цьому питан-
ню, немає. Так, у працях А.П. Єрьомкіної,  
М.Г. Авдюкова, М.Б. Зейдера, К.М. Маль-
ченко, П.О. Скоблікова розглядаються лише 
певні критерії, окремі види в рамках характе-
ристики категорії при порівнянні із суміжни-
ми поняттями. Найбільш ґрунтовним із цього 
питання видається дослідження А.В. Кардан-
ця, який надає цілу систему видів преюдиції. 

Мета статті. Пропонується розглядати 
класифікацію видів преюдиції як інстру-
мент визначення суті феномену преюдиції 
через призму її багатоманітних проявів та 
надати характеристику кожного з них у 
системі правового регулювання.

Виклад основного матеріалу. Преюди-
ція являє собою складний, багатоплановий 
об’єкт, який вимагає багатостороннього роз-
гляду, тому класифікація її видів проводиться 
за кількома підставами і являє розгалужену 
систему. У систематизації виникають труд-
нощі, пов’язані з багатозначністю терміноло-

гії, що історично склалася. Залежно від того, 
що вкладається в сутність поняття преюдиції, 
відбувається розширення або звуження сфери 
дії даного інституту, що безпосередньо про-
являється в його характеристиках, за якими 
і проводиться класифікація. Правильність 
обрання її складників має не тільки теоретич-
не, а й практичне значення у зв’язку з тим, що 
знання властивостей того чи іншого виду пре-
юдиції, покладених в основу класифікації, дає 
змогу визначити їхнє місце в механізмі право-
вого регулювання. 

На думку А.П. Єрьомкіної, слід розділяти 
преюдиції на дві великі групи: 1) юридичні, 
пов’язані з різними процесами, і логічні, що 
діють у межах одного процесу; 2) умовні і без-
умовні, залежно від певних умов, які надають 
можливість їх перевірки [6, c. 112-113]. 

З погляду М.Г. Авдюкова, необхідно усві-
домлювати різницю між преюдицією факту і 
преюдицією правовідносин. «При преюдиції 
правовідносин рішення, яке набрало законної 
сили, є обов’язковим для суду, що розглядає 
іншу справу, не тільки в частині встановлен-
ня юридичних фактів, а й в частині висно-
вку суду на основі цих фактів про права та 
обов’язки сторін» [3, c. 161-164].

Розділяти преюдиції, виходячи з харак-
теру преюдиціального зв’язку, пропонується 
М.Б. Зейдером. Якщо даний преюдиціаль-
ний зв’язок є обов’язковим, відповідно до 
закону, то і преюдиція буде обов’язковою. 
Відсутність обов’язковості преюдиціальних 
відносин робить і преюдицію необов’язковою  
[7, c. 146, 166-170]. 

На думку К.М. Мальченко, можна дифе-
ренціювати преюдиції залежно від виду судо-
вого рішення у справі, за типом судочинства 
(конституційного, цивільного, адміністратив-
ного і кримінального) [10, c. 66].

 М. Павлова, 2016
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За пропозицією П.О. Скоблікова можна 
виділити беззаперечну (жорстку) і спростов-
ну (гнучку) преюдицію. Суд, який розглядає 
іншу справу, зобов’язаний приймати без пере-
вірки факти, які вже були встановлені судом 
раніше, за наявності законодавчо визначеної 
беззаперечної преюдиції. Спростовна пре-
юдиція дає право суду ставити питання про 
сумніви у попередньому судовому рішенні, а 
також відкидати факти, які презюмуються як 
достовірні [11, c. 69]. Необхідно зауважити, 
що класифікація преюдиції за ознакою спрос-
товності є дискусійною, оскільки преюдиція 
перестає бути такою, коли виникають сумніви 
щодо правильності та правомірності рішення, 
яке виступає її підставою. Натомість цінною 
є пропозиція розподілу преюдицій на повні, 
тобто такі, що не обмежуються будь-якими 
умовами, визначеними законодавством, та 
усічені, інакше кажучи, обмежені. Однак по-
вна преюдиція трапляється досить рідко та 
більше являє собою певну теоретичну аб-
стракцію у зв’язку з тим, що фактично завжди 
є умови, що її обмежують.

Найбільш розгорнутою видається класи-
фікація, розроблена А.В. Карданцем [8, c. 59], 
в основу якої покладені такі критерії: сфера 
дії преюдиції в межах системи права (загаль-
ноправові, міжгалузеві, галузеві), роль у пра-
вовому регулюванні (матеріально-правові та 
процесуально-правові), результат реалізації 
преюдиції (дозвільні і заборонні), функції 
права, які реалізуються за допомогу преюди-
ції (ті, що реалізують регулятивну функцію, 
та ті, що реалізують охоронну функції права).

Слід зазначити, що дискусійні питання 
щодо сутності преюдиції породжують різні 
характеристики цього явища, які знаходять 
своє закріплення у законодавстві та на прак-
тиці; як наслідок, отримуємо окремі види, а 
точніше прояви, одного феномену. Вважаємо 
доцільним представити розширену класифі-
кацію існуючих видів преюдиції з урахуван-
ням вищенаведених пропозицій. У цілому 
класифікація здійснюється за такими крите-
ріями:

1. За масштабом застосування у правово-
му просторі: загальноправові, міжгалузеві та 
галузеві.

Загальноправові преюдиції діють у всіх га-
лузях українського права, при цьому залежно 
від тієї чи іншої галузі можуть мати характер-
ні особливості. Зокрема, рішення щодо визна-
ння громадянина обмежено дієздатним чи не-
дієздатним. Цей факт має юридичне значення 
у всіх правовідносинах (приватно-правових 
та публічно-правових) за участю цієї особи. 
Визнання особи недієздатною має преюдиці-
альне значення для прийняття рішення про 
відмову в реєстрації шлюбу (сімейно-право-

ві відносини), про відмову в укладанні угоди 
або визнання її судом недійсною (цивільно-
правові та цивільно-процесуальні відносини), 
про невключення в списки виборців (консти-
туційні правовідносини ) і т.д. Загальнопра-
вові преюдиції можуть мати значення у ви-
рішенні будь-яких юридичних справ (питань) 
у рамках застосування правових норм будь-
якої галузі незалежно від того, чи обмежене 
коло суб’єктів. Вони реалізуються з моменту 
необхідності застосування правової норми 
в рамках однієї галузі, але при цьому поши-
рюють свою дію в рамках застосування норм 
будь-якої галузі права, де порушується питан-
ня результатів застосування права першого 
випадку. Поширення преюдиції на необмеже-
ну сферу використання встановлених фактів 
є проявом загальноправового об’єкта преюди-
ції, а необмежене коло суб’єктів у всіх сфе-
рах, де можуть бути використані ці факти, – 
загальноправового суб’єкта.

Міжгалузеві преюдиції поширюють свою 
дію на декілька галузей права, а їх реалізація 
обмежується певними фактами і колом осіб 
при розгляді юридичних справ. Характер-
ними особливостями таких преюдицій є те, 
що об’єкт і суб’єкт їх складу чітко визначені 
нормами цих галузей, при цьому всі елемен-
ти складу містяться в нормах однієї галузі, а 
суб’єкт або (і) об’єкт також закріплені і в нор-
мах іншої правової галузі. Найбільш поши-
реними прикладами реалізації міжгалузевої 
преюдиції є цивільно-правові спори, пов’язані 
з відшкодуванням шкоди, заподіяної в ре-
зультаті вчиненого правопорушення. Іншим 
прикладом може служити ситуація, коли 
висновок про існування факту аліментного 
зобов’язання, винесений судом по сімейному 
спору, слугує преюдицією і у вирішенні пи-
тання про порушення кримінальної справи, і 
в разі залучення відповідача до кримінальної 
відповідальності за вчинені протиправні дії.

Галузеві преюдиції реалізуються у пра-
вовідносинах в межах однієї галузі права. 
Вони закріплюються, як правило, спеціаль-
ними правовими нормами, адресовані обме-
женому колу суб’єктів або мають індивіду-
альний характер, залежно від особливостей 
юридичного процесу. Звужені суб’єктивні та 
об’єктивні межі такої преюдиції виключають 
можливість її застосування за межами галузі. 
Інакше кажучи, галузевими преюдиціями є ті, 
які були сформульовані компетентними орга-
нами в процесуальному провадженні одного 
виду та використовуються уповноваженими 
суб’єктами процесу того самого виду. 

2. За характером зв’язку з іншими справа-
ми: пряма преюдиція та зворотна (реверсивна). 

Існує припущення, що преюдиціальний 
зв’язок може бути не тільки прямим, але й 
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зворотним. Преюдиціальний зв’язок за за-
гальним правилом є прямим, тобто обстави-
ни, які були встановлені раніше, повинні за-
стосовуватися у новій справі без проведення 
нового доказування. Однак, наприклад, коли 
доказування в одній зі справ проводилося 
за правилами глави 35 Кримінального про-
цесуального кодексу України, пріоритет від-
дається доказуванню в звичайному порядку 
судового процесу. Таким чином, преюдиці-
альність має реверсивне значення у разі, коли 
доказування по першій справі проводилося в 
особливому порядку судового розгляду, тобто 
судовий вирок, постановлений пізніше, стає 
преюдиціальним щодо винесеного раніше.

3. Залежно від субординації в правовому 
регулюванні: матеріально-правова та проце-
суально-правова. 

Слід зауважити, що законодавчі положен-
ня стосовно застосування преюдиції містять-
ся у нормах не лише процесуального права, 
а й матеріального. На думку В.О. Левченко, 
законодавець у такий спосіб встановлює одну 
з основних кваліфікуючих ознак юридичного 
складу [9, c. 102], з чим не можна не погоди-
тися. Так, статтею 30 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення [1] однією з 
умов позбавлення громадянина спеціального 
права (полювання, керування транспортним 
засобом) передбачено повторне або систе-
матичне порушення порядку користування 
цим правом. Таким чином, для застосування 
суддею цієї норми потрібно довести факт, 
який свідчить про те, що громадянин раніше 
порушував порядок користування наданим 
йому спеціальним правом. Неодноразове при-
тягнення особи до адміністративної відпові-
дальності за одне й те саме правопорушення 
вважається системним. Відповідно, раніше 
прийняті у цьому разі рішення компетентни-
ми органами є преюдиціальними, і встановле-
ні ними факти звільняються від повторного 
доказування.

4. За юридичними наслідками: імператив-
на та консультативна (рекомендаційна) пре-
юдиція.

Синонімами імперативності вважаються 
такі характеристики, як категоричність (по-
збавлення вибору), безумовність виконання, 
безапеляційність [4, c. 162, 173]. Враховуючи 
значення імперативу, сформульоване І. Кан-
том, як загального морального закону, що 
має загальнозначуще поширення та підлягає 
безумовному виконанню, можна визначи-
ти імперативну преюдицію як висновок, що 
має загальнообов’язкове значення, вимагає 
обов’язкового застосування і не може бути 
оскаржений, або має чітко визначений поря-
док оскарження відповідно до законодавства. 
Прикладом такої преюдиції є рішення Кон-

ституційного Суду України, висновки Верхо-
вного Суду України та інші рішення (висно-
вки) органів державної влади. Рекомендаційна 
преюдиція не має юридичної сили та необхід-
на лише як консультація, отримання висно-
вків щодо певного питання. Ці висновки мо-
жуть бути враховані, але не є обов’язковими 
для вирішення компетентними органами 
відповідної справи. Наприклад, висновок 
експерта, який відповідно до статті 101 Кри-
мінального процесуального кодексу України, 
ґрунтується на його наукових, технічних або 
інших спеціальних знаннях – це докладний 
опис проведених експертом досліджень та 
зроблені за їх результатами висновки, об-
ґрунтовані відповіді на запитання, поставлені 
особою, яка залучила експерта. Висновок екс-
перта не є обов’язковим для особи або органу, 
яка здійснює провадження, але незгода з ви-
сновком експерта повинна бути вмотивована 
у відповідних постанові, ухвалі, вироку.

5. Залежно від законодавчого закріплення: 
абсолютна та умовна.

Абсолютною вважається преюдиція, яка 
за законодавством є загальнообов’язковою 
та не може бути оскаржена, поставлена під 
сумнів, тобто немає жодної умови, яка дава-
ла б можливість її спростувати або уникнути 
застосування. Яскравим прикладом є законо-
давче закріплення обов’язкового та безапеля-
ційного виконання рішень Конституційного 
Суду України. Натомість умовна преюдиція 
є обмеженою законодавством певними умо-
вами її реалізації та спростування. Сьогодні 
вона притаманна більшості галузей процесу-
ального права, тому що, наприклад, в умовах 
змагальності процесу, коли в процесуальному 
законі закріплюється конструкція формаль-
ної істини, законним та обґрунтованим визна-
ється не той судовий акт, який відповідає дій-
сним обставинам справи, а той, що відповідає 
матеріалам справи, які збираються виключно 
з ініціативи осіб, що беруть участь у справі  
[12, c. 384]. Отже, необхідно визнати раціо-
нальним висновок, що, оскільки обставини, 
встановлені судом, умовно (або вірогідно) 
істинні, а догма попереднього рішення ґрун-
тується на уявленні про їх безумовну (без-
сумнівну) достовірність, категорія преюдиції 
повинна бути серйозно обмежена [11, c. 72]. 

6. Залежно від предмета правового регу-
лювання: правова преюдиція та казуальна 
преюдиція. 

Пропонується у якості правової преюди-
ції розглядати рішення компетентних органів 
щодо тлумачення норм законодавства та по-
рядку їх реалізації, тобто висновки щодо пи-
тань, сформульованих у відповідних запитах, 
які розвивають, конкретизують, деталізують 
первинні норми, вміщені в законах з метою 
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їх реалізації, або регулюють забезпечувальні 
чи допоміжні суспільні відносини, та дія яких 
не обмежується конкретною справою із ви-
значеним колом осіб. Це стосується рішень 
Конституційного Суду України, які за зако-
нодавством є обов’язковими до виконання на 
території України, остаточними, не можуть 
бути оскарженими та застосовуються у всіх 
галузях права у разі виникнення питань, що 
підлягали розгляду в порядку конституцій-
ного провадження, тобто мають абсолютний, 
імперативний та загальноправовий харак-
тер. Правові преюдиції можуть також бути 
міжгалузевими або галузевими та мати як 
імперативний, так і рекомендаційний харак-
тер. До таких преюдицій належать відомчі 
роз’яснення, які даються керівництвом цен-
трального органу того чи іншого міністерства, 
комітету, відомства, коли дається офіційна 
відповідь на запити підвідомчих установ і 
підприємств із приводу трактування та за-
стосування окремих положень нормативних 
актів. Юридична сила цього виду преюдиції 
обмежується сферою діяльності відповідного 
міністерства, комітету, відомства. Необхідно 
відзначити роз’яснення центральних органів 
виконавчої влади, які надаються на запити 
державних органів, підприємств та організа-
цій, громадян. Так, одним із завдань органів 
державної податкової служби є роз’яснення 
законодавства з питань оподаткування серед 
платників податків, яке реалізується у формі 
податкових консультацій. Згідно зі статтею 
52 Податкового кодексу України [2] за звер-
ненням платників податків контролюючі ор-
гани надають їм безоплатно консультації з 
питань практичного використання окремих 
норм податкового законодавства. Вони на-
даються в усній, письмовій або електронній 
формі. Останні дві форми обов’язково пови-
нні містити опис питань, що порушуються 
платником податків, з урахуванням фактич-
них обставин, вказаних у зверненні платника 
податків, обґрунтування застосування норм 
законодавства та висновок із питань практич-
ного використання окремих норм податко-
вого законодавства. Податкова консультація 
має індивідуальний характер і може викорис-
товуватися виключно платником податків, 
якому надано таку консультацію. Відповід-
но до статті 53 Податкового кодексу України 
платника податків, який діяв відповідно до 
податкової консультації, наданої йому у пись-
мовій або електронній формі, а також уза-
гальнюючої податкової консультації, не може 
бути притягнуто до відповідальності. Плат-
ник податків може оскаржити до суду наказ 
про затвердження узагальнюючої податкової 
консультації або надану йому індивідуальну 
податкову консультацію як правовий акт ін-

дивідуальної дії, викладений у письмовій або 
електронній формі, які, на думку такого плат-
ника податків, суперечать нормам або змісту 
відповідного податку чи збору. Скасування 
судом таких актів є підставою для надання 
нової податкової консультації з урахуванням 
висновків суду, що підкреслює їх необхідність 
для вирішення конкретних питань. 

Казуальна преюдиція формується і засто-
совується у разі розгляду компетентними орга-
нами конкретної справи, яка за певними фак-
тичними обставинами та визначеним колом 
осіб збігається з раніше вирішеною або вимагає 
звернення до іншого органу для отримання ви-
сновків, роз’яснень необхідних для її вирішен-
ня. По суті, ті нормативно-правові положення, 
закріплені законодавством, які сьогодні роз-
глядають як інститут преюдиції, є правилами 
застосування казуальної преюдиції. 

7. Залежно від можливості учасників про-
цесу оспорювати преюдицію: взаємна і невза-
ємна преюдиція.

У разі встановлення законодавством абсо-
лютної преюдиції (тобто відсутності можли-
вості переглядати в новому процесі будь-які 
факти, встановлені раніше прийнятим рішен-
ням, що набрало законної сили) при частковій 
зміні складу осіб, які брали участь у раніше 
розглянутій справі, може виникнути невза-
ємна преюдиція, коли одні особи, які беруть 
участь у розгляді справи, можуть оспорювати 
раніше встановлені факти та правовідносини, 
а інші – ні [5, c. 55].

8. За суб’єктом створення преюдиції: судо-
ва, адміністративна, нотаріальна, експертна. 

Більшість правознавців вбачають появу та 
реалізацію феномену преюдиції лише в рам-
ках судового процесу, ґрунтуючи позицію 
на тому, що за законодавством тільки судові 
рішення, які набрали законної сили, мають 
преюдиціальне значення, помилково ототож-
нюючи його з обов’язковістю. Як зазначалося 
раніше, таке сприйняття значно звужує суть 
преюдиції та залишає поза увагою інші рішен-
ня компетентних органів, які враховуються 
під час вирішення правових питань, не маю-
чи при цьому обов’язкової сили для суду, або 
застосовуються у процесах інших відомств 
та можуть мати для них обов’язковий харак-
тер. Прикладом останньої тези можна назва-
ти рішення Комісії Рад народних депутатів з 
питань поновлення прав реабілітованих для 
призначення підвищення пенсії органами 
Пенсійного фонду України особі, яка визна-
на цим рішенням реабілітованою або є членом 
сім’ї реабілітованого тощо.

Цей приклад можна вважати адміністра-
тивною преюдицією, оскільки адміністра-
тивні органи своїм рішенням встановлюють 
юридичний факт, який виступає необхідною 
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умовою для вирішення питання щодо призна-
чення грошових компенсацій при зверненні 
відповідної особи до іншого відомства, при 
цьому встановлені фактичні обставини не під-
даються сумнівам та не перевіряються. 

Іншим прикладом несудової преюдиції ви-
ступає нотаріальна преюдиція. За законодав-
ством, розглядаючи справи про спадкування, 
суди повноважні винести ухвалу про запит у но-
таріальної контори інформації стосовно відомос-
тей щодо осіб, які прийняли спадщину, отримали 
свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про 
право на частку в спільному майні подружжя 
тощо. Відповіді на запит нотаріус формує у до-
відку, яка містить факти, що мають значення для 
вирішення конкретної справи за зверненням тієї 
ж особи, справа якої раніше розглядалася відпо-
відним нотаріусом, визнаються без додаткової 
перевірки, мають доказове значення, тому мо-
жуть називатися преюдиціальними.

Подібне значення мають висновки експер-
тів у розгляді питань, що за своїм характером 
належать до сфери спеціальних знань та не 
можуть вирішуватися без залучення спеціа-
лістів відповідного профілю.

Висновки

Аналіз різних точок зору щодо класифіка-
ції преюдиції доводить, що будь-яке групуван-
ня є умовним. Одну й ту саму преюдицію мож-
на розглядати з різних позицій, залежно від 
заданих критеріїв розмежування. Практична і 
теоретична значущість класифікації преюдиції 
проявляється в можливості виокремлення пев-
них проявів цього інституту, які мають відмін-
ний порядок застосування в процесі розгляду 
юридичної справи, що не тільки допомагає 
всебічно дослідити цей феномен, а й впливає 
на його правильне розуміння та реалізацію. 
Отже, преюдиції можна класифікувати: 1) за 
масштабом застосування у правовому просто-
рі: загальноправові, міжгалузеві та галузеві; 
 2) залежно від субординації в правовому регу-
люванні: матеріально-правова та процесуаль-
но-правова; 3) за характером зв’язку з іншими 
справами: пряма преюдиція та зворотна (ре-
версивна); 4) залежно від законодавчого закрі-
плення: абсолютна та умовна; 5) за юридични-

ми наслідками: імперативна та консультативна 
(рекомендаційна) преюдиція; 6) залежно від 
предмета правового регулювання: правова пре-
юдиція та казуальна преюдиція; 7) залежно від 
можливості учасників процесу оспорювати 
преюдицію: взаємна і невзаємна преюдиція;  
8) за суб’єктом створення преюдиції: судова, 
адміністративна, нотаріальна, експертна.
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В статье представлена классификация видов преюдиции как инструмент определения сути фе-
номена преюдиции. Рассматриваются проявления преюдиции, которые не были охвачены предыду-
щими исследованиями. Также характеризуется место каждого вида преюдиции в системе правового 
регулирования.
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The article presents the classification of collateral estoppel as a tool for determining the essence of the collateral 
estoppel phenomenon. It deals with the features of collateral estoppel, which were not covered by previous studies. 
The place оf each type of collateral estoppel in the legal regulation system is also characterized in the article.

Key words: collateral estoppel, classification, types of collateral estoppel, legal regulation system.



138

7/2016
К Р И М І Н А Л Ь Н Е  П Р А В О

УДК 343.2

Зінаїда Кукіна,
канд. юрид. наук,
здобувач наукового ступеню доктора юридичних наук
кафедри кримінального і адміністративного права
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
КОРПОРАТИВНОГО ЗЛОЧИНУ

Досліджуються особливості суб’єктів корпоративних злочинів. Суб’єктами корпоративних зло-
чинів виступають юридична особа, відокремлена від фізичних осіб (менеджменту), які управляють її 
діяльністю, або фізична особа, яка виступає від імені юридичної. У статті розглядаються особливос-
ті юридичної особи як суб’єкту злочину в розрізі кримінальної відповідальності.

Ключові слова: корпоративний злочин, кримінальна відповідальність юридичної особи, юри-
дична особа, суб’єкт злочину.

 З. Кукіна, 2016

За даними Асоціації сертифікованих екс-
пертів із внутрішньофірмового шахрайства в 
США середньостатистична компанія втрачає 
за рахунок неправомірних дій співробітників 
близько 6 % доходу. Кримінальна відпові-
дальність юридичних осіб настає внаслідок 
скоєння корпоративного злочину. У резуль-
таті опитування найбільших компаній світу 
в 50 країнах, проведеного компанією Price 
water house Coopers, з’ясувалося, що в се-
редньому через зловживання співробітників 
вони втрачають близько 2 млн. дол. США 
на рік. За результатами дослідження 50 % 
великих компаній (із кількістю працівників 
понад 1000 осіб) постраждали від корпора-
тивних злочинів. 

В останні десятиліття корпоративні від-
носини зазнали значних змін. Якщо раніше 
відповідні відносини складалися між двома 
контрагентами, наприклад продавцем і по-
купцем в районній крамниці, то зараз ланцюг 
корпоративних відносин став набагато до-
вший. Люди стали залежні від великих бю-
рократичних структур, ними маніпулюють 
представники компаній та посадові особи, 
з якими у покупців вже не має того особис-
того зв’язку та довіри, як це було раніше. У 
зв’язку із цим коло потенційних можливос-
тей для зловживань значно розширилось. 
Нині можна говорити про те, що потенційне 
порушення закону може виникнути в чоти-
рьох видах відносин: 

Співробітники великих корпорацій мо-
жуть порушувати закон, використовуючи 
своє посадове становище у власних інтер-
есах, надаючи певні послуги за відповідну 
винагороду у вигляді хабара, матеріальної 

подяки за виконані послуги та інших видів 
«сприяння» вирішенню справи. Наприклад, 
працівник страхової компанії може надати 
позитивну оцінку страховому випадку за по-
ловину страхової суми при її виплаті клієнту. 

У великих та складних за свою структурою 
корпораціях співробітники можуть непомітно 
використовувати своє посадове становище та 
відповідні зобов’язання з метою отримання 
власної користі. Так відбувається, наприклад, 
у разі привласнення майна корпорації. 

Рівень довіри у відносинах з контр-
агентом – корпорацією – набагато ніжчий 
за такий рівень у відносинах з контраген-
том – приватним підприємцем чи фізичною 
особою. Якщо певна махінація у стосунках 
з одноосібним продавцем не може мати міс-
це без його відома, то таке правопорушення 
може залишитися не поміченим у рамках 
стосунків із корпорацією. Ситуація, коли для 
великої компанії мізерна втрата не відіграє 
жодної ролі, є досить звабливою для її спів-
робітників [1].

Відсутність особистого зв’язку між 
продавцем і покупцем розширила коло 
можливостей для професійних зловживань. 
Великі юридичні компанії, фармацевтичні 
мережі, організації медичного забезпечен-
ня тощо створюють широкі можливості для 
своїх співробітників зловживати своєю по-
садою у вигляді медичного шахрайства, про-
типравного використання юристами та бро-
керами коштів клієнтів, підміни товару та 
ін. Такі злочини належать до професійних –  
одного з видів білокомірцевого злочину, за 
яку відповідальність несуть фізичні особи – 
порушники закону. 
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Як і будь-який інші види злочинів, од-
ним з елементів складу злочину є суб’єкт. 
Водночас, суб’єкти корпоративних злочинів 
є дещо особливими. Суб’єктами корпоратив-
них злочинів виступають, юридична особа, 
відокремлена від фізичних осіб (менеджмен-
ту), які управляють її діяльністю, або фізич-
на особа, яка виступає від імені юридичної. 
Водночас, суб’єкти корпоративних злочинів 
є дещо особливими.

Якщо з фізичними особами все зрозу-
міло, то юридичні особи, як суб’єкти кри-
мінальної відповідальності за корпоратив-
ні злочини потребують особливої уваги. 
Ідеї про те, що корпорації не можуть бути 
суб’єктами кримінального права через від-
сутність у них справжньої юридичної волі 
вже давно застаріли. Сьогодні у компаній є 
правосуб’єктність володіти майном та това-
рами від власного імені, а не від імені її пред-
ставників, а також користуватися власними 
правами та виконувати відповідні обов’язки. 
Так само як і фізичні особи, компанії є пра-
воздатними особамита можуть виражати 
моральні судження [1]. Крім того, корпора-
ціям притаманний етос, який надає їм уні-
кального характеру та відрізняє від осіб, які 
управляють або працюють в корпорації [2]. 
Верховний суд США виніс рішення в якому 
зазначив, що корпорації мають право вира-
жати окрему незалежну думку та моральні 
судження, а їхнє право на свободу слова не 
може бути обмежено без належного для цьо-
го державного інтересу [3].

Як тільки в теорії та на практиці юридич-
них осіб визнали суб’єктами кримінального 
права, виникло питання, чи всі юридичні 
особи можуть нести кримінальну відпові-
дальність. Деякі автори вважають, що засто-
сування виключень можу призвести до дис-
кримінації та порушення принципу рівності. 
На нашу думку, таке твердження є дещо 
безпідставним, адже виключення щодо при-
тягнення до кримінальної відповідальності 
фізичних осіб існують. Отже, якщо пред-
ставники державних владних органів мають 
імунітет від кримінальної відповідальнос-
ті, то чому відповідні державні установи не 
повинні користуватися відповідним захис-
том. В той же час для уникнення плутани-
ни юридичні особи, які не мають чинного 
юридичного статусу, перебувають в процесі 
банкрутства, злиття або поглинання по-
винні нести кримінальну відповідальність 
тільки після остаточного визначення їхньої 
правосуб’єктності [4] .

В різних юрисдикціях коло корпоратив-
них утворень, які можуть бути суб’єктами 
відповідальності має певні особливості. В де-
яких державах закон вказує лише на ті ком-

панії, які можуть нести корпоративну відпо-
відальність тільки за певних умов. В інших 
юрисдикціях закон визначає конкретні види 
юридичних осіб, які можуть бути суб’єктами 
злочину. В третіх країнах існує змішаний 
підхід до визначення кола таких суб’єктів. 

Законодавці зарубіжних країн називають 
юридичних осіб по-різному – корпорація, 
компанія, об’єднання, організація, підприєм-
ство, асоціація, спілка, товариство, установа 
і т.д.), – але в основному застосовують кри-
мінальні норми як до комерційних, так і до 
некомерційних юридичних осіб. 

У Франції законодавці використали сво-
боду утворення асоціацій, коли вирішували, 
чи можуть некомерційні юридичні особи 
притягатися до кримінальної відповідаль-
ності. Було вирішено, що некомерційний 
характер не повинен звільняти компанію від 
відповідальності, якщо вона вчинила злочин, 
адже це буде порушенням принципу рівно-
сті та права на вільне створення будь-яких 
організацій [5]. Таким чином будь-яка при-
буткова чи неприбуткова юридична особа 
може бути відповідальною за скоєння злочи-
ну відповідно до кримінального права Фран-
ції. Отже асоціації, фонди, партії, синдикати/
спілки несуть кримінальну відповідальність, 
адже вони є власниками майна (фінансів), 
яке може бути використане в протизаконних 
цілях або вони можуть використати інфор-
мацію, отриману від їхніх членів з метою по-
рушення закону [6].

В Англії відповідно до Закону про ін-
терпретацію 1978 р. (Interpretation Act) 
суб’єктами кримінальної відповідальності 
виступають корпорації, якщо інше не перед-
бачено законом. Особливий режим мають 
англійські синдикати. В 1871 р. синдикати 
не отримали статусу пасивного суб’єкту зло-
чину (жертви), а підставами для подання по-
зову проти них були фактично підстави для 
подання відповідних позовів проти їхніх до-
вірених осіб. В 1901 р. англійський суд вирі-
шив, що синдикати можуть бути суб’єктами 
кримінальної відповідальності. На думку 
суду, якщо закон визнає право синдикатів 
володіти майном та здійснювати дифамацію, 
тоді такі юридичні особи повинні нести кри-
мінальну відповідальність за свої правопору-
шення [7]. Через масштабну хвилю протестів 
англійський парламент в 1906 р. змушений 
був надати синдикатам імунітет від кримі-
нальної відповідальності. На сьогодні вони 
так і залишаються приватними юридичними 
особами6 які не несуть кримінальної відпо-
відальності [6] .

На відміну від Англії законодавці США в 
1922 р. вирішили, що професійні спілки мо-
жуть нести кримінальну відповідальність. В 
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справі United Mine Workers v. Coronado Coal 
Верховний суд США вирішив, що профсюзи 
можуть порушувати кримінальні закони в 
ході своєї діяльності, а отже повинні нести 
кримінальну відповідальність [8]. Суд по-
яснював своє рішення тим, що профспілки 
розпоряджаються великими сумами грошей 
та налічують сотні тисяч членів, а отже вони 
мають достатньо ресурсів для потенційного 
скоєння злочинів та повинні бути суб’єктами 
кримінальної відповідальності. Крім того, 
жертви таких правопорушень не мають змо-
ги подавати позови проти кожного члену 
профспілки окремо з метою відшкодування 
нанесеної шкоди. 

Більшість юрисдикцій звільняють від 
кримінальної відповідальності державні 
установи. Відповідно до ст. 121-2 Криміналь-
ного кодексу Франції всі юридичні особи, за 
виключенням держави, несуть кримінальну 
відповідальність [5]. Франція поширює таке 
виключення на деякі територіальні спільно-
ти під час виконання ними державних функ-
цій, які не можуть бути делегованими при-
ватним юридичним особам. 

 В країнах загального права існує прави-
ло згідно з яким «Король не може зробити 
нічого поганого». В Англії держава, уряд та 
міністерства не є суб’єктами кримінальної 
відповідальності за злочини відповідно до 
загального права. Тим не менш, закони мо-
жуть визнавати Корону відповідальною за 
інші злочини [9]. В США Модельний кри-
мінальний кодекс звільняє від кримінальної 
відповідальності юридичних осіб, створених 
урядовими органами для виконання завдань 
уряду. 

Питання щодо визнання юридичних 
осіб без визначеного юридичного статусу 
суб’єктами кримінальної відповідальності 
вирішується по-різному в різних юрисдик-
ціях. Французький кримінальний кодекс не 
визнає здатності юридичних осіб без пра-
вового статусу нести кримінальну відпові-
дальність. В країнах загального права неза-
реєстровані або неінкорпоровані юридичні 
особи несуть кримінальну відповідальність 
так само як і юридичні особи з визначеним 
правовим статусом (зареєстровані та інкор-
поровані). Таким чином, в Англії концепція 
юридичної особи відносить до таких асоці-
ації. [10] В США відповідно до загального 
правила якщо законом затвердженим Кон-
гресом не передбачено інше, то товариства 
(partner ships) або спільні підприємства не 
несуть кримінальну відповідальність, тому 
що у них немає окремої від їхніх учасників 
правосуб’єктності [11] .

В той же час відповідно до федерального 
законодавства, концепція “особи” включає 

товариства та інші сході види юридичних 
осіб [12]. В Федеральних директивах з при-
значення покарання США міститься список 
організацій, які підпадаю під відповідне ре-
гулювання. Організацією визнається «будь-
яка особа, яка не є фізичною». Визначення 
поширюється на корпорації, товариства, асо-
ціації, акціонерні товариства, спілки, трасти, 
пенсійні фонди, організації без створення 
юридичної особи, урядові і політичні підроз-
діли та неприбуткові організації [13].

З іншого боку, корпорації та товариства, 
які проходять процедура визнання непла-
тоспроможності та трансформацій (злиття, 
поглинання) несуть кримінальну відпові-
дальність у більшості юридсикцій. У Фран-
ції відповідні накладені штрафи можуть 
бути сплачені до закінчення процедури лік-
відації корпорації [5]. В США діє таке саме 
правило. Якщо корпорація проходить крізь 
процедуру злиття іншою, відповідальність 
перейде до новостворених компанії, яка буде 
нести відповідальність [14]. Суди визнали, 
що корпорації в процесі банкрутства можуть 
бути визнані відповідальними, адже корпо-
рації продовжують існувати з метою спла-
ти боргів, задоволення вимог та виконання 
зобов’язань [15].

В Німеччині корпорації та інші право- 
суб’єктні юридичні особи є автономними 
суб’єктами права та користуються такими 
самими правами як і фізичні особи [16]. Від-
повідальність корпорацій, підприємств, під-
приємців, асоціацій та інших юридичних осіб 
визнається відповідно до адміністративного 
права. Водночас юридичні особи публічного 
права і місцеві спільноти можуть нести від-
повідальність згідно з адміністративно-кри-
мінальним правом [16].

Порівнюючи різні підходи країн до ви-
значення суб’єктів кримінальної відпові-
дальності юридичних осіб найбільш вдалою 
здається американська. В США закон про-
понує найбільш чіткий та широкий список 
юридичних осіб, які несуть кримінальну від-
повідальність, що сприяє економії часу та ко-
штів на розгляд відповідних суперечностей в 
судах під час визначення правосуб’єктності 
тієї чи іншої компанії. Водночас до таких 
юридичних осіб додаються такі, які прохо-
дять процес трансформації, але не звільня-
ються від відповідальність за скоєні злочини 
тільки через технічні перешкоди.

Європейські системи більш обмежуваль-
ні, через що менш ефективні. Законодавство 
не надає вичерпного списку юридичних осіб, 
які можуть бути суб’єктами відповідальності. 
Крім того правило не визнавати відповідаль-
ність компаній в процесі трансформації по-
рушує принципи рівності та справедливості.
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З суб’єктом злочину тісно пов’язані види 
корпоративної відповідальності. Її можна 
розділити на два види – об’єктивну відпові-
дальність (strict liability) та субститутивну 
відповідальність (vicarious liability) – однієї 
особи за дії іншої. В першому випадку від-
повідач повинен безпосередбно здійснювати 
злочинні дії. В той же час вимога щодо на-
явності у такого відповідача безпосередньої 
вини (mens rea) – відсутня. В другому ви-
падку, закон не вимагає прямої участі відпо-
відача в злочинному діянні, як підставу для 
притягнення до відповідальності, натомість 
накладає на нього відповідальність за дії чи 
бездіяльність інших осіб. Крім того, працеда-
вець несе відповідальність за дії своїх праців-
ників, навіть коли вони здійснили злочин за 
необережністю.

За загальним правилом в теорії кримі-
нального права субститутивна відповідаль-
ність не визнається. Кримінальна відпо-
відальність настає тільки тоді, коли наявні 
обидві складові злочину – злочинне діяння 
(actus reus) та вина (mens rea), а особа може 
бути притягнута до відповідальності тільки 
тоді, коли вона є відповідальною за настан-
ня обох елементів – злочинної дії та вини в 
її настанні. Таким чином, відповідальність 
управління компанії за злочинні дії своїх 
працівників є скоріше виключенням із пра-
вил кримінальної відповідальності.

 В англійському праві таке виключення 
виникає, коли під actus reus маються на ува-
зі як фізичні дії працівника (який здійснює 
злочин), так і юридичні дії працедавця. На-
приклад, дії водія є прикладом виключно фі-
зичної діяльності, яку він здійснює за кермом 
свого автомобілю. Але, коли касир в крам-
ниці приймає гроші як сплату за товари –  
це тільки фізичний вияв процесу продажу. 
Для того, щоб товари були продані, власник 
крамниці повинен надати юридичного зміс-
ту процедурі продажу, у вигляді отримання 
певних ліцензий (дозволів). Таким чином, 
власник продає товари в той час, як касир 
бере за них гроші. Так само тільки власник 
певних прав може дозволити хз викорис-
товувати (передати ліцензію), щоб така дія 
мала юридичну силу. Таким чином, працеда-
вець також повинен нести відповідальність 
в разі скоєння злочину в межах його компа-
нії. Отже субститутивна відповідальность, 
як виключення, найчастіше застосовується 
в сфері корпоративних правопорушень, де 
власники/менеджмент компанії часто розді-
ляють вину за злочин, скоєний діями своїх 
підлеглих.

В Сполучених Штатах субститутивна 
відповідальність застосовується до злочи-
нів, скоєних без злочинного умислу, а та-

кож не викликаючих покарання у вигляді 
ув’язнення. Це пов’язано з тим, що публічний 
інтерес переважає приватний, а субститутив-
на відповідальність застосовується для того, 
щоб стимулювати працедавців краще слідку-
вати за своїми працівниками та застосовува-
ти до них більш суворі правила для уникнен-
ня шкідливих наслідків як для компанії, так 
і для оточуючого середовища. Наприклад, у 
справі Commonwealth v. Koczwara відповіда-
чем виступав ліцензований власник ресто-
рану, який звинувачувався в продажі алко-
гольних напоїв неповнолітнім особам [17]. 
Суди в основному накладають кримінальну 
відповідальність на працедавців (власників) 
за злочинну поведінку їхніх підлеглих навіть 
якщо перші не знали про такі дії останніх та 
відповідно не мають вини в такому злочині. 
Виключенням з цього правила була справа 
State v. Guminga в якій власника бару, в яко-
му офіціантка подавала алкогольні напої не-
повнолітнім особам було звільнено від кри-
мінальної відповідальності та присуджено 
лише цивільний штраф [18].

Можна зробити висновок, що cуб’єкт 
корпоративного злочину– юридична особа –  
має певні особливості поряд із фізичною осо-
бою, яка раніше вважалися єдиним можли-
вим варіантом з точки зору кримінального 
злочину. Незважаючи на широке застосуван-
ня інституту корпоративної кримінальної 
відповідальності в багатьох юрисдикціях, не 
всі теоретики та практики визнають юри-
дичну особу здатною скоїти злочин та нести 
відповідальність. Тим не менше, практика 
доводить, що кримінальна відповідальність 
юридичної особи за скоєний нею злочин є 
набагато ефективнішою, ніж покарання одні-
єї фізичної особи, яка має стосунок до такого 
корпоративного злочину.
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Исследуются особенности субъектов корпоративных преступлений. Субъектами корпоратив-
ных преступлений являются юридические лица, отделенные от физических лиц (менеджмента), 
которые управляют деятельностью компании, или физическое лицо, выступающее от имени юри-
дического. В статье рассматриваются особенности юридического лица как субъекта преступления 
в разрезе уголовной ответственности.

Ключевые слова: корпоративный преступление, уголовная ответственность юридического 
лица, юридическое лицо, субъект преступления.

We research the features of subjects of corporate crimes. Corporate criminals is a legal entity , which is 
separate from its individuals (management, employees, representatives) that govern its activities, or an indi-
vidual acting on behalf of. The article deals with the peculiarities of the legal person as the perpetrator in the 
context of criminal liability.

Key words: corporate crime, corporate criminal liability, legal entity, perpetrator.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ АДВОКАТА 
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОБШУКУ

Досліджено спірні питання участі адвоката під час проведення обшуку. Проаналізовано право-
застосовну практику та з’ясовано недоліки правового регулювання, що потребують усунення з ме-
тою забезпечення конституційного права людини на недоторканність житла чи іншого володіння у 
сфері кримінального судочинства.

Ключові слова: адвокат, обшук, житло чи інше володіння особи, право на недоторканність жит-
ла чи іншого володіння особи, правова допомога.

Право на недоторканність житла чи іншо-
го володіння особи є конституційним правом 
людини, забезпечення якого гарантується у 
всіх сферах суспільного життя. Особливого 
значення забезпечення цього права набуває у 
царині кримінального судочинства як такій, 
що передбачає можливість його істотного об-
меження з метою вирішення завдань кримі-
нального провадження.

З огляду на важливість проблеми забез-
печення цього права під час кримінально-
го провадження, вона була предметом на-
укових досліджень різних поколінь вчених. 
Так, у радянський період нею займались 
В.П. Бож’єв, Е.А. Вологіна, Л.А. Григорян, 
Я.О. Мотовіловкер, І.І. Петрухін, Ф.М. Ру-
дінський, С.А. Шейфер та інші науковці. На 
сучасному етапі ця проблема досліджується 
у роботах Ю.П. Аленіна, О.В. Білоуса, В.І. Га- 
лагана, О.І. Галагана, Ю.М. Грошевого, І.В. Гло- 
вюк, О.М. Дроздова, С.Ю. Ільченка, Л.М. Ло- 
бойка, О.В. Капліної, В.О. Коновалової,  
І.Ф. Літвінової, В.Т. Маляренка, В. Назарова, 
М.А. Погорецького, Л.Д. Удалової, В.Ю. Ше- 
пітька, О.Г. Шило та інших українських  
учених.

Постановка проблеми. Утім, незважаю-
чи на традиційну увагу до цієї проблематики, 
правозастосовна практика свідчить про те, 
що правове регулювання порядку проведен-
ня слідчих (розшукових) дій, які пов’язані 
з обмеженням вказаного права, не є доско-
налим, а у механізмі захисту прав особи під 
час їх проведення лишаються сегменти, що 
потребують змін та доповнень. Свідченням 
цього є чисельні рішення Європейського 
Суду з прав людини щодо дотримання стат-

ті 8 Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод (зокрема, «Ратушна 
проти України», «Поліщук проти України», 
«Васильчук проти України», «Головань про-
ти України» тощо).

Мета статті. Автор ставить за мету дослі-
дити спірні питання участі адвоката під час 
проведення обшуку житла чи іншого воло-
діння особи. За результатами досліджен-
ня сформулювати висновки та вказати на 
недоліки правового регулювання, що по-
требують усунення з метою забезпечення 
конституційного права людини на недо-
торканність житла чи іншого володіння у 
сфері кримінального судочинства.

Основний матеріал дослідження. Згід-
но зі ст. 13 КПК України недоторканність 
житла чи іншого володіння особи становить 
нормативний зміст загальної засади кримі-
нального провадження, відповідно до якої 
не допускається проникнення до житла чи 
до іншого володіння особи, проведення в 
них огляду чи обшуку інакше, як за вмоти-
вованим судовим рішенням, крім випадків, 
передбачених КПК.

Виходячи із цього, можна дійти висновку 
про те, що це право не є абсолютним і за на-
явності передбачених законом підстав воно 
може бути обмежено шляхом проведення 
вказаних слідчих (розшукових) дій.

Проте необхідно відзначити, що недотор-
канність житла чи іншого володіння особи, а 
отже, і право на прайвесі можуть бути обме-
жені під час кримінального провадження не 
тільки шляхом проведення огляду чи обшу-
ку, а й під час проведення негласних слідчих 
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(розшукових) дій, зокрема тих, що пов’язані 
із втручанням у приватне спілкування, а та-
кож під час проведення слідчого експеримен-
ту. Це, видається, потребує врахування зако-
нодавцем у процесі формулювання правових 
конструкцій, що закріплюють нормативний 
зміст вказаної засади кримінального прова-
дження.

З огляду на природний характер права на 
недоторканність житла чи іншого володіння 
особи, важливого значення в механізмі його 
забезпечення набувають юридичні гарантії, 
що мінімізують можливість безпідставного 
втручання з боку осіб, які здійснюють кри-
мінальне провадження, порушення передба-
ченого законом порядку проведення слідчих 
(розшукових) та негласних слідчих (розшу-
кових) дій. Однією з таких гарантій є участь 
адвоката під час проведення в житлі чи іншо-
му володінні особи слідчої (розшукової) дії, 
зокрема обшуку.

Необхідно зазначити, що під час прове-
дення обшуку істотного обмеження зазна-
ють права та законні інтереси всіх осіб, які 
проживають або перебувають у приміщенні, 
що виступає об’єктом обшуку, навіть якщо 
ці особи не мають жодного стосунку до кри-
мінального правопорушення, у зв’язку із до-
судовим розслідуванням якого проводиться 
слідча (розшукова) дія. Дуже часто обшук 
проводиться на початку досудового розслі-
дування, а тому й особи, у житлі чи іншому 
володінні яких здійснюється ця процесуаль-
на дія, можуть не мати у кримінальному про-
вадженні чітко визначеного процесуального 
статусу. Однак не викликає жодних сумнівів 
необхідність отримання цими особами ква-
ліфікованої юридичної допомоги саме під 
час проведення цієї слідчої (розшукової) дії, 
оскільки, як зазначалося, вона пов’язана з іс-
тотним втручанням у сферу прав людини, а, 
крім того, чинний КПК України не передба-
чає можливості оскарження її ходу і резуль-
татів до слідчого судді (в порядку оператив-
ного судового контролю), а тому і вирішення 
всіх спірних питань, що пов’язані з дотри-
манням передбаченого законом порядку про-
ведення обшуку, відтерміновується до про-
ведення провадження у суді першої інстанції.

Як свідчить правозастосовна практика, 
достатньо поширеними є випадки відмови 
слідчими, прокурорами у допуску адвоката 
до участі у проведенні обшуку. Хоча у розпо-
рядженні виконуючого обов’язки генераль-
ного прокурора України Юрія Севрука від 
22.02.2016 зазначалось, що вивчення відпо-
відних матеріалів із цього питання засвідчи-
ло, що ці факти є поодинокими. Тим більше, 
що КПК України не містить прямої норми 
про допуск адвоката в будь-якому випадку 

надання правової допомоги до участі у про-
веденні процесуальних дій під час досудово-
го розслідування [7].

У зв’язку із цим надзвичайно актуальним 
видається питання допуску адвоката до учас-
ті у проведенні обшуку. Його, на нашу думку, 
необхідно розглянути у двох аспектах. Пер-
ший – якщо йдеться про допуск адвоката-за-
хисника підозрюваного, другий – стосовно ад-
воката, який надає правову допомогу своєму 
клієнтові, який не має процесуального стату-
су в даному кримінальному провадженні.

У першому із вказаних випадків слід керу-
ватися правилами, передбаченими ч. 5 ст. 46  
та ч. 1 ст. 236 КПК України. Згідно із цими 
положеннями захисник має право брати 
участь у проведенні допиту та інших проце-
суальних дій, що проводяться за участю під-
озрюваного; до участі в проведенні обшуку 
може бути запрошений потерпілий, підозрю-
ваний, захисник, представник та інші учас-
ники кримінального провадження. Тлума-
чення вказаних законодавчих положень у їх 
системному зв’язку дозволяє дійти висновку 
про те, що слідчий має право запросити до 
участі в обшуку підозрюваного та його захис-
ника; якщо ж обшук проводиться у житлі чи 
іншому володінні підозрюваного, захисник 
у силу вищевказаного його процесуального 
права може безперешкодно брати участь у 
проведенні цієї слідчої (розшукової) дії.

Більш складна ситуація виникає у разі, 
коли особа, у житлі чи іншому володінні якої 
проводиться обшук, не має чіткого проце-
суального статусу в даному кримінальному 
провадженні. У такому разі зазначені поло-
ження КПК України не можуть застосову-
ватися. Для правильного вирішення цього 
питання слід виходити із конституційного 
права людини на надання правової допомоги 
(стаття 59 Основного закону), яке, як вида-
ється, не може бути обмежено у зв’язку з від-
сутністю спеціальної правової норми, спря-
мованої на забезпечення його реалізації.

Відмова слідчого, прокурора у допуску 
адвоката до участі в обшуку обмежує кон-
ституційне право особи на правову допомогу 
й у такий спосіб позбавляє її гарантії забез-
печення іншого конституційного права – на 
недоторканність житла чи іншого володіння 
особи, оскільки найчастіше оцінити відпо-
відність дій слідчого, прокурора, працівників 
оперативних підрозділів, що надають допо-
могу слідчому у проведенні цієї процесуаль-
ної дії, вимогам закону стосовно підстав та 
порядку проведення обшуку особа має мож-
ливість виключно за умови надання їй квалі-
фікованої правової допомоги. Саме тому пра-
во на правову допомогу за своєю правовою 
природою є правом-гарантією, що забезпе-
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чує реалізацію інших прав людини. Його ре-
алізація зумовлена рівнем розвитку суспіль-
ства, забезпеченням доступу до механізмів 
правової допомоги. Це дозволяє констату-
вати його виражений позитивний характер, 
оскільки воно передбачає здійснення певних 
позитивних дій щодо створення механізму 
реалізації права на правову допомогу в тому 
числі під час досудового розслідування. Тоб-
то позитивному праву на правову допомогу 
кореспондує позитивний обов’язок держави 
створити належні умови для його реалізації, 
забезпечити вільний доступ кожного до ме-
ханізмів правової допомоги.

З огляду на це вважаємо, що перешко-
джання участі адвоката в обшуку шляхом 
відмови у його допуску слід кваліфікувати як 
перешкоджання його професійній діяльності, 
що тягне передбачену законом юридичну від-
повідальність, а також перешкоджає реалізації 
конституційного права на правову допомогу.

Слід додати, що згідно з конституційною 
нормою та принципами кримінального про-
вадження навіть незапрошений, але такий, 
що фактично прибув, адвокат так само має 
право на доступ до клієнта в будь-якому разі 
як під час проведення обшуку, так і під час 
інших слідчих (процесуальних) дій – затри-
мання клієнта, допиту, пред’явлення особи 
чи речей для впізнання тощо (ст. 46, 208, 
224, 228, 229 КПК України) [1]. Адже нерід-
ко адвокати не можуть потрапити до місця 
проведення обшуку через недопущення їх не 
особою, яка здійснює обшук, а працівниками 
правоохоронних органів, котрі забезпечують 
охорону місця проведення слідчої дії. До речі, 
у подальшому поясненням не допуску може 
бути неможливість отримання відповідного 
дозволу слідчого, який був зайнятий прове-
денням слідчої дії [2]. До того ж дуже важли-
во, щоб адвокат не просто був присутній під 
час проведення слідчої дії, а саме брав участь 
у ній [3, ст. 10]. Тобто стосовно клієнта, який 
не має процесуального статусу в даному кри-
мінальному провадженні, адвокат міг надати 
правову допомогу, а стосовно підозрюваного –  
здійснити конституційну функцію захисту 
його прав, свобод та законних інтересів.

У юридичній літературі неодноразово 
висловлювались обґрунтовані думки про те, 
що вимога захисника про його участь у слід-
чій дії має бути для слідчого обов’язковою  
[4, ст. 34], а відсутність повідомлення про 
проведення слідчої дії слід розглядати як іс-
тотне порушення права на захист [5, с. 6].

Також необхідно зазначити, що за пра-
вилами ч. 2 ст. 46 КПК України, якщо під-
озрюваний заперечує проти проведення 
процесуальної дії за відсутності захисника, 
проведення процесуальної дії відкладається 

або для її проведення залучається захисник 
у порядку, передбаченому ст. 53 КПК Укра-
їни. Цю норму загального характеру слід по-
ширювати і на порядок проведення обшуку, 
тобто якщо особа, у приміщенні якої здій-
снюється ця слідча дія, заперечує проти її 
проведення без захисника, то слідчий невід-
кладно має вжити заходів для його залучення. 
У контексті розгляду цього питання дореч-
ним видається звернення до порівняльно- 
правового аналізу, що може підтвердити 
правильність вказаного підходу. Приміром, 
КПК Республіки Молдова містить окрему 
статтю (127) під назвою «Особи, які присут-
ні при проведенні обшуку чи виїмки предме-
тів та документів». Відповідно до неї, окрім 
спеціалістів, перекладачів та представників, 
мають право бути присутніми і захисники 
під час усіх дій органу кримінального роз-
слідування і робити із цього приводу за-
уваження та заяви, які заносяться до прото-
колу. Важливим є те, що якщо особа, у якої 
проводиться обшук, потребує присутності 
захисника, процесуальна дія призупиняєть-
ся до появи захисника, але не більше ніж на  
2 години. Але в разі необхідності, коли існує 
ризик втрати, псування чи знищення доказів 
або коли під загрозою стоїть безпека особи, 
у якої проводиться обшук, чи інших осіб, об-
шук продовжується із зазначенням причини 
цього в протоколі [8].

Аналогічний підхід має застосовуватися і 
до розгляду та розв’язання клопотання осо-
би, у якої проводиться обшук, про участь в 
обшуку її адвоката. Але слід враховувати той 
факт, що за наявності ухвали слідчого судді 
про проведення обшуку в житлі чи іншому 
володінні особи дії, які перешкоджають про-
веденню обшуку, з боку особи, у житлі чи 
іншому володінні якої проводиться обшук, 
слід визнати законними, якщо дана особа ви-
явить бажання реалізувати надане їй право 
на участь під час обшуку адвоката, а це право 
не буде реалізоване [6, ст.6]. Зрозуміло, що в 
цьому разі не йдеться про зловживання пра-
вом з боку підозрюваного.

На окрему увагу заслуговує те, що чин-
ним кримінальним процесуальним законо-
давством України не передбачено проце-
суальної можливості оскарження рішення 
слідчого, прокурора про недопущення ад-
воката до проведення обшуку, так само як і 
ходу та результатів цієї слідчої (розшукової) 
дії. Адже у ст. 303 КПК України («Рішення, 
дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, 
які можуть бути оскаржені під час досудово-
го розслідування, та право на оскарження») 
ці дії не передбачені [2].

Такий підхід законодавця до вирішен-
ня даного питання можна пояснити тим, що 
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обшук, як правило, є невідкладною слідчою 
(розшуковою) дією, а тому і застосування в 
цьому разі механізму оскарження дій слід-
чого, прокурора під час його проведення є 
недоцільним, оскільки суттєво ускладнить 
вказаний процесуальний порядок. Крім того, 
гарантією захисту прав і законних інтер-
есів особи, у житлі чи іншому володінні якої 
було проведено обшук, є передбачений КПК 
України порядок накладення арешту на тим-
часово вилучене майно. Згідно з ч. 5 ст. 171 
КПК України клопотання слідчого, проку-
рора про арешт тимчасово вилученого майна 
повинно бути подано не пізніше 48 годин піс-
ля вилучення майна, інакше майно має бути 
негайно повернуто особі, у якої воно було ви-
лучено. У разі тимчасового вилучення май-
на під час обшуку, огляду, здійснюваних на 
підставі ухвали слідчого судді, передбаченої 
статтею 235 КПК України, клопотання про 
арешт такого майна повинно бути подано 
слідчим, прокурором протягом наступного 
дня після вилучення майна, інакше майно 
має бути негайно повернуто особі, в якої його 
було вилучено.

Водночас необхідно зазначити, що вка-
заний процесуальний механізм є гарантією 
прав і законних інтересів особи, у житлі чи 
іншому володінні якої проводиться обшук, 
лише у тому разі, коли слідчий, прокурор 
звертаються до слідчого судді з клопотан-
ням про накладення арешту на тимчасово 
вилучене майно. За правилами статті 172 
КПК України клопотання про арешт майна 
розглядається слідчим суддею у змагальній 
процедурі; під час судового засідання влас-
ник майна може висловити свої зауваження 
стосовно дотримання слідчим, прокурором 
передбаченого законом порядку проведення 
обшуку. Якщо ж відповідне клопотання не 
подавалося до слідчого судді, то і процесу-
ального механізму захисту інтересів власни-
ка майна законом не передбачено (йдеться, 
наприклад, про випадки порушення слідчим, 
прокурором порядку проведення обшуку; 
пошкодження майна, яке не викликане необ-
хідністю тощо). У таких ситуаціях видається 
необхідним встановлення процедури опе-
ративного судового контролю, що створить 
умови для ефективного захисту конститу-
ційного права людини на недоторканність 
житла чи іншого володіння особи. Адже за-
стосування у цьому разі положення, що пе-
редбачене ч. 2 ст. 303 КПК України (а саме, 
скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність 
слідчого або прокурора не розглядаються 
під час досудового розслідування і можуть 
бути предметом розгляду під час підготов-
чого провадження у суді згідно з правилами 
статей 314-316 КПК України), не забезпечує 

права і законні інтереси особи, у житлі чи ін-
шому володінні якої проведено обшук, ефек-
тивним судовим захистом.

17 вересня 2015 року Консультативною 
радою при Генеральній прокуратурі Украї-
ни було прийнято рішення № 10-2015, яким 
було визнано такою, що не відповідає прин-
ципам розумності, добросовісності та спра-
ведливості, існуючу практику органів, які 
здійснюють досудове розслідування, щодо 
відмови у допуску до участі в проведенні об-
шуків (оглядів) адвокатів та/або законних 
представників осіб, які є власниками та/або 
фактичними володільцями обшукуваного 
житла (іншого володіння). У зв’язку із цим 
Консультативна рада й звернулася до Гене-
рального прокурора України з проханням 
видати відповідне методичне роз’яснення 
для нижчестоящих прокурорів.

У відповідь на вказане звернення 22 лю-
того 2016 року в.о. генерального прокурора 
України було підписано лист № 0416-36вих-
82окв-16, в якому керівникам регіональних 
прокуратур було доручено вжити заходів для 
недопущення фактів незаконної відмови ад-
вокатам брати участь у проведенні обшуків 
та інших слідчих дій. Вказане дає зрозумі-
ти, що відмова у допуску адвоката до участі 
в обшуку не є поодинокою і, по суті, набула 
ознаки системної проблеми, що потребує 
розв’язання [7].

Висновки

Підсумовуючи викладене, вважаємо за 
доцільне прямо передбачити в КПК України 
положення, яким надати право адвокату осо-
би, у житлі чи іншому володінні якої прово-
диться обшук, брати в ньому участь (таким 
положенням слід доповнити перелік осіб, 
які можуть брати участь при проведенні цієї 
слідчої (розшукової) дії, що міститься у ч. 1 
ст. 236 КПК України), а також оскаржувати 
в порядку судового контролю рішення слід-
чого, прокурора про відмову в допущенні ад-
воката до проведення обшуку, а також інших 
дій, що обмежують конституційні права лю-
дини. Це унеможливить незаконну практику 
відмови слідчими, прокурорами у допуску 
адвоката і стане важливим складником пра-
вового механізму забезпечення конституцій-
ного права кожного на недоторканність жит-
ла чи іншого володіння.

Великого значення у механізмі забез-
печення прав і законних інтересів особи, у 
житлі чи іншому володіння якої проводить-
ся обшук, мають також передбачені зако-
ном правила фіксації ходу і результатів цієї 
слідчої (розшукової) дії, адже це дає змогу 
у подальшому кримінальному провадженні 
(зокрема, під час судового розгляду) достат-
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ньо повно оцінити адекватність дій слідчого 
вимогам закону щодо підстав та порядку її 
проведення. За змістом ст. 236 КПК України 
під час проведення обшуку слідчий складає 
протокол та опис вилучених документів і 
тимчасово вилучених речей (за наявності), 
другий примірник яких вручається особі, у 
якої проведено обшук, а в разі її відсутності – 
повнолітньому членові її сім’ї або представ-
никові (ч. 9). Технічні засоби фіксації ходу 
цієї слідчої (розшукової) дії застосовуються 
за розсудом слідчого, про що свідчить зміст  
ч. 7 ст. 236 КПК України: при обшуку слідчий, 
прокурор має право проводити вимірюван-
ня, фотографування, звуко– чи відеозапис. 
У зв’язку із цим слід зазначити, що застосу-
вання безперервного відеозапису проведен-
ня цієї слідчої дії у багатьох випадках знімає 
низку спірних питань, що пов’язані з пору-
шенням слідчим або працівниками оператив-
них підрозділів, які надають йому допомогу 
у проведенні обшуку, передбаченого законом 
порядку та прав учасників даної слідчої дії. 
Також це є істотним складником формуван-
ня внутрішнього переконання суду щодо 
оцінки отриманих під час обшуку речей і до-
кументів як допустимих доказів, що можуть 
бути покладено до обґрунтування рішення 
суду в цьому кримінальному провадженні.

Тому вважаємо, що, з огляду на істотність 
обмеження конституційного права на недо-
торканність житла чи іншого володіння під 
час проведення обшуку, доцільно передбачи-
ти в КПК України правило про те, що під час 
проведення обшуку здійснюється безперерв-
ний відеозапис.
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Постановка проблеми. Чільне місце у 
забезпеченні прав і законних інтересів по-
терпілого належить слідчому як ключовому 
владному суб’єкту досудового розслідуван-
ня. Правильно відзначає Б. Я. Гаврилов, що 
«тільки слідчий здатний якісно здійснювати 
покладену на нього функцію із захисту прав 
і законних інтересів осіб, які потерпіли від 
злочину» [1, с. 31]. На цьому наголошують і 
35 відсотків опитаних нами слідчих органів 
внутрішніх справ. Пояснюється це тим, що 
найдієвіший засіб забезпечення прав і закон-
них інтересів потерпілого, що йменується 
розкриттям кримінального правопорушення, 
знаходиться в руках слідчого.

Стан дослідження. Окремі аспекти щодо 
забезпечення прав і законних інтересів зако-
нослухняної, опорної для держави частини 
суспільства – потерпілих у досудовій стадії 
кримінального провадження – досудовому 
розслідуванні – висвітлювались у наукових 
працях вітчизняних і зарубіжних авторів, 
зокрема Ю. П. Аленіна, В. Б. Андрусяка,  
В. П. Бож’єва, Ю. М. Грошевого, А. П. Голо-
віна, Ю. О. Гурджі, С. В. Давиденка, В. С. Зе-
ленецького, О. В. Капліної, Н. А. Колокова, 
М. В. Косюти, А. В. Лапкіна, О. М. Ларіна,  
Л. М. Лобойка, П. А. Лупинської, В. Т. Ма-
ляренка, І. Є. Марочкіна, В. П. Півненка,  
Т. І. Присяжнюк, М. І. Сірого, В. Т. Тертишни-
ка, О. В. Хімічевої, В. П. Шибіко, О. Г. Шило,  
М. Є. Шумила, В. П. Шумського та ін. Однак 
eсі ці праці (в основному окремі наукові стат-
ті) стосувалися лише особливостей правоза-
безпечувальної (правозахисної) діяльності з 
боку окремих владних суб’єктів досудового 
розслідування без урахування основних ха-
рактеристик eсього механізму забезпечення 
прав і законних інтересів потерпілого (фі-

зичної особи) у досудовій стадії криміналь-
ного провадження.

Мета статті. У контексті комплексного до-
слідження кримінального процесуального 
механізму забезпечення прав і законних 
інтересів потерпілого (фізичної особи) у 
досудовому розслідуванні, його структури 
та окремих функціональних аспектів ми з 
урахуванням вимог до обсягу публікації 
ставимо за мету проаналізувати та роз-
крити основні форми діяльності слідчого 
із забезпечення прав і законних інтересів 
потерпілого (фізичної особи), порушених 
учиненим щодо нього кримінальним пра-
вопорушенням.

Виклад основного матеріалу. Кожен по-
терпілий розуміє, що він не зможе відсто-
яти свої права і законні інтереси, порушені 
вчиненим щодо нього кримінальним право-
порушенням, якщо слідчий не розкриє це 
правопорушення, не встановить і не викриє 
особу, винувату у його вчиненні, не створить 
саму основу для забезпечення прав і закон-
них інтересів потерпілого на всіх стадіях 
кримінального провадження [2, c. 27]. На 
жаль, цей провідний засіб забезпечення прав 
і законних інтересів потерпілого не знайшов 
свого конкретного відображення в нормах 
КПК України 2012 року. Вітчизняний за-
конодавець обмежився лише визначенням 
цінностей, які охороняються і захищаються 
кримінальним процесом (ст. 2 КПК Украї-
ни), не вказавши при цьому, якими шляхами 
здійснюється така охорона, забезпечення. 

Ми вважаємо, що законодавець зобо- 
в’язаний був вказати на те, що забезпечення 
прав і законних інтересів потерпілого та ін-
ших учасників кримінального провадження 
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здійснюється шляхом розкриття криміналь-
них правопорушень, викриття та покарання 
осіб, які їх вчинили. Таке визначення було іс-
торично традиційним для української кримі-
нальної процесуальної науки і законодавчої 
практики (ст. 2 КПК України 1960 року). На-
томість законодавець із незрозумілих причин 
відніс слідчого до сторони обвинувачення 
(ст.ст. 36-41 КПК України), що створює сер-
йозну загрозу добросовісному, послідовному 
виконанню покладених на нього обов’язків, 
пов’язаних з виконанням кримінальної про-
цесуальної функції, що йменується досудо-
вим розслідуванням кримінальних правопо-
рушень (п. 17 ч.1 ст. 3, ст. 40 КПК України), 
та функції забезпечення прав і законних ін-
тересів потерпілого й інших учасників досу-
дової стадії кримінального провадження.

У незацікавленого у результатах кримі-
нальної справи матеріального дослідника, 
що діє як «kontra», так і «pro» з метою від-
творення «образу кримінального правопору-
шення», не може бути обвинувального ухилу, 
бо матеріали проведеного слідчим тяжкого 
матеріально-пошукового дослідження, скон-
центровані у спеціальному документацій-
ному угрупуванні під назвою «кримінальна 
справа», завжди носить не обвинувальний 
і не захисний, а суто констатаційний харак-
тер. Лише прокурор уповноважений надати 
цим матеріалам обвинувального характеру 
(за наявності в них відповідних доказів) –  
п.п. 13, 14 ч. 2 ст. 36 КПК України, але від 
цього функція досудового розслідування, що 
виконується слідчим, не втрачає свого істин-
ного призначення.

Виходячи з викладеного, законодавець 
України зобов’язаний був зосередити осо-
бливу увагу на розкритті слідчим криміналь-
ного правопорушення, а не віднесенні його 
до сторони обвинувачення, бо не розкриття 
правопорушення, або односторонність чи 
неповнота проведеного досудового розсліду-
вання не дають потерпілому права на оскар-
ження таких дій (бездіяльності) слідчого до 
слідчого судді (ст. 303 КПК України), що 
не узгоджується з положенням про встанов-
лення істини по справі (ст.ст. 91, 94 КПК 
України). Європейський суд з прав людини у 
своїх численних рішеннях (по справі Артіко 
(Artico) проти Італії; по справі Сондерс про-
ти Об’єднаного Королівства тощо) наголо-
шує на необхідності обов’язкового встанов-
лення істини по справі під час розслідування 
злочинів [3, c. 321]. Таким чином, швидким 
і повним розкриттям кримінального право-
порушення, всебічним і неупередженим до-
слідженням усіх його обставин слідчий за-
кладає не тільки доказовий фундамент для 
судового розгляду кримінальної справи по 

суті, а й основу для забезпечення прав і за-
конних інтересів потерпілого на всіх стадіях 
кримінального провадження.

Під розкриттям кримінального право-
порушення розуміється встановлення події 
цього правопорушення й осіб, які його вчи-
нили. Кримінальні правопорушення пови-
нні бути розкриті швидко і повно. Вимога 
швидкого розкриття кримінального право-
порушення означає, що строки початку до-
судового розслідування, встановлення події 
цього правопорушення та осіб, які його вчи-
нили, повинні максимально наближатися до 
моменту скоєння суспільно небезпечного ді-
яння. Швидкість розкриття кримінального 
правопорушення забезпечує не тільки своє-
часність встановлення особи правопорушни-
ка, а й своєчасність відновлення прав і закон-
них інтересів потерпілого та інших учасників 
досудового розслідування. Вимога повноти 
розкриття кримінального правопорушення 
означає, що всі суспільно небезпечні дії і епі-
зоди виявлені, всі співучасники встановлені; 
зібрані, досліджені і збережені всі докази. 
На практиці прийнято вважати кримінальне 
правопорушення розкритим, коли його роз-
слідування закінчене і прокурор звернувся 
до суду з обвинувальним актом, клопотан-
ням про звільнення особи від кримінальної 
відповідальності чи клопотанням про засто-
сування примусових заходів медичного або 
виховного характеру. Розкриття криміналь-
ного правопорушення та викриття слідчим 
винних – запорука ефективного забезпечен-
ня ним прав і законних інтересів потерпілого.

Крім того, слідчий зобов’язаний вста-
новити характер і розмір завданої потер-
пілому кримінальним правопорушенням 
шкоди і вжити передбачені законом заходи 
для своєчасного і повного її відшкодування  
(ст.ст. 91, 127, 170 КПК України). Перш за 
все він роз’яснює підозрюваному, обвинува-
ченому, а також фізичній чи юридичній особі, 
яка має право на відшкодування завданої по-
терпілому кримінальним правопорушенням 
шкоди, порядок відшкодування її (шкоди) 
у добровільному порядку. Власне, закріпив-
ши інститут добровільного відшкодуван-
ня потерпілому завданої йому криміналь-
ним правопорушенням шкоди (ч. 1, ст. 127  
КПК України), законодавець знову забув 
про необхідність його детальної регламента-
ції. Уявляється, що Главу 9 Розділу 1 КПК 
України необхідно доповнити статтею та-
кого змісту: «Стаття 127-1. Відшкодування 
(компенсація) шкоди потерпілому у добро-
вільному порядку:

1. За наявності достатніх відомостей 
про заподіяння потерпілому кримінальним 
правопорушенням певної шкоди слідчий, 
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прокурор і суд зобов’язані роз’яснити під-
озрюваному, обвинуваченому або фізичній 
чи юридичній особі, яка за законом несе ци-
вільну відповідальність за шкоду, завдану 
діяннями підозрюваного, обвинуваченого 
або неосудної особи, що вчинила суспільно 
небезпечне діяння, положення статей 45, 46, 
п. 2 ст. 66 Кримінального кодексу України та 
ч. 1 ст. 127 Кримінального процесуального 
кодексу України щодо значення добровіль-
ного відшкодування шкоди та порядку його 
здійснення.

2. Про свій намір відшкодувати потер-
пілому шкоду в добровільному порядку 
підозрюваний, обвинувачений або фізична 
чи юридична особа, яка за законом несе ци-
вільну відповідальність за шкоду, завдану ді-
яннями підозрюваного, обвинуваченого або 
неосудної особи, що вчинила суспільно не-
безпечне діяння, інформує владного суб’єкта 
кримінального процесу, у провадженні якого 
перебуває кримінальна справа, шляхом по-
дання відповідної заяви.

3. Долучивши заяву до кримінального 
провадження, слідчий, прокурор, суд вжи-
вають відповідних заходів із забезпечення 
добровільного відшкодування потерпілому 
завданої кримінальним правопорушенням 
шкоди.

4. Оригінали всіх документів, що засвід-
чують факт відшкодування потерпілому за-
вданої йому кримінальним правопорушен-
ням шкоди, додаються до протоколу про 
відшкодування шкоди у добровільному по-
рядку, а внесені на депозитний рахунок орга-
ну досудового розслідування чи суду кошти 
вручаються потерпілому під розписку»

Якщо відшкодувати завдану потерпілому 
шкоду в добровільному порядку не можливо, 
слідчий роз’яснює потерпілому його право 
на відшкодування цієї шкоди у примусовому 
порядку, шляхом пред’явлення цивільного 
позову у кримінальному провадженні до під-
озрюваного, обвинуваченого або до фізичної 
чи юридичної особи, яка в силу закону несе 
цивільну відповідальність за шкоду, завдану 
злочинним діянням підозрюваного, обви-
нуваченого чи неосудної особи, яка вчинила 
суспільно небезпечне діяння.

Після пред’явлення потерпілим цивіль-
ного позову слідчий роз’яснює йому права 
цивільного позивача, визначені ст.ст. 61, 
127-129 КПК України. Крім того, з метою 
забезпечення цивільного позову слідчий за 
погодженням із прокурором звертається до 
слідчого судді з письмовим клопотанням 
про накладення арешту на майно підозрю-
ваного, обвинуваченого або осіб, які в силу 
закону несуть цивільну відповідальність за 
шкоду, завдану діяннями підозрюваного, об-

винуваченого або неосудної особи, яка вчи-
нила суспільно небезпечне діяння. Вартість 
майна, що підлягає арешту з метою забезпе-
чення цивільного позову, повинна бути спів-
розмірною із розміром шкоди, завданої по-
терпілому кримінальним правопорушенням  
(ст.ст. 170-174 КПК України).

Арешт може бути накладено на рухоме і не-
рухоме майно, майнові права інтелектуальної 
власності, гроші у будь-якій валюті готівкою 
або у безготівковому вигляді, цінні папери, кор-
поративні права, які перебувають у власності 
підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в 
силу закону несуть цивільну відповідальність 
за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, об-
винуваченого або неосудної особи, яка чинила 
суспільно небезпечне діяння, і перебувають у 
нього або в інших фізичних чи юридичних осіб 
(ч. 3 ст. 170 КПК України).

Арешт може бути накладено на тимчасо-
во вилучене майно (ч. 5 ст. 171 КПК Укра-
їни). Необхідно зазначити, що слідчому на-
дано право вживати заходи для накладення 
арешту на майно не тільки у зв’язку із за-
явленням цивільного позову, а й із власної 
ініціативи за наявності підстав про забез-
печення можливого у майбутньому цивіль-
ного позову (п. 3 ч. 1 ст. 173 КПК України). 
Це суттєва гарантія забезпечення слідчим 
прав і законних інтересів потерпілого. Тим 
паче, що здебільшого інформація про завда-
ну потерпілому шкоду отримується слідчим 
уже під час надходження заяви про вчинене 
кримінальне правопорушення або на само-
му початку досудового розслідування, що 
дає йому змогу не допустити відчудження чи 
приховування зацікавленими особами май-
на, забезпечивши своєчасне накладання на 
нього арешту.

Визначальною є й роль слідчого у забез-
печенні прав і законних інтересів потерпі-
лого під час доказування обставин, що сто-
суються цивільного позову, пред’явленого 
останнім. І це насправді так, бо відповідно до 
вимог п. 3 ч 1. ст. 91 «вид і розмір шкоди, за-
вданої кримінальним правопорушенням», є 
обставинами, які підлягають обов’язковому 
доказуванню у кримінальному проваджен-
ні, тобто входить до предмету доказування 
по справі. Дослідження всієї сукупності об-
ставин, які необхідно доказати як необхідну 
умову належного вирішення цивільного по-
зову, покладається на слідчого, який прово-
дить розслідування вивченого кримінально-
го правопорушення [4, с. 9]. Разом із тим у 
чинному КПК України мінімальний перелік 
обставин, які слідчий зобов’язаний доказати 
щодо цивільного позову, продовжує зали-
шатися невизначеним, що ускладнює його 
діяльність на цьому важливому напрямі за-
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безпечення прав і законних інтересів потер-
пілого. Залишати вирішення даного питання 
на власний розсуд слідчого не доцільно.

Загальновідомо, що доказування слідчим 
цивільного позову здійснюється одночасно з 
доказуванням у кримінальному проваджен-
ні загалом, тож слідчий самостійно може й 
не визначитися з необхідною сукупністю 
обставин, що підлягають обов’язковому до-
казуванню щодо цивільного позову, а це 
обов’язково знизить рівень його правозабез-
печувальної (правозахисної) діяльності.

Серед непозовних способів забезпечення 
майнових прав потерпілого слідчий нерідко 
використовує повернення втраченого жерт-
вою кримінального правопорушення майна 
в натурі (вилученого під час проведення об-
шуку у підозрюваного й обвинуваченого чи 
у третіх осіб), а в разі потреби й шляхом по-
вернення таких самих речей або сплати їх 
вартості підозрюваним, обвинуваченим за іні-
ціативою слідчого [5, с. 8]. Крім того, слідчий 
надсилає письмові повідомлення до Базового 
реєстру відомостей про заборони на відчу-
дження та арешти об’єктів нерухомого майна 
для внесення відомостей про накладення аре-
шту на нерухоме майно підозрюваного, обви-
нуваченого, цивільного відповідача з метою 
недопущення його відчуження, а також подає 
запити до відповідних державних органів про 
надання відомостей про наявність у підозрю-
ваного, обвинуваченого чи осіб, які несуть 
майнову відповідальність за дії підозрювано-
го, обвинуваченого, майна і його місцезнахо-
дження (щодо права приватної власності на 
землю, приватизації житла, права приватної 
власності на автотехніку тощо). 

Станом на 1 січня 2011 року в Україні 
залишилось 963 922 нерозкритих кримі-
нальних правопорушень за минулі роки. У 
зв’язку із цим відомий політичний діяч, уче-
ний-правознавець і фахівець міліцейської 
справи О.М. Бандурка із сумом зазначає, що 
в наш час «у державі навіть немає обліку, 
скільки громадян потерпає від злочинів». І 
це при тому, констатує автор, що «латентна 
злочинність у рази перевищує офіційно за-
реєстровану, на що держава сором’язливо 
заплющує очі» [6, с. 6]. Тож коли особу, яка 
вчинила кримінальне правопорушення, в 
процесі проведеного досудового розсліду-
вання не встановлено або якщо вона є не-
платоспроможною, ніхто шкоду, завдану 
потерпілому, не відшкодовує. А кількість 
таких потерпілих обчислюється декілько-
ма сотнями тисяч. Положення ж ч. 3 ст. 127 
КПК України про те, що «шкода, завдана 
потерпілому внаслідок кримінального пра-
вопорушення, компенсується йому за раху-
нок Державного бюджету України у випад-

ках та порядку, передбаченому законом», є 
декларацією, бо подібного закону в Україні 
ніколи не було і досі немає, це вже зазнача-
лося раніше.

Не можна забувати й про те, що розсліду-
вання кримінального правопорушення – це 
тяжке матеріально-пошукове дослідження. 
Тому ніхто краще слідчого, у провадженні 
якого перебуває кримінальна справа і який 
особисто заглиблюється в суть досліджува-
них обставин, не може прийняти більш вірні й 
раціональні рішення щодо забезпечення прав 
і законних інтересів потерпілого у досудовому 
розслідуванні. Так, з метою забезпечення прав 
потерпілого слідчий у разі необхідності залу-
чає його до участі у проведенні невідкладних 
слідчих (розшукових) дій, зокрема до участі 
в огляді місця події (по справах про зґвалту-
вання, дорожньо-транспортні події, розбійні 
напади тощо), в проведенні обшуку (для зна-
йдення викрадених предметів і документів та 
забезпечення відшкодування заподіяної шко-
ди), в пред’явленні для впізнання фізичної 
особи, предметів чи документів, у проведенні 
слідчого експерименту тощо.

Висновок

Таким чином, забезпечення прав і закон-
них інтересів потерпілого здійснюється слід-
чим постійно протягом усього періоду роз-
слідування кримінального правопорушення 
з використанням різноманітного правозабез-
печувального інструментарію, визначеного 
КПК України.
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Статья посвящена раскрытию основных форм деятельности следователя по обеспечению прав 
и законных интересов потерпевшего (физического лица), нарушенных совершенным против него уго-
ловным правонарушением.

Ключевые слова: уголовное правонарушение, досудебное расследование, потерпевший, следо-
ватель, доказательства.

Article is devoted to disclosure of the main forms of activities of the investigator for ensuring the rights 
and legitimate interests of the injured (natural person) broken by the criminal offense made against it.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття присвячена розгляду проблем кримінально-процесуальної відповідальності в контек-
сті підвищення ефективності досудового провадження, а саме питань, пов’язаних із визначенням 
суб’єктів кримінально-процесуальної відповідальності. Доводиться, що кримінально-процесуальній 
відповідальності мають підлягати всі суб’єкти кримінального процесу. 

Ключові слова: досудове провадження, заходи забезпечення кримінального провадження, кри-
мінально-процесуальна відповідальність, суб’єкти кримінально-процесуальної відповідальності, 
міри кримінально-процесуальної відповідальності, грошове стягнення.

 А. Мурзановська, 2016

Постановка проблеми. Набуття чиннос-
ті Кримінальним процесуальним кодексом 
України 2012 року (далі – КПК України), 
як зазначає Ю. П. Аленін, істотно змінило 
модель досудового провадження, зокрема, 
шляхом введення автоматичного початку 
досудового розслідування, процесуалізації 
оперативно-розшукових заходів, введення 
раніше невідомих досудовому кримінально-
му провадженню України процедур (повідо-
млення про підозру, відкриття матеріалів до-
судового розслідування, негласних слідчих 
(розшукових) дій та ін.), а також істотного 
оновлення та зміни концепції вже відомих 
інститутів (наприклад, заходи забезпечення 
кримінального провадження). У свою чергу 
це потягло суттєву зміну діяльності органів 
досудового розслідування, а практичне за-
стосування норм КПК України стикнулося 
з істотними труднощами, що й викликало 
необхідність їх наукового осмислення, на-
працювання нових підходів до рішення пи-
тань про ефективність кримінального про-
вадження загалом і досудового провадження 
зокрема [Див.: 1, с. 106-107]. 

Серед основних напрямів забезпечення 
ефективності досудового розслідування з 
повним правом можна назвати розробку та 
подальший розвиток концепції криміналь-
но-процесуальної відповідальності. Адже у 
кримінальному провадженні питання про 
відповідальність набуває особливого значен-
ня, оскільки діяльність, що спрямована на за-
безпечення швидкого, повного та неуперед-
женого розслідування і судового розгляду 
та виконання інших завдань кримінального 

процесу згідно зі ст. 2 КПК України, повинна 
бути суворо заснована на законі. У зв’язку 
із цим дуже важливою є відповідальність 
як державних органів та посадових осіб, що 
здійснюють кримінальне провадження, за 
дотриманням приписів закону, так і інших 
суб’єктів кримінального процесу за виконан-
ня покладених на них кримінальним проце-
суальним законом обов’язків. Саме тому од-
нією з проблем кримінально-процесуальної 
відповідальності є визначення суб’єктів кри-
мінально-процесуальної відповідальності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій із даної теми. Питання, що стосуються 
проблем кримінально-процесуальної відпо-
відальності, розглядались як на загально-
теоретичному, так і на галузевому рівнях, 
хоча і здебільшого в рамках досліджень за-
ходів державного примусу в цілому. Вели-
ке значення мають наукові розробки таких 
учених, як: Ю. П. Аленін, Л. Б. Алєксєєва,  
В. П. Бож’єв, В. М. Вєтрова, І. В. Гловюк,  
Ю. М. Грошевий, О. С. Іоффе, З. Д. Енікєєв, 
З. З. Зінатуллін, О. В. Капліна, З.Ф. Ковріга, 
В. М. Корнуков, О. Е. Лейст, П. О. Недбайло, 
В. Т. Нор, М. А. Погорецький, Ю. М. Обо- 
ротов, І. Л. Петрухін, М. С. Строгович,  
Л. Д. Удалова, О.Ю. Хабло, Н. А. Чєчіна,  
П. С. Елькінд, О. Г. Шило, та інших.

Наукові дослідження в цій сфері в су-
часній українській процесуальній літературі 
досить поодинокі, в цьому аспекті можна на-
звати лише окремі роботи (Гаврилюк Л. В.  
«Відповідальність слідчого: кримінально-
процесуальні засади»; Томін Е. Є. «Про-
цесуальні порушення у досудовому та су-



154

7/2016
К Р И М І Н А Л Ь Н И Й  П Р О Ц Е С

довому провадженнях»; Овчаренко О. М. 
«Юридична відповідальність судді: теоре-
тико-прикладне дослідження»), тому можна 
зробити висновок, що, на жаль, питання кри-
мінально-процесуальної відповідальності 
не є предметом комплексного дослідження 
в українській процесуальній науці, навіть 
незважаючи на актуалізацію цієї проблема-
тики з появою публікацій наукових статей  
(Р. М. Білокінь, А. М. Мартинців), присвяче-
них окремим питанням означеної проблеми, 
хоча важливість їх для вивчення механізму 
кримінально-процесуального регулювання 
не викликає сумнівів. 

Мета статті. Виходячи з того, що питання 
щодо визначення суб’єктів, до яких може 
бути застосована кримінально-процесу-
альна відповідальність, протягом тривало-
го часу залишається досить дискусійним, 
головною метою цієї роботи є системний 
аналіз теоретичних положень і сучасної 
практики правозастосування з урахуван-
ням відповідних нормативних положень, 
що має сприяти визначенню суб’єктів кри-
мінально-процесуальної відповідальності 
для вдосконалення концепції криміналь-
но-процесуальної відповідальності як од-
ного із засобів забезпечення ефективності 
кримінального провадження в цілому і до-
судового провадження зокрема.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Проаналізувавши наявні в літературі 
точки зору щодо окресленої проблемати-
ки, можна виділити два основних підходи 
до вирішення проблеми щодо визначення 
суб’єктів кримінально-процесуальної відпо-
відальності. 

З погляду одних процесуалістів, суб’єк- 
тами кримінально-процесуальної відпові-
дальності є тільки громадяни [Див., напри-
клад: 2, с. 101]. Компетентні органи держави, 
які виконують важливі процесуальні функції 
та наділені для цього процесуальними пра-
вами та обов’язками – органи слідства, про-
куратури, суд, П. С. Елькінд не відносить до 
суб’єктів кримінально-процесуальної відпо-
відальності. На її думку, вони лише мають 
право «…притягувати до відповідальності 
осіб, які порушили вимоги кримінально-про-
цесуального закону. Самі ж вони, залежно 
від характеру вчинених під час криміналь-
ного судочинства порушень закону, можуть 
бути притягнуті до дисциплінарної або кри-
мінальної відповідальності» [2, с. 100]. 

З приводу останнього твердження  
Г. М. Вєтрова слушно зазначала, що «воче-
видь, тут мається на увазі кримінальна або 
дисциплінарна відповідальність посадових 
осіб, а не органів за порушення кримінально-

процесуального закону, оскільки суб’єктами 
цих видів відповідальності можуть бути 
лише фізичні особи» [3, с. 55]. На її думку, 
визначення П. С. Елькінд не тільки обмеж-
ує процесуальну відповідальність примусо-
вими заходами, що застосовуються за пору-
шення процесуальних обов’язків, воно ще й 
неповно відображає реакцію з боку держави 
на всі випадки невиконання процесуальних 
обов’язків [там само], вона вважає, що до 
таких суб’єктів можуть належати і посадові 
особи, відповідальні за хід та результати про-
вадження по справі [Див.: 3, с. 55].

Сучасні дослідження цієї проблематики 
свідчать, що продовжують існувати ці два ви-
значені підходи. 

Так, наприклад, Е. Є. Томін, досліджую-
чи питання юридичних наслідків вчинення 
кримінальних процесуальних порушень у 
своїй дисертаційній роботі «Процесуальні 
порушення у досудовому та судовому про-
вадженнях», не заперечуючи існування кри-
мінально-процесуальної відповідальності, 
не говорить про можливе застосування кри-
мінально-процесуальної відповідальності 
до суб’єктів кримінального провадження, 
які наділені владними повноваженнями  
[4, с. 112-170]. 

Проте значна кількість науковців дотри-
муються думки про необхідність передба-
чення кримінально-процесуальної відпові-
дальності для всіх учасників кримінального 
процесу [Див., наприклад: 5, 6]. 

Так, Л. В. Гаврилюк у своїй роботі «Від-
повідальність слідчого: кримінально-проце-
суальні засади», де досліджуються питання 
кримінально-процесуальної відповідальнос-
ті слідчого, зазначає, що ефективність здій-
снення слідчим покладених на нього про-
цесуальних обов’язків прямо залежить від 
заходів відповідальності, які можуть бути 
застосовані в разі незаконної його діяльнос-
ті. Тобто повинні існувати заходи процесу-
ального впливу на слідчого, які відповід-
но до кримінально-процесуального закону 
регулювали б його діяльність [7, с. 7]. Роз-
глянувши та проаналізувавши санкції від-
повідних кримінально-процесуальних норм,  
Л. В. Гаврилюк зазначає, що заходи кри-
мінально-процесуальної відповідальності 
виконують охоронну, регулятивну, право-
відновлюючу та компенсаційну функції, але 
головне призначення кримінально-процесу-
альної відповідальності полягає в тому, що 
вона є заходом відновлення порушеної за-
конності у процесі здійснення слідчим про-
цесуальної діяльності [7, с. 8].

Як зазначає Л. В. Мединська, одним з 
основних завдань розробників нового КПК 
України було забезпечення процесуальної 
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рівності сторони захисту та сторони обвину-
вачення. Процесуальна рівність виражається 
не лише у рівності прав, а й у рівній відпо-
відальності за невиконання чи неналежне 
виконання своїх обов’язків у межах визначе-
ного процесуального статусу [5, с. 467], чим 
і визначається, на її думку, значення кримі-
нально-процесуальної відповідальності.

Р. М. Білокінь доходить висновку, що 
не слід заперечувати факт наявності кримі-
нальної процесуальної відповідальності по-
садових осіб, які здійснюють кримінальне 
провадження, а доцільно говорити про спе-
цифіку їхньої відповідальності та пропонує 
всіх суб’єктів кримінальної процесуальної 
відповідальності поділяти на такі дві групи: 
посадові особи, які ведуть кримінальний 
процес, та особи, яких залучають до кримі-
нального провадження (які у свою чергу по-
діляються на осіб, які захищають свої права 
або представлені інтереси, та осіб, які відігра-
ють допоміжну роль) [6, с. 33-34].

Розглядаючи дане питання з урахуван-
ням положень КПК України 2012 року, 
необхідно зазначити таке. По-перше, можна 
виділити певні групи суб’єктів: суд (суддя, 
слідчий суддя); сторони кримінального про-
вадження; інші учасники кримінального про-
вадження. І, по-друге, визначити, чи взагалі 
КПК передбачає можливість застосування 
кримінально-процесуальної відповідальнос-
ті до вказаних суб’єктів. 

Щодо суду, судді або слідчого судді пе-
редбачено лише скасування рішення (ст. 412 
КПК), проте це не є кримінально-процесу-
альною відповідальністю. Більше того, в лі-
тературі зазначається, що до суддів вона вза-
галі не може бути передбачена [8, с. 99-101], 
із чим вряд чи можна погодитись. 

До суб’єктів зі сторони обвинувачення 
передбачена можливість реалізації таких 
санкцій штрафного характеру, як відсторо-
нення слідчого від проведення досудового 
розслідування (п. 2 ч. 2 ст. 39 КПК); покла-
дення обов’язків зі здійснення нагляду на ін-
шого прокурора (ч. 3 ст. 37 КПК).

Щодо розгляду цього питання за КПК 
України 1960 року зазначалось, що відсто-
ронення особи, що проводить дізнання, слід-
чого та прокурора від подальшого ведення 
дізнання або слідства пов’язане з передачею 
кримінальної справи від одного слідчого ін-
шому, або від слідчого прокурору, або з ви-
лученням справи у органа дізнання та пере-
дачею її слідчому у разі встановлення факту 
порушення закону в ході розслідування – це 
різновид державного примусу, яке в даному 
випадку спрямоване на створення сприят-
ливих умов для об’єктивного ведення до-
судового розслідування. У літературі навіть 

наводилась думка про можливість наділити 
суд правом відсторонення особи, що про-
водить дізнання, та слідчого від розсліду-
вання конкретної справи у разі, коли воно 
повертається для дослідування за наявності 
допущених порушень закону. Не можна до-
ручати дослідування слідчому, з вини якого 
не дотримувалось право обвинуваченого на 
захист, обвинувачення не було підтвердже-
но достатніми доказами, затягнулись строки 
розслідування та тримання обвинуваченого 
під вартою [9, с. 245]. 

З. Ф. Коврига відсторонення слідчого 
від ведення слідства відносила до штрафних 
(карательних) санкцій [10, с. 46]. На думку  
Г. М. Вєтрової, віднесення цієї санкції до 
примусового виконання обов’язків є помил-
ковим – навпаки, слідчий позбавляється сво-
їх процесуальних повноважень, що можна 
розглядати і як свого роду «покарання» за 
допущені правопорушення (ознака штраф-
них санкцій), і як відновлення законності. 

За своїм цільовим призначенням ця міра 
скоріше тяжіє до правовідновлювальних 
санкцій, оскільки її застосування викликане, 
насамперед, намаганням ліквідувати нега-
тивні наслідки правопорушення, захистити 
права учасників процесу, відновити право-
порядок у ході проведення слідства [Див.: 3, 
с. 96].

Згідно з п. 8 ч. 2 ст. 36 КПК України  
2012 року прокурор, здійснюючи нагляд за 
додержанням законів під час проведення до-
судового розслідування у формі процесуаль-
ного керівництва досудовим розслідуванням, 
уповноважений ініціювати перед керівником 
органу досудового розслідування питання 
про відсторонення слідчого від проведення 
досудового розслідування та призначення ін-
шого слідчого за наявності підстав, передба-
чених КПК України, для його відводу або у 
разі неефективного досудового розслідуван-
ня. Тобто самостійно прокурор не має права 
відсторонювати слідчого, якщо ним допуще-
ні порушення закону під час розслідування 
певного правопорушення, на відміну від та-
кої можливості за КПК 1960 року. 

Можна погодитися з думкою, що не будь-
яке порушення закону може бути підставою 
для ініціювання прокурором відсторонення 
слідчого від розслідування. Подібне повно-
важення прокурора має реалізовуватися у ви-
няткових випадках, таких як: грубе порушення 
прав фізичних і юридичних осіб під час прова-
дження, застосування незаконних методів ве-
дення слідства, фальсифікація доказів, ігнору-
вання вказівок начальника слідчого підрозділу 
або прокурора, використання затримання як 
способу одержання від підозрюваного зізнання 
й інші. Ініціювання відсторонення слідчого від 
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подальшого ведення слідства оформляється 
мотивованою постановою прокурора. Водно-
час неприпустимо без достатніх підстав ініці-
ювати відсторонення слідчого від подальшого 
ведення досудового слідства, тому що в цьому 
разі прокурор допустить посадове зловжи-
вання і завдасть шкоди професійній репутації 
слідчого [11, с. 114]. 

Досліджуючи проблеми оптимізації по-
вноважень керівника органу досудового роз-
слідування, І. В. Гловюк зазначає, що відсто-
ронення слідчого від проведення досудового 
розслідування та призначення іншого слід-
чого здійснюється за наявності підстав, пе-
редбачених КПК, для його відводу або у разі 
неефективного досудового розслідування. У 
ст. 77 КПК, яка передбачає підстави для від-
воду слідчого, не вказано порушення ним ви-
мог КПК як підставу для відводу[12, с. 38]. За 
КПК 1960 р. прокурор міг усунути слідчого 
від подальшого ведення досудового слідства, 
якщо він допустив порушення закону у роз-
слідуванні справи (п. 10 ст. 227 КПК 1960 р.).  
Начальник слідчого відділу мав право пе-
редавати справу від одного слідчого іншому  
(ч. 2 ст. 114-1 КПК 1960 р.). Натепер ні про-
курор, ні керівник органу досудового розслі-
дування таких повноважень не мають. Надати 
вичерпний перелік організаційних підстав 
для передання кримінального проваджен-
ня іншому слідчому у КПК, як підкреслює  
І. В. Гловюк, не можливо у силу різних життє-
вих ситуацій, що можуть унеможливити про-
ведення розслідування конкретним слідчим, у 
зв’язку з чим у КПК слід перелічити лише про-
цесуальні підстави і вказати на наявність ін-
ших обставин, що можуть унеможливити про-
ведення розслідування слідчим [12, с. 38-39].  
Далі автор зазначає, що п. 2 ч. 2 ст. 39 КПК 
слід викласти у такій редакції: «2) відсторо-
нювати слідчого від проведення досудового 
розслідування вмотивованою постановою за 
ініціативою прокурора або з власної ініціати-
ви з наступним повідомленням прокурора та 
призначити іншого слідчого за наявності під-
став, передбачених цим Кодексом, для його 
відводу або у разі неефективного досудового 
розслідування або у разі порушення слідчим 
вимог цього Кодексу при здійсненні досудо-
вого розслідування, доручати здійснювати до-
судове розслідування іншому слідчому у разі 
унеможливлення проведення розслідування 
слідчим з поважних причин» [там само], з чим 
цілком можна погодитись. 

Найбільш широкий спектр мір кримі-
нально-процесуальної відповідальності 
передбачений для суб’єктів, не наділених 
владними повноваженнями, тобто зі сторони 
захисту та інших учасників кримінального 
провадження. 

Так, на підозрюваного, обвинуваченого 
може бути накладено грошове стягнення (ч. 1  
ст. 139 КПК, ч. 2 ст. 179 КПК); змінений за-
побіжний захід на більш тяжкий (ч. 2 ст. 179 
КПК). Обвинуваченого можуть видалити із 
зали судового засідання (ст. 1 ст. 330 КПК). 

За змістом ч. 3 ст. 326 КПК України 
грошове стягнення може бути накладене на 
представника юридичної особи, щодо якої 
здійснюється провадження, у разі його неяв-
ки за викликом.

Серед інших суб’єктів, стосовно яких 
може бути застосована кримінально-про-
цесуальна відповідальність, можна назва-
ти таких: потерпілого – грошове стягнення  
(ст. 325 КПК); цивільного відповідача – гро-
шове стягнення (ч. 2 ст. 326 КПК); свідка – 
грошове стягнення (ч. 1 ст. 327 КПК); спеці-
аліста – покладення всіх витрат, пов’язаних 
з оголошенням перерви в судовому засіданні 
(ст. 72 КПК); поручителя – грошове стяг-
нення (ч. 5 ст. 180 КПК); батьків, опікунів 
і піклувальників – грошове стягнення (ч. 5  
ст. 493 КПК); заставодавця – звернення за-
стави в дохід держави (ст. 8 ст. 182 КПК).

Серед питань, пов’язаних із суб’єктами 
кримінально-процесуальної відповідальності, 
окремого дослідження потребує поняття ді-
єздатності. На жаль, у теорії кримінального 
процесу дієздатність – одна з недостатньо роз-
роблених проблем стосовно суб’єктів як кри-
мінального процесу загалом, так і криміналь-
но-процесуальної відповідальності зокрема. 

Висновки

Значний крок у напрямі вдосконалення 
кримінально-процесуальної відповідальнос-
ті суб’єктів зроблений із прийняттям КПК 
України 2012 року. Перш за все мова йде про 
нормативне врегулювання такого заходу за-
безпечення кримінального провадження, як 
грошове стягнення. Але й цей інститут по-
требує подальшого вдосконалення. Так до-
цільно, на наш погляд, розширити круг осіб, 
щодо яких може бути застосовано грошове 
стягнення. Також не вирішеним залишається 
питання щодо кримінально-процесуальної 
відповідальності суб’єктів, наділених влад-
ними повноваженнями: судді, слідчого судді, 
прокурора, керівника органу досудового роз-
слідування.

Таким чином, кримінально-процесуаль-
ній відповідальності мають підлягати всі 
суб’єкти кримінального процесу. Саме тому 
санкції норм, що визначають міри кримі-
нально-процесуальної відповідальності, ма-
ють містити більш чітке визначення право-
вих наслідків невиконання або неналежного 
виконання процесуальних обов’язків усіма 
суб’єктами кримінального провадження.
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цессуальной ответственности должны подлежать все субъекты уголовного процесса.

Ключевые слова: досудебное производство, меры обеспечения уголовного производства, уго-
ловно-процессуальная ответственность, субъекты уголовно-процессуальной ответственности, 
меры уголовно-процессуальной ответственности, денежное взыскание.

The article is dedicated to the research of issues of criminal procedural responsibility in the context of 
increasing of the effectiveness of pretrial proceeding, in particular the issues, connected with defining the 
subjects of criminal procedural responsibility. It is proven that criminal procedural responsibility should be 
applied to all subjects of criminal procedure.

Key words: pretrial proceeding, measures to ensure criminal proceeding, criminal procedural 
responsibility, subjects of criminal procedural responsibility, measures of criminal procedural 
responsibility, monetary penalty.
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Стаття присвячена висвітленню проблемних питань визначення суб’єктів реалізації гарантій 
захисту права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні. На підставі 
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Постановка проблеми. Застосування про-
цесуальних гарантій захисту права на свободу 
та особисту недоторканність у кримінальному 
провадженні неможливе без функціонування 
механізму реалізації таких гарантій. У свою 
чергу, механізм реалізації кримінальних про-
цесуальних гарантій захисту права на свободу 
та особисту недоторканність передбачає існу-
вання чітко визначених законодавчо суб’єктів 
його реалізації, а також визначеної законом 
системи практичних дій таких суб’єктів у 
зв’язку з реалізацією розглядуваних гарантій, 
що є однією з умов ефективного функціону-
вання даного механізму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню дослідження суб’єктів реалізації 
процесуальних гарантій захисту права на 
свободу та особисту недоторканність у кри-
мінальному провадженні певною мірою при-
свячені праці таких учених, як Ю.П. Аленіна, 
К.Д. Волкова, І.В. Гловюк, В.Ю. Захарченка, 
О.В. Капліної, О.П. Кучинської, Л.М. Ло-
бойка, В.В. Молдавана, М.А. Погорецького,  
В.О. Попелюшко, О.С. Старенького, В.П. Ши- 
біко, О.Г. Яновської та інших. Здобутки на-
званих учених є, безперечно, важливими, але 
в кримінальній процесуальній науці до цього 
часу не здійснено комплексного дослідження 
суб’єктів реалізації процесуальних гарантій 
захисту права на свободу та особисту недо-
торканність у кримінальному провадженні, 
їхніх повноважень та практичних дій при ре-
алізації розглядуваних гарантій.

Метою статті є визначення суб’єктів реалі-
зації процесуальних гарантій захисту пра-
ва на свободу та особисту недоторканність 
у кримінальному провадженні, а також 
з’ясування кола їхніх повноважень при ре-
алізації таких гарантій.

Виклад основного матеріалу. На нашу 
думку, суб’єктів реалізації розглядуваних 
гарантій доцільно поділити на дві групи:  
1) захисник як суб’єкт, який здійснює за-
хист підозрюваного, обвинуваченого, право 
на свободу та особисту недоторканність яких 
обмежено; 2) суб’єкти, що здійснюють контр-
оль та нагляд за реалізацією розглядуваних 
гарантій у силу своїх повноважень. 

Вважаємо, що захисник є окремим 
суб’єктом у механізмі реалізації процесу-
альних гарантій захисту права на свободу 
та особисту недоторканність у криміналь-
ному провадженні. Відповідно до ч. 1 ст. 45 
КПК України, захисником є адвокат, який 
здійснює захист підозрюваного, обвинува-
ченого, засудженого, виправданого, особи, 
стосовно якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного чи виховного 
характеру або вирішувалося питання про їх 
застосування, а також особи, стосовно якої 
передбачається розгляд питання про видачу 
іноземній державі (екстрадицію).

Роль адвоката в реалізації процесуальних 
гарантій захисту права на свободу та особис-
ту недоторканність у кримінальному прова-
дженні важко переоцінити. 
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Так, відповідно до ч. 4, 5 ст. 6 КПК Укра-
їни, захисник користується процесуальними 
правами підозрюваного, обвинуваченого, за-
хист якого він здійснює, крім процесуальних 
прав, реалізація яких здійснюється безпо-
середньо підозрюваним, обвинуваченим і не 
може бути доручена захиснику, з моменту на-
дання документів, передбачених ст. 50 КПК 
України, слідчому, прокурору, слідчому суд-
ді, суду. Захисник має право брати участь у 
проведенні допиту та інших процесуальних 
діях, що проводяться за участю підозрювано-
го, обвинуваченого, до першого допиту під-
озрюваного мати з ним конфіденційне поба-
чення без дозволу слідчого, прокурора, суду, 
а після першого допиту – такі ж побачення 
без обмеження кількості та тривалості. Такі 
зустрічі можуть відбуватися під візуальним 
контролем уповноваженої службової особи, 
але в умовах, що виключають можливість 
прослуховування чи підслуховування.

Адвокат реалізує процесуальні гарантії 
захисту права на свободу та особисту недо-
торканність у формі протестної діяльності. 
У зв’язку із цим О.Г. Яновська зазначає, що 
процесуальний протест адвоката – це вияв-
лення у відкритій формі реакції адвоката на 
допущені порушення його прав і прав його 
клієнта. Формами протестної діяльності ад-
воката в кримінальному провадженні є: кло-
потання, заяви, вимоги, відводи, заперечення 
(зауваження, протести), скарги [1, с. 124].

Так, якщо розглядати вирішення пи-
тання про обрання до особи запобіжного 
заходу, який обмежує право на свободу та 
особисту недоторканність у кримінальному 
провадженні, то слід зазначити, що важлива 
роль при цьому належить захиснику. Від-
повідно до чинного КПК України, усі запо-
біжні заходи на сьогодні можуть застосову-
ватись лише за ухвалою слідчого судді, суду.  
А тому основним завданням адвоката на ета-
пі обрання щодо особи запобіжного заходу, 
який, зокрема, обмежує право на свободу та 
особисту недоторканність у кримінальному 
провадженні, буде довести суду доцільність 
застосування найбільш м’якого запобіжного 
заходу (наприклад, особисте зобов’язання; 
особиста порука, застава; домашній арешт), а 
не тяжкого (тримання під вартою). Зокрема, 
ст. 201 КПК України передбачено подання 
клопотання про зміну запобіжного заходу.

Більше того, ст. 201 КПК України перед-
бачено право захисника подавати до місцево-
го суду, в межах територіальної юрисдикції 
якого здійснюється досудове розслідування, 
клопотання про зміну запобіжного заходу, в 
тому числі про скасування чи зміну додатко-
вих обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК 
України, та покладених на підозрюваного, 

обвинуваченого слідчим суддею, судом, чи 
про зміну способу їх виконання. 

Як зазначає О.Г. Яновська, КПК Укра-
їни 2012 року запроваджено таку форму 
адвокатської діяльності в кримінальному 
провадженні, як заявлення вимог [1, с. 127]. 
У зв’язку із цим слід зазначити, що чинним 
КПК України передбачені такі права адво-
ката на заявлення вимог: у порядку п. 6 ч. 3 
ст. 42 КПК України вимагати перевірки об-
ґрунтованості затримання підозрюваного, 
обвинуваченого; в порядку п. 17 ч. 3 ст. 42 
КПК України вимагати відшкодування шко-
ди, завданої незаконними рішеннями, діями 
чи бездіяльністю органу, що здійснює опера-
тивно-розшукову діяльність, досудове роз-
слідування, прокуратури або суду, в порядку, 
визначеному законом, а також відновлення 
репутації, якщо підозра, обвинувачення не 
підтвердилися.

Ще однією формою діяльності адвоката є 
подання скарг. Необхідно звернути увагу, що 
скарги – це завжди звернення з приводу вже 
допущеного порушення прав чи законних ін-
тересів (на відміну від клопотань, що можуть 
бути спрямовані на запобігання такому пору-
шенню) [1, c. 129].

Захисник може подавати скарги на рі-
шення, дії чи бездіяльність слідчого або про-
курора в порядку ст. 303, 304 КПК України; 
оскаржувати ухвали слідчого судді у поряд-
ку ст. 309 КПК України, а також оскаржува-
ти рішення (ухвали, вироки) суду першої та 
апеляційної інстанції.

Отже, діяльність адвоката в механізмі ре-
алізації процесуальних гарантій захисту пра-
ва на свободу та особисту недоторканність у 
кримінальному провадженні дуже важлива. 
Адже адвокат є суб’єктом, діяльність якого 
спрямована на реалізацію прав підозрювано-
го, обвинуваченого, а також на відновлення 
порушених прав підозрюваного, обвинуваче-
ного, зокрема права на свободу та особисту 
недоторканність у кримінальному прова-
дженні. 

До суб’єктів другої групи механізму реа-
лізації процесуальних гарантій захисту пра-
ва на свободу та особисту недоторканність у 
кримінальному провадженні належать: слід-
чий, керівник органу досудового розсліду-
вання, прокурор, слідчий суддя, суд.

Повноваження керівника органу досу-
дового розслідування зумовлені здійснення 
ним відомчого контролю, прокурора – про-
курорського нагляду, слідчого судді, суду – 
судового контролю.

Що ж стосується слідчого, то відповідно 
до п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК України це службо-
ва особа органу Національної поліції, орга-
ну безпеки, органу, що здійснює контроль 
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за додержанням податкового законодавства, 
органу державного бюро розслідувань, під-
розділу детективів, підрозділу внутрішнього 
контролю Національного антикорупційного 
бюро України, уповноважена в межах компе-
тенції, передбаченої КПК України, здійсню-
вати досудове розслідування кримінальних 
правопорушень.

З аналізу норм КПК України вбачається, 
що можна виділити такі групи повноваження 
слідчого, які обмежують право на свободу та 
особисту недоторканність. 

По-перше, це ініціювання застосування 
заходів забезпечення кримінального про-
вадження, зокрема і таких, що обмежують 
право особи на свободу та особисту недотор-
канність. Такі повноваження слідчий здій-
снює шляхом звернення за погодженням із 
прокурором до слідчого судді з клопотанням 
про застосування заходів забезпечення кри-
мінального провадження.

Другою групою повноважень слідчого є 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності про-
курора.

Загалом, повноваження слідчого носять 
владний характер, що виражається у його 
праві застосовувати заходи процесуального 
примусу, в обов’язку посадових осіб та гро-
мадян виконувати приписи слідчого, коли 
вони надані в межах його повноважень та в 
установленій процесуальній формі.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України, 
керівник органу досудового розслідування –  
начальник Головного слідчого управлін-
ня, слідчого управління, відділу, відділення 
органу Національної поліції, органу безпе-
ки, органу, що здійснює контроль за додер-
жанням податкового законодавства, органу 
державного бюро розслідувань, підрозділу 
детективів, підрозділу внутрішнього контр-
олю Національного антикорупційного бюро 
України та його заступники, які діють у меж-
ах своїх повноважень.

Повноваження керівника органу досудо-
вого розслідування визначені у ст. 39 КПК 
України. 

У юридичній енциклопедії «відомчий 
контроль» розглядається як контроль, здій-
снюваний відомствами, що дає можливість 
контролювати стан справ у сфері діяльності 
відповідних органів [2, с. 430]. Контрольні 
повноваження цих органів, як правило, за-
кріплені на відомчому рівні (накази, інструк-
ції, положення).

На думку О.С. Ахмадулліна, відомчий 
контроль є одним із трьох складових та 
невід’ємних елементів системи контролю та 
нагляду за законністю проведення досудо-
вого розслідування поряд із судовим контр-
олем та прокурорським наглядом [3, с. 92].  

Як слушно зазначає В.Н. Ягодинський, осно-
вними завданнями відомчого контролю є 
забезпечення виконання вимог законів та 
нормативно-правових актів, що визначають 
порядок проведення дізнання та досудового 
слідства; своєчасність та якісне прийняття та 
виконання управлінських рішень; підвищен-
ня загального рівня організаційної та опе-
ративно-службової діяльності; своєчасність 
вжиття заходів щодо усунення недоліків у 
роботі; сприяння оптимальному, правиль-
ному добору, розміщенню та оцінці кадрів; 
боротьба з тяганиною та за виконавчу дис-
ципліну; надання практичної допомоги на 
місцях в усуненні встановлених недоліків  
[4, с. 56-57]. 

Так, керівник органу досудового роз-
слідування є суб’єктом реалізації процесу-
альних гарантій захисту права на свободу та 
особисту недоторканність у кримінальному 
провадженні.

Наступним суб’єктом другої групи ме-
ханізму реалізації процесуальних гарантій 
захисту права на свободу та особисту недо-
торканність у кримінальному провадженні є 
прокурор.

У національному законодавстві інститут 
прокурорського нагляду в кримінальному 
провадженні передбачено п. 3 ч. 1 ст. 121 
Конституції України та ст.ст. 2, 25, 26 ЗУ 
«Про прокуратуру».

Так, відповідно до п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 2 ЗУ 
«Про прокуратуру», на прокуратуру по-
кладаються такі функції, як нагляд за до-
держанням законів органами, що провадять 
оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 
досудове слідство та нагляд за додержан-
ням законів при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, а також при застосу-
ванні інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої свободи 
громадян.

Як слушно зазначає Г. Мовчан, право-
захисна функція прокурора як один з осно-
вних напрямів його діяльності безпосеред-
ньо пов’язана із завданнями кримінального 
судочинства, проявляється у процесі реалі-
зації інших функцій і спрямована на захист 
гарантованих чинним законодавством прав 
та законних інтересів усіх учасників кримі-
нального процесу – потерпілого, цивільного 
позивача, обвинуваченого, підозрюваного, 
цивільного відповідача [5, с. 37]. 

Аналіз норм чинного кримінального 
процесуального законодавства України дає 
змогу виділити такі групи повноважень про-
курора у механізмі реалізації процесуальних 
гарантій захисту права на свободу та особис-
ту недоторканність у кримінальному прова-
дженні. 
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Перша група повноважень прокурора в 
розглядуваному механізмі стосується про-
цедурних питань обрання та застосування 
до особи запобіжних заходів, які обмежують 
право на свободу та особисту недоторкан-
ність. По-перше, до таких повноважень нале-
жать повноваження, пов’язані з процедурою 
ініціювання таких запобіжних заходів. Зо-
крема, це погодження клопотання слідчого 
про застосування запобіжних заходів, які 
обмежують право на свободу та особисту 
недоторканність, або ж складання такого до-
повнення та зміна такого клопотання, також 
сюди належить і ініціювання тимчасового 
запобіжного заходу у вигляді затримання за 
ухвалою слідчого судді, суду. 

По-друге, це повноваження, пов’язані зі 
зміною запобіжного заходу, що вже існує. 
Так, прокурор може ініціювати продовжен-
ня строку запобіжного заходу, який обмежує 
право на свободу та особисту недоторкан-
ність у кримінальному провадженні; в по-
рядку ст. 200 КПК України ініціювати зміну 
чи скасування запобіжного заходу, що вже 
існує.

По-третє, це здійснення апеляційного 
оскарження ухвал слідчого судді, суду щодо 
застосування, відмови у застосуванні чи про-
довженні строку запобіжного заходу, який 
обмежує право на свободу та особисту недо-
торканність у кримінальному провадженні.

Отже, як видається, обов’язок доведення 
перед слідчим суддею, судом необхідності та 
наявності підстав для застосування запобіж-
них заходів, зокрема, які обмежують право 
на свободу та особисту недоторканність у 
кримінальному провадженні, покладено на 
прокурора. Однак від нього не можна вима-
гати здійснення подальшого прокурорського 
нагляду за законністю застосування такого 
запобіжного заходу, оскільки відповідно до 
КПК України рішення щодо застосування 
будь-якого запобіжного заходу приймається 
судовою владою; а тому реагувати на неза-
конні чи необґрунтовані рішення суду про-
курор може лише шляхом оскарження таких 
[6, с. 49; 7, с. 57]. 

При цьому П. Гультай зазначає, що роль 
прокурора у забезпеченні законності застосу-
вання запобіжних заходів можна уявити так: 
попри те, що остаточне рішення у цій сфері 
приймається слідчим суддею, судом, у кожно-
му випадку застосування запобіжного заходу 
попередньо це питання вирішується проку-
рором, який таким чином здійснює досудову 
перевірку законності й обґрунтованості за-
стосування конкретного запобіжного заходу у 
кримінальному провадженні [7, с. 58]. 

Вважаємо, що окремо необхідно виділи-
ти другу групу повноважень прокурора, що 

стосуються застосування до підозрюваного, 
обвинуваченого, свідка приводу в порядку 
ст.ст. 139, 140 КПК України. Так, прокурор 
може ініціювати застосування даного заходу 
обмеження права на свободу та особисту не-
доторканність у кримінальному провадженні 
до підозрюваного, обвинуваченого, свідка.

До третьої групи повноважень прокурора 
в механізмі реалізації процесуальних гаран-
тій захисту права на свободу та особисту не-
доторканність у кримінальному провадженні 
доречно віднести повноваження у разі за-
стосування до особи інституту видачі особи 
(екстрадиції). Так, застосування тимчасо-
вого арешту в порядку ст. 583 КПК Укра-
їни та екстрадиційного арешту в порядку  
ст. 584 України не включено законодавцем до 
переліку запобіжних заходів, передбачених  
ст. 176 КПК України.

Однак у разі застосування вказаних захо-
дів до особи передбачається обмеження пра-
ва особи на свободу та особисту недоторкан-
ність у кримінальному провадженні.

Більше того, як справедливо наголошує 
К.Д. Волков, назва ст. 584 КПК України «За-
стосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою для забезпечення ви-
дачі особи (екстрадиційний арешт)» вказує 
на те, що екстрадиційний арешт є особливим 
видом тримання під вартою [8, с. 154].

А отже, повноваження прокурора під час 
застосування інституту видачі особи (екс-
традиції) фактично подібні за змістом до по-
вноважень першої групи.

На підставі вищенаведеного слід зазна-
чити, що прокурорський нагляд у механізмі 
реалізації процесуальних гарантій захисту 
права на свободу та особисту недоторканність 
у кримінальному провадженні здійснюється 
шляхом виконання прокурорами своїх повно-
важень, передбачених чинним кримінальним 
процесуальним законодавством України, а 
також виходячи з особливостей нормативно-
правового регулювання діяльності прокурора 
в кримінальному провадженні.

Наступним суб’єктом у механізмі реалі-
зації процесуальних гарантій захисту права 
на свободу та особисту недоторканність у 
кримінальному провадженні є слідчий суд-
дя, суд. 

Слід зазначити, що під час реформування 
вітчизняного кримінального процесуального 
права особлива увага приділяється питан-
ням запровадження судового контролю як 
невід’ємного складника механізму забезпе-
чення права на свободу та особисту недотор-
канність у кримінальному провадженні.

КПК України 2012 року запровадив у 
кримінальному процесуальному законодав-
стві України посаду слідчого судді.
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Аналіз норм КПК України, а також зі-
ставлення з відповідними зазначеними вище 
повноваженнями прокурора в кримінальному 
провадженні дає змогу виділити такі групи 
повноважень слідчого судді під час здійснення 
судового контролю в механізмі реалізації про-
цесуальних гарантій захисту права на свободу 
та особисту недоторканність у кримінальному 
провадженні.

Першу групу повноважень слідчого судді 
становить здійснення судового контролю при 
обмеженні права на свободу та особисту недо-
торканність під час обрання до особи запобіж-
них заходів.

Ця група складається з таких повноважень 
слідчого судді, суду: 1) за клопотанням слід-
чого, погодженого з прокурором, прокурора 
вирішення питання про застосування запобіж-
ного заходу, який обмежує право на свободу та 
особисту недоторканність; 2) повноваження, 
пов’язані зі зміною запобіжного заходу, що вже 
існує, зокрема продовження строку такого за-
побіжного заходу, зміна або скасування вже 
існуючого; 3) повноваження, пов’язані з вико-
нанням слідчим суддею обов’язків, передбаче-
них ст. 206 КПК України. 

При обмеженні права особи на свободу та 
особисту недоторканність під час застосування 
запобіжних заходів судова процедура повинна 
відповідати вимогам справедливості та бути за-
снована на конституційних принципах рівності 
учасників кримінального провадження перед 
законом та судом, змагальності сторін, свободі 
надання ними суду своїх доказів та доведен-
ні перед судом їх переконливості, презумпції 
невинуватості, забезпечувати дію принципу 
правової визначеності. Це буде сприяти уне-
можливленню прийняття непередбачуваних 
рішень і свавільного обмеження прав і свобод 
учасників кримінального провадження. 

Окремо слід зупинитись на повноважен-
нях, пов’язаних із виконанням слідчим суддею 
обов’язків, передбачених ст. 206 КПК України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 206 КПК України, ко-
жен слідчий суддя суду, в межах територіаль-
ної юрисдикції якого знаходиться особа, яка 
тримається під вартою, має право постановити 
ухвалу, якою зобов’язати будь-який орган дер-
жавної влади чи службову особу забезпечити 
додержання прав такої особи.

Однак з аналізу даної статті вбачається, що 
вона загалом стосується забезпечення права 
особи на свободу та особисту недоторканність 
у кримінальному провадженні, поєднано-
му з правом на захист. При цьому, на думку  
К.Д. Волкова, слід диференціювати забезпе-
чення такого права на: 

1) законність та обґрунтованість позбав-
лення волі особи: а) існування передбачених 
законом підстав для затримання особи без 

ухвали слідчого судді, суду; б) неперевищен-
ня граничного строку тримання під вартою;  
в) відсутність зволікання у доставленні особи 
до суду; 

2) умови тримання особи: а) наявність від-
повідних умов для тримання особи у місцях три-
мання; б) існування обґрунтованої підозри щодо 
жорстокого поводження з особою [8, с. 167]. 

У цьому аспекті слушною є думка  
О.Г. Яновської, яка вказує, що видається до-
статньо сумнівним та ускладненим механізм 
реалізації положень вказаної норми закону. 
До обов’язків саме службової особи належать 
повноваження стосовно інформування слід-
чого судді щодо перебування в межах терито-
ріальної юрисдикції суду особи, позбавленої 
свободи, за відсутності судового рішення, яке 
набрало законної сили. Сумнівним вбачається 
те, що такі повноваження є у слідчого чи про-
курора. Адже у разі з’ясування таких обставин 
прокурор, наприклад, повинен самостійно ста-
ти на захист інтересів і прав особи, незаконно 
позбавленої свободи. Однак все ж таки ст. 206 
КПК України дає можливість власне затрима-
ному або його захиснику звернутись до слід-
чого судді із заявою про перевірку законності 
тримання особи під вартою та перевірки у разі 
потреби застосування до неї насильства під час 
затримання або тримання в уповноваженому 
органі державної влади, державній установі 
[273, с. 16].

Другу групу повноважень слідчого суд-
ді, суду при здійсненні судового контролю 
становлять повноваження щодо вирішення 
питання про застосування до підозрювано-
го, обвинуваченого, свідка приводу в порядку  
ст. 139, 140 КПК України за клопотанням слід-
чого, прокурора або з власної ініціативи.

Третя група повноважень слідчого судді 
при здійсненні судового контролю у механіз-
мі реалізації процесуальних гарантій захисту 
права на свободу та особисту недоторканність 
у кримінальному провадженні стосується ін-
ституту видачі особи (екстрадиції). Повнова-
ження слідчого судді у цьому разі фактично є 
подібними за змістом до першої групи, адже 
також включають повноваження, пов’язані з 
вирішенням питання про застосування запо-
біжного заходу, вирішенням питання про до-
звіл на затримання з метою приводу підозрю-
ваного для участі в розгляді клопотання про 
застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою, повноваження, пов’язані 
зі зміною стану запобіжного заходу, що вже іс-
нує, проведення перевірки наявності підстав 
для подальшого тримання особи під вартою 
або її звільнення.

Враховуючи зазначене, слід звернути ува-
гу, що законодавець наділив слідчого суддю 
широким колом повноважень, однак не враху-
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вав питання відповідальності слідчого судді за 
прийняте рішення, яке мало негативні наслід-
ки для забезпечення завдань кримінального 
провадження. 

Висновки

Як висновок необхідно зазначити таке. Під 
час здійснення окремого виду процесуального 
контролю в кримінальному провадженні (відо-
мчий контроль, прокурорський нагляд, судо-
вий контроль) у кожному з них використову-
ються особливі форми та методи, що випливає 
з відповідних повноважень, наданих КПК 
України. Разом із тим у поєднанні всі види 
процесуального контролю будуть мати на меті 
утвердження прав людини, зокрема права на 
свободу та особисту недоторканність у кримі-
нальному провадженні. Загалом взаємодія всіх 
суб’єктів механізму реалізації процесуальних 
гарантій захисту права на свободу та особисту 
недоторканність у кримінальному проваджен-
ні сприятиме ефективності реалізації таких га-
рантій у кримінальному провадженні.

Список використаних джерел:

1. Яновська О.Г. Протестна діяльність адвока-
та в кримінальному провадженні / О.Г. Яновська //  
Слово Національної школи суддів України. – 2013. – 
№ 4(5). – С. 124–130. 

2. Гурджи Ю.А. Процессуальное обеспечение 
прав личности: вопросы теории : монография /  
Ю.А. Гурджи. – Одесса: Пальмира, 2006. – 173 с.

3. Ахмадуллин А. С. Всесторонность, полнота 
и объективность в досудебных стадиях российско-
го уголовного процесса / А. С. Ахмадуллин. – М. :  
Юрлитинформ, 2006. – 128 с.

4. Ягодинский В.Н. Подследственность престу-
плений : учебно-методическое пособие. – К. , 1994.

5. Мовчан Г. Правозахисна функція / Г. Мовчан //  
Вісник прокуратури. – 2009. – № 4. – С. 34– 37.

6. Методичні рекомендації щодо здійснення про-
курором нагляду за додержанням законів під час про-
ведення досудового розслідування у формі процесу-
ального керівництва. – К.: Генеральна прокуратура 
України, 2014. – 87 с.

7. Гультай П. Деякі проблеми прокурорського на-
гляду за законністю застосування запобіжних заходів /  
П. Гультай // Вісник прокуратури. – 2012. – № 9. –  
С. 54–60.

8. Волков К.Д. Забезпечення права особи на сво-
боду та особисту недоторканність під час застосуван-
ня запобіжних заходів у кримінальному провадженні :  
дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Криміналь-
ний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність» / Волков Кирило 
Дмитрович. – К., 2015. – 245 с.

9. Яновська О.Г. Застосування практики Єв-
ропейського суду з прав людини при здійсненні су-
дового контролю у кримінальному провадженні /  
О.Г. Яновська // Вісник Академії адвокатури Украї-
ни. – 2013. – № 2. – С. 12–17.

Статья посвящена исследованию проблемных вопросов определения субъектов реализации гаран-
тий защиты права на свободу и личную неприкосновенность в уголовном производстве. На основании 
положений Уголовного процессуального кодекса Украины, точек зрения ученых, освещенных в науч-
ных источниках, в статье предпринята попытка классификации рассматриваемых субъектов, ис-
следованы полномочия таких субъектов при реализации гарантий защиты права на свободу и личную 
неприкосновенность в уголовном производстве.

Ключевые слова: субъекты реализации, уголовное производство, процессуальные гарантии 
защиты, право на свободу и личную неприкосновенность.

The article deals with issues of the determination of subjects in implementing the legal guarantees of 
protection the right to liberty and security of person in criminal proceedings. Based on the analysis of the 
relevant provisions of the applicable national legislation contained in scientific sources viewpoints of scholars 
and practitioners, the article makes an attempt to classify the subjects under consideration. Also, the article 
dedicated to research the powers of this subjects in implementing the legal guarantees of protection the right 
to liberty and security of person in criminal proceedings.

Key words: subjects in implementing, criminal proceedings, legal guarantees of protection, right to 
liberty and security of person.
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Постановка проблеми. Сучасність ха-
рактеризується високими темпами процесів 
політичної та економічної інтеграції країн у 
різних регіонах світу. Зокрема, на європей-
ському континенті діє одне з найпотужніших 
геополітичних об’єднань – Європейський 
Союз, в межах якого відбувається відносно 
вільний транскордонний рух. Активна участь 
України в європейській інтеграції зумовлює 
її поступове залучення до цього простору, 
що стає справжнім викликом для її право-
вої системи в частині забезпечення високого, 
якісного рівня функціонування, а також по-
долання певних негативних наслідків лібе-
ралізації міграційного режиму. Одним із них 
є зростання присутності в Україні елементів 
міжнародної злочинності, протидія якій зу-
мовлює потребу в удосконаленні форм та за-
собів міжнародного співробітництва, зокре-
ма, у напрямі забезпечення невідворотності 
покарання за злочинну діяльність. Вищена-
ведене характеризує практичну значущість 
порушеної проблематики та актуальність 
даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Теоретико-методологічні основи між-
народного співробітництва у боротьбі зі зло-
чинністю та, зокрема, інституту екстрадиції 
розробляли такі науковці, як М. Антонович, 
В. Березняк, Ю. Васильєв, О. Виноградова, 
Ю. Пономаренко, М Свистуленко, Л. Тим-

ченко та багато інших. Віддаючи належне 
внеску попередників, зазначимо, що подаль-
ших досліджень потребують нормативні ас-
пекти діяльності правоохоронних органів у 
забезпеченні процесуального порядку екс-
традиції в частині підвищення ефективності 
цього виду співпраці, а також захисту прав 
особи в процесі його здійснення.

Мета статті полягає в дослідженні право-
вого регулювання діяльності органів про-
куратури у забезпеченні процесуального 
порядку екстрадиції.

Виклад основного матеріалу. Зміст між-
народної співпраці у протидії злочинності 
становить вчинення передбачених відповід-
ними договорами та положеннями націо-
нального законодавства процесуальних дій 
за фактом звернень уповноважених органів 
іноземних держав. Екстрадиція є одним із 
видів такої співпраці, який забезпечує не-
відворотність притягнення до юридичної 
відповідальності обвинувачуваних осіб, які 
переховуються від здійснення правосуддя на 
території іншої держави.

У наукових джерелах сутність екстради-
ції визначають по-різному. Так, К. Донець 
вважає, що вона функціонує у вигляді комп-
лексного правового інституту [3, с. 72].

Ю. Аленін визначає її як діяльність ком-
петентних органів, що базується на загально-



165

7/2016
К Р И М І Н А Л Ь Н И Й  П Р О Ц Е С

визнаних принципах міжнародного права, 
нормах міжнародних договорів і внутріш-
ньодержавного законодавства, які передба-
чають, що держава у разі, якщо злочин вхо-
дить до її юрисдикції (якщо вона потерпіла 
від злочину чи він був вчинений на її тери-
торії, або ж його вчинив її громадянин), за-
питує і отримує обвинуваченого, підсудного 
чи засудженого з держави, на території якої 
він перебуває, або ж розглядає заявлене кло-
потання іноземної держави і передає запиту-
вану особу [11, с. 794].

Я. Сторожик розглядає екстрадицію як 
процес, пов’язаний із наданням державами 
правової допомоги, що полягає в арешті й пе-
редачі однією державою іншій (за запитом) 
особи, що підозрюється або обвинувачується 
у скоєнні злочину, або ж засудженого зло-
чинця [13, с. 443].

Л. Лобойко характеризує екстрадицію 
як процедуру, змістом якої є передача особи 
державою, де вона переховується, державі, на 
території якої було вчинено злочин, або дер-
жаві, якій злочином було завдано найбільшої 
шкоди, чи державі, громадянином котрої є 
особа, для притягнення її до кримінальної 
відповідальності або для забезпечення щодо 
неї обвинувального вироку суду [10, с. 447].

Аналізуючи вищенаведені дефініції, за-
значимо, що за сутнісними ознаками вони 
доповнюють одна одну, відображаючи зміст 
відносин та заходів, які виникають (вжива-
ються) у межах міжнародної правової допо-
моги.

Характеристика екстрадиції як «процеду-
ри» більшою мірою визначає її функціональ-
ний аспект, який, на нашу думку, досить по-
вно розкритий у дефініції за Кримінальним 
процесуальним кодексом України (далі – 
КПК), де конкретизовано її складники: офі-
ційне звернення про встановлення місця пе-
ребування на території запитуваної держави 
особи, яку необхідно видати, та про видачу 
такої особи; перевірку обставин, що можуть 
перешкоджати видачі; прийняття рішення за 
запитом; фактичну передачу такої особи під 
юрисдикцію запитуючої держави (абз. 2 ч. 1 
ст. 541 КПК)[9].

Визначення екстрадиції як «діяльності» 
та як «процесу» передбачає виділення най-
важливіших із заходів, які реалізовуються 
у її межах. Тому вищенаведені точки зору 
збагатило б доповнення про те, що держава 
не тільки може виконати клопотання про 
екстрадицію, але й відмовити. Це уточнен-
ня підкреслило б той факт, що у вирішенні 
питання про екстрадицію беруться до уваги 
права особи, щодо якої вчиняється ця дія, а 
також інтереси держави перебування такої 
особи, яка може бути зацікавлена у притяг-

ненні її до відповідальності за скоєні злочини 
на своїй території.

Обговорюючи визначення екстрадиції як 
«правового інституту» вважаємо, що її слід 
розглядати як один зі складових інструмен-
тів категорії вищого порядку – «інституту 
міжнародного співробітництвапід час кримі-
нального провадження».

Нормативно-правове забезпечення екс-
традиції становлять:

• міжнародні договори, підписані та ра-
тифіковані Україною (зокрема, Європейська 
конвенція про видачу правопорушників [5], 
Європейська конвенція про взаємну допомо-
гу у кримінальних справах [4], 

• Конвенція про правову допомогу і пра-
вові відносини в цивільних, сімейних та кри-
мінальних справах [7];

• Конвенція проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що при-
нижують гідність, видів поводження і пока-
рання (стосовно осіб, які вчинили відповідні 
злочини [8]);

• двосторонні міжнародні договори 
України про видачу правопорушників (пере-
дачу засуджених осіб), взаємну правову до-
помогу у кримінальних справах;

• двосторонні міжнародні договори ко-
лишнього СРСР, що застосовуються у по-
рядку правонаступництва [14];

• національне законодавство України 
(зокрема, КПК, Закон України «Про проку-
ратуру»[6]).

Одне з головних місць у міжнародному 
співробітництві з видачі правопорушників 
належить органам прокуратури України, які 
виконують функції безпосередньої видачі 
особи, здійснюють прокурорський нагляд за 
дотриманням прав осіб та законністю рішень, 
які приймаються уповноваженими органами 
під час процедури екстрадиції.

За Генеральною прокуратурою України 
(далі – Генпрокуратура) закріплено статус 
одного із центральних органів України щодо 
видачі осіб (екстрадиції). Відповідні норми 
містяться в національному законодавстві та 
міжнародних договорах України. Зокрема, п. 
2 ст. 574 КПК окреслює її компетенцію ви-
дачею осіб, підозрюваних, обвинувачених у 
кримінальних провадженнях під час досудо-
вого розслідування.

Проте, як зазначає А. Богуцька, на під-
ставі міжнародного договору у здійсненні 
процедури екстрадиції органами досудового 
розслідування чи судовими органами на всіх 
стадіях кримінального провадження цен-
тральним органом України щодо видачі осо-
би є тільки Генеральна прокуратура України 
(це положення закріплено ст. 80 Конвенції 
про правову допомогу і правові відносини у 
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цивільних, сімейних і кримінальних справах 
між країнами СНД, підписаною у 1993 р.)  
[1, с. 293].

Представництво центрального органу у 
відносинах із суб’єктами подання клопотан-
ня покладається на посадових осіб та органи 
прокуратури. Зокрема, до компетенції Гене-
рального прокурора належать питання екс-
традиції та кримінального переслідування; 
до компетенції органів прокуратури – питан-
ня вчинення процесуальних дій, які потребу-
ють санкції прокурора (суду).

Генеральна прокуратура України щодо 
видачі особи (екстрадиції) має повнова- 
ження:

• звертатися до компетентних органів 
іноземних держав із запитами про видачу 
особи (екстрадицію), тимчасову видачу або 
транзитне перевезення;

• розглядати запити компетентних орга-
нів іноземних держав про видачу особи (екс-
традицію), тимчасову видачу або транзитне 
перевезення та приймати рішення щодо них;

• організувати проведення екстрадицій-
ної перевірки;

• організувати прийом-передачу осіб, 
щодо яких прийнято рішення про видачу 
(екстрадицію), тимчасову видачу чи тран-
зитне перевезення;

• здійснювати інші повноваження у по-
рядку виконання окремих процесуальних дій 
щодо особи, які встановлюються відповідни-
ми статтями КПК (застосування запобіжних 
заходів, спрощеного порядку видачі особи, 
відстрочення передачі тощо), а також визна-
чені міжнародними договорами України про 
видачу особи (екстрадиція) [9].

Окреме місце в структурі повноважень 
Генеральної прокуратури займає обґрунту-
вання рішення про відмову в екстрадиції. 
Більшість норм, які встановлюють підстави 
відмови, наведено у ст. 589 КПК. Наведе-
ний перелік причин та обставин, які пере-
шкоджають цьому, не є вичерпним, у нормі  
абз. 6 ч. 1 ст. 589 міститься застереження про 
те, що в окремих випадках такі підстави мо-
жуть встановлюватися міжнародними дого-
ворами України.

У цьому контексті слід розглядати нор-
мативно-правові акти, які встановлюють 
загальний перелік особливих підстав (кон-
венції, двосторонні договори) та у відноси-
нах з окремими країнами (за двосторонніми 
договорами). Наприклад, ст. 3 договору між 
Україною та Сполученими Штатами Амери-
ки про взаємну правову допомогу у кримі-
нальних справах встановлює, що у передачі 
особи, яка перебуває під вартою для дачі 
показань або інших цілей, може бути від-
мовлено, якщо це завдасть шкоду безпеці або 

подібним істотним інтересам запитуваної 
держави [2].

Прокурорський нагляд за здійсненням 
екстрадиції забезпечує виконання таких за-
вдань:

• попередження та припинення пору-
шень прав та законних інтересів осіб, стосов-
но яких проводиться екстрадиція;

• забезпечення встановлених законодав-
ством умов і порядку проведення процедур 
екстрадиції.

Прокурорський нагляд у цій сфері ре-
гламентується виключно національним за-
конодавством, переважно в межах загальних 
функцій прокуратури, передбачених ст. 36 
КПК. Зокрема, згідно з п. 17 ч. 1 прокурор 
уповноважений доручати органу досудового 
розслідування виконання запиту (доручен-
ня) компетентного органу іноземної держави 
про міжнародну правову допомогу або пере-
йняття кримінального провадження, переві-
ряти повноту та об’єктивність розслідування 
у перейнятому кримінальному провадженні. 
Згідно з п. 18 ч. 1 – перевіряти перед направ-
ленням прокуророві вищого рівня документи 
органу досудового розслідування про видачу 
особи (екстрадицію), повертати їх відповід-
ному органу з письмовими вказівками, якщо 
такі документи не обґрунтовані або не відпо-
відають вимогам відповідних міжнародних 
договорів.

Крім того, компетенцію органів прокура-
тури у здійсненні прокурорського нагляду 
чіткіше окреслюють норми наказу Генераль-
ного прокурора України «Про організацію 
роботи органів прокуратури України у галу-
зі міжнародно-правового співробітництва». 
З наведеного у нормативному акті переліку 
слід згадати такі:

• забезпечення виконання підпорядкова-
ними прокурорами та органами досудового 
розслідування вимог ст. 575 КПК України 
щодо видачі особи (екстрадиції);

• надання висновку щодо обґрунтованос-
ті клопотання про екстрадицію;

• оцінка відповідності нормам націо-
нального чи міжнародного законодавства 
документів органу досудового розслідуван-
ня щодо екстрадиції, підготовлених україн-
ською стороною;

• здійснення нагляду за дотриманням за-
конності у процесі затримання розшукуваної 
особи (за зверненням іноземної держави);

• інформування компетентних органів 
іноземних держав про затримання осіб, роз-
шукуваних ними для притягнення до кримі-
нальної відповідальності чи виконання ви-
року суду;

• проведення перевірки наявності закон-
них підстав для затримання, відповідності 
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процесуального оформлення затримання за-
конодавству України, своєчасності та повно-
ти виконання органом, що здійснив затри-
мання, вимог ст.ст. 208, 582 КПК України;

• забезпечення додержання законних 
прав особи у процесі екстрадиції;

• попередження порушень українськими 
органами досудового розслідування консти-
туційних прав громадян під час їх екстради-
ції [12].

Прокурорський нагляд за виконанням 
зобов’язань щодо здійснення екстрадиції 
полягає у зверненні прокурора до слідчого 
судді про застосування таких запобіжних 
заходів щодо осіб, які підлягають екстради-
ції, як тимчасовий та екстрадиційний арешт  
(ст. ст. 583 та 584 КПК, відповідно).

Як захід прокурорського нагляду за об-
ґрунтованістю клопотання про екстрадицію 
розглядаємо також екстрадиційну перевір-
ку, яка може проводитися прокуратурою за 
зверненням центрального органу України 
(ст. 587 КПК).

Висновки

Отже, екстрадиція є одним із правових 
засобів забезпечення невідворотності по-
карання за вчинення кримінального злочи-
ну. На органи прокуратури покладаються 
особливі функції зі здійснення та забезпе-
чення дотримання законодавства під час 
видачі осіб за запитом іноземної держави. 
Їх можна поділити на дві групи: безпо-
середня видача підозрюваних, обвинува-
чених у кримінальних провадженнях під 
час досудового слідства; прокурорський 
нагляд за дотриманням прав та законних 
інтересів осіб, стосовно яких ведеться про-
вадження про екстрадицію. Складність 
правозастосовної практики у цій сфері від-
носин зумовлюється: наявністю багатьох 
нормативно-правових актів, які регулюють 
відносини України з іншими країнами, по-
рядок взаємодії уповноважених органів, 
підстави відмови у задоволенні клопотан-
ня про екстрадицію, наявність політич-
них, військових, економічних інтересів, які 
можуть бути порушені внаслідок видачі  
особи.

Тож перспективи подальших досліджень 
вбачаємо в обговоренні відносин із приводу 
екстрадиції між Україною і країнами ЄС та 
США з метою виявлення проблемних питань 
та розробки методів їх вирішення.
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Статья посвящена исследованию нормативно-правового регулирования осуществления органами 
прокуратуры своих полномочий в сфере международного сотрудничества по выдаче лиц (экстради-
ции). Охарактеризованы основные подходы к толкованию сущности понятия. Рассмотрены полно-
мочия Генеральной прокуратуры по выдаче лиц, органов прокуратуры по осуществлению прокурор-
ского надзора за соблюдением прав лиц, подлежащих экстрадиции, во время ее осуществления.

Ключевые слова: экстрадиция, международное сотрудничество, уголовный процесс, прокура-
тура, кодекс.

This article is dedicated to the legal regulation of the prosecution in international cooperation on extradi-
tion of persons. The main approaches to the substance of the issue, in particular transfer procedure , activity 
of competent authority and comprehensive legal institution. It is established, that to the significant degree 
these definitions, complement one another on substantial aspects. The author’s interpretation of the substance 
of the issue has been provided. The main parts of legal and regulatory environment of extradition according to 
which the procedure of the execution is being established has been analyzed. As well as the list of treaty coun-
tries of this kind of legal assistance and the conditions due to which the countries can be refused in extradition. 
The main authority of General Prosecutors Office on the person’s extradition has been studied, as well as the 
prosecutorial supervision upon upholding human rights liable for extradition and during the extradition. 

Key words: extradition, international cooperation, criminal procedure, prosecutors, code.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ОСНОВА ПРОЦЕСУ ПІЗНАННЯ 
ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ

Стаття присвячена дослідженню можливостей використання методу моделювання під час пере-
вірки показань на місці. Розглянуто значення моделювання та тактичні прийоми, засновані на цьому 
методі.

Ключові слова: слідча дія, перевірка показань на місці, слідчий експеримент, моделювання,  
тактичний прийом.

Постановка проблеми. У сучасній кримі-
налістичній теорії моделювання як метод піз-
нання розглядається як потужний інструмент, 
що дає змогу оптимізувати та вдосконалити 
діяльність слідчого під час розслідування зло-
чинів. Дослідженню різних аспектів застосу-
вання моделювання в слідчій та експертній 
практиці було присвячено роботи І.Г. Алабу-
жева, О.Ф. Аубакірова, А.І. Баянова, Т.С. Вол- 
чецької, Г.А. Густова, В.Я. Колдіна, О.О. Лог- 
виненко, І.М. Лузгіна, М.С. Польового,  
О.Р. Ратінова, М.Н. Хлинцова та інших ві-
домих учених. Разом із тим залишаються 
недостатньо дослідженими і висвітленими 
практичні аспекти використання методу мо-
делювання під час проведення окремих слід-
чих дій. Чималий інтерес у цьому плані стано-
чить слідча дія – перевірка показань на місці.

Метою статті є дослідження можливостей 
і виявлення ролі та специфіки викорис-
тання методу моделювання у перевірці по-
казань на місці та розробка на цій основі 
практичних рекомендацій для слідчих ор-
ганів України.

Виклад основного матеріалу. Перевірка 
показань на місці надає широкі можливості 
використання методу моделювання, оскіль-
ки за своїм змістом ця слідча дія передбачає 
відтворення обстановки й обставин події. 
При цьому нерідко виникає необхідність від-
творювати послідовність дій учасників події, 
механізм їх взаємодії, елементи обстановки, 
зовнішнього вигляду учасників події тощо.

У криміналістичній теорії розрізняють 
два види моделей: уявні (розумові) та мате-
ріальні [1, c. 111]. Під уявним моделюванням 
розуміють відбиття в свідомості слідчого об-

ставин події, що вивчається, та шляхів роз-
слідування. Відповідно уявне моделювання 
може мати два взаємопов’язаних напрями: 
ретроспективне, спрямоване в минуле, до по-
дії злочину, та перспективне, спрямоване до 
практичної діяльності слідчого з виявлення 
та дослідження доказів.

Ретроспективне моделювання під час 
розглядуваної слідчої дії спрямовано на 
оцінку вірогідності показань, що перевіря-
ються. У криміналістичній літературі за-
значається, що оцінка вірогідності доказів 
полягає у з’ясуванні змістовної сторони ін-
формації та її джерела, встановленні на цій 
підставі зв’язку між окремими відомостями, 
одержаними з різних джерел, виявленні про-
тиріч між ними і поясненні їх походження  
[1, c. 153]. У перевірці показань на місці оці-
ночній діяльності слідчого притаманна своя 
специфіка, що, на нашу думку, пов’язана, на-
самперед, із тим, що такої оцінки зазнає уяв-
на модель події на підставі показань особи, 
які перевіряються. Така модель є інформа-
ційно-ймовірнісною, тому що за змістом вона 
представлена даними, які необхідно уточни-
ти й перевірити. За своєю структурою вона 
складається із взаємозалежних чуттєво-на-
очних образів уже сприйнятих елементів об-
становки й логічних побудов. Якщо слідчий 
раніше не сприймав обстановки місця події, 
де проводиться перевірка, то на основі одних 
лише показань відтворити модель злочинної 
події досить складно. Під час проведення пе-
ревірки показань слідчий сприймає реальне 
місце, предмети, сліди, а також пояснення й 
дії особи, показання якої перевіряються. При 
цьому уявна модель доповнюється сприй-
нятими образами справжньої обстановки, а 
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також поясненнями й діями цієї особи. Від-
бувається поступовий перехід від моделі ін-
формаційно-ймовірнісної до моделі інфор-
маційно-достовірної. Одночасно слідчий 
зіставляє отриману інформацію з уявною 
моделлю події, що перевіряється. У резуль-
таті цього остання оцінюється з погляду від-
повідності дійсній обстановці на місці події. 
Протиріччя, неточності й незрозумілості в 
показаннях усуваються. Таким чином, пере-
вірка уявної моделі полягає в усуненні з неї 
інформації, яка не відповідає обстановці на 
місці, й оновленні моделі знов отриманою 
інформацією. 

Перспективне моделювання знаходить 
своє вираження в уявленнях слідчого щодо 
способів досягнення завдань розслідування, 
отримання достовірного знання про подію 
злочину та фіксується в плані розслідування 
[1, c. 117]. При цьому різновидом плануван-
ня є план окремої слідчої дії. У криміналіс-
тичній літературі зазначається залежність 
процесу планування від ситуацій слідчої дії, 
оскільки вибір тактики перевірки показань 
на місці залежить від них [2, c. 37-38]. З на-
шого погляду, у плануванні перевірки пока-
зань на місці треба враховувати дві можливі 
ситуації: 1) коли даних про розслідувану по-
дію, обставини якої будуть предметом пере-
вірки показань, і про те місце, де вони відбу-
валися, достатньо; 2) коли зібрані матеріали 
дають про зазначене мінімальні відомості. 
Можливість планування перевірки показань 
на місці прямо залежить від обсягу інформа-
ції, наявної у слідчого. План має бути таким, 
щоб забезпечити використання у процесі 
проведення перевірки показань на місці всіх 
матеріалів, що стосуються розслідуваної по-
дії, місця, де вона відбувалася, а також отри-
мати необхідну інформацію від особи, пока-
зання якої перевіряються.

У криміналістичній літературі назива-
ються різні елементи планування цієї слід-
чої дії [3, c. 40, 4, c. 228]. З нашого погляду, 
планування перевірки показань на місці 
починається з визначення мети слідчої дії. 
На наступному етапі слідчий здійснює ви-
окремлення у показаннях підозрюваного 
конкретних частин, фрагментів, які передба-
чається перевірити, а також відповідних цим 
фрагментам вузлів в обстановці місця події – 
«опорних пунктів». 

«Опорний пункт» є ключовим терміном, 
який пояснює взаємозв’язок між ідеальними 
слідами (слідами події в людській пам’яті) 
і фактичною обстановкою на місці події. 
Дана слідча дія дозволяє виявити й зафік-
сувати цей взаємозв’язок, причому характер 
останнього являє собою нову самостійну ін-
формаційну структуру. Таким чином, «опо-

рні пункти» – це найбільш значимі вузли й 
елементи обстановки у взаємозв’язку зі вста-
новленими обставинами події, які потрібно 
перевірити.

З нашого погляду, оптимальний варіант 
плану перевірки показань на місці може мати 
такий вигляд:

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

ряються;
• тактичні прийоми.
Матеріальними моделями в криміналіс-

тиці прийнято вважати спеціально створені 
людиною предмети (конструкції, механізми), 
які використовуються для дослідження сут-
ності структури, властивостей, функції яви-
ща або предмету, що вивчається [1, c. 125].  
Під час проведення перевірки показань на 
місці можуть використовуватися моделі 
окремих предметів. Використання таких мо-
делей є доцільним під час демонстрації під-
озрюваним стану обстановки та способу вчи-
нення окремих дій, якщо справжні предмети 
відсутні або їх застосування є небезпечним 
для учасників слідчої дії. Зокрема, ними мо-
жуть бути знаряддя вчинення злочину, пред-
мети злочинного посягання, інші об’єкти, що 
могли безпосередньо вплинути на вчинення 
учасниками події окремих дій. 

Під час демонстрації особою, показан-
ня якої перевіряються, окремих дій можуть 
використовуватись матеріальні моделі зо-
внішнього вигляду людини. За допомогою 
манекену (муляжу) відтворюють зовнішні 
ознаки людини – її статура, ріст, вага тощо. 
Використання манекенів є доцільним у разі, 
коли участь статиста в демонстрації особою, 
показання якої перевіряються, окремих дій 
неможлива, тому що пов’язана з небезпекою 
для життя (коли він демонструє, яким чином 
було вчинено напад на потерпілого, заподі-
ювалися тілесні ушкодження тощо).

У теорії криміналістики як різновид ма-
теріального моделювання розглядається 
криміналістична реконструкція. Під рекон-
струкцією розуміють відтворення первісного 
стану обстановки або окремого об’єкту, його 
окремих ознак з метою розв’язання спеці-
альних завдань розслідування [1, c. 129]. 
Дискусійним залишається питання щодо 
можливостей застосування цього різновиду 
моделювання під час перевірки показань на 
місці. Так, одні науковці розглядають рекон-
струкцію як захід, що передує проведенню 
цієї слідчої дії [5, c. 11, 6, с. 83, 1, c. 134]. На-
приклад, Р.С. Бєлкін вважає, що реконструк-
ція виступає початковим етапом або умовою, 
тактичним прийомом перевірки показань на 
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місці, внаслідок чого результати реконструк-
ції не мають доказової цінності [7, c. 239]. 
Інші автори відносять її до змісту перевірки 
показань на місці. Так, В.В. Куванов вважає, 
що під час проведення цієї слідчої дії можна 
застосовувати реконструкцію обстановки, 
яка здійснюється саме особою, показання 
якої перевіряються, для перевірки того, чи 
обізнана вона із цією обстановкою [8, c. 58]. 
Окремі автори вважають, що реконструкція 
відіграє домінуючу роль у перевірці показань 
на місці. Так, І.М. Лузгін розглядає перевірку 
показань на місці як одну з форм ситуаційної 
реконструкції [9, c. 43]. 

Справді, відтворення ситуації (матері-
альної обстановки місця події, механізму 
взаємодії людей) може в окремих випадках 
становити зміст цієї слідчої дії. При цьому 
на відміну від слідчого експерименту ре-
конструкція під час перевірки показань на 
місці проводиться саме особою, показання 
якої перевіряються, і в місці, де відбувалася 
подія. Результат реконструкції фіксується в 
протоколі і може бути в подальшому вико-
ристаний, наприклад, для порівняння з про-
токолами перевірок показань на місці інших 
підозрюваних по справі. Отже, у цьому разі 
ці результати мають цілком самостійне зна-
чення. При цьому процес реконструкції охо-
плюється безпосередньо змістом перевірки 
показань на місці.

При цьому реконструкція ситуації по-
дії може охоплювати різновиди: а) відтво-
рення первісного розташування предметів 
у просторі; б) відтворення розташування 
учасників події; в) реконструкція окремих 
дій учасників. Необхідно звернути увагу на 
можливість здійснення реконструкції ситу-
ації під час перевірки у двох формах: 1) ре-
човинній та 2) графічній. Так, у криміналіс-
тичній літературі рекомендується з метою 
перевірки поінформованості запропонувати 
особі, показання якої перевіряються, описа-
ти обстановку на місці «з випередженням» 
[10, с. 283]. Суть цього тактичного прийому 
полягає в тому, що ознаки окремих об’єктів 
на місці пояснюються підозрюваним зазда-
легідь, тобто до того, як учасники слідчої 
групи зможуть їх спостерігати. М.М. Хлин-
цов вважає такий спосіб дії ефективним 
для перевірки поінформованості особи, по-
казання якої перевіряються, в обстановці 
на місці події [11, c. 82]. З нашого погляду, 
доцільно запропонувати підозрюваному 
зобразити просторове розташування пред-
метів графічно, наприклад на схемі. Внаслі-
док цього у слідчого з’явиться можливість 
порівняти цю інформацію з наявною обста-
новкою після прибуття в пункт, указаний 
підозрюваним.

Викликає інтерес тактичний прийом під 
назвою «макетування», запропонований де-
якими науковцями [12, c. 188-189; 13, c.65]. 
Макетування полягає у реконструкції речо-
вої обстановки, яка проводиться особою, по-
казання якої перевіряються, для перевірки її 
поінформованості про обстановку місця, де 
було вчинено злочин. Перед початком пере-
вірки слідчий у присутності понятих цілком 
або значною мірою змінює обстановку, про 
що особа, показання якої перевіряються, 
обов’язково попереджається [8, c. 58; 14, c. 25].  
Потім ця особа відновлює обстановку в тому 
вигляді, який та мала в момент учинення 
злочину. У криміналістичній літературі 
рекомендується під час показування під-
озрюваним місця події і стану обстановки 
використовувати трафарети, тобто умовні 
зображення відповідних предметів [8, c. 58]. 
Пізнавальне значення зазначеного тактич-
ного прийому полягає в тому, що отримані 
таким чином відомості про стан обстановки в 
момент вчинення злочину, зіставлені з наяв-
ними в розпорядженні слідчого даними про 
первісну обстановку, дають змогу виявити 
так звану причетну поінформованість особи, 
показання якої перевіряються [15, c. 124].

У психологічній літературі макетування 
взагалі розглядається як необхідний ком-
понент відновлення обстановки, що сприяє 
виникненню асоціативних зв’язків в особи, 
показання якої перевіряються [16, c. 106]. 
Однак викликає сумнів правомірність вне-
сення змін в обстановку перед початком її 
реконструкції. Перевірка показань на місці 
полягає в їх зіставленні з обстановкою, яка 
сприймається в тому вигляді, який вона має 
на момент проведення слідчої дії. Вважає-
мо, що спеціальна зміна обстановки може 
негативно вплинути на процес упізнання 
обстановки особою, показання якої переві-
ряються, призвести до помилок і плутанини 
у згадуванні обставин або мати навідний ха-
рактер. Відновлення первісного розташуван-
ня предметів у просторі доцільно проводити, 
коли обстановка до моменту проведення цієї 
слідчої дії зазнала суттєвих змін.

Оцінюючи результати моделювання (ре-
конструкції) обстановки, проведеної під-
озрюваним, необхідно враховувати можли-
вість неправдивих результатів реконструкції. 
Тому, на нашу думку, така реконструкція під 
час перевірки показань на місці може засто-
совуватися тільки тоді, коли в наявності є 
дані про первісний стан обстановки, з якими 
можна порівняти результати реконструкції, 
або необхідні відомості передбачається одер-
жати під час проведення інших слідчих дій. З 
нашого погляду, якщо доказова інформація, 
якою оперує слідчий, суперечить реконстру-
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йованим елементам обстановки, доцільно 
звернути увагу підозрюваного на цю невід-
повідність.

Висновки

Моделювання використовується як під 
час підготовки, так і безпосередньо під час 
проведення цієї слідчої дії. У комплексі з ін-
шими методами, зокрема зіставленням, спо-
стереженням, спілкуванням, моделювання 
дозволяє провести оцінку вірогідності пока-
зань, що перевіряються. Даний метод може 
мати домінуюче значення тоді, коли для пе-
ревірки показань необхідно відновити мате-
ріальну обстановку або механізм взаємодії 
людей, предметів, і це виявляється в такти-
ці слідчої дії через застосування тактичних 
прийомів. Останні доцільно використовува-
ти в системі. Існує необхідність формування 
таких систем тактичних прийомів (напри-
клад, систем тактичних прийомів, спрямова-
них на відновлення матеріальної обстановки, 
механізму взаємодії учасників події). Саме 
завдяки цілісності і взаємозв’язку окремих 
тактичних прийомів у системі остання здатна 
забезпечити реалізацію кінцевої мети слідчої 
дії – перевірку показань підозрюваного (по-
терпілого, свідка).
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Статья посвящена исследованию возможностей использования метода моделирования при про-
верке показаний на месте. Рассматривается значение метода моделирования и тактические при-
емы, основанные на этом методе.
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The article is devoted to the research of possibilities of the use of simulation method at verifying testimo-
ny at the crime scene. The importance of simulation at carrying out of this investigatory action and tactical 
receptions based on this method are examined.
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ПРОКУРОР – ГАРАНТ ДОТРИМАННЯ 
ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ ЗАСАД 
СУДОЧИНСТВА ПРИ УКЛАДАННІ УГОД 
ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ 

Стаття присвячена проблемі дотримання прав людини та основних засад (принципів) судочин-
ства під час укладання угод про визнання винуватості. Прокурор виступає як гарант дотримання 
принципів верховенства права, законності, неупередженості, гуманізму, добровільності, наявності 
об’єктивних доказів винуватості особи та інших під час укладання даних угод. Проаналізовані науко-
ві підходи до поняття «принцип». Автор акцентує увагу на змісті загально-правових та спеціальних 
принципів під час укладання угоди про визнання винуватості. 

Ключові слова: принцип, прокурор, угода про визнання винуватості, учасник угоди про  
визнання винуватості, гарант.

Постановка проблеми. Процес реформу-
вання органів прокуратури потребує пере-
осмислення завдань і функцій як цього орга-
ну, так і його співробітників. З урахуванням 
євроінтеграційних процесів законодавство 
України поступово реформується відповід-
но до світових стандартів, у тому числі і за-
конодавство, що регулює діяльність органів 
прокуратури. Останнім часом для забезпе-
чення процесуальної економії прокурори все 
частіше укладають угоди про визнання ви-
нуватості з підозрюваним (обвинуваченим). 
Під час укладання угоди про визнання ви-
нуватості велике значення має дотримання 
основоположних засад усіма учасниками да-
ної угоди. І тут прокурор виступає як гарант 
дотримання цих принципів, який стежить, 
щоб процедура була законною, з дотриман-
ням усіх вимог. Саме тому актуальним є до-
слідження як сутності принципів укладання 
угод про визнання винуватості, так і ролі 
прокурора у забезпеченні даних принципів. 

Стан дослідження. Окремі питання ді-
яльності прокуратури, які мають відношення 
до проблеми цього дослідження, висвітлюва-
лись у працях В.В. Долежана, В.Ф. Крюкова, 
В.А. Лазарєва, Л.О. Леляк, І.Є. Марочкіна,  
В. Остапчука, Ю.Є. Полянського, Н.О. Рибал-
ки, М.С. Строговича, В.В. Сухоноса, М.О. Сур- 
женка, Я.М. Толочка, В. Юрчишина та інших. 
Однак більшість цих досліджень були про-
ведені ще до прийняття чинного Криміналь-
ного процесуального кодексу України від 

13.04.2012 (далі – КПК) та Закону України 
«Про прокуратуру» від 14.10.2014 (далі – За-
кону), переважна більшість розглядає прин-
ципи виключно з процесуальних позицій.

Метою статті є дослідження сутності 
принципів укладання угоди про визнання 
винуватості і ролі прокурора як гаранта до-
тримання цих принципів. 

Виклад основного матеріалу. Термін 
«принцип» у перекладі з латинської мови 
(principum) означає «основа», «першодже-
рело». Відповідно до тлумачних словників, 
принцип – наукова чи моральна засада, 
підвалина, правило, основа, від якої не від-
ступають [1, с. 431]. Отже, відповідно до 
угод про визнання винуватості принцип –  
це першооснова, вихідне положення, на 
яке спирається прокурор під час укладання 
даної угоди. Найчастіше в науковій літера-
турі ототожнюють поняття «принципи» та 
«засади».

Як зазначає Н.О. Рибалка, засади – це 
базові основи для всіх правових актів ді-
яльності як державних інститутів у цілому, 
так і кожного структурного елемента чи 
ланки окремо [2, с. 44-45]. Із цією позицією 
слід погодитись, і вона є найпоширенішою 
в науковій літературі. Засади діяльнос-
ті прокуратури Н.О. Рибалка визначає як 
«закріплені у Конституції та інших законах 
України положення, основи, що залежать 
від виду держави, обумовлюються місцем 
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та роллю органів прокуратури в державно-
му механізмі, визначають сутність і зміст 
діяльності прокуратури… Засадами діяль-
ності органів прокуратури можна визна-
чити лише ті положення, які обумовлюють 
вихідні, основні, визначальні моменти їх 
діяльності як єдиного державного органу» 
[2, с. 44-45]. Дане визначення, здається, за-
надто широко тлумачить засади діяльності 
прокуратури. Розвиваючи наведені поло-
ження відповідно до предмета досліджен-
ня, принципи (засади) укладання угод про 
визнання винуватості слід визначити як 
закріплені в нормативно-правових актах 
вихідні положення, якими керуються учас-
ники під час укладання угоди про визнання 
винуватості. 

Найважливішим принципом, без якого 
неможливе існування правової держави, – це 
принцип верховенства права. У літературі 
верховенство права розуміється не тільки як 
принцип, але іноді і як концепція. Так, зазна-
чається, що концепція «верховенства права», 
поряд із демократією і правами людини, є од-
ним із трьох стовпів Ради Європи і закріпле-
на в преамбулі Європейської конвенції про 
права людини [3].

Зміст поняття «верховенство права» ще 
в античні часи намагався пояснити Платон. 
Потім це поняття було предметом уваги фі-
лософів та вчених протягом багатьох століть. 
Вважається, що сучасна концепція верховен-
ства права вперше була висвітлена британ-
ським юристом, фахівцем із конституційного 
права, професором А. В. Дайсі в його праці 
«Вступ до вивчення англійської Конститу-
ції» у 1885 році [4] 

На думку А.В. Дайсі, верховенство права 
має три основних риси: по-перше, ніхто не 
може бути покараний інакше, ніж за пору-
шення закону, і при цьому сам закон повинен 
бути визначеним і орієнтованим на майбут-
нє, для того щоб направляти дії і угоди лю-
дей і не дозволяти карати їх шляхом застосу-
вання закону зі зворотною дією. Він вважав, 
що влада, заснована на свободі розсуду, буде 
приводити до сваволі. По-друге, жодна лю-
дина не повинна бути вище закону, і всі кла-
си суспільства повинні підкорятися закону 
рівною мірою. По-третє, верховенство права 
має виникати не з будь-якої писаної Консти-
туції, а з «прецедентного (на підставі судо-
вих рішень) права» [5]. Останнє положення 
не витримало критики і не є прийнятним у 
сучасному суспільстві. Адже Конституція є 
основним законом будь-якої держави, і всі 
законодавчі положення, викладені у норма-
тивних актах, не повинні їй суперечити. До 
того ж наша країна належить до країн рома-
но-германської системи права, де основним 

джерелом права є закон у широкому його 
розумінні. 

В Україні принцип верховенства права 
також висвітлювався у наукових працях. Як 
зазначають науковці, зокрема В.М. Тертиш-
ник, ідея верховенства права, забезпечення 
прав і свобод людини була актуальною на 
будь-яких етапах розвитку держави. Ще в 
Конституції Пилипа Орлика 1710 р. місти-
лися статті щодо захисту недоторканності 
вільностей, відновлення «всіх природних 
прав та рівностей» [6, с. 14].

Верховенство права саме по собі є 
невід’ємною частиною будь-якого демокра-
тичного суспільства, і саме поняття верхо-
венства права вимагає, щоб усі офіційні 
особи ставилися з повагою до будь-якої 
людини, до її гідності, дотримуючись прин-
ципу рівності, раціонально і на основі пра-
ва, а також щоб у кожного була можливість 
оскаржити будь-які рішення в незалежних 
і неупереджених судах, якщо ці рішення є 
незаконними. Саме судовий розгляд має 
бути справедливим. Таким чином, верхо-
венство права орієнтоване на здійснення 
влади і відносини між окремою людиною 
і державою. Однак необхідно визнати, що 
останніми роками у зв’язку з глобалізацією і 
загальною дерегуляцією існують міжнарод-
ні і транснаціональні публічні суб’єкти від-
носин, а також гібридні і приватні учасники 
відносин, що чинять значний вплив на дер-
жавні органи й окремих громадян. За при-
йнятною у сучасному суспільстві думкою, 
верховенство права має такі складники:  
1) законність, у тому числі прозорий, під-
звітний і демократичний процес прийнят-
тя законодавства; 2) правова визначеність;  
3) заборона свавілля; 4) доступ до право-
суддя, що забезпечується незалежними і не-
упередженими судами, в тому числі судовий 
розгляд адміністративних актів; 5) дотри-
мання прав людини; 6) заборона дискримі-
нації і рівність перед законом [5].

Слід підтримати позицію науковців, які 
зазначають, що у діяльності органів про-
куратури верховенство права означає, що 
прокуратура не повинна застосовувати по-
ложення правового акта, у тому числі за-
кону, якщо його застосування суперечить 
конституційним принципам права або пору-
шуватиме права та свободи людини і грома-
дянина, та не повинна допускати тлумачен-
ня закону, яке несправедливо обмежувало 
б такі права і свободи. Гарантією реалізації 
принципу верховенства права є закріплення 
у нормативних актах чітких правил і про-
цедур здійснення діяльності прокуратури, 
а порушення вимог закону її працівниками 
тягнуть за собою відповідальність, перед-



175

7/2016
П Р О К У Р А Т У Р А

бачену законом, та відновлення порушених 
прав людини [2, с. 45].

Отже, в будь-яких ситуаціях, у тому 
числі під час укладання угод про визнання 
винуватості, прокурор повинен виходити із 
принципу верховенства права. Наприклад, 
якщо норми КПК або закону України «Про 
прокуратуру» якоюсь мірою дозволяють по-
рушувати (або безпосередньо порушують) 
права людини і громадянина, прокурору 
слід керуватися принципом верховенства 
права, а не цими нормами. 

Тісно пов’язаним із принципом верхо-
венства права є принцип законності. Сто-
совно їх співвідношення є різні наукові 
підходи. На нашу думку, принцип верхо-
венства є ширшим і включає в себе принцип 
законності. Загалом, принцип законності 
відповідно до діяльності прокуратури слід 
розуміти як обов’язок усіх учасників проце-
су дотримуватись усіх вимог матеріального 
та процесуального законодавства.

У ст. 9 КПК України, яка присвячена 
принципу законності, зазначено, що під час 
кримінального провадження суд, слідчий 
суддя, прокурор, керівник органу досудо-
вого розслідування, слідчий, інші службові 
особи органів державної влади зобов’язані 
неухильно додержуватися вимог Консти-
туції України, КПК, міжнародних догово-
рів, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, вимог інших 
актів законодавства. У нормі цієї статті 
КПК законодавцем завбачливо зазначено, 
що у випадках, коли положення КПК не 
регулюють або неоднозначно регулюють 
питання кримінального провадження, за-
стосовуються загальні засади кримінально-
го провадження.

Під час укладання угод про визнання ви-
нуватості прокурор повинен суворо дотри-
муватись принципу законності, який озна-
чає, що всі органи влади та посадові особи 
мають діяти лише в порядку, в межах компе-
тенції і способом, які визначені Конституці-
єю України, законами, іншими нормативно-
правовими актами.

На нашу думку, укладання угод про ви-
знання винуватості жодною мірою не су-
перечить основним засадам судочинства, 
якщо дана угода укладена згідно з нормами 
чинного законодавства. Найчастіше ініціа-
тором укладання даної угоди виступає про-
курор. Так, ініціюючи укладання угоди про 
визнання винуватості, він повинен суворо 
дотримуватись принципу законності, а саме 
керуватись положеннями ст. ст. 469–476 
КПК. Однак, як свідчить практика, деколи 
малодосвідчені прокурори укладають дані 
угоди з порушенням норм процесуального 

закону. Так, є випадки укладання угод про 
визнання винуватості, коли у провадженні є 
потерпілий [7], що прямо суперечить поло-
женню п. 2 ч. 4 ст. 469 КПК. Також подеколи 
угоди про визнання винуватості укладають-
ся і навіть затверджуються судом за відсут-
ності захисника, при цьому порушується 
норма п. 9 ч. 2 ст. 52 КПК. Така ситуація є 
недопустимою. Саме для того суд перевіряє 
угоду на відповідність закону та відмовляє 
в її затвердженні у разі: 1) якщо умови уго-
ди суперечать вимогам закону, в тому числі 
допущена неправильна правова кваліфіка-
ція кримінального правопорушення, яке є 
більш тяжким, ніж те, щодо якого передба-
чена можливість укладення угоди; 2) якщо 
умови угоди не відповідають інтересам сус-
пільства; 3) якщо умови угоди порушують 
права, свободи чи інтереси сторін або інших 
осіб; 4) якщо існують обґрунтовані підстави 
вважати, що укладення угоди не було добро-
вільним; 5) якщо очевидна неможливість 
виконання обвинуваченим взятих на себе за 
угодою зобов’язань; 6) якщо відсутні фак-
тичні підстави для визнання винуватості  
[8, ст. 474]. Лише після того, як суд переко-
нається, що угода може бути затверджена, 
він вправі ухвалити обвинувальний вирок, 
затвердивши угоду та призначивши узго-
джену сторонами міру покарання.

Тісно пов’язаним із принципом закон-
ності є принцип неупередженості. Згідно з 
визначенням, що є у тлумачному словнику, 
неупереджений – той, який не має обман-
ної, негативної, заздалегідь сформованої 
думки, упередження проти кого-, чого-не-
будь [9, с. 398].

Так, прокурор, ініціюючи укладання 
угоди про визнання винуватості чи пого-
джуючись на таку пропозицію, висунуту 
підозрюваним чи обвинуваченим, повинен 
бути неупередженим у своїх діях. А саме, 
прокурору слід бути незалежним від будь-
якого впливу, тиску чи втручання в його 
професійну діяльність у тому числі органів 
влади та органів місцевого самоврядування, 
їх посадових осіб [10], загалом він має бути 
вільним від будь-якого впливу інших мож-
ливих інтересів на свою діяльність. Такі ін-
тереси можуть бути пов’язані з родинними 
чи приятельськими стосунками. Тому про-
курору у процесі укладання угод про визна-
ння винуватості слід бути самостійним та 
керуватися лише вимогами закону, оцінкою 
отриманої інформації, морально-етичними 
принципами професії та своїми переконан-
нями, відмежовуватися від будь-яких ко-
рисливих та приватних інтересів, політич-
ного впливу, тиску з боку громадськості та 
засобів масової інформації.
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Як справедливо наголошує Н.О. Ри-
балка, кожен прокурор повинен мати ней-
тральну позицію до всіх громадян, адже він 
є представником держави і в кожному разі 
повинен дбати про інтереси суспільства і 
держави. Прокурор, реалізуючи свої повно-
важення, має бути безстороннім і керува-
тися лише законом. Неупередженість дає 
змогу використовувати об’єктивні закони 
для належного здійснення їх повноважень, 
а також виключає суб’єктивізм, необґрунто-
вані рішення та враховує реальну ситуацію 
[2, с. 47]. Отже, принцип неупередженості 
в діяльності прокуратури загалом та щодо 
участі прокурора в укладанні угоди про ви-
знання винуватості має важливу роль для 
справедливого призначення покарання згід-
но з умовами укладеної угоди, прокурор по-
винен об’єктивно оцінювати ситуацію, бути 
безпристрасним та справедливим.

Велике значення для укладання угод 
про визнання винуватості має принцип до-
бровільності. Прокурор у жодному разі не 
повинен використовувати психічний чи 
фізичний примус, щоб переконати підозрю-
ваного (обвинуваченого) підписати угоду 
про визнання винуватості. На жаль, раніше 
серед працівників правоохоронних органів 
була поширеною практика отримання зізна-
вальних свідчень від особи шляхом фізич-
ного примусу чи загроз його застосування. 
Сподіваємось, що реформування правоохо-
ронних органів України за європейським 
зразком залишить у минулому такі випадки. 

Отже, кожна сторона угоди повинна дія-
ти з власного бажання, доброї волі, без будь-
якого насилля чи примусу. Слід наголосити, 
що укладання угоди про визнання винува-
тості між прокурором та підозрюваним (об-
винуваченим) – це право, а не обов’язок, 
кожна зі сторін самостійно робить вільний 
вибір щодо укладання угоди та її умов. 

Таким чином, укладення угоди про ви-
знання винуватості можливе лише на до-
бровільних умовах, що забезпечується 
процедурою ініціювання та наслідками за-
твердження чи відмови в затвердженні та-
кої угоди судом. Це слід розуміти так, що не 
тільки прокурор, але й підозрюваний (обви-
нувачений) під час укладання угоди про ви-
знання винуватості не може бути підданий 
ніякому психічному чи фізичному примусу.

У процесі укладання угоди про визнання 
винуватості прокурору також не слід забува-
ти про принцип гуманізму. Як наголошують 
дослідники, зміст КПК України 2012 року  
свідчить про те, що гуманізм і раціональ-
ність здобули пріоритет над класичним пе-
реслідуванням, у зв’язку з чим справедлива 
кримінальна процедура, що відповідає по 

процесуальним і матеріальним витратам 
фактичній та юридичній складності справи, 
стала першочерговою [11, с. 88].

У сучасній філософській літературі під 
гуманізмом (від лат. humanus — людяний) 
розуміють систему світоглядних орієнтирів, 
центром яких є людина, її особистість, ви-
соке призначення та право на вільну само-
реалізацію. Гуманізм визначає вивільнен-
ня можливостей людини, її благ критерієм 
оцінки соціальних інститутів, а людяність –  
нормою стосунків між індивідами, етніч-
ними й соціальними групами, державами  
[12, с. 134]. За своєю сутністю гуманізм – це 
світогляд, у центрі якого – ідея людини як 
найвищої цінності, ідеологія, що орієнту-
ється насамперед на позитив людини, ви-
знаючи її негатив, який потребує контролю 
й обмежень. У найбільш узагальненому ви-
гляді гуманізм – це філософський, етичний і 
природно-правовий принцип, що надає лю-
дині статусу абсолютної цінності [13, с. 57]. 

Слід погодитись із І. Л. Беспалько, який 
зазначає, що стрижневими ідеями сучасно-
го гуманізму є: а) визнання гідності й неза-
лежності особистості головною соціальною 
цінністю; б) максимізація свободи вибору 
індивіда, яка має поширюватись так далеко, 
наскільки це не завдає шкоди іншим; в) до-
держання положення, згідно з яким кожен 
заслуговує до себе людського ставлення  
[14, с. 140].

Принцип гуманізму під час укладання 
угоди про визнання винуватості знаходить 
свій прояв у гуманному ставленні до осо-
би, яка вчинила злочин. Отже, можливість 
укласти угоду, за умовами якої особа, що 
вчинила злочин, отримає більш м’яке по-
карання, – це яскравий приклад реалізації 
даного принципу. 

Також необхідно зазначити, що одним з 
основних принципів, яким повинен керува-
тись прокурор, ініціюючи укладання угоди 
про визнання винуватості, – це наявність 
об’єктивних доказів винуватості особи. 
Організаційна роль прокурора як гаран-
та дотримання вищезазначеного та інших 
принципів укладання угод про визнання ви-
нуватості підкреслена в КПК. Так, прокурор 
зобов’язаний всебічно, повно і неуперед-
жено дослідити обставини кримінального 
провадження, виявити як ті обставини, що 
викривають, так і ті, що виправдовують під-
озрюваного, обвинуваченого, а також обста-
вини, що пом’якшують чи обтяжують його 
покарання, надати їм належну правову оцін-
ку та забезпечити прийняття законних і не-
упереджених процесуальних рішень. Адже 
тільки за наявності необхідної сукупності 
доказів, що підтверджують вину особи у 
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скоєному кримінальному правопорушенні, 
може йти мова про визнання нею своєї вини 
та укладання угоди про визнання винува-
тості.

Як відомо, винуватість особи може бути 
доведена лише передбаченими КПК Украї-
ни засобами і лише за наявності достатніх, 
об’єктивних та неупереджених доказів, які 
мають безпосереднє відношення до даного 
кримінального провадження. Також слід 
звернути увагу, що обвинувачення не може 
ґрунтуватися на доказах, одержаних неза-
конним шляхом, а також на припущеннях. 
Крім того, усі сумніви щодо доведеності 
вини особи тлумачаться на її користь. Тому 
прокурор, здійснюючи процесуальне керів-
ництво досудовим розслідуванням, повинен 
у разі необхідності давати слідчому вказів-
ки щодо збору не тільки тих доказів, які 
підтверджують вину особи, але й тих, які за 
своєю суттю є виправдувальними. 

На практиці, на жаль, іноді бувають ви-
падки, коли прокурор, розуміючи, що до-
казів, які підтверджують вину особи, не 
достатньо для винесення судом обвинуваль-
ного вироку, пропонує особі в цій ситуації 
визнати повністю свою вину у скоєному 
злочині й укласти угоду про визнання ви-
нуватості, аргументуючи свою позицію тим, 
що обвинувальних доказів достатньо й інак-
ше особа отримає більш суворе покарання. 
Такі дії не можна назвати законними, адже 
угода про визнання винуватості повинна 
укладатись добровільно, без будь-якого 
примусу і тільки за наявності об’єктивних 
доказів винуватості особи. 

Перспективним напрямом подальших 
наукових досліджень є ґрунтовний аналіз 
ролі прокурора як учасника угоди про ви-
знання винуватості у досудовому та судово-
му кримінальному провадженні. 

Висновки

Принципи (засади) укладання угод про 
визнання винуватості – це закріпленні в нор-
мативно-правових актах вихідні положення, 
якими керуються учасники під час укладан-
ня угоди про визнання винуватості. Проку-
рор у процесі укладання угоди про визнання 
винуватості виконує важливу організаційну 
та процесуальну роль. Так, він є не тільки 
учасником даної угоди нарівні з підозрю-
ваним (обвинуваченим), а і своєрідним га-
рантом недопущення порушення принципів 
верховенства права, законності, неупередже-
ності, гуманізму, добровільності та наявності 
об’єктивних доказів винуватості особи. Ініці-
юючи укладання угоди про визнання винува-
тості чи погоджуючись на таку пропозицію, 
висунуту підозрюваним (обвинуваченим), 

прокурор повинен дбати про дотримання 
прав людини та основних засад судочинства, 
бути не упередженим у своїх діях, що дасть 
змогу досягти основної мети укладання даної 
угоди. 
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Статья посвящена проблеме соблюдения прав человека и основных начал (принципов) судопро-
изводства при заключении соглашений о признании виновности. Прокурор выступает как гарант 
соблюдения принципов верховенства права, законности, беспристрастности, гуманизма, добро-
вольности, наличия объективных доказательств виновности лица и других при заключении данных 
соглашений. Проанализированы научные подходы к понятию «принцип». Автор акцентирует вни-
мание на содержании общеправовых и специальных принципов при заключении соглашения о при-
знании виновности.

Ключевые слова: принцип, прокурор, соглашение о признании виновности, участник соглаше-
ния о признании виновности, гарант.

 
The article is devoted to the problem of human rights and basic principles of proceedings at conclusion of 

agreements on the recognition of guilt. Prosecutor acts as a guarantor of the rule of law, legitimacy, fairness, 
humanism and voluntariness, objective evidence of guilt of the person, etc. at the conclusion of these agree-
ments. Scientific approaches to the concept of «principle» are analyzed. The author focuses attention on the 
content of common law and special principles when concluding agreements on the recognition of guilt.

Key words: principle, prosecutor, agreement on the recognition of guilt, member of the agreement on 
the recognition of guilt, guarantor.
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КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА АДВОКАТА 
У СПРАВАХ ЩОДО СТЯГНЕННЯ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ

Стаття присвячена дослідженню теоретичних положень щодо поділу консультації на етапи та 
виділення технологічних, психологічних, тактичних прийомів консультування. Вироблено методику 
(послідовність дій) надання консультацій у справах щодо стягнення заборгованості за кредитними 
договорами. З’ясовано практичну необхідність вирішення проблемної ситуації клієнта через засто-
сування альтернативних способів захисту порушеного права довірителя та судовий захист. 

Ключові слова: адвокат, консультативна робота, кредитний договір, довіритель, методика кон-
сультування, інтерв’ювання, позовна заява.

 О. Аліменко, 2016

Постановка проблеми. Аналізуючи ві-
тчизняні наукові джерела, можна з упевне-
ністю констатувати відсутність ґрунтовного 
дослідження консультативної роботи адво-
ката в різних категоріях цивільних справ, 
зокрема у справах щодо стягнення заборго-
ваності за кредитними договорами. Вказана 
теоретична прогалина потребує якнайшвид-
шого усунення, оскільки це дасть можли-
вість сформулювати приблизний алгоритм 
(порядок дій) для адвокатів, що здійснюють 
консультування клієнтів у справах щодо 
стягнення заборгованості за кредитними до-
говорами, та підвищить ефективність надан-
ня вказаних послуг.

Актуальність теми дослідження обґрун-
товується необхідністю на новому рівні, 
комплексно вирішити наявні проблеми у 
сфері надання консультаційних послуг адво-
катом у справах щодо стягнення заборгова-
ності за кредитними договорами.

Стан дослідження. Особливості на-
дання консультацій довірителям у спра-
вах щодо стягнення заборгованості за 
кредитними договорами вітчизняними та 
зарубіжними науковцями майже не дослі-
джувалися. Проте вагомий науковий вне-
сок у визначення поняття, видів та стадій 
консультативної роботи адвоката зробле-
ний такими фахівцями, як: О. Ю. Блохіна, 
Л.О. Воскобітова, Я. П. Зейкан, О.Д. Кім,  
А.О. Краснейчук, М. А. Ларіонова, І.М. Лук’я- 
нова, С.Ю. Макаров, Л.П. Михайлова, 
О. Ф. Турченюк, Є.І. Фурса, С.Я. Фурса,  
О. Г. Яновська та інші. 

Метою статті є комплексний аналіз пра-
вової природи консультативної роботи 
адвоката, розробка науково-теоретичних і 
практичних рекомендацій щодо методики 
її проведення у справах щодо стягнення 
заборгованості за кредитними договорами.

Виклад основного матеріалу. Про-
цес надання консультації включає стадію 
інтерв’ювання та стадію безпосередньо-
го консультування клієнта. У свою чер-
гу інтерв’ювання складається з декількох 
підетапів: 1) підготовка до інтерв’ювання;  
2) зустріч, визначення «правил гри»; 3) віль-
не викладення клієнтом суті свого звернен-
ня; 4) з’ясування характеру правової пробле-
ми клієнта, встановлення хронології подій; 
5) резюмування; 6) завершення інтерв’ю. 
Подібну побудову має стадія безпосередньо-
го консультування клієнта: 1) підготовка 
до консультування; 2) зустріч з клієнтом і 
роз’яснення порядку проведення консуль-
тування; 3) роз’яснення клієнту можливих 
варіантів вирішення проблеми та аналіз на-
слідків кожного з них; 4) допомога клієнту у 
виборі оптимального рішення; 5) визначення 
стратегії та тактики реалізації прийнятого рі-
шення [1, с. 21-37].

Одразу ж слід зауважити, що деякі стадії 
консультативної роботи адвоката у ході зу-
стрічей з клієнтом повторюються та майже 
не відрізняються одна від одної. Так, напри-
клад, у процесі підготовки до інтерв’ювання 
адвокатом здійснюються мінімальні підго-
товчі заходи: визначення місця, часу зустрічі 
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з довірителем, підготовка зовнішнього ви-
гляду юристом. Однак можливі й виключен-
ня з правила. У разі, якщо адвокату завчасно 
стають відомі загальні факти, з приводу яких 
йому належить провести співбесіду з клієн-
том, то підготовка до інтерв’ювання може 
включати попередній аналіз правових норм, 
що стосуються даної ситуації.

Подібною стадією у консультуванні 
щодо різних правових питань є встановлен-
ня «правил гри» під час зустрічі з клієнтом. 
На вказаному етапі зазвичай встановлюють-
ся способи ефективної взаємодії адвоката з 
клієнтом, обговорюються правила поведінки 
та доступний часовий проміжок для надання 
консультації.

Також стадіями, котрі притаманні кожній 
консультації, слід назвати етапи резюмуван-
ня та закінчення інтерв’ю. На етапі резюму-
вання адвокатом в усіх випадках здійсню-
ється подібний процес – узагальнення та 
систематизація отриманої інформації від 
клієнта, відтворення її в хронологічній по-
слідовності, так зване складання резюме. Це 
є надважливим для встановлення належної 
взаємодії з довірителем. 

Закінчення інтерв’ю є логічним етапом 
завершення стадії інтерв’ювання як однієї зі 
складників процесу консультування. Вона 
виникає, коли юрист отримав необхідну ін-
формацію, щоб запропонувати клієнту ва-
ріанти правового розв’язання його проблем. 
Проте можливі винятки, що залежать від 
типу питання, яке є предметом консульта-
ції. Так, наприклад, інтерв’ювання може за-
кінчуватися у зв’язку з відсутністю (незна-
нням клієнтом) необхідної інформації для 
розуміння ситуації адвокатом чи, наприклад, 
неготовністю юриста продовжити консуль-
тування внаслідок необхідності додаткового 
вивчення проблемного питання для надання 
ґрунтовної відповіді.

Окресливши загалом алгоритм надання 
консультації адвокатом, вважаємо за потріб-
не розкрити його практичне застосування у 
справах щодо стягнення заборгованості за 
кредитними договорами.

Так, неодмінною умовою життєздатності 
економіки будь-якої держави є нормальне й 
стабільне функціонування її кредитно-фі-
нансових інститутів. Інтенсивна, особливо 
останніми роками, інтеграція вітчизняної фі-
нансової системи в міжнародну стала причи-
ною того, що кризовий стан світової фінансо-
вої системи, який розпочався ще у 2008 році, 
безпосередньо позначився й на її функціону-
ванні. Через це в українському банківському 
секторі погіршився стан справ з ліквідністю, 
відбулося швидке зростання курсу іноземної 
валюти, істотно зменшилися доходи насе-

лення та з’явилися інші негативні чинники, 
що призвело до великої кількості судових 
спорів щодо виконання кредитних договорів, 
договорів банківського вкладу, забезпечення 
договірних зобов’язань, звернення стягнен-
ня на заставлене майно, визнання договорів 
кредиту, поруки, застави, іпотеки недійсни-
ми тощо. 

Однак переважна кількість спорів усе 
ж виникає через неможливість своєчасно-
го виконання взятих на себе договірних 
зобов’язань із повернення кредиту через змі-
ни у фінансовому стані учасників таких пра-
вовідносин, нерідко наявний і суб’єктивний 
фактор, пов’язаний з небажанням однієї зі 
сторін з різних підстав повернути отримане 
за договором.

Для детальної характеристики процесу 
консультування у зазначеній категорії ци-
вільних справ необхідно змоделювати ситуа-
цію звернення громадянина України, жителя 
м. Кременець до адвоката внаслідок надмір-
ного нарахування суми неустойки за кредит-
ним договором.

У 2008 році між Кравцем І.І. (довіритель) 
та ПАТ «Дельта Банк» був укладений кре-
дитний договір на суму в розмірі 154500,00 грн.  
зі сплатою відсотків за користування креди-
том у розмірі 11,5 % річних за весь час фак-
тичного користування кредитом на строк з 
21 травня 2008 року по 20 травня 2015 року. 
Кредит мав цільове призначення – купівля ав-
томобіля.

Протягом періоду користування кредит-
ними коштами довірителем регулярно спла-
чувалися необхідні платежі для погашення 
суми заборгованості перед банком. Фактично 
довірителем було сплачено більше 95 % від-
сотків від суми кредиту. Однак у зв’язку з 
тимчасовою відсутністю коштів починаючи 
з квітня 2015 року довірителем платежі в ра-
хунок погашення кредиту не здійснювалися. 
Внаслідок цього утворилася заборгованість 
у розмірі 7 000 грн. Також за відсутності 
вчасної оплати банком додатково була нара-
хована довірителю сума неустойки у розмірі  
182 500 грн. Банк вказану суму обґрунтовував 
як штрафні санкції, що передбачені у відпо-
відному договорі. У результаті банк звернув-
ся до суду з позовною заявою про стягнення 
заборгованості за кредитним договором з до-
вірителя [2]. 

Довіритель, не розуміючи, за що потрібно 
сплачувати таку значну суму, маючи у забор-
гованості лише 7 000 грн., звернувся за квалі-
фікованою консультацією до адвоката. 

Окреслені вище фактичні обставини спра-
ви адвокат може дізнатися лише після підго-
товки до інтерв’ювання та зустрічі клієнта, а 
саме на етапі вільного викладення клієнтом 
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суті свого звернення. У разі, якщо ситуація 
не є типовою або вона ускладнена іншими 
правовідносинами і потребує додаткового 
аналізу, юристом може бути використаний 
етап консультативної роботи адвоката –  
з’ясування характеру правової проблеми 
клієнта. Зазвичай даний процес пов’язаний 
із постановкою уточнюючих запитань дові-
рителю, які дають змогу адвокату повністю 
виявити суть та причини звернення за кон-
сультацією.

Рекомендованими питаннями на вказа-
ному етапі є:

– Чи є у довірителя із собою кредитний 
договір?

– Чи є у довірителя документальне під-
твердження сплати коштів у рахунок кредит-
ної заборгованості?

– Чи звертався довіритель у письмовій 
чи усній формі до банку у зв’язку з необґрун-
тованим нарахуванням неустойки за креди-
том?

– Чи отримував довіритель листи від бан-
ка з вимогами здійснити оплату по кредитній 
заборгованості?

– Із чим була пов’язана тимчасова відсут-
ність коштів у довірителя в 2015 році (мож-
ливо, наказ про звільнення з роботи і довідка 
місцевого Центру зайнятості про призначен-
ня допомоги по безробіттю)? 

Уточнивши обставини, які були чітко 
незрозумілі адвокату, він повинен підсуму-
вати викладене клієнтом, повторити сказане 
у хронологічній послідовності для підтвер-
дження чи спростування довірителем. Після 
цього юристу слід визначитися із закінчен-
ням інтерв’ювання та переходом до етапу без-
посереднього консультування – підготовки 
до консультування. Якщо адвокату необхід-
но більше часу для з’ясування особливостей 
проблемної ситуації, аналізу законодавства 
та судової практики, необхідно зробити пе-
рерву в консультації та запропонувати клієн-
ту продовжити її в інший день, визначивши 
дату зустрічі. Можливий варіант нерозрив-
ного переходу від інтерв’ювання до безпосе-
редньої консультації, однак за умови всебіч-
ного розуміння адвокатом обставин справи.

Визначивши для себе «лінію поведінки», 
адвокат може перейти до наступного етапу –  
роз’яснення клієнту можливих варіантів ви-
рішення проблеми та допомоги клієнту у ви-
борі оптимального рішення. У вказаній клі-
єнтом ситуації можливі такі способи захисту 
порушеного права.

Досудовий захист. У зв’язку з наявністю 
позовної заяви до довірителя про стягнення 
з нього заборгованості адвокату слід повідо-
мити про відсутність способів досудового 
врегулювання спору.

Судовий захист. У даному випадку адво-
кату необхідно насамперед пояснити клієнту 
наявність «підводних каменів» у спорі. На 
думку адвоката, найбільш доцільним варі-
антом поведінки є часткове визнання позо-
вних вимог банку (мова йде про визнання 
основної суми боргу в розмірі 7 000 грн.) та 
заперечення проти вимог щодо стягнення 
необґрунтованої суми неустойки. 

У зв’язку із цим потрібно: по-перше, по-
дати заяву про застосування строків позо-
вної давності. Додатково вказану позицію 
слід обґрунтувати для клієнта з точки зору 
законодавства. Так, згідно зі ст. 256 Цивіль-
ного кодексу України (далі – ЦКУ) позо-
вна давність – це строк, у межах якого особа 
може звернутися до суду з вимогою про за-
хист свого цивільного права або інтересу [3]. 
Відповідно до ч. 4 ст. 267 ЦКУ сплив позо-
вної давності, про застосування якої заявле-
но стороною у спорі, є підставою для відмови 
в позові [3]. Чинне цивільне законодавство 
передбачає два види позовної давності – за-
гальну і спеціальну. Спеціальна позовна дав-
ність встановлена законом для окремих ви-
дів вимог. Так, спеціальна позовна давність 
тривалістю в один рік передбачена, зокрема, 
для вимог про стягнення неустойки (штра-
фу, пені) – п. 1 ч. 2  ст. 258 ЦКУ [3]. 

Нормою ч. 3 ст. 267 ЦКУ встановлено, що 
суд застосовує позовну давність лише за за-
явою сторони у спорі, зробленою до ухвален-
ня судом рішення [3].

Тлумачення ч. 3 ст. 267 ЦКУ, положення 
якої сформульовано із застосуванням слова 
«лише» (аналог «тільки», «виключно»), та 
відсутність будь-якого іншого нормативно-
правового акта, який би встановлював інше 
правило застосування позовної давності, дає 
підстави для твердження про те, що із цьо-
го положення випливає безумовний висно-
вок, відповідно до якого за відсутності заяви 
сторони у спорі позовна давність судом не 
застосовується. Тобто цією нормою встанов-
лені суб’єктивні межі застосування позовної 
давності, а саме передбачені випадки, до яких 
позовна давність не застосовується судом у 
зв’язку з відсутністю відповідної заяви сто-
рони у спорі. Таким чином, позовна давність, 
як загальна, так і спеціальна, є диспозитив-
ною, а не імперативною в застосуванні.

Отже, без заяви сторони у спорі ні загаль-
на, ні спеціальна позовна давність застосову-
ватися не може за жодних обставин, оскільки 
можливість застосування позовної давності 
пов’язана лише з наявністю про це заяви сто-
рони.

Отже, враховуючи, що відповідно до ма-
теріалів справи позовна заява була подана до 
суду в січні 2016 року, позовні вимоги щодо 
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стягнення неустойки за грудень 2014 року та 
початок січня 2015 року є необґрунтованими 
та такими, що суперечать положенням п. 1  
ч. 2 ст. 258 ЦКУ.

По-друге, подати заперечення проти по-
зовної заяви банку із зазначенням контр-
розрахунку суми неустойки за кредитом. 
При цьому довірителю необхідно пояснити, 
на яких законодавчих підставах або умо-
вах договору базуватиметься таке звернен-
ня до суду. Зокрема, відповідно до вимог  
ст. ст. 546, 549 ЦКУ виконання зобов’язання 
може забезпечуватися неустойкою, пору-
кою, гарантією, заставою, притриманням, 
завдатком. Неустойкою (штрафом, пенею) є 
грошова сума або інше майно, які боржник 
повинен передати кредиторові у разі пору-
шення боржником зобов’язання. Штрафом є 
неустойка, що обчислюється у відсотках від 
суми невиконаного або неналежно виконано-
го зобов’язання. Пенею є неустойка, що об-
числюється у відсотках від суми несвоєчасно 
виконаного грошового зобов’язання за кожен 
день прострочення виконання [3].

Аналіз кредитного договору адвокатом 
дає підстави вказувати, що згідно з п. 5.2. 
даного договору у разі порушення строків 
повернення кредиту та/або сплати нарахова-
них процентів за користування ним, комісій 
та інших платежів банк має право вимагати, 
а позичальник зобов’язаний сплатити Бан-
ку неустойку в розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ, що діяла в період прострочен-
ня, за кожний день прострочення від суми 
простроченої заборгованості, але не менше  
500 (п’ятисот) гривень 00 коп. 

Тобто вказаним пунктом кредитного до-
говору передбачено неустойку в розмірі по-
двійної ставки НБУ в період прострочення 
за кожний день прострочення від суми про-
строченої заборгованості. При цьому загаль-
на сума неустойки, нарахованої за весь пері-
од прострочення, не повинна бути меншою, 
ніж 500 гривень. 

Банк неправильно розтлумачив п. 5.2. 
кредитного договору, обраховуючи неустой-

ку у розмірі не менше 500 гривень за кожен 
день прострочення, хоча вказаний пункт не 
містить необхідного для таких випадків уточ-
нення (наприклад, не менше 500 (п’ятисот) 
гривень 00 коп. за кожен день прострочення) 
і визначає мінімальний розмір неустойки за-
галом, за весь строк прострочення.

Таким чином, банк заявив явно необґрун-
товану суму неустойки, що значно переви-
щує розмір самого кредиту, наданого за кре-
дитним договором довірителю. Додатково 
адвокату необхідно звернути увагу клієнта 
на позитивні тенденції практики щодо вирі-
шення вказаного питання. 

Після роз’яснення всіх можливих варі-
антів захисту порушеного права довірителя 
наступає момент вибору «лінії поведінки» 
клієнтом. Незалежно від обраного способу 
вирішення спірної ситуації адвокату необхід-
но узгодити з довірителем послідовність дій, 
алгоритм їх реалізації.

Висновки

Таким чином, консультування у справах 
щодо стягнення заборгованості за кредит-
ними договорами дає змогу клієнту обрати 
найбільш ефективний варіант розв’язання 
конфліктного питання. Для звичайного гро-
мадянина це досить складний процес, зва-
жаючи на наявність ускладнень у законо-
давчому регулюванні процедури стягнення. 
Власне, для роз’яснення окреслених склад-
нощів існує процес консультування зі спеці-
алістом. 
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и определения технологических, психологических, тактических приемов консультирования. Опреде-
лена методика (последовательность действий) предоставления консультаций по делам о взыскании 
задолженности по кредитным договорам. Выяснена практическая необходимость решения проблем-
ной ситуации клиента путём применения альтернативных способов защиты нарушенного права до-
верителя и судебной защиты.
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The article substantiates theoretical provisions on structuring and dividing counselling into stages, dis-
tinguishing of technological, psychological and tactical methods of counselling. The method (sequencing) of 
counselling in cases of debt recovery under credit contracts is proposed. Practical value of resolving the con-
flicts through application of alternative right-protection methods and judicial defence remedies is shown.
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РОЗВИТОК СВОБОДИ СОВІСТІ 
В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

У статті досліджуються процеси становлення свободи совісті як одного з фундаментальних ду-
ховних прав особистості. Стверджується, що свобода совісті безпосередньо залежить від процесу 
розвитку демократизації суспільства, політичної модернізації, виступає в якості критерію демокра-
тичного суспільства і дає змогу досягти консенсусу в суспільстві між групами з різним світоглядом. 
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 В. Новіков, 2016

Постановка проблеми. Свобода совісті –  
складова прав людини в сучасній демокра-
тичній державі. Рішення проблем з її реаліза-
цією вимагає розробки ключових принципів 
розвитку демократії. Становлення і розвиток 
демократії – багатопланове явище, досліджу-
ючи яке треба враховувати складники сучас-
ного суспільства соціального, культурного, 
політичного, правового і релігійного харак-
теру. Велике значення мають динаміка со-
ціокультурного і духовного середовища, ста-
більність політичної системи і поступальний 
розвиток економіки. У своїй сукупності вони 
роблять помітний вплив на формування прав 
і свобод особистості. 

Для правового функціонування такого 
демократичного принципу, як свобода со-
вісті, потрібне дослідження процесу фор-
мування історичних умов, необхідних для 
цього. Рішення цієї проблеми найтісніше 
пов’язане з демократичними процесами, що 
відбуваються в сучасному українському сус-
пільстві. Сучасна Українська держава прагне 
подолати протиріччя між чинними законо-
давчими актами та практичним вирішенням 
проблем свободи совісті. Проте реальне за-
безпечення свободи совісті можливо лише за 
умови врахування змін в економічній, полі-
тичній, духовній, організаційній сферах сус-
пільства, оскільки рівень справжнього забез-
печення свободи совісті обумовлений саме 
цими аспектами. 

У процесі розвитку демократизму в Укра-
їні рішення різноманітних проблем свободи 
совісті визначається різними умовами, у тому 
числі розвитком державності, роллю і місцем 
релігії та релігійних організацій у громадян-
ському суспільстві, особливостями держав-

но-церковних відносин. Нині свобода совісті 
розглядається як одне з найважливіших демо-
кратичних прав і свобод особистості. 

Стан дослідження проблеми. Досліджен-
ню різних аспектів свободи совісті присвя-
чували свої роботи як учені-філософи, так і 
правознавці: П. Бейль, М. Вебер, Р. Гегель,  
Д. Дідро, Ж. Ж. Руссо, Ст. Гараджи, В. Каль-
ний, М. Бабій, В. Бондаренко, Ст. Журав-
ський Ст. Ловінюков, М. Лубська, Ю. Розен-
баум, А. Саган, А. Шуба, П. Яроцький та ін. 

Проте, незважаючи на широкий інтерес  
до проблем громадянського суспільства і 
розвитку демократизму, питань функціону-
вання релігії в суспільстві, в сучасній літе-
ратурі не визначене місце свободи совісті в 
системі розвитку відносин загалом та у про-
цесах демократизації українського суспіль-
ства зокрема. 

Мета дослідження. Недостатнє правове 
забезпечення свободи совісті в українсько-
му суспільстві виступає перешкодою для 
його поступального розвитку і гальмує 
процес консолідації українського народу. 
Тому необхідно проаналізувати актуальні 
проблеми розвитку державно-церковних 
відносин в умовах демократичних процесів 
і визначити механізми вдосконалення реа-
лізації свободи совісті в ході історичних і 
демократичних перетворень в Україні.

Виклад основних положень досліджен-
ня. Сучасний етап історичного розвитку сус-
пільства характеризується крахом тоталіта-
ризму, авторитарних режимів і переходом до 
демократії в різних регіонах світу. 

З точки зору теорії демократизації метою 
політичного розвитку держави є формуван-
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ня нового типу взаємодії влади і суспільства 
на основі конституційних норм, створення 
соціальних, правових та політичних механіз-
мів, що дозволяють більшій частині населен-
ня впливати на прийняття основних рішень. 

У самому загальному сенсі демократиза-
ція означає процес політичних, соціальних і 
правових змін, спрямованих на встановлення 
демократичного ладу. Теорія демократизації 
тісно переплітається з ідеєю глобального 
процесу цивілізації і виникненням концеп-
цій політичної модернізації. 

Процес демократизації проходить в умо-
вах конфлікту між національними політич-
ними культурами і загальноцивілізаційними 
цінностями, основою яких є права і свободи 
громадян. 

Демократизація – це складний, трива-
лий процес політичної модернізації, фор-
мування нового типу взаємодії суспільства 
і влади, нових громадянських прав і свобод. 
У ході його проявляються кризи, породжені 
динамізмом суспільного життя, суперечнос-
тями зміни політичної системи, всім комп-
лексом соціально-економічних та правових 
чинників. 

Одним із зовнішніх факторів, що робить 
вплив на проходження сучасної хвилі демо-
кратизації, стала розробка прогнозів глобаль-
ного розвитку, в результаті чого сформува-
лася концепція сталого розвитку. Концепція 
стійкого розвитку полягає у співвідношенні 
суспільної свідомості та суспільного буття, 
шляхів зміни суспільства на науково-правові 
основи управління суспільством в глобаль-
ному масштабі. 

У світлі розвитку демократичних проце-
сів питання про управління світовим співто-
вариством безпосередньо пов’язане з проце-
сом глобалізації, витоки якого – у динаміці 
та енергетиці західного пост-християнського 
світу. Глобалізація зробила величезний 
вплив на формування уявлень про свободу 
совісті та на методи реалізації цього явища 
на практиці. Згідно з глобалізацією в сучас-
ному світі релігія – це не тільки традиційні, 
домінуючі релігії та конфесії, це всі релігії 
аж до самих дрібних культів, як нових, так 
і корінних етнічних. У глобальному контек-
сті ставлення до релігії стає значущим полі-
тичним і правовим фактором, відбувається 
становлення і розвиток державно-релігійних 
відносин, поділ світської і релігійної влади, 
зміна уявлень про свободу совісті. Це відбу-
вається в процесі демократизації суспільства 
у боротьбі за недопущення релігійної винят-
ковості, релігійної нетерпимості, ліквідації 
статусу державної релігії. 

Усі ідеї і уявлення про свободу совісті 
є опосередкованим відображенням еконо-

мічних, політичних, правових і культурних 
протиріч історичного процесу розвитку дер-
жави. 

Формування релігійних уявлень сягає ви-
токів первісно-общинного ладу. Низький рі-
вень матеріального виробництва первісного 
суспільства, обмеженість відносин родопле-
мінними зв’язками, процес класової дифе-
ренціації, що призвів до утворення стародав-
ніх держав, наклали особливий відбиток на 
зміст релігійно-міфологічних уявлень того 
часу. Багато елементів ранньорелігіозного 
комплексу увійшли в нові системи як вель-
ми істотні додатки. У стародавніх державах 
релігійні доктрини не претендували на свою 
винятковість і не відкидали релігійних уяв-
лень інших народів. Наявність багатобожжя 
утворило сприятливі умови не тільки для 
утвердження ідей релігійної терпимості, але 
й для утвердження ідеї значущості людини у 
світі. Одночасно з формуванням релігійних 
уявлень виникли ідеї вільнодумства – дві те-
чії духовно-практичного досвіду з освоєння 
дійсності людством [1, c. 94-99]. 

Становлення в Європі християнства 
як панівної релігії супроводжувалося при-
душенням будь-яких спроб інакомислен-
ня, що вважалися єрессю по відношенню 
до ортодоксальної доктрини. Незважаючи 
на це, в християнстві практично завжди іс-
нували течії, які протистояли доктриналь-
ному офіціозу і складали строкату картину 
протиборства точок зору, напрямів і шкіл  
[2 с. 79-82]. На рубежі XII-XIII ст. у над-
рах феодального суспільства визрівають 
паростки нової епохи, відбуваються зміни в 
соціальній структурі середньовічного сус-
пільства. Вихід на історичну арену нових 
виробничих сил, утвердження в соціальній 
структурі нового класу – буржуазії – супро-
воджувалося гострою ідеологічною бороть-
бою між протиборчими соціальними силами. 
У цих умовах питання про владу знаходить 
своє відображення у ставленні до проблем 
вільного віросповідання. Діячі нового со-
ціального прошарку виступали з вимогами 
утвердження ідеалів світського гуманізму, 
всебічного розвитку особистості, світогляд-
ного оновлення ідей релігійної свободи. Все 
це стимулювало теорію і практику антикле-
рикалізму, активізувало вимоги секуляриза-
ції церкви, свободи віросповідання. В епоху 
Відродження були теоретично підготовлені 
та сформульовані нові ідеали. Такими ви-
могами стали: людська особистість в центрі 
життя; загальнолюдські цінності як вимір 
буття; секуляризація церкви, свобода вірос-
повідання [3, с. 253].

Реформація розвинула ці постулати і ба-
гато в чому здійснила їх на практиці. При-



185

7/2016
Ф І Л О С О Ф І Я  П Р А В А

чиною домінуючого значення гасла свободи 
віросповідання в період Реформації висту-
пає назріла необхідність усунення з політич-
ної арени католицької церкви та її панівної 
ідеології як адептів реакції в державі. У цей 
час з вимогами свободи віросповідання тіс-
но переплітаються буржуазно-демократичні 
гасла, які стали першими, боязкими полі-
тичними та юридичними вимогами молодої 
буржуазії [4, с. 74-83]. Історичною заслугою 
Реформації можна вважати включення в 
життя суспільства поняття «свобода віроспо-
відання» у формі вільного вибору віруючими 
однієї з конфесій християнства. 

Період із кінця XVI до середини XVIII ст. 
характеризується інтенсивним утверджен-
ням в економіці, ідеології і політиці більшос-
ті розвинутих держав Європи буржуазно-де-
мократичних ідеалів й уявлень. з цією метою 
здійснювалася модернізація концепцій «пра-
вової держави», «природного права», об-
ґрунтовувалася прогресивність заміни фео-
дального суспільного устрою буржуазним, 
розглядалися шляхи пристосування релігії 
та церковної структури до норм і настанов 
буржуазної держави. Виходячи з такого ста-
тусу релігії, свобода релігійної совісті отри-
мала статус особистого права і громадянської 
свободи кожного. Розуміння свободи совісті 
розширювалося і поглиблювалося разом із 
прогресивними перетвореннями у суспіль-
стві. Французькі просвітителі висловили 
думку про можливість ширшого тлумачення 
свободи совісті, включаючи не тільки пра-
во людей на свободу віросповідання, але й 
можливість бути атеїстом. Більш того, послі-
довний антиклерикалізм французьких про-
світителів висував до обговорення проблеми 
відокремлення церкви від держави, а школи 
від церкви. Позиція французьких просвіти-
телів перемістила розгляд проблем свободи 
совісті з рамок релігійних інтересів (волі ви-
бору релігії) у рамки громадянських прав і 
свобод особистості [5, c. 117]. 

Таким чином, Реформація і буржуазні ре-
волюції в Європі сприяли розширенню в сус-
пільстві розуміння свободи совісті не тільки 
як свободи вибору релігії, але й свободи бути 
атеїстом. Що стосується реалізації права сво-
боди совісті, то знадобилося ще багато часу, 
щоб це право в Європі стало реальним і га-
рантованим. 

Найбільш жорстку концепцію свободи 
совісті представив К. Маркс. Вона була за-
снована на матеріалістичному розумінні 
релігії, а її практична реалізація вилилася 
у відому атеїзацію сумнівними методами  
[6, c. 402-408]. 

У Радянському Союзі у суспільствознав-
чій та юридичній літературі у дослідженні 

проблем свободи совісті найбільший розви-
ток отримав напрям, пов’язаний із розглядом 
свободи совісті у взаємозв’язку із соціально-
політичними рухами, класовими інтереса-
ми та ідеологічними принципами. Вперше 
в історії людства дійсну свободу совісті за-
декларував декрет Ради народних депутатів 
від 23 січня 1918 року «Про відокремлення 
церкви від держави і школи від церкви». Він 
скасував будь-які обмеження прав громадян 
у зв’язку з визнанням релігійної віри або не 
сповідання жодної віри [7]. Натомість за-
декларовані у законах права і свободи релі-
гійної особистості на практиці вступали у 
протиріччя з чинним радянським законодав-
ством. Надавши громадянам незалежно від 
їх ставлення до релігії рівні права, радянські 
закони вимагали від них і рівного виконан-
ня своїх громадянських обов’язків [8, c. 39].  
У соціалістичному суспільстві конституцій-
ними принципами встановлювалися межі 
свободи віросповідання. Претензії керівни-
ків релігійних об’єднань на нічим не обмеже-
ну свободу віросповідання були оголошені 
несумісними з радянським законодавством і 
нормами міжнародного права. 

Принципово новий підхід до принципу 
свободи совісті здійснюється у світі після 
Другої світової війни. Особливу роль тут 
зіграли міжнародні організації, насамперед 
Організація Об’єднаних Націй. Ретельна 
розробка всіх сторін принципу свободи сові-
сті, правових і етичних нюансів відображена 
у відомих документах, таких як Загальна де-
кларація прав людини, прийнята Генераль-
ною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, 
Міжнародний пакт про громадянські і полі-
тичні права від 10 грудня 1966 року, Заключ-
ний акт Наради з безпеки і співробітництва 
в Європі (Гельсінкі, 30 червня – 1 серпня  
1975 року), Підсумковий документ Віден-
ської зустрічі 1986 року представників дер-
жав-учасників Наради з безпеки і співробіт-
ництва в Європі, Декларація про ліквідацію 
всіх форм нетерпимості та дискримінації у 
зв’язку з релігією і переконаннями (прийня-
та Генеральною Асамблеєю ООН 25 листо-
пада 1981 року), Паризька хартія для нової 
Європи 1990 року та ін. [8, c. 56-60].

Свобода совісті стала розглядатися як 
одне з найважливіших демократичних прав 
і свобод особистості в загальнопланетарному 
масштабі. Від абстрактно-рекомендаційних 
побажань міжнародні організації перейшли 
до вимоги дотримання гарантій свободи сові-
сті і до жорсткої негативної оцінки будь-яких 
форм дискримінації в цьому питанні. 

Серед релігійних організацій, які займа-
лися розробкою концепції релігійної свобо-
ди, принципів свободи совісті, потрібно від-
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значити Всесвітню Раду церков. У рішеннях 
цієї організації, що об’єднує протестантські 
та православні церкви, починаючи з Першої 
Асамблеї (Амстердам, 1948 р.), відображені 
такі ідеї, як право кожної людини на вибір 
віри і переконань, право змінювати їх, право 
на свободу думки, совісті і релігії, свободу їх 
вираження публічним чи приватним чином, 
на людях або на самоті, що є необхідною 
умовою прояву внутрішньої свободи тощо 
[9, с. 12]. 

Значним кроком уперед у католицькому 
трактуванні принципу свободи совісті, на-
самперед релігійної свободи, став Другий Ва-
тиканський собор. За 4 роки роботи Собору 
тлумачення релігійної свободи зазнало зна-
чної еволюції, більшої, ніж за століття попе-
реднього розвитку. У результаті «Декларація 
про релігійну свободу» (1965) затверджує 
права особистості і товариств на релігійну 
свободу [10]. 

Розробка проблем свободи совісті різни-
ми релігійними і світськими організаціями, 
їх взаємовплив сприяли виробленню дій-
сних міжнародних стандартів у цій сфері. 
У документах, що прийняті міжнародними 
організаціями останніми роками, затвер-
джені права і свободи людини у сфері пере-
конань, які належать йому від народження 
і гарантуються законом. У них відображено 
процес підвищення поваги до людської осо-
бистості і верховенства закону, вони наочно 
показують, як разом з утвердженням і розви-
тком демократичних принципів збагатився і 
сам зміст ідеї свободи совісті. Нині свобода 
совісті – це право на свободу думки, совісті, 
релігії та переконань, на вільне їх вираження, 
право дотримуватися будь-яких світогляд-
них матеріалістичних, ідеалістичних або ду-
алістичних уявлень, соціально-політичних і 
етичних доктрин, якщо вони не зазіхають на 
особистість, права і свободи громадян, якщо 
вони не проповідують расизм, насильство, 
людиноненависницькі ідеї. Держава, уряд, 
владні органи мають бути в світоглядному 
відношенні нейтральні, не ставати на бік яко-
їсь однієї світоглядної системи і створювати 
умови для середовища терпимості, взаємної 
співпраці. Етична, культурна, мовна й релі-
гійна самобутність повинна бути захищена, а 
будь-які форми переслідування за релігійни-
ми та ідеологічними мотивами – виключені. 

Такі найважливіші риси сучасного де-
мократичного розуміння свободи совісті. 
Подібне оптимальне розуміння принципу 
свободи совісті людство виробило за кілька 
століть. У наші дні закріплення у світовій 
громадській думці цього принципу як однієї 
із загальнолюдських цінностей стало можли-
вим завдяки роботі міжнародних форумів. 

На цих заходах колективно обговорюються 
проблеми свободи совісті представниками 
культурних традицій і цивілізацій Заходу і 
Сходу, Півночі і Півдня. Тут враховуються 
думки та інтереси прихильників як релігій-
них, так і матеріалістичних переконань. 

Виходячи з концепції демократизації сус-
пільства та періодизації розвитку свободи со-
вісті, слід виділити фактори, що впливають 
на функціонування свободи совісті в сучас-
ній Україні: 

1. Наявність процесу реалізації релігійно-
церковної діяльності, спрямованої на відро-
дження певного сакрального комплексу в су-
часних соціально-економічних, політичних 
і правових умовах. Релігійне життя являє 
собою складну систему відносин, включених 
у загальну структуру суспільного життя, що 
регулюється як правовими, так і церковними 
нормами. 

2. Взаємозв’язок політики і релігії. По-
літизація релігії спостерігається в країнах 
постсоціалістичного простору, в тому числі 
в Україні. Цей процес характеризується ди-
намізмом соціально-політичних орієнтацій у 
діяльності релігійних організацій. Однак по-
дібні прагнення до політизації релігії, вико-
ристання в якості фундаменту нової ідеології 
тягнуть за собою конфесійну роз’єднаність, 
яка супроводжується загостренням проти-
стояння між конфесіями. 

3. Необхідність вдосконалення законо-
давчого поля щодо свободи совісті. Для того, 
щоб законодавство досягло бажаного ефекту, 
воно повинно мати реалістичне обґрунтуван-
ня в моральності або у релігійних переконан-
нях. 

4. Прагнення релігійних об’єднань за-
твердити свої пріоритети у певній сфері ре-
лігійної активності (наприклад, окультного 
лікування, східного містицизму або ново-
го релігійного одкровення). Максимально 
ефективне використання релігійними те-
чіями засобів особистісної ідентифікації 
та соціалізації віруючого: специфічні види 
культової практики, нове езотеричне знання 
і проекти побудови нового соціуму (сектант-
ських комун, соціально-релігійних об’єднань 
і виробничих одиниць, заснованих на спіль-
ній праці одновірців). 

5. Новий етап взаємовідносин між конфе-
сіями, який характеризується їх прагненням 
до пошуку нових шляхів примирення, погли-
блення толерантності взаємовідносин; поши-
рення взаємозбагачення різних конфесійних 
деномінацій на основі діалогу між ними.

Специфіка сучасної ситуації в розвитку 
України полягає в тому, що суспільній сві-
домості необхідно звільнитися від частини 
негативного досвіду минулого. Ці завдання 
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передбачають інтенсивну нормотворчість, 
пов’язану зі становленням громадянського 
суспільства та правової державності. При 
цьому нормотворча діяльність здійсню-
ється на основі модернізаційного процесу. 
Модернізація щодо свободи совісті веде до 
переоцінки фундаментальних світоглядних 
цінностей, зокрема релігійних, культурних, 
політичних, правових і моральних. Демокра-
тичні зміни в українському соціумі, глобаль-
на суспільна трансформація диктують зміни 
в системі «релігія – суспільство», а також 
впливають на якісні зміни свідомості особис-
тості. Релігія займає чинне місце у свідомості 
суспільства.

Висновки

Таким чином, свобода совісті пройшла 
багатовіковий шлях від раннього вільнодум-
ства до визнання її як частини демократич-
них особистих свобод і громадянських прав. 
Осмислення теорії і накопиченого досвіду 
сучасного розвитку суспільства дає змогу 
співвіднести проблеми свободи совісті із за-
гальним напрямом цивілізаційного проце-
су, знайти стрижневий момент в аналізі та 
прогнозуванні процесу розвитку феномена 
свободи совісті. У зв’язку із цим можна при-
пустити, що сучасний період розвитку сво-
боди совісті не є кінцевим і завершальним. 
Найімовірніше, він готує якісно інше роз-
міщення світських і релігійних сил, потен-
ціалів і орієнтацій у сучасному суспільстві. 
Свобода совісті матиме вагоме значення, і 
ані політичні і правові або економічні, ані ду-
ховні чи культурологічні проблеми не можна 
буде вирішити позитивно і цивілізовано без 
її участі. В умовах стійкого соціального роз-
витку і демократичних змін специфіка функ-

ціонування свободи совісті надає суспільним 
процесам особливе духовно-емоційне за-
барвлення, збагачуючи їх своїм колосальним 
історичним досвідом розвитку. 

Свободу совісті необхідно розглядати 
у загальнолюдському контексті як найви-
щу цінність серед інших прав і свобод. Вона 
перебуває в нерозривному взаємозв’язку зі 
світоглядними горизонтами буття людини, 
є важливим елементом життя особистості й 
виступає в якості критерію демократичного 
суспільства, дає змогу досягти консенсусу 
між групами людей різного світогляду. 

Список використаних джерел:

1. Вільнодумство і атеїзм в давнину, середні віки 
і епоху Відродження. – М., 1986. – 44 с. 

2. Калінін Ю. А. Релігієзнавство / Ю. А. Калінін, 
Є. А. Харьковщенко. – К.: Наукова думка. – 1997. – 
256 с. 

3. Італійський гуманізм. Етичні вчення  
XIV-XV ст. – М. : Вища школа, 1977. – С. 253. 

4. Ковальський М. Європа, культура, христи-
янство / Н. Ковальський // Вільна думка. – 1995. –  
№ 6. – С. 74–83. 

5. Реалі Дж., Антисери Д. Західна філософія від 
витоків до наших днів : у 3-х т. / Дж. Реалі, Д. Анти-
сери.– СПб., 1996. – Т. 3. – С. 117. 

6. Маркс К. Лист П. В. Анненкову, 28 грудня  
1846 р. / К. Маркс, Ф. Енгельс // Твори. – М., 1962. – 
Т. 27. – С. 146–147. 

7. Шарапов Ю. Декрети Смольного / Ю. Шара-
пов // Известия. – 1968. – 18 січня. 

8. Волкова Д., Корчевська О. Загальна деклара-
ція прав людини і Україна : матеріали обговорення /  
Д. Волкова // Юридичний вісник. – 1997. –  
№ 1(ХІІ). – С. 56–101. 

9. Даймонд Л. Пройшла «третя хвиля» демокра-
тизації? / Л. Даймонд // Поліс. – 1999. – № 5. – С. 12. 

10. Бабич Б. Б. Другий Ватиканський Собор 
[Електронний ресурс] / Б. Б. Бабич // Міст через прір-
ву. – Режим доступу : volodarmira.narod.ru/lib/75.html.
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The article examines the process of historical development of freedom of conscience as one of the funda-
mental spiritual rights of the individual. It is argued that freedom of conscience depends on the development 
process of society democratization, political modernization, acts as the criterion of a democratic society and to 
achieve consensus in society between groups with different worldviews.
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