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

11/2017

 І. Андронов, 2017

УДК 347.93

Ігор Андронов,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедри цивільного процесу
Національного університету «Одеська юридична академія»

СУТНІСТЬ РІШЕННЯ СУДУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Стаття присвячена аналізу сутності рішення суду як підсумкового акта правосуддя в цивільному про-

цесі, яким закінчується судовий розгляд та вирішується по суті цивільна справа. На основі аналізу наявних 
наукових концепцій визначено сутнісні характеристики рішення суду. Запропоновано комплексний підхід 
до визначення сутності рішення суду, тобто через взаємодію його матеріально-правового та процесуаль-
ного складників.

Ключові слова: правосуддя, судочинство, цивільний процес, акт правосуддя, рішення суду.

Постановка проблеми. Питання про сут-
ність рішення суду як підсумкового акта 
правосуддя, яким завершується судовий роз-
гляд та вирішується по суті цивільна справа, 
є одним із найбільш досліджених у процесу-
альній науці. Це є виправданим з огляду на 
важливість рішення суду як основного акта 
правосуддя в цивільному процесі. Однак така 
активність науковців призвела не лише до все-
бічної та детальної розробки різних аспектів 
цієї правової категорії,  але й до виникнення 
такого широкого спектру точок зору, підходів 
та напрямів дослідження даної проблематики, 
що серед них неможливо побачити суті питан-
ня, визначити, що є основним та другорядним 
у характеристиці сутності основного процесу-
ального акта в цивільному судочинстві – рі-
шення суду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
із даної теми. Проблемі встановлення сутності 
рішення суду в цивільному процесі присвятили 
свої дослідження такі вчені, як: С. Н. Абрамов, 
М. Г. Авдюков, С. К. Загайнова, М. Б. Зейдер, 
А. Х. Гольмстен, В. М. Гордон, М. А. Гурвич, 
А. Ф. Клейнман, В. В. Комаров, Д. Д. Луспеник, 
Н. О. Чечина, Г. В. Фазикош, М. Й. Штефан  
та ін.

Втім єдиного підходу до визначення сутнос-
ті цього важливого актf правосуддя так і не ви-
роблено.

Метою даної наукової статі є визначення на 
основі аналізу наявних наукових концепцій 
сутності рішення суду як акта правосуддя  
в цивільному процесі.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
рішення суду в науці цивільного процесуально-
го права відбувалося за кількома напрямами.

1. Рішення суду як відповідь на позовну ви-
могу – підтвердження правовідносин (усунен-
ня їх спірності) – наказ суду.

На початку ХХ сторіччя в процесуальній лі-
тературі панівною була точка зору, відповідно 
до якої рішення суду – це акт правосуддя, який 
містить у собі відповідь суду на вимогу позива-
ча, якою він підтверджує наявність або відсут-
ність спірних матеріальних правовідносин між 
сторонами.

Так А. Х. Гольмстен визначав рішення суду 
як відповідь суду на вимогу позивача до даного 
відповідача, в якій (відповіді) суд висловлює 
свій, заснований на констатованих ним фактах 
та на відповідних юридичних нормах, висновок 
про існування або не існування цивільно-
го права [1, с. 263]. Суд, – писав А. Х. Гольм-
стен, – визнає або не визнає вимоги позивача. 
Якщо вимоги ці визнаються, ми говоримо про 
присудження позову; якщо вони не визнають-
ся, говоримо про відмову в позові (absolution ab 
actione). І в тому і в другому випадку рішення 
є, таким чином, відповіддю суду на позовну ви-
могу, в першому – позитивною, у другому – не-
гативною [1, с. 263]. Такий підхід відповідав 
тогочасним поглядам на категорію «право на 
позов» як на право позивача вимагати від дер-
жави судового рішення [2, с. 127]. 

Як відповідь суду на позовну вимогу судове 
рішення розглядав і К. І. Малишев. Учений від-
значав, що акт суду, який визначає матеріаль-
ні цивільні відносини сторін по суті пред’яв- 
лених основних вимог, називається рішенням 
[3, с. 406-407]. Подібне визначення надав і 
Є. О. Нєфєдьєв [4, с. 302-303].

Теоретичним підґрунтям вказаного під-
ходу була наукова теорія, відповідно до якої 
завданням суду в цивільному процесі є визна-
чення законності інтересу позивача у його при-
тязанні до відповідача та здійснення захисту 
даного інтересу, якщо він відповідає нормам 
об’єктивного права, встановленим законодав-
цем. Імперативний складник (наказ) за цією 
концепцією міститься не в судовому рішенні, а 
в нормі об’єктивного права, застосованої судом 
до спірних правовідносин. 

Дана концепція була підтримана й низкою 
радянських процесуалістів. Так, А. Ф. Клей-
нман розглядав рішення суду як акт підтвер-
дження судом як органом правосуддя наявності 
або відсутності між сторонами процесу відомо-
го правовідношення та, відповідно, наявності 
або відсутності у відповідних випадках по-
рушеного або оспорюваного права позивача 
[5, с. 243]. Схожої точки зору дотримувався й 
М. А. Гурвич, характеризуючи рішення суду як 
заключний акт правосуддя у цивільній справі, 
в якому суд надає відповідь на позовну вимогу 
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[6, с. 287]. Хоча М. А. Гурвич водночас заува-
жував, що рішення суду, підтверджуючи спірне 
правовідношення, є актом державної влади і, 
відповідно, містить у собі обов’язковий припис 
(наказ).

«Теорія наказу» як прояву сутності рішен-
ня суду поступово набрала популярності серед 
радянських процесуалістів, хоча виникла зна-
чно раніше. Так, В. Л. Ісаченко вказував, що 
судова резолюція має бути прямою відповіддю 
на всі позовні вимоги і водночас мати характер 
імперативний, характер наказу, який може бути 
звернений до виконання способами, вказаними 
в законі [7, с. 110]. Водночас наголошувалося на 
тому, що наказ властивий лише рішенням за по-
зовами про присудження. 

Прибічником даної теорії був С. Н. Абра-
мов, який розглядав рішення як наказ суду, 
звернений до сторін, інших осіб та державних 
органів [8, с. 263].

Роблячи наголос на примусовому харак-
тері правової норми та суб’єктивного права, 
що виникає на її основі, М. Б. Зейдер зазна-
чав, що примусове здійснення права не може 
бути наслідком лише підтвердження, визнання 
судом наявності цього права. Акт правосуддя – 
судове рішення – для здійснення справжнього, 
дійсного захисту права повинен містити в собі 
веління, наказ органу державної влади здійсню-
вати відомі дії, без чого порушене право не мож-
на вважати захищеним [9, с. 19-20]. Водночас 
науковець визнавав, що обов’язковою переду-
мовою наказу є підтвердження судом наявнос-
ті або відсутності спірних правовідносин між 
сторонами, наявності або відсутності спірного 
права позивача або факту, що має юридичне 
значення [9, с. 20].

Таким чином, науковці поступово дійшли 
єдності у визнанні одночасної наявності імпе-
ративного та декларативного складників рішен-
ня суду, хоча про це ще наприкінці ХІХ почат-
ку ХХ сторіччя писали німецькі процесуалісти 
J. Unger [10, с. 640-641] та P. Laband [11, с. 348]. 
Сучасні дослідники також згадують вказані 
риси, характеризуючи сутність рішення суду, 
хоча й не обмежуються ними [12, с. 220-221;  
13, с. 327].

2. Рішення суду як силогізм – правозасто-
совний акт – елемент механізму правового ре-
гулювання.

Передумовою визначення рішення як пра-
возастосовного акта була висловлена в юридич-
ній літературі пропозиція розглядати процес 
ухвалення рішення суду як побудову звичайно-
го силогізму.

Як вказував А. Х. Гольмстен, для того щоб 
вирішити правовий спір, суд із заяв сторін 
повинен сприйняти наведені ними факти, потім 
він повинен констатувати факти, що лежать у 
підставі позову, та застосувати юридичну нор-
му; отримавши два члени силогізму – велику 
й малу посилки, він робить висновок, яким і 
є судове рішення [1, с. 263-264]. Так само й 
К. І. Малишев, порівнюючи повний текст рі-
шення з його короткою резолюцією, вказував, 
що повне рішення за своїм логічним змістом є 
силогізмом, в якому правила закону або систе-

ми права взагалі займають місце великої посил-
ки, обставини справи – місце меншої посилки і, 
нарешті, слідує висновок, резолюція [3, с. 415].

На цьому підґрунті відбувся розвиток учен-
ня про рішення суду як правозастосовний акт, 
який є наслідком застосування судом норми 
об’єктивного права до встановлених судом об-
ставин справи.

У даному контексті М. А. Гурвич відзначав, 
що хоча висновки суду, що становлять головний 
зміст рішення, й будуються за схемою силогіз-
му, його посилки визначаються під більшим чи 
меншим впливом суддівських оцінок, що при-
зводить до спеціального поняття «суддівського 
силогізму», відмінного від загальноприйнятої в 
логіці суворої схеми, побудованої на посилках 
вільних від будь-якого суб’єктивізму.

Юридична кваліфікація спірних фактів та 
правовідносин тісно пов’язана зі з’ясуванням 
сенсу застосованої норми, тобто з її тлумачен-
ням. З’ясовуючи сенс норми та застосовуючи 
її в даному випадку, ми пізнаємо й прояв її в 
даному правовідношенні, як вона об’єктивно іс-
нує в конкретизованому вигляді [14, с. 95-96]. 
Суд своїм рішенням, застосовуючи норму до 
конкретного випадку, встановлює її єдино мож-
ливий зміст [9, с. 46].

Найбільш повно рішення суду як правозас-
тосовний акт було досліджено Н. О. Чечиною, 
яка відзначила, що у завершенні застосування 
судом права відбувається приведення закону в 
дію, тобто визначення строку, порядку та фор-
ми здійснення правомочностей і виконання 
обов’язків суб’єктами встановлених судом від-
носин [15, с. 50].

Таким чином, у свідомості науковців відбув-
ся перехід від спрощеного уявлення про ухва-
лення рішення як побудування простого сило-
гізму до усвідомлення доволі складної моделі 
правозастосовної діяльності суду, що включає 
тлумачення судом змісту правової норми. 

Наприклад, як вказував М. Г. Авдюков, 
ухвалення судового рішення є застосуванням 
закону до окремого, конкретного випадку. Вста-
новивши обставини справи, суд оцінює їх з точ-
ки зору чинного законодавства і визначає юри-
дичні наслідки у справі. Проте помилково було 
б думати, – писав М. Г. Авдюков, – що судове 
рішення є механічним, формально-логічним 
поєднанням права і факту. Будучи складним 
поєднанням права і факту, судове рішення, тим 
не менш, не містить у собі ні нормативного ха-
рактеру права, ні перетворювального характеру 
юридичних фактів [16, с. 534].

Сучасні дослідники також дуже часто вка-
зують на особливість судового правозастосу-
вання та його відмінність від звичайного, так 
званого «механічного», правозастосування.

На думку Є. Г. Бобрешова, судове правозас-
тосування – це особливий різновид правозасто-
сування, що полягає у відправленні правосуддя, 
яке здійснюється національною системою судів 
з метою розгляду, вирішення та врегулювання 
будь-яких суспільних конфліктів, що належать 
до їхньої компетенції, у встановлених законом 
процедурно-процесуальному порядку та формі 
[17, с. 5].
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3. Рішення суду як юридичний факт матері-
ального права.

Один із найбільш дискусійних напрямів 
дослідження сутності рішення як акта право-
суддя стосувався визначення характеру впливу 
рішення суду на матеріальні правовідносини 
сторін.

Дискусія призвела до виникнення двох 
крайніх позицій: від повного заперечення мож-
ливості рішення суду впливати на матеріальні 
правовідносини та його дії як юридичного фак-
ту матеріального права [16, с. 534; 18, с. 45] до 
визнання значення юридичного факту мате-
ріального права за кожним судовим рішенням 
[19, с. 122].

Звичайно, обидва вищевказаних крайніх 
підходи викликають заперечення. Найбільш 
прийнятним слід вважати більш поміркований 
підхід, так звану «золоту середину», відповід-
но до якого значення юридичного факту ма-
теріального права мають лише деякі, так звані 
конститутивні, рішення, тобто рішення за пере-
творювальними позовами.

Так, не впливають на виникнення, зміну 
або припинення матеріальних правовідносин 
сторін рішення судів за позовами про визнання 
та присудження. Завданням суду у розгляді та-
ких позовів є підтвердження прав та обов’язків 
сторін у правовідносинах, які вже виникли, 
усунути їх спірність (рішення про визнання) та 
забезпечити можливість примусової реалізації 
(рішення про присудження). Водночас, як спра-
ведливо стверджує Г. Л. Осокіна, перетворю-
вальні позови та перетворювальні рішення – це 
об’єктивна правова реальність, зумовлена наяв-
ністю в позивача права вимагати в односторон-
ньому порядку зміни або припинення існуючо-
го правовідношення, яке може бути реалізоване 
лише у формі судового рішення [20, с. 80].

4. Рішення як акт захисту права – акт право-
суддя (акт реалізації судової влади).

Продовженням концепції рішення суду як 
акта підтвердження наявності або відсутності 
матеріальних правовідносин сторін (їхніх прав 
та обов’язків) стала концепція рішення суду як 
акта захисту права. Так, А. Ф. Клейнман від-
значав, що сутність судового рішення не ви-
черпується голим підтвердженням існування 
або не існування правовідносин між сторона-
ми. Як сутнісну характеристику рішення суду 
А. Ф. Клейнман пропонував розглядати те, що 
рішення суду є актом захисту права [21, с. 83]. 
Будучи актом правосуддя, судове рішення, на 
думку вченого, надає судовий захист поруше-
ному або оспорюваному праву, охороняючи 
правопорядок в державі [21, с. 83]. Тобто суд у 
своєму рішенні не просто встановлює, підтвер-
джує наявність права позивача, а й надає захист 
цьому праву з боку держави.

Подібну точку зору висловлював і Л. І. Га-
зіянц, який відзначав, що, підтверджуючи наяв-
ність або відсутність спірного правовідношення, 
суд як орган державної влади своїм рішенням 
визначає сторонам певну поведінку. Тим самим 
рішення суду здійснює захист прав та охороню-
ваних законом інтересів осіб, спір між якими 
був предметом розгляду суду [22, с. 124-125].

«Теорія наказу» поступово трансформува-
лася у визначення рішення суду як акта право-
суддя, у якому реалізується судова влада дер-
жави. Концепція визначення сутності рішення 
як акта реалізації судової влади є доволі по-
пулярною серед сучасних процесуалістів. Так, 
В. В. Комаров та П. І. Радченко наполягають 
на тому, що особлива юридична та соціальна 
природа судового рішення дає підстави вважа-
ти його насамперед актом реалізації легітимної 
судової влади, здатним привести в дію універ-
сальний механізм захисту права. Тому природа 
судової влади та ті риси, які характеризують 
правосуддя як форму її реалізації, мають стати 
тими вихідними положеннями, що визначають 
сутність судового рішення [23, с. 501]. Схожої 
точки зору дотримуються й деякі інші сучасні 
процесуалісти [12, с. 221].

5. Рішення суду як процесуальний акт (до-
кумент).

Окремо варто виділити напрям досліджен-
ня сутності рішення суду як процесуального 
документа. Даний напрям є доволі популярним 
серед юристів-практиків, оскільки має тісний 
зв’язок із роботою суддів. Ґрунтуючись на під-
ході до визначення сутності рішення суду як 
процесуального документа науковці досліджу-
вали вимоги до форми та змісту рішення суду 
як процесуального документа, його складові 
частини, якість складання тексту рішення тощо 
[24, с. 93-98].

Однією з найбільш складних проблем, на 
яку практично не звертають уваги в юридичній 
літературі, є проблема відмежування сутнісних 
ознак рішення суду від тих ознак, які характе-
ризують різні вимоги до рішення суду як акту 
правосуддя.

Так, не відображає сутності рішення суду 
його характеристика як відповіді на позовну 
вимогу, оскільки такий підхід не пояснює, чим 
відповідь суду на позовні вимоги відрізняєть-
ся від відповіді якого-небудь консультанта чи 
довідкового бюро. Судове рішення – це не зви-
чайне роз’яснення сторонам змісту правовідно-
син, їхніх прав та обов’язків. Таке його розумін-
ня суперечить правовій природі правосуддя.

«Теорія наказу» піддавалася справедливій 
критиці ще в радянській процесуальній науці. 
Як правильно зауважував А. Ф. Клейнман, 
наказ суду не є істотною ознакою судового рі-
шення, оскільки елемент наказу характерний і 
для актів адміністративних органів, виконавчо-
го напису нотаріуса [21, с. 83].

У зв’язку з тим, що лише деякі рішення ма-
ють властивість змінювати матеріальні право-
відносини, ця характеристика не може відобра-
жати сутність цього акта в цілому.

Визначення рішення суду як акту правосуд-
дя, акту реалізації судової влади зумовлює сут-
ність даного акту, однак не розкриває її. 

Не може відображати сутність рішення 
суду і його характеристика як процесуального 
документа, оскільки процесуальна форма вира-
ження акту правосуддя не може повною мірою 
характеризувати його зміст.

Рішення суду дійсно є правозастосовним 
актом, однак така його характеристика не пояс-
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нює тієї істотної особливості, яку має судове 
правозастосування порівняно з діяльністю ін-
ших правозастосовних органів.

Як вказують Є. О. Харитонов та О. І. Хари-
тонова, у разі, коли в позитивному регулюванні 
відбувається «збій», результатом такої анома-
лії стає трансформація регулятивних право-
відносин у їхнє продовження (різновид) – ци-
вільні охоронні правовідносини [25, с. 367].  
Таке перетворення свідчить про недостат-
нє регулювання відповідних правовідносин 
нормами об’єктивного права, що спричиняє 
невизначеність їх змісту, спір, який призводить 
до порушення, невизнання або оспорювання 
суб’єктивних прав одного з учасників таких ци-
вільних регулятивних правовідносин, породжу-
ючи  цивільні охоронні правовідносини. Саме 
для врегулювання таких охоронних правовід-
носин, усунення «аномалії» та повернення до 
стану регулятивних і призначене рішення суду.

Не зовсім правильною є позиція деяких 
авторів, які вказують, що рішення суду не 
привносить нічого нового у матеріальні пра-
вовідносини сторін. Так, рішення суду (крім 
конститутивних рішень) не змінюють змісту 
спірних матеріальних правовідносин сторін, 
однак все ж привносять до них дещо нове – це 
порядок та визначеність. Своєю владою суд 
остаточно врегульовує відносини сторін, нада-
ючи правовому регулюванню таких відносин 
закінченості. Він, як досвідчений художник, 
домальовує картину правовідносин, яка була 
лише схематично нанесена законодавцем. Тоб-
то рішення суду є актом індивідуального право-
вого регулювання матеріальних правовідносин 
сторін.

Результатом такого індивідуально-пра-
вового регулювання стає захист порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, свобод та 
інтересів.

Висновки 

Таким чином, сутність рішення суду може 
бути розкрита лише комплексно, тобто через 
взаємодію його матеріально-правового та про-
цесуального складників.

З точки зору процесуального права рішен-
ня суду в цивільному процесі – це ухвалений у 
визначеному процесуальним законом порядку 
судовий акт, яким закінчується судовий роз-
гляд та вирішується по суті цивільна справа.

З точки зору матеріального права рішення 
суду в цивільному процесі – це акт захисту по-
рушених, невизнаних або оспорюваних прав, 
свобод та інтересів особи, здійснений внаслідок 
індивідуального правового регулювання судом 
матеріальних правовідносин сторін спору, кон-
кретизації їхніх суб’єктивних прав та обов’язків 
у цих правовідносинах та забезпечення можли-
вості їх примусової реалізації.
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Статья посвящена анализу сущности решения суда как итогового акта правосудия в гражданском 
процессе, которым заканчивается судебное разбирательство и решается по существу гражданское дело. 
На основе анализа существующих научных концепций определены сущностные характеристики решения 
суда. Предложен комплексный подход к определению сущности решения суда, то есть через взаимодей-
ствие его материально-правовой и процессуальной составляющих. 

Ключевые слова: правосудие, судопроизводство, гражданский процесс, акт правосудия, решение суда.

In the article are considered the analysis of essence of court decision as a final act of justice in civil procedure, 
that a judicial trial ends with and a civil case decides essentially. On the basis of analysis of existent scientific 
conceptions essence descriptions of court decision are certain. The complex going is offered near determination of 
essence of court decision, id est through co-operation of him materially-legal and judicial constituents. 

Key words: justice, rule-making, civil procedure, act of justice, court decision.
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СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У СПРАВАХ  
ЗІ СПОРІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХИСТОМ 
ВИКЛЮЧНОГО ПРАВА НА МУЗИЧНІ ТВОРИ

Стаття присвячена висвітленню проблемних аспектів захисту виключного права на музичні твори 
у судовому порядку, а саме призначенню та проведенню судової експертизи в наведеній категорії справ, 
аналізу правових положень вітчизняного законодавства та міжнародних рекомендацій щодо застосування 
судової експертизи та їх практичної реалізації під час розгляду конкретних справ.

Ключові слова: авторське право, виключне право, музичний твір, публічне виконання, публічне сповіщен-
ня, судова експертиза, експертиза з питань інтелектуальної власності, комплексна експертиза.

Постановка проблеми. Музичні твори є не 
лише плодами творчої діяльності, а й об’єктами 
авторського права та суміжних прав, тож у ко-
мерційних відносинах виступають як товар та 
мають свій ціновий еквівалент, а отже, їх про-
типравне використання може завдати не тіль-
ки моральну шкоду, а й значний матеріальний 
збиток правоволодільцям. У даному контексті 
постає питання про форми захисту авторського 
права та суміжних прав, основною з яких є за-
хист у судовому порядку. 

Натепер аналізована категорія спорів роз-
глядається в Україні трьома юрисдикціями – 
господарськими, адміністративними та загаль-
ними судами. Хоча в судах різних юрисдикцій 
була введена спеціалізація суддів у справах з ін-
телектуальної власності, судді, як і раніше, пе-
ревантажені розглядом інших справ і не мають 
можливості глибоко вникати у досить специ-
фічні питання аналізованої групи спорів. Згід-
но з нормами Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» від 02.06.2016 та указу Пре-
зидента України №299/2017 від 29.09.2017 
в країні повинен бути створений Вищий суд з 
питань інтелектуальної власності. Юрисдик-
ція новоствореної установи визначена у про-
екті Господарського процесуального кодексу, 
таким чином, стає зрозуміло, що справи щодо 
прав інтелектуальної власності пропонується 
розглядати за правилами господарського судо-
чинства, базуючись на принципі предмета спо-
ру, незалежно від суб’єктного складу учасників 
процесу [1]. До суддів, які будуть працювати 
у Вищому суді з питань інтелектуальної влас-
ності, висуватимуться кваліфікаційні вимоги, 
пов’язані зі специфікою вказаної категорії спо-
рів. Зокрема, суддею Вищого суду з питань інте-
лектуальної власності може бути особа, яка від-
повідає вимогам до кандидатів на посаду судді, 
за результатами кваліфікаційного оцінювання 
підтвердила здатність здійснювати правосуддя 
у Вищому суді з питань інтелектуальної влас-
ності, а також відповідає одній із таких вимог: 
має стаж роботи на посаді судді не менше трьох 

років; має досвід професійної діяльності пред-
ставника у справах інтелектуальної власності 
(патентного повіреного) щонайменше п’ять ро-
ків; має досвід професійної діяльності адвоката 
щодо здійснення представництва в суді у спра-
вах щодо захисту прав інтелектуальної власнос-
ті щонайменше п’ять років; має сукупний стаж 
(досвід) роботи (професійної діяльності) відпо-
відно до вимог, визначених пунктами 1-3 цієї 
частини, щонайменше п’ять років [2]. На думку 
експертів, входження до складу суддівського 
корпусу цієї установи професійних юристів і па-
тентних повірених, які мають значний досвід в 
аналізованій сфері, сприятиме більш глибинно-
му і компетентному підходу до розгляду таких 
специфічних справ. Однак наразі справи, що 
стосуються відносин інтелектуально-правової 
сфери, все ще розглядаються суддями без спе-
ціальних знань, а отже, здебільшого проведення 
судової експертизи є необхідним заходом задля 
винесення обґрунтованого рішення. Право на 
обґрунтоване рішення є складовою частиною 
права на справедливий суд, передбаченого ст. 6 
Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод. Лише за умови винесення об-
ґрунтованого рішення може забезпечуватися 
публічний контроль здійснення правосуддя (рі-
шення ЄСПЛ у справі «Гірвісаарі проти Фін-
ляндії» від 27 вересня 2001 року).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемні аспекти застосування інституту 
судової експертизи в аналізованій категорії 
спорів є недостатньо висвітленими у працях 
вітчизняних науковців, однак мають значний 
інтерес для практиків у галузі авторського пра-
ва та суміжних прав. Загалом питання захисту 
авторського права та суміжних прав підійма-
лося у працях Н. П. Бааджи, С. В. Бондарен-
ко, О. О. Ізбаш, О. О. Кулініч, Т. Л. Лазаренко, 
Э. А. Надельман, О. Б. Підопригори, О. В. Се-
вастьянова, Г. О. Ульянова, О. І. Харитонова.

Постановка завдання. Завдання статті – 
дослідити проблематику застосування інсти-
туту судової експертизи у справах зі спорів, 

 А. Бережна, 2017
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пов’язаних із захистом виключного права на 
музичні твори.

Виклад основного матеріалу. Згідно із 
законодавством суд оцінює докази за своїм 
внутрішнім переконанням, що ґрунтується на 
всебічному, повному і об’єктивному розгляді 
в судовому процесі всіх обставин справи в їх 
сукупності, керуючись законом. Відповідно до 
ч. 2 ст. 43 ГПК України та ст. 33 ГПК України 
кожна сторона повинна довести ті обставини, 
на які вона посилається як на підставу своїх ви-
мог та заперечень. Згідно зі ст. 32 ГПК України 
доказами у справі є будь-які фактичні дані, на 
підставі яких господарський суд у визначеному 
законом порядку встановлює наявність чи від-
сутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги 
і заперечення сторін, а також інші обставини, 
які мають значення для правильного вирішен-
ня спору. Ці дані встановлюються письмовими 
і речовими доказами, висновками судових екс-
пертів, поясненнями представників сторін та 
інших осіб, які беруть участь у судовому проце-
сі, які (пояснення) на вимогу суду мають бути 
викладені письмово. Постанова Пленуму Вищо-
го господарського суду України від 17.10.2012 
№ 12 «Про деякі питання практики вирішення 
спорів, пов’язаних із захистом прав інтелекту-
альної власності» наголошує, що у прийнятті 
судового рішення зі спору, пов’язаного із по-
рушенням авторського права та/або суміжних 
прав, не є достатнім загальне посилання суду 
на використання твору та/або об’єкта суміжних 
прав – мають бути з’ясовані конкретні форма 
і спосіб використання кожного об’єкта такого 
права [2]. Відповідно до ст. 41 ГПК України 
для роз’яснення питань, що виникають під час 
вирішення господарського спору і потребують 
спеціальних знань, господарський суд призна-
чає судову експертизу. 

Судова експертиза – це дослідження екс-
пертом на основі спеціальних знань матеріаль-
них об’єктів, явищ і процесів, які містять інфор-
мацію про обставини справи, що перебуває у 
провадженні органів досудового розслідування 
чи суду [3]. Головною функцією судового екс-
перта є надання письмового висновку на під-
ставі проведеного із застосуванням спеціаль-
них знань дослідження наданих на експертизу 
об’єктів. 

У п. 2 постанови Пленуму Вищого гос-
подарського суду України від 23.03.2012 № 4 
«Про деякі питання практики призначення 
судової експертизи» вказано, що судова екс-
пертиза призначається у разі дійсної потреби у 
спеціальних знаннях для встановлення фактич-
них даних, що входять до предмета доказуван-
ня, коли висновок експерта не можуть замінити 
інші засоби доказування [4]. 

Угодою про торговельні аспекти прав 
інтелектуальної власності (ТРІПС), яка зі 
вступом України до Світової організації тор-
гівлі з 16.05.2008 є частиною національного 
законодавства України, передбачено, що про-
цедури, які стосуються захисту інтелектуальної 
власності, не повинні бути безпідставно усклад-
нені або вартість їх здійснення не повинна бути 
високою або супроводжуватися значними ма-

теріальними затратами, містити безпідставні 
часові обмеження або невиправдані затримки. 
Питання про призначення судової експертизи 
повинно вирішуватися лише після ґрунтовно-
го вивчення обставин справи і доводів сторін 
щодо дійсної необхідності такого призначення. 
З урахуванням конкретних обставин справи та 
у разі, коли знань судді досить для з’ясування 
обставин справи, пов’язаної із захистом прав 
інтелектуальної власності, можливе вирішен-
ня суддею питань, які виникають у розгляді 
справи, з позиції споживача, без призначення 
судової експертизи [5]. 

На практиці ж позивач обов’язково додає до 
матеріалів справи носій інформації із зафіксо-
ваним порушенням (відеозвукозапис) та (часті-
ше на вимогу суду) ліцензований компакт-диск 
для порівняння з фонограмою цього музично-
го твору. Отже, загалом, суддя має можливість 
ідентифікувати фонограму музичного твору без 
призначення експертизи, однак зауважимо, що 
встановити, за допомогою якого саме джере-
ла (пристрою) відбулося публічне виконання 
спірного твору (творів), без спеціальних знань 
не видається можливим. Необхідно володі-
ти знаннями у технічній сфері для того, щоб 
достовірно ідентифікувати джерело походжен-
ня зафіксованих відеозвукозаписом фонограм 
музичних творів за характером їхнього звучан-
ня чи за зображенням певного устаткування на 
відеозаписі або ж зробити за вказаним зобра-
женням висновок щодо працездатного або не-
працездатного стану цього обладнання, а також 
достовірно ідентифікувати характер відтворен-
ня фонограм музичних творів. Встановлення 
вищенаведених фактичних даних є необхідною 
умовою для розмежування понять публічного 
виконання та публічного сповіщення і, відпо-
відно, факту порушення виключних майнових 
прав суб’єктів авторського права саме з боку 
противної сторони [6]. 

Використання музичного твору здійснюєть-
ся способом публічного виконання та публічно-
го сповіщення: 

- публічне виконання – подання за згодою 
суб’єктів авторського права і (або) суміжних 
прав творів, виконань, фонограм, передач орга-
нізацій мовлення шляхом декламації, гри, спі-
ву, танцю та іншим способом як безпосередньо 
(у живому виконанні), так і за допомогою будь-
яких пристроїв і процесів (за винятком переда-
чі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи 
можуть бути присутніми особи, які не належать 
до кола сім’ї або близьких знайомих цієї сім’ї, 
незалежно від того, чи присутні вони в одному 
місці і в один і той самий час або в різних місцях 
і в різний час;

- публічне сповіщення (доведення до за-
гального відома) – передача за згодою суб’єктів 
авторського права і (або) суміжних прав в ефір 
за допомогою радіохвиль (а також лазерних 
променів, гамма-променів тощо), у тому числі 
з використанням супутників, чи передача на 
віддаль за допомогою проводів або будь-якого 
виду наземного чи підземного (підводного) ка-
белю (провідникового, оптоволоконного та ін-
ших видів) творів, виконань, будь-яких звуків 
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і (або) зображень, їх записів у фонограмах і ві-
деограмах, програм організацій мовлення тощо, 
коли зазначена передача може бути сприйнята 
необмеженою кількістю осіб у різних місцях, 
віддаленість яких від місця передачі є такою, 
що без зазначеної передачі зображення чи звуки 
не можуть бути сприйняті [7]. 

Звернемо увагу на Постанову Верхо-
вного Суду України від 11.11.2015 у справі 
№ 910/29116/14 за позовом Приватної орга-
нізації «Організація колективного управління 
авторськими та суміжними правами», в ін-
тересах ТОВ «УМИГ Мьюзік» та ТОВ «Мун 
Рекордс», до фізичної особи-підприємця про 
стягнення компенсації за порушення виключ-
них майнових авторських прав. Суд першої 
інстанції та апеляційний суд, розглядаючи цей 
спір, дійшли висновку, що порушення автор-
ського права полягало у публічному виконан-
ні музичних творів для фонового озвучення 
приміщення закладу за допомогою наявного 
музичного обладнання. Підставою для такого 
висновку став акт фіксації використання му-
зичних творів, складений одноособово пред-
ставником приватної організації «Українська 
ліга авторських і суміжних прав» і ПО «ОКУ-
АСП», в якому зазначено, що твори використо-
вуються для фонового озвучення приміщення 
закладу, а  саме для публічного виконання. Од-
нак не було встановлено, за допомогою якого 
саме джерела (пристрою) відбувалося публічне 
виконання спірних творів, що є необхідним для 
розмежування поняття публічного виконан-
ня та публічного сповіщення і відповідно, для 
встановлення факту порушення виключних 
майнових прав суб’єктів авторського права саме 
з боку відповідача. Зважаючи на викладене, рі-
шення попередніх інстанцій були скасовані 
Верховним Судом України [6]. 

Суд не володіє спеціальними знаннями для 
того, щоб достовірно ідентифікувати джерело 
походження зафіксованих відеозвукозаписом 
фонограм музичних творів за характером їхньо-
го звучання чи за зображенням певного устатку-
вання на відеозаписі або ж зробити за вказаним 
зображенням висновок щодо працездатного 
або непрацездатного стану цього обладнання, 
а також достовірно ідентифікувати характер 
відтворення фонограм музичних творів, а саме 
їхнє відтворення внаслідок саме публічного 
виконання, а не публічного сповіщення. Тому, 
невід’ємним складником для правильного ви-
рішення спору про порушення прав авторських 
та суміжних прав є застосування спеціальних 
знань, тобто експертне дослідження.

Правовою базою для призначення та 
проведення судових експертиз у справах ана-
лізованої категорії спорів є Цивільний про-
цесуальний кодекс України, Господарський 
процесуальний кодекс України, Закон України 
«Про судову експертизу», Інструкція про при-
значення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень та Науково-методичні 
рекомендації з питань підготовки та призна-
чення судових експертиз та експертних дослі-
джень, затверджені наказом Міністерства юс-
тиції України від 08.10.1998 № 53/5, а також 

Постанова Пленуму Верховного суду України 
від 30.05.1997 № 8 «Про судову експертизу в 
кримінальних і цивільних справах», Поста-
нова Пленуму Верховного Суду України від 
04.06.2010 № 5 «Про застосування судами норм 
законодавства у справах про захист авторсько-
го права і суміжних прав», Постанова Плену-
му Вищого господарського суду України від 
23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики 
призначення судової експертизи», Постанова 
Пленуму Вищого господарського суду України 
від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання прак-
тики вирішення спорів, пов’язаних із захистом 
прав інтелектуальної власності», Постанова 
Пленуму Вищого господарського суду України 
від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практи-
ки призначення судових експертиз у справах зі 
спорів, пов’язаних із захистом права інтелекту-
альної власності».

Згідно з п. 1.2.1. та п. 1.2.5. Інструкції про 
призначення та проведення судових експертиз 
та експертних досліджень, до основних видів 
(підвидів) експертизи належать, зокрема, екс-
пертиза відео-, звукозапису, а також експерти-
за у сфері інтелектуальної власності. Згідно з 
п. 1.2.11. Інструкції комплексною є експертиза, 
що проводиться із застосуванням спеціальних 
знань різних галузей науки, техніки або інших 
спеціальних знань (різних напрямів у меж-
ах однієї галузі знань) для вирішення одного 
спільного (інтеграційного) завдання (питання). 
До проведення таких експертиз у разі потреби 
залучаються як експерти експертних установ, 
так і фахівці установ та служб (підрозділів) ін-
ших центральних органів виконавчої влади або 
інші фахівці, що не працюють у державних спе-
ціалізованих експертних  установах [8]. 

Отже, виникає ситуація, коли частина пи-
тань, які мають бути роз’яснені судовим екс-
пертом, належать до сфери експертизи відеоз-
вукозапису, а інша частина вказаних питань 
належить до сфери експертизи з питань інте-
лектуальної власності. 

Натепер існує затверджений перелік регі-
ональних зон обслуговування науково-дослід-
ними установами судових експертиз Міністер-
ства юстиції України. Разом із тим виконання 
судових експертиз із питань інтелектуальної 
власності віднесено за цим переліком до виключ-
ної компетенції Науково-дослідного центру 
судової експертизи з питань інтелектуальної 
власності, що знаходиться у місті Києві. Таким 
чином, при виконання судової комплексної екс-
пертизи з додержанням вимог вказаного пере-
ліку регіональних зон обслуговування частину 
експертного дослідження (експертизу відеозву-
козапису) належить провести в одній експертній 
установі (за регіональним розподілом), а іншу 
частину експертного дослідження – виключно 
в експертній установі міста Києва (експерти-
за з питань інтелектуальної власності). За та-
ких обставин виконання призначеної у справі 
судової комплексної експертизи з додержанням 
вимог вказаного переліку регіональних зон є 
недоцільним, оскільки ускладнить проведення 
такої експертизи та призведе до додаткових ви-
трат часу на її проведення. До того ж з ураху-
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ванням факту, що обов’язок з оплати витрат на 
проведення судової експертизи суд покладає на 
сторони (сторону), то її проведення може при-
звести до значних матеріальних витрат і може 
виявитись невигідним для потерпілої сторони 
(несумірним із нанесеною шкодою).

У такому разі, згідно з узагальненням 
судової практики розгляду спорів вказаної ка-
тегорії, сторони здебільшого заключають миро-
ву угоду задля економії коштів та часу, запере-
чуючи проти проведення експертизи.

Висновок

Судова експертиза є дієвим процесуальним 
прийомом для доказування фактів порушення 
авторських прав та встановлення осіб, винних 
у таких порушеннях. Зважаючи на складність 
доказування у справах зі спорів, пов’язаних із 
захистом виключного права на музичні тво-
ри, ключову роль у доказуванні відіграє саме 
висновок експерта. Такий висновок є вагомим 
аргументом для суду, оскільки дозволяє встано-
вити фактичні обставини справи за допомогою 
спеціальних знань, якими не володіє суддя, та 
винести обґрунтоване рішення. Однак натепер 
процес проведення експертизи в аналізованій 
категорії спорів є занадто ускладненим і сторо-
нам здебільшого вигідніше заключити мирову 
угоду, навіть за не досить вигідних умов для 
особи, яка зазнала порушення прав, це є більш 
доцільним, а отже, говорити про відновлення 
справедливості та повноцінне відшкодування 
шкоди ми не можемо. Процедура проведення 
експертизи в аналізованій категорії спорів є 
безпідставно ускладненою, внаслідок чого вар-
тість її здійснення супроводжується значними 
матеріальними затратами та вона спричиняє 
невиправдані затримки. Зауважимо, що світова 
спільнота вже давно нарікає на слабкий захист 
авторського права, а особливо у сфері музичної 
індустрії в Україні. 
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УМОВИ ДІЙСНОСТІ ЗГОДИ НА ОБРОБКУ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Стаття стосується дослідження умов дійсності згоди як підстави для обробки персональних даних. 
Проведено аналіз добровільності, поінформованості, конкретності та однозначності як умов дійсності 
згоди суб’єкта персональних даних. Досліджено значення моменту надання та об’єктивованої форми згоди 
суб’єкта персональних даних для її дійсності.

Ключові слова: згода суб’єкта персональних даних; добровільність згоди; поінформованість зго-
ди; конкретність згоди; однозначність згоди.

Постановка проблеми. Актуальність дослі-
дження умов дійсності згоди суб’єкта пер-
сональних даних як підстави для їх обробки 
зумовлена таким. По-перше, розвиток інфор-
маційних технологій сприяв надзвичайному 
поширенню відносин щодо обробки персональ-
них даних, значна частина яких виникає саме на 
підставі згоди суб’єкта. По-друге, згода суб’єкта 
персональних даних як втілення диспозитивно-
го методу правового регулювання та автономії 
волі займає центральне місце серед інших під-
став для обробки персональних даних, які не за-
лежать від волі суб’єкта.

Стан дослідження. Умови дійсності згоди 
на обробку персональних даних вже неодно-
разово ставали предметом вітчизняних циві-
лістичних досліджень, серед яких слід назвати 
праці таких вчених: О. А. Дмитренко, О. В Ко-
хановської, О. О. Кулініч, О. А. Підопригори, 
С. О. Сліпченка, І. І. Романюк, Н. В. Устименко, 
С. В. Шевчука, Р. Б. Шишки та інших.

Завданням цієї статті є з’ясування умов дій-
сності згоди як підстави для обробки персо-
нальних даних.

Виклад основного матеріалу. Для того, 
щоб згода фізичної особи була правомірною 
підставою для обробки персональних даних, 
вона повинна відповідати умовам дійсності 
такої згоди. Аналіз законодавства та практики 
його застосування дозволяє виділити такі чо-
тири умови: добровільність, поінформованість, 
конкретність, однозначність. Вказані умови 
застосовуються у сукупності, тобто відсутність 
однієї з них свідчить про недійсність згоди на 
обробку персональних даних. Розглянемо умо-
ви дійсності згоди більш детально.

Добровільність як умова дійсності згоди 
означає, що волевиявлення суб’єкта персональ-
них даних має бути вільним і відповідати його 
внутрішній волі. Таке волевиявлення не може 
вважатися вільним, якщо вчинено через по-
милку, під впливом обману, насильства, тяжкої 
обставини. Тобто згода є добровільною, якщо 
суб’єкт персональних даних самостійно ви-
бирає, надавати таку згоду чи ні. Відсутність 

контролю з боку інших осіб у контексті згоди 
є ознакою такого вибору. Тобто, якщо відмова 
надати згоду є практично нездійсненою через те, 
що вона або є неможливою, або буде мати дуже 
негативні наслідки для особи, яка надає таку 
згоду, тоді справжній вибір, як власне і згода, 
відсутні [1, с. 173]. Із цього приводу Л. Бігрейв 
та Д. Счартум пояснюють, що велика кількість 
позаюридичних факторів можуть зменшувати 
ефективність захисту приватності за допомо-
гою механізму надання згоди, оскільки той рі-
вень вибору, який цей механізм передбачає, не 
завжди присутній, особливо якщо володілець 
персональних даних займає монопольне (домі-
нуюче) становище на ринку [2, с. 159]. Здебіль-
шого такий вибір зводиться до альтернативи 
«прийми це або залиш це» («take it or leave it»). 
Тобто, якщо споживач хоче отримати товар, ро-
боту чи послугу, він може бути змушений або 
поступитись приватністю, або шукати цю про-
дукцію в іншому місці. Такий підхід по суті не 
відповідає вимогам, які пред’являються до до-
бровільної згоди, оскільки не надає суб’єкту 
свободу вибору щодо обробки його персональ-
них даних.

Також О. В. Кохановська зазначає, що зго-
да буде ефективною тільки за чітко визначе-
них умов, які мають бути передбачені для такої 
згоди, і за реальної можливості самої фізичної 
особи вносити зміни у зміст договору, оскіль-
ки так звані «договори про приєднання» в цій 
сфері, на думку вченої, можуть спричинити ба-
гато зловживань [3, с. 32]. Названі приклади де-
монструють ситуації дисбалансу між суб’єктом 
персональних даних та їх володільцем. Більше 
того, складність деяких бізнес-моделей, відно-
син між споживачем та суб’єктами господарю-
вання, засобів та способів обробки персональ-
них даних, технологічних застосунків можуть 
зробити майже неможливим для споживача 
зрозуміти або вільно вирішити прийняти умови 
обробки персональних даних [4, с. 123]. Вирів-
нюванню вказаного дисбалансу служать закрі-
плені в цивільному законодавстві гарантії за-
хисту слабкої сторони. «Слабкою» в цьому разі 
виступає суб’єкт персональних даних, оскільки 
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не має в розпорядженні ніяких фактичних мож-
ливостей впливати на володільця персональних 
даних щодо здійснення обробки персональних 
даних. «Сильна» – володілець персональних 
даних – навпаки, має в розпорядженні всі ре-
альні можливості, в змозі диктувати суб’єкту 
персональних даних свою волю [5, с. 64].

Поінформованість як умова дійсності згоди 
знаходить свій прояв у нормативному закрі-
пленні на рівні прав суб’єкта персональних 
даних (п. 1, 2, 12 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про 
захист персональних даних») та обов’язків во-
лодільця персональних даних (ч. 2 ст. 12 Зако-
ну України «Про захист персональних даних»). 
Хоча законодавство безпосередньо не визна-
чає вимоги до інформації, яка має бути надана 
суб’єкту персональних даних, вважаємо, що 
вона повинна бути необхідною, доступною, 
достовірною та своєчасною. Необхідною інфор-
мацію щодо обробки персональних даних слід 
вважати тоді, коли вона включає відомості про: 
1) суб’єктів (володільця чи розпорядника пер-
сональних даних, їх місцезнаходження або міс-
це проживання (перебування); третіх осіб, яким 
передаються його персональні дані); 2) об’єкт 
(склад та зміст зібраних персональних даних); 
3) суб’єктивні умови (права, визначені законом, 
мету збору персональних даних); 4) об’єктивні 
умови (джерела збирання, місцезнаходжен-
ня своїх персональних даних; умови надання 
доступу до персональних даних; механізм авто-
матичної обробки персональних даних; які дії 
з персональними даними передбачатиме їх об-
робка; скільки часу персональні дані будуть 
зберігатися у володільця). Доступність інфор-
мації вказує на два елементи: 1) зміст її повинен 
бути доступним для розуміння особою, яка не є 
спеціалістом у сфері законодавства про захист 
персональних даних [6, с. 60]; 2) інформація 
повинна подаватись у наочній формі, доступній 
для сприйняття суб’єктом персональних даних. 
Достовірність інформації вказує на те, що вона 
повинна відповідати дійсності та не вводити 
суб’єкта персональних даних в оману. Своєчас-
ність такої інформації означає, що вся необхід-
на інформація повинна бути надана суб’єкту 
персональних даних у момент запитування зго-
ди на обробку його персональних даних.

Очевидно, що зміст та форма такої інфор-
мації, а також її відповідність вказаним вимо-
гам може бути визначена тільки з урахуван-
ням конкретних обставин. Поінформованість 
згоди суб’єкта персональних даних, крім того, 
має ще два важливих значення. По-перше, по-
інформованість є передумовою відкритості та 
прозорості обробки персональних даних, забез-
печує контроль суб’єкта персональних даних за 
їх обробкою [7]. По-друге, зміна обставин об-
робки персональних даних, відомості про які 
були надані суб’єкту під час отримання його 
згоди, ставлять під сумнів поінформованість 
згоди щодо подальшої обробки персональних 
даних. Це призводить до необхідності повідо-
мити суб’єкта персональних даних про вказані 
зміни, а в окремих випадках – отримати нову 
згоду суб’єкта персональних даних (наприклад, 
у разі зміни мети).

З поінформованістю тісно пов’язана інша 
умова дійсності згоди, а саме її конкретність, 
тобто згода повинна визначати мету та конкрет-
ні цілі обробки персональних даних. Співвід-
ношення мети та цілей обробки персональних 
даних визначено в законі та полягає в такому. 
Так, мета обробки персональних даних визна-
чається в законі, установчих документах воло-
дільців баз персональних даних, положеннях, 
якими регламентується їхня діяльність, тобто 
мета має заздалегідь встановлений характер і 
пов'язана з видами діяльності відповідної юри-
дичної особи чи фізичної особи-підприємця. 
Водночас цілі, для яких збираються персональ-
ні дані, визначаються згодою їх власника, відпо-
відно, мають більш конкретний, персоніфікова-
ний характер. Отже мета обробки персональних 
даних зумовлює цілі, для реалізації яких може 
надаватися згода фізичною особою на викорис-
тання конкретної інформації [8, с. 59].

Зміна визначеної мети обробки персо-
нальних даних на нову мету, яка є несумісною 
з попередньою, тягне за собою необхідність 
отримати згоду суб’єкта персональних даних 
на обробку його даних відповідно до зміненої 
мети. З цього приводу в літературі зазнача-
ється, що критерій сумісності/несумісності є 
суто відносним, що створює передумови для 
його вільного тлумачення як володільцями 
персональних даних, так і суб’єктами юрис-
дикційних повноважень. Ця обставина зумов-
лює ризик маніпуляцій, в ході яких первинна 
(узгоджена із суб’єктом персональних даних) 
мета обробки інформації без його згоди може 
бути змінена на іншу, зовні подібну, але від-
мінну по суті. Натомість пропонується, що 
будь-які зміни в цільовому призначенні об-
робки персональних даних повинні узгоджу-
ватися з їх суб’єктом [9, с. 115]. Дозволим собі 
не погодитись із цією пропозицією, оскільки 
вона не узгоджується зі стандартами захисту 
персональних даних у ЄС. Власне, критерій 
«несумісності встановленим цілям» є імпле-
ментованим положенням п. b ч. 1 ст. 6 Дирек-
тиви 95/46/ЄС. Підтвердженням цього також 
служить практика Суду ЄС. Прикладом є 
справа Deutsche Telekom AG v. Germany [10], 
яка стосувалася питання необхідності отриму-
вати нову згоду суб’єктів персональних даних 
при зміні назви третьої особи, якій такі дані 
передавались. Суд ЄС постановив, що не було 
необхідності в отриманні нової згоди, тому що 
суб’єкти персональних даних мали можливість 
надати згоду тільки для цілей здійснення об-
робки, які полягали в оприлюдненні їхніх 
даних, і не могли вибирати між різними адрес-
ними книгами, в яких могли бути надруковані 
ці дані. Тобто «сумісність» у даному контексті 
є оціночним поняттям та може бути встановле-
на щодо кожного випадку окремо.

Наступною умовою дійсності згоди суб’єкта 
персональних даних є її однозначність. Так, 
згода повинна бути явно вираженою, зрозумі-
лою та безсумнівною. З цієї ж причини згода 
повинна, очевидно, походити від конкретно-
го суб’єкта персональних даних, при цьому 
не залишаючи сумнівів щодо його дозволу на 
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обробку персональних даних [4, с. 120–121]. 
Така вимога змушує володільця персональних 
даних створювати механізм надання фізични-
ми особами згоди, який би забезпечував, щоб 
така згода була або безпосередньо виражена, 
або випливала з поведінки суб’єкта персональ-
них даних. Тобто дії суб’єкта повинні призво-
дити до безпомилкового висновку про надання 
ним згоди. Однак це залежить від того, наскіль-
ки повну, достовірну та своєчасну інформацію 
отримав суб’єкт персональних даних, яка дала 
можливість йому прийняти відповідне рішен-
ня. При цьому згода суб’єкта персональних 
даних не може випливати з його бездіяльності 
чи мовчання, оскільки мовчанню та бездіяль-
ності притаманна неоднозначність [7]. Тому 
з двох застосовуваних моделей отримання зго-
ди суб’єкта персональних даних «opt out» (яка 
полягає в тому, що володілець персональних 
даних не повинен уводити в оману суб’єктів 
стосовно обробки їхніх даних, а останні, у свою 
чергу, повинні мати можливість відмовитися 
від подальшої обробки) та «opt in» (відповід-
но до якої правомірною є тільки така обробка 
персональних даних, що здійснюється після 
попередньо отриманої згоди суб’єктів пер-
сональних даних) стандартам ЄС відповідає 
лише остання.

Слід також зазначити, що умова одно-
значності стосується згоди і як загальної під-
стави для обробки персональних даних (п. 1 
ч. 1 ст. 11 Закону України «Про захист пер-
сональних даних»), і як підстави для обробки 
так званих особливих категорій даних (п. 1 
ч. 2 ст. 7 Закону України «Про захист персо-
нальних даних»). Однак в останньому випадку 
вимоги до такої згоди є підвищеними. Це обу-
мовлено Директивою 95/46/ЄС, яка вико-
ристовує два різних терміни для позначення 
однозначності згоди суб’єкта персональних 
даних: «unambiguous» – як загальна вимога; 
«explicit» – для обробки особливих категорій 
даних. По суті це означає, що згода на обробку 
особливих категорій даних повинна бути явно 
вираженою, натомість згода, яка випливає із 
дій суб’єкта персональних даних, не може бути 
підставою для обробки особливих категорій 
даних. На жаль, переклад цієї Директиви, здій-
снений Центром перекладів актів Європей-
ського права при міністерстві юстиції Укра-
їни та розміщений на сайті Верховної Ради 
України, не повною мірою відображає вказану 
відмінність («недвозначно дав свою згоду» та 
«дав свою недвозначну згоду» відповідно). 
Тому використання вітчизняним законодав-
цем терміна «однозначна згода» лише щодо 
особливих вимог обробки персональних даних 
слід тлумачити як намагання підкреслити, що 
в цьому разі суб’єкт персональних даних має 
безпосередньо та недвозначно надати дозвіл на 
обробку саме особливих категорій даних.

Умови дійсності згоди суб’єкта пер-
сональних даних диктують вимоги до її 
об’єктивованої форми. У першій редакції від-
повідного положення Закону України «Про 
захист персональних даних» вимагалось, щоб 
волевиявлення фізичної особи щодо надання 

дозволу на обробку її персональних даних було 
документоване, зокрема письмове, що, як нами 
було встановлено, не відповідало вищевказа-
ним європейським стандартам. У подальшому, 
внаслідок неодноразових змін, ця вимога була 
значно спрощена [11; 12]. Натепер закон вста-
новлює фактично єдину вимогу щодо форми 
згоди суб’єкта персональних даних, а саме: така 
форма повинна давати змогу зробити висновок 
про надання згоди (абзац четвертий ч. 1 ст. 2). 
Так, згода суб’єкта персональних даних може 
бути вчинена в письмовій формі, як правило, 
у вигляді окремого документа (згода на об-
робку персональних даних) або як одна з умов 
договору. Також згода суб’єкта персональних 
даних може бути надана шляхом конклюдент-
них дій, тобто якщо його поведінка засвідчує 
волю на обробку персональних даних, зокрема, 
шляхом проставлення відмітки про надання 
дозволу на обробку своїх персональних даних 
під час реєстрації в інформаційно-телекомуні-
каційній системі суб’єкта електронної комер-
ції. Щодо усної форми згоди, то фактично вона 
не заборонена, однак навряд чи усна форма 
зможе надати володільцю змогу підтвердити 
наявність згоди впродовж всього часу здій-
снення обробки персональних даних. Вказане 
тлумачення підтверджується комплексним 
аналізом положень статті 2, 6 та 11 Закону. 
Інше розуміння є недопустимим, оскільки 
передбачатиме існування ситуацій, коли пер-
сональні дані оброблятимуться начебто на 
підставі згоди, яка нічим не підтверджується. 
Така обробка не має законних підстав, а отже 
є незаконною [6, с. 61]. Як вже було встановле-
но, згода суб’єкта персональних даних не може 
виражатися її мовчанням. Згода, вчинена у 
формі, яка не відповідає зазначеним вимогам, 
не може бути підставою правомірної обробки 
персональних даних.

Національне законодавство, так само як 
і стандарти ЄС, не визначають безпосеред-
ньо момент, коли згода повинна бути надана.  
Однак з аналізу та тлумачення окремих по-
ложень можна встановити, що згода повинна 
бути надана до того, як процес обробки пер-
сональних даних почнеться. Тобто отримання 
згоди на обробку персональних даних до по-
чатку самої обробки є найголовнішою умо-
вою правомірності такої обробки. При цьому, 
якщо обробка персональних даних була роз-
почата без згоди суб’єкта персональних даних, 
законодавство не надає йому можливість схва-
лити таку обробку згодом.

Окремо слід зазначити, що концепція 
«згоди» отримала новий розвиток відповідно 
до Загального регламенту про захист даних.  
Насамперед, було вдосконалено визначення 
поняття «згоди суб’єкта персональних даних» 
шляхом нормативного закріплення такої умови 
дійсності, як однозначність. Крім того, уточне-
но, що згода може бути надана у формі: заяви, 
письмової, в тому числі з використанням елек-
тронних засобів, або усної; безсумнівних під-
тверджувальних дій шляхом проставляння 
відмітки про надання згоди під час відвідуван-
ня сайту, вибору технічного налаштування під 
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час отримання інформаційних послуг. Вказані 
важливі доповнення фактично випливають 
із застосованих ще відповідно до Директи-
ви 95/46/ЄС вимог та демонструють спадко-
вість правового регулювання.

Крім того, Загальний регламент про за-
хист даних окремо встановлює умови дійсності  
згоди:

1) обов’язок доказування факту надання 
суб’єктом персональних даних згоди та її меж 
покладається на володільця персональних 
даних;

2) якщо згода надається як письмова 
заява, яка містить також інші положення 
(які не стосуються обробки персональних 
даних), то така згода повинна бути представ-
лена в манері, яка дозволяє чітко вирізнити її 
серед інших положень, у зрозумілій та легко 
доступній формі, використовуючи зрозумілу 
та просту мову;

3) відкличність згоди визнається однією з 
умов її дійсності. Так, згода суб’єкта персональ-
них даних може бути відкликана у будь-який 
момент. При цьому відкликання згоди не впли-
ває на правомірність обробки персональних 
даних, яка йому передувала;

4) оцінюючи добровільність згоди, слід, се-
ред іншого, брати до уваги те, чи виконання дого-
вору було обумовлене наданням згоди на оброб-
ку персональних даних, яка не є обов’язковою 
для виконання такого договору.

Також Загальний регламент про захист 
даних регулює порядок надання згоди, якщо 
суб’єктом персональних даних є неповноліт-
ня фізична особа: 1) неповнолітні, які досягли 
16 років (законодавством країни цей вік може 
бути зменшений, але не молодше 13 років), са-
мостійно надають згоду на обробку персональ-
них даних; 2) згоду на обробку персональних 
даних фізичної особи, яка не досягла вказаного 
віку, надають батьки (усиновлювачі), опікуни, 
піклувальники; 3) володілець персональних 
даних повинен вжити розумних заходів для 
того, щоб перевірити, що згода надається закон-
ними представниками малолітніх та неповно-
літніх дітей.

Висновки

Таким чином, під згодою суб’єкта на оброб-
ку персональних даних слід розуміти добро-
вільне, поінформоване, конкретне, однозначне 
волевиявлення суб’єкта персональних даних 
у письмовій формі або іншій формі, в тому чис-
лі у формі конклюдентних дій, що безсумнівно 
підтверджує його дозвіл на обробку персональ-
них даних відповідно до сформульованої мети 
їх обробки.
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Статья посвящена исследованию условий действительности согласия как основания для обработки 
персональных данных. Проведен анализ добровольности, информированности, конкретности и однознач-
ности как условий действительности согласия субъекта персональных данных. Исследовано значение мо-
мента предоставления и объективированной формы согласия субъекта персональных данных для ее дей-
ствительности.

Ключевые слова: согласие субъекта персональных данных; добровольность согласия; информированность 
согласия, конкретность согласия; однозначность согласия.

Article deals with research the terms of validity as a ground for processing of personal data. The «freely given», 
«specific», «informed» and «unambiguous» are analysed as a conditions for validity of data subject`s consent.  
The meaning of the moment, when consent is given, and consent form for its validity is researched.

Key words: data subject`s consent; freely given consent; specific consent; informed consent; unambiguous consent.
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ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАННЯ ВИКЛЮЧНИХ 
МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Стаття присвячена дослідженню договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної 
власності, його цивільно-правовій характеристиці та особливостям, які йому притаманні. У результаті 
проведеного дослідження цивільно-правової доктрини, чинного законодавства України запропоновані ав-
торські висновки щодо вибраного аспекту дослідження.

Ключові слова: договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, результат  
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Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. В умовах технічного 
прогресу на економічний розвиток суспільства 
та держави впливають багато факторів, в тому 
числі використання найсучасніших досягнень 
інтелектуальної праці в усіх сферах суспільно-
го життя. Разом із тим технічний прогрес заго-
стрює проблему правового забезпечення охоро-
ни та захисту результатів творчості людини. 

Одним із майнових прав правоволодільця 
об’єкта інтелектуальної власності є право на 
розпорядження майновими правами на об’єкт 
інтелектуальної власності, у тому числі право 
передавати будь-якій іншій особі свої виключні 
майнові права. Передача виключних майнових 
прав інтелектуальної власності здійснюється 
на підставі договору, який укладається між осо-
бою, що має виключні майнові права, та її пра-
вонаступником [1, с. 332-335].

Слід зазначити, що інтелектуальні права 
настільки різноманітні, що далеко не всі норми, 
що регулюють питання укладення договорів 
у сфері інтелектуальної власності, мають чітку 
та зрозумілу нормативно-правову форму, крім 
того, сама реалізація окремих договорів також 
викликає труднощі. Тому цей аспект підлягає 
більш детальному вивченню. 

Метою статті є дослідження договору про 
передання виключних майнових прав інте-
лектуальної власності та його цивільно-пра-
вової характеристики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання цієї про-
блеми. Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Поняття цивільного обігу та майнових 
прав як його об’єктів досліджувались у пра-
цях С. О. Сліпченко, І. В. Спасибо-Фатєєвої, 
С. І. Шимон, О. С. Яворської та ін. Природу 
цивільно-правового договору досліджували 
О. В. Дзера, Т. В. Кашаніна, Н. С. Кузнєцова, 

В. В. Луць, А. В. Луць, Р. А. Майданик, О. О. Пер-
вомайський, С. О. Погрібний, Є. О. Харитонов 
та ін. Окремі аспекти наступництва майнових 
прав інтелектуальної власності досліджувались 
О. В. Басай, Т. М. Вахонєвою, О. В. Коханов-
ською, О. О. Підопригорою, О. І. Харитоно-
вою, І. Є. Якубівським, А. Кодинець та ін. Ра-
зом із тим вважати вирішеними всі проблеми, 
пов’язані з передаванням виключних прав інте-
лектуальної власності в цивільно-правовій док-
трині, передчасно.  Навіть щодо характеристик 
цих договорів триває дискусія.

Відповідно до ст. 1113 ЦК України за дого-
вором про передання виключних майнових прав 
інтелектуальної власності одна сторона (особа, 
що має виключні майнові права) передає другій 
стороні частково або у повному складі ці права 
відповідно до закону та на визначених догово-
ром умовах. Укладення договору про передан-
ня виключних майнових прав інтелектуальної 
власності не впливає на ліцензійні договори, 
які були укладені раніше. Умови договору про 
передання виключних майнових прав інтелек-
туальної власності, що погіршують становище 
творця відповідного об’єкта або його спадко-
ємців порівняно зі становищем, передбаченим 
цим Кодексом та іншим законом, а також об-
межують право творця на створення інших 
об’єктів, є нікчемними.

Предметом договору про передання виключ-
них майнових прав інтелектуальної власності є 
виключні майнові права на об’єкт права інте-
лектуальної власності. Виключні майнові права 
інтелектуальної власності означають монопо-
лію суб’єкта права інтелектуальної власності на 
використання об’єкта цього права. 

Р. Є. Еннан зазначав, що договір про 
передання виключних майнових прав інтелек-
туальної власності передбачає безповоротне 
передання, тобто відчуження, виключних май-
нових прав інтелектуальної власності іншій 
особі. Таким чином, особа, яка передала відпо-
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відні виключні права інтелектуальної власності 
за договором, перестає бути суб’єктом прав, що 
були передані [2, с. 796].

У ЦК України знайшов закріплення дуаліс-
тичний підхід: виключними правами визнають-
ся лише майнові; останні існують паралельно 
з немайновими правами (ст. 424 ЦК). Такий 
законодавчий вибір заслуговує на підтримку. 
Неможливо заперечувати факт наявності пев-
ного зв’язку між особистими немайновими та 
майновими правами авторів та винахідників, їх 
взаємозумовленість. Але при цьому об’єднання 
цих прав у рамках конструкції єдиного 
суб’єктивного права є недоцільним, оскільки, 
по-перше, вони встановлюються стосовно 
різних об’єктів (об’єкт виключних майнових 
прав є специфічним товаром та має вартість). 
По-друге, ці права не збігаються за часом їх 
припинення (немайнові права припиняються 
зі смертю їх володаря). По-третє, порушення 
виключних прав не завжди тягне порушення 
немайнового права та навпаки. По-четверте, ці 
права мають різні способи захисту [3, с. 23-24]. 

ЦК України не розкриває самого понят-
тя виключних майнових прав інтелектуальної 
власності. Спеціальні закони зводять зміст 
виключних прав до: права власника свідоцтва 
на знак для товарів і послуг забороняти іншим 
особам використовувати без його згоди (ч. 5 
ст. 16 Закону України «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг»), права власника 
патенту використовувати винахід (корисну мо-
дель) (ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону 
прав на винаходи і корисні моделі»), промис-
ловий зразок (ч. 2 ст. 20 Закону України «Про 
охорону прав на промислові зразки») за своїм 
розсудом, якщо таке використання не порушує 
прав інших власників патентів; аналогічним є 
виключне право власника зареєстрованої топо-
графії інтегральної мікросхеми (ч. 2 ст. 16 За-
кону України «Про охорону прав на топографії 
інтегральних мікросхем»); право володільця 
патенту на використання сорту рослин на до-
звіл чи заборону використання сорту іншими 
особами (ч. 1 ст. 39 Закону України «Про охо-
рону прав на сорти рослин») [4, с. 239].

Усі майнові права, що передаються за до-
говором, мають бути у ньому визначені. При 
цьому в договорі слід зазначати не тільки назву 
(вид) об’єкта права інтелектуальної власності, 
виключні права на який передаються, а й рек-
візити охоронного документа на нього: назву, 
його номер, дату видачі тощо. При цьому допус-
кається часткова передача прав. Так, як відомо, 
охорона торговельній марці (знаку для това-
рів та послуг) надається щодо певних товарів 
та послуг, які визначені та згруповані згідно з 
міжнародною класифікацією товарів та послуг 
у класи. Саме тому Законом України «Про охо-
рону прав на знаки для товарів і послуг» закрі-
плено, що володілець свідоцтва може передава-
ти будь-якій особі право на знак повністю або 
щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і 
послуг. Тому у разі передачі прав на торговель-
ну марку у договорі має бути передбачено, на 
які класи виключні майнові права передаються 
правонаступнику. Як правило, передача прав 

здійснюється у повному обсязі, але бувають ви-
падки, коли здійснюється так званий «поділ» 
торговельної марки. Таким чином, виключні 
майнові права на торговельну марку переда-
ються правонаступнику частково, тільки щодо 
одного (декількох) із зазначених у свідоцтві 
класів, а виключні майнові права стосовно ін-
ших класів залишаються у попереднього право-
володільця у повному обсязі [1, с. 332-335].

Можливість часткової передачі виключних 
майнових прав також передбачено в іншому 
спеціальному Законі України «Про авторське 
право і суміжні права», в ст. 31 якого зазначено, 
що автор (чи інша особа, яка має авторське пра-
во) може передати свої майнові права будь-якій 
іншій особі повністю чи частково. При цьому 
також зауважено, що майнові права, які переда-
ються за авторським договором, мають бути у 
ньому визначені. Майнові права, не зазначені 
в авторському договорі як відчужувані, вважа-
ються такими, що не передані.

Так, у ст. 15 цього Закону наведено перелік 
майнових прав автора, який не є вичерпним. 
Одним із виключних прав автора (чи іншої осо-
би, яка має авторське право) є право дозволяти 
або забороняти іншим особам: відтворення тво-
рів; публічне виконання і публічне сповіщен-
ня творів; переклади творів та інше. У зв’язку 
з цим автор має право визначити у договорі 
передачу іншій особі (правонаступнику) його 
виключне право на надання дозволу (заборони) 
на переклад його творів.

А. Кодинець, аналізуючи особливості до-
говору про передання виключних майнових 
прав інтелектуальної власності, звертав увагу 
на ідентифікацію цього договору у ЦК України 
(ст. 1113). Зокрема, автор зазначав, що, оскільки 
ЦК України не всі майнові права інтелектуаль-
ної власності відносить до категорії виключних, 
доцільність включення для позначення дого-
вору формулювання про передачу виключних 
майнових прав є досить сумнівною. ЦК Укра-
їни в ст. 424 не відносить до групи виключних 
прав, зокрема, право на використання об’єкта 
права інтелектуальної власності, а також вказує 
на існування інших майнових прав, встановле-
них законом, які також можуть не мати виключ-
ного характеру. За такого формулювання назви 
договору можна дійти висновку, що невиключ-
ні майнові права на об’єкт інтелектуальної влас-
ності не можуть бути предметом цього договору 
[5, с. 5-13]. 

Договір про передачу виключних майнових 
прав інтелектуальної власності є двостороннім. 
З боку особи, що має виключні майнові пра-
ва, виступає фізична або юридична особа, яка 
має авторські права, а у відповідних випадках 
також зареєструвала своє право на об’єкт ін-
телектуальної власності, має охоронний доку-
мент, що засвідчує її права, та внесена до від-
повідного державного реєстру як володілець 
прав на об’єкт інтелектуальної власності. Пра-
вонаступниками можуть бути як фізичні, так і 
юридичні особи.

Слід звернути увагу на деякі особливості, 
що можуть виникати при визначенні осіб, які 
виступають з боку правоволодільця та право-
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наступника. По-перше, в Україні, на відміну 
від інших держав, наприклад Російської Феде-
рації або Білорусії, володільцем прав на об’єкт 
інтелектуальної власності може бути одна або 
декілька осіб, як фізичних, так і юридичних. 
Тому правоволодільцем можуть виступати 
як співволодільці, так і один (або декілька). 
У зв’язку з тим, що відповідно до законодавства 
розпорядження майновими правами на об’єкт 
інтелектуальної власності здійснюється за зго-
дою усіх співволодільців, на передання одним 
із них своїх виключних майнових прав має 
бути отримана згода іншого правоволодільця. 
По-друге, передання виключних майнових 
прав може мати таку форму, коли до складу 
співволодільців приєднується новий правово-
лоділець, який отримує увесь комплекс прав, 
а попередні правоволодільці залишаються й не 
втрачають прав.

У зв’язку з тим, що в ЦК України визначе-
но, що за договором про передання виключних 
майнових прав інтелектуальної власності одна 
сторона передає іншій стороні права відповідно 
до закону, слід зупинитися на деяких обмежен-
нях, встановлених у законодавстві щодо мож-
ливості передачі виключних майнових прав. 
Так, наприклад, щодо торговельних марок спе-
ціальним Законом України «Про охорону прав 
на знаки для товарів і послуг» встановлено об-
меження, що передача права на знак не допус-
кається, якщо вона може стати причиною вве-
дення в оману споживача щодо товару і послуги 
або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає 
послугу.

В. М. Крижна, надаючи правову характе-
ристику вказаного договору, звертає увагу на 
те, що у разі укладення договору про передан-
ня виключних майнових прав інтелектуальної 
власності права відчужуються, тобто переда-
ються безповоротно. У зв’язку з цим особа, 
якій передані виключні майнові права, стає 
правонаступником. Тому до неї переходять усі 
права і обов’язки стосовно об’єкта інтелекту-
альної власності. Зокрема, укладення договору 
про передання виключних майнових прав інте-
лектуальної власності не впливає на ліцензійні 
договори, які були укладені раніше. Крім того, 
авторка зазначає, що та обставина, що у визна-
чені договору міститься формулювання, що 
особа може передавати виключні майнові права 
частково або у повному складі, зовсім не озна-
чає, що можна передати лише одне з повнова-
жень, наприклад право на використання. У цьо-
му разі, незважаючи на назву, фактично був би 
укладений ліцензійний договір. Можливість 
часткової передачі прав на об’єкт інтелектуаль-
ної власності не є універсальною, а існує лише 
за наявності специфіки певних об’єктів інтелек-
туальної власності [6, с. 636].

Договір про передання виключних май-
нових прав інтелектуальної власності не 
укладається з окремими видами об’єктів пра-
ва інтелектуальної власності, щодо яких ЦК 
України не закріплено виключних прав. Так, 
наприклад, це стосується наукового відкриття, 
зміст суб’єктивних прав на яке не передбачає 
виключних майнових прав (ст. 458 ЦК Украї-

ни). Крім того, об’єктами виключних майнових 
прав не є географічне зазначення (ст. 503 ЦК 
України), комерційне (фірмове) найменування 
(ст. 490 ЦК України) [7, с. 631-633].

Г. В. Чурпіта відносить до істотних умов 
договору про передання виключних майнових 
прав інтелектуальної власності: строк дії дого-
вору, способи використання твору, територію, 
на яку поширюється право, що передається, 
розмір і порядок виплати авторської винагоро-
ди, а також інші умови, щодо яких за вимогою 
однієї зі сторін повинно бути досягнуто згоди 
[8, с. 352]. 

Р. Є. Еннан зазначав, що договір про 
передання виключних майнових прав інтелек-
туальної власності, залежно від визначених 
у договорі умов, може бути втілений у різних 
договірно-правових формах. Наприклад, у до-
говорі купівлі-продажу (тобто реалізація май-
нових прав інтелектуальної власності на платній 
основі). Договору дарування буде притаманна 
безоплатна передача таких прав. У разі придбан-
ня виключних майнових прав інтелектуальної 
власності в результаті обміну на подібний об’єкт 
або результат робіт чи послуг це може бути до-
говір міни, підряду чи послуг. Майнові права 
інтелектуальної власності можуть бути пред-
метом договору застави, а також внеском до 
статутного капіталу юридичної особи [9, с. 797].

Спосіб використання твору і територія, на 
яку поширюється право, як істотні умови до-
говору про передання виключних майнових 
прав інтелектуальної власності, мають бути 
обов’язково погоджені сторонами. При цьому 
способи використання можуть бути абсолют-
но різноманітними: як такими, що передбачені 
законодавством, так і ним не встановлені. Проте 
використання об’єкта інтелектуальної власнос-
ті не може здійснюватися із метою та у спосіб, 
що прямо суперечить чинному законодавству. 
Територія, на яку поширюється виключне 
право, може бути обмежена особою, що має 
виключні майнові права [10, с. 235].

Важливою та істотною умовою договору 
має бути обов’язок володільця виключних 
майнових прав щодо попередження право-
наступника про права третіх осіб, зокрема про 
наявність або відсутність ліцензійного дого-
вору, укладеного правоволодільцем з третьою 
особою до передачі виключних майнових прав. 
Згідно з ч. 2 ст. 1113 ЦК України укладення 
договору про передання виключних майнових 
прав інтелектуальної власності не впливає на 
ліцензійні договори, які були укладені рані-
ше. Важливість встановлення цього факту на 
стадії укладення договору зумовлюється тим, 
що з урахуванням можливості видачі виключ-
ної ліцензії попереднім правоволодільцем, 
яка передбачає неможливість використання 
правонаступником об’єкта інтелектуальної 
власності, укладення договору про переда-
чу виключних майнових прав може втратити 
сенс для правонаступника. Але іноді наяв-
ність укладених ліцензійних договорів або 
договорів франчайзингу (серед умов остан-
ніх є також передача права на використання 
об’єктів промислової власності) щодо об’єкта 
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інтелектуальної власності, майнові права на 
який передаються, породжує та/або безумовно 
впливає на намір правонаступника придбати 
виключні майнові права на нього. Також се-
ред прав третіх осіб може бути право застави 
виключних майнових прав на об’єкт інтелекту-
альної власності.

Розмір і порядок виплати авторської вина-
городи визначається договором про передання 
виключних майнових прав інтелектуальної 
власності. Така винагорода може здійснювати-
ся у формі одноразового (паушального) плате-
жу, або відрахувань за кожний проданий при-
мірник чи кожне використання твору (роялті), 
або комбінованих платежів [10, с. 235]. Хоча, як 
правило, оплата залежить від договірної моде-
лі, вибраної суб’єктами договірних відносин, і 
передбачає одноразове зустрічне задоволення 
за передані майнові права. Договір може бути 
оплатним і безоплатним.

Строк дії у договорі про передання виключ-
них майнових прав інтелектуальної власності 
не зазначається, оскільки передбачається, що 
права передаються безповоротно, тобто договір 
є безстроковим. Але з урахуванням специфі-
ки деяких об’єктів цього договору, наприклад 
об’єктів авторського права і суміжних прав, 
строк дії договорів про передання виключних 
майнових прав на ці об’єкти законодавчо обме-
жений строком дії самих прав інтелектуальної 
власності.

Договір про передання виключних май-
нових прав інтелектуальної власності укла-
дається у письмовій формі. На відміну від лі-
цензійного договору, договір про передання 
виключних майнових прав у більшості випад-
ків, за виключенням авторського договору, під-
лягає обов’язковій державній реєстрації. Від-
повідно до ст. 1114 ЦК України договори щодо 
розпорядження майновими правами інтелек-
туальної власності не підлягають обов’язковій 
державній реєстрації, але вона може бути здій-
снена на вимогу однієї зі сторін договору. Від-
сутність державної реєстрації не впливає на 
чинність прав. Згідно з ч. 2 ст. 1114 ЦК України, 
факт передання виключних майнових прав ін-
телектуальної власності, які відповідно до цьо-
го Кодексу або іншого закону є чинними після 
їх державної реєстрації, підлягає державній ре-
єстрації. Саме ці вимоги стосуються договору 
про передання виключних майнових прав інте-
лектуальної власності на винахід, корисну мо-
дель, промисловий зразок, торговельну марку, 
компонування інтегральної мікросхеми, сорт 
рослин чи породу тварин. У цьому разі договір 
є чинним лише з моменту його державної реє-
страції в Державному департаменті інтелекту-
альної власності України.

Висновки

Згідно із законодавством України дого-
вір про передання виключних майнових прав 
інтелектуальної власності – це двосторонній 
консенсуальний договір, який може бути як 
оплатний так і безоплатний. Відчуження май-
нових прав може бути здійснено у повному об-
сязі або частково. Отже, сторони самі можуть 
визначити умови, на яких відбувається відчу-
ження виключних майнових прав. Але при цьо-
му необхідно враховувати особливості об’єкта 
права інтелектуальної власності, а також поло-
ження спеціального законодавства, яке регулює 
порядок розпорядження цими об’єктами.
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Статья посвящена исследованию договора о передаче исключительных имущественных прав интел-
лектуальной собственности, определению его правовой природы и присущим ему особенностям. В резуль-
тате проведенного исследования гражданско-правовой доктрины, действующего законодательства Укра-
ины предложены авторские выводы относительно выбранного аспекта исследования.

Ключевые слова: договор о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собствен-
ности, результат интеллектуальной деятельности, объект интеллектуальной собственности, существенные  
условия, гражданское законодательство Украины.

The article is devoted to research of contract on the transfer of exclusive property rights of intellectual property, 
the definition of its legal nature and features. As a result of the researching of civil-law doctrine, current legislation 
of Ukraine, author’s makes a conclusions on the select aspect of the research. 

Key words: contract on transfer of exclusive proprietary rights of intellectual property, result of intellectual  
activity, intellectual property object, essential conditions contract on transfer of exclusive proprietary rights of intel-
lectual property , civil law of Ukraine.



24

11/2017
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

УДК 347.23

Ганна Буяджи, 
канд. юрид. наук,  
Державний секретар Міністерства юстиції України

ПРАВОВА КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАСТІВ
У статті автор робить спробу класифікувати різні види трастів за різними підставами, а та-

кож визначити поняття кожного з них. Особлива увага в статті приділяється проблемам віднесен-
ня того чи іншого трасту до певного виду. Зокрема, автор наводить приклад таких юридичних кон-
струкцій, які або взагалі не є трастами, хоча мають ознаки останніх, або є настільки специфічними, 
що не можуть бути однозначно віднесені до жодного наявного виду трастів.

Ключові слова: класифікація, прямо виражені трасти, передбачувані трасти, результативні трасти, кон-
структивні трасти, відкличні та безвідкличні трасти, фіксовані та дискреційні трасти, приватні та публічні (ці-
льові) трасти, благодійні та цільові неблагодійні трасти, прижиттєві та спадкові трасти, локальні та міжнародні 
трасти, Totten трасти, Quistclose трасти.

Постановка проблеми та її зв’язок із важ-
ливими науковими чи практичними завдання-
ми. За часи свого існування, а особливо про-
тягом останніх кількох десятиліть, у країнах 
загальної системи права були вироблені різ-
ні види трастів. Вони суттєво відрізняються 
один від одного і за специфікою створення, і за 
суб’єктним складом, і за особливостями право-
вого регулювання, що ускладнює поділ їх на 
види.  

Класифікація трастів та трастоподібних 
конструкцій є можливою за багатьма підста-
вами, проте єдиної загальновизнаної класифі-
кації не існує. З першого погляду може здати-
ся, що поділ трастів на різновиди може мати 
виключно науковий інтерес, проте це не так. 
Класифікація трастів має і практичну цінність, 
оскільки кожен із різновидів трастів має своє 
специфічне правове регулювання. Відповідно, 
що є обов’язковою умовою для створення од-
ного виду трастів (наприклад, письмова форма 
договору у разі передачі нерухомості у траст), 
може не стосуватися іншого виду (наприклад, 
конструктивного трасту). Так само правове 
регулювання приватних та публічних трастів 
значною мірою різниться. Більше того, з кож-
ним роком у різних країнах з’являються нові 
конструкції, які хоча і є за правовою природою 
трастами, проте не можуть бути віднесені до 
жодного наявного виду трастів. За таких об-
ставин актуальність вибраної теми не викликає 
сумнівів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дане питання досліджується більшістю акто-
рів, які вивчають трасти у країнах загально-
го права. Окрім інших, ця стаття базується 
на роботах Ф. У. Мейтленда (F. W.Maitland), 
Дж. П. Костігана (G. P. Costigan), Д. Хейто-
на (D. Hayton), А. Дж. Оклі (A. J. Oakley), 
Т. М. Фезерстона, (T. M.  Featherston), А. Хад-
сона (A. Hudson), Дж. Моффата (G. Moffat) та 
Н. В. Соколової.

Цілі та завдання статті – дослідити найбільш 
поширені та практично застосовувані підста-
ви класифікації трастів на різні види, а також 
коротко дати визначення кожного з них.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи 
на відсутність єдиної загальновизнаної класи-
фікації, спроби її запровадження були зроблені 
ще у ХVII ст. Так, першою офіційно визнаною 
спробою класифікувати наявні трасти вважаєть-
ся справа Cook v. Fountain (1676 р.), яка розгляда-
лася лордом Ноттінгемом. Він зазначив, що «усі 
трасти є або трастами явно вираженими (express 
trusts), заснованими або створеними внаслідок 
волевиявлення сторін, або трастами, створени-
ми на основі судового рішення або тлумачення 
судом закону (constructive trusts), або трастами, 
заявленими в усній або письмовій формі таким 
чином, що такі заяви підтверджуються прями-
ми та очевидними доказами, або неспростовни-
ми та необхідними презумпціями. Ці останні 
трасти загальновідомі як трасти передбачувані 
(implied trusts)» [1, с. 32].  Як зазначає Н. В. Со-
колова, «таким чином, лорд Ноттінгем виділив 
три основні категорії трастів, поклавши в основу 
своєї класифікації критерій способу виникнен-
ня трасту. Запропонована лордом Ноттінгемом 
класифікація до цих пір є однією з основних, 
саме їй слідують у своїх працях провідні спеціа-
лісти в області англо-американських трастів, зо-
крема, Девід Хейтон, Пол Метью, Чарльз Мітчел 
та інші» [1, с. 32]. 

Отже, починаючи з ХVІІ століття трасти 
розподіляли на прямо виражені, конструктив-
ні та передбачувані. Пізніше підходи до групу-
вання трастів за вказаною підставою були дещо 
змінені. Зокрема, у класичних підручниках 
з трастового права іноді йдеться про виділення 
поряд із названими видами також результатив-
них трастів (resulting trusts) або навпаки відне-
сення конструктивних та результативних трас-
тів до більш загальної категорії передбачуваних 
трастів. Спробуємо проаналізувати це питання 
детальніше.

Так, уже на початку ХХ століття батько іс-
торії англійського права Ф. У. Мейтленд кла-
сифікував трасти за способом їх створення на 
ті, що створюються (1) на підставі дії сторони, 
та (2) ті, що створюються на підставі дії зако-
ну. Він казав так: «Я не думаю, що ці умови 
досконалі, проте вони добре знані та корисні». 

 Г. Буяджи, 2017
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1 Поділ передбачуваних трастів на результа-
тивні та конструктивні є одним із найбільш по-
ширених підходів у доктрині трастового права, 
проте це питання належить до дискусійних у час-
тині систематизації та класифікації трастів, про що 
йтиметься далі. 

Далі Ф.У. Мейтленд поділяв першу названу 
групу на прямо виражені та передбачувані, 
а трасти, створені за законом, – на результатив-
ні та конструктивні [2, с. 53]. 

Таким чином, можна казати, що Ф. У. Мейт-
ленд як підставу для класифікації також вико-
ристовував наявність/відсутність волевияв-
лення довірителя на створення трасту, хоча і 
називав зазначену підставу дещо інакше – за 
способом створення трастів. До першої групи 
він відносив трасти, які виникали за наявності 
такого волевиявлення у формі дії, а до другої – 
трасти, які виникали безвідносно, а іноді навіть 
усупереч волі сторін, на підставі прямої вказів-
ки закону. 

Водночас Дж. П. Костіган також на почат-
ку ХХ століття критикував Ф. У. Мейтленда 
за наведений вище поділ трастів. Він розпо-
діляв трасти на дві великі категорії: 1) залеж-
но від наміру – на виражені та передбачувані  
(у тому числі й результативні) та 2) на кон-
структивні трасти, які виникають задля віднов-
лення прав, порушених внаслідок шахрайства 
[3, с. 461-462]. Тобто, на його думку, результа-
тивні трасти входили до більшої групи передба-
чуваних трастів, тоді як конструктивні трасти 
становили самостійний вид трастів. 

А. Дж. Оклі, говорячи про класифікацію 
трастів, зазначав, що «трасти можуть бути ство-
рені, або, по-перше, за законом – це законні трас-
ти; або по-друге, коли установник або заповідач 
навмисно створюють відносини між довірчим 
власником та бенефіціаром – це прямо вира-
жені трати; або по-третє, коли установник або 
заповідач вчиняють якусь навмисну дію окрім 
як створення відносин між довірчим власником 
та бенефіціаром, з чого суд робить висновок про 
відносини між довірчим власником та бенефі-
ціаром – це передбачувані або результативні 
трасти; або по-четверте, згідно з положеннями 
закону, коли відносини між довірчим власни-
ком та бенефіціаром створені судом як резуль-
тат поведінки довірчого власника – це кон-
структивні трасти» [4, с. 37]. Отже, науковець 
виділяє 4 різновиди трастів – законні, прямо 
виражені, конструктивні та передбачувані, або 
результативні (тобто він ототожнює ці два по-
няття на відміну від деяких інших науковців, 
які вважають, що ці трасти становлять два 
окремі види або що результативні є різновидом 
передбачуваних трастів).

На нашу думку, усі трасти залежно від ха-
рактеру волевиявлення слід розподіляти на 2 
великі групи – прямо виражені та передбачу-
вані трасти. Це принаймні логічно, оскільки 
дійсно і конструктивні, і результативні трасти 
виникають за відсутності безпосередньої волі 
або бажання власника майна та довірчого влас-
ника, проте їх виникнення могло бути перед-
бачене (презюмовано), виходячи із положень 
законодавства та конкретної ситуації.

 Нині ж спробуємо запропонувати більш 
сучасні підстави для класифікації трастів, по-
ширені у науковій літературі.  

Трасти та трастоподібні конструкції  
найчастіше класифікуються за такими підста-
вами:

І. Залежно від характеру волевиявлення 
довірителя на:

1) Прямо виражені трасти (express trusts) – 
трасти, що виникають за наявності прямо ви-
раженого волевиявлення довірителя, який 
свідомо та добровільно передає частину свого 
майна саме у траст, а довірчий власник приймає 
таке майно. Залежно від повноважень довірчого 
власника в частині визначення частки кожного 
бенефіціара у майні поділяються на:

а) фіксовані трасти (fixed trusts) – трасти, 
в яких права та обов’язки довірчих власників 
чітко визначені установником трасту, а бенефі-
ціари мають сталий і визначений інтерес у май-
ні. У таких трастах довірчий власник не має 
права порушити волю установника та на свій 
розсуд перерозподіляти частки того чи іншого 
бенефіціара;

б) дискреційні трасти (discretionary trusts) – 
трасти, у яких довірчий власник наділений 
дискреційними повноваженнями щодо розпо-
ділу майна на користь визначеного кола людей  
(вигодонабувачів), тобто у таких трастах бене-
фіціари не мають наперед визначеного інтер-
есу й майні, а лише «надію» на його отримання 
у майбутньому.

Дискреційні трасти також розподіляються 
на: 

• вичерпні дискреційні трасти (exhaustive 
discretionary trusts) – трасти, у яких довірчий 
власник розподіляє прибуток та/або капітал се-
ред бенефіціарів та не має права акумулювати 
прибуток;. 

• невичерпні дискреційні трасти (non-
exhaustive discretionary trusts) – трасти, у яких 
довірчий власник не зобов’язаний розподіляти 
загальну суму прибутку та/або капіталу, але 
може на свій розсуд зберегти та акумулювати 
деяку частину майна.

2) Передбачувані трасти (implied trusts), які 
розподіляються на1:

а) Результативні трасти (resulting trusts), 
які також поділяються залежно від механізму 
виникнення на:

• передбачувані результативні трасти 
(presumed resulting trust);

• автоматичні результативні трасти (automa- 
tic resulting trust).

б) Конструктивні трасти (constructive 
trusts), які поділяються на: 

• інституційні конструктивні трасти (insti-
tutional constructive trusts);

• захисні конструктивні трасти (remedial 
constructive trusts).

ІІ. Залежно від підстав виникнення, зміни та 
припинення трасту на:

1) Ті, що виникають з правомірних дій (до-
говір, документ про створення трасту, рішення 
уповноваженого органу, заповіт);



26

11/2017
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

2) Ті, що виникають з неправомірних дій 
(конструктивний траст).

ІІІ. Залежно від форми правочину про ство-
рення трасту на:

1) Усні – трасти, що виникають на підставі 
усного розпорядження установника. За загаль-
ним правилом відсутня вимога щодо письмової 
форми правочину щодо створення трасту. Він 
може бути створений шляхом заяви «із вуст в 
уста» (by word of mouth) або навіть через пове-
дінку;

2) Письмові – трасти, що виникають на під-
ставі належним чином оформленого документа 
про створення трасту, вираженого у письмовій 
формі. На даний момент така форма правочину 
переважає.

ІV. Залежно від можливості внесення змін та 
відкликання волевиявлення на створення трас-
ту на:

1) Відкличні трасти (revocable trusts) – трас-
ти, які можуть бути змінені або «відкликані» 
(припинені) установником у будь-який момент;

2) Безвідкличні трасти (irrevocable trusts) – 
трасти, які можуть бути змінені або «відклика-
ні» (припинені) установником лише у випадках, 
прямо передбачених законом або документом 
про створення трасту.

Історично складалося так, що трасти були 
переважно безвідкличними. Навіть зараз у ба-
гатьох джерелах, присвячених трастам, можна 
знайти висловлювання, що у момент створен-
ня трасту установник назавжди втрачає права 
на майно, право впливати будь-яким чином на 
нього та на процес управління ним, а також 
він не має права змінювати умови трасту або 
припиняти його дію. У класичному трасті це 
дійсно так. Проте на даний момент у різних 
юрисдикціях існує різний підхід до можли-
вості зміни трасту за загальним правилом.  
До прикладу, у штаті Техас у США існує пре-
зумпція, що усі трасти вважаються відклични-
ми, якщо інше прямо не передбачено докумен-
том про створення трасту. Водночас у деяких 
інших штатах існує протилежна презумпція: 
усі трасти вважаються безвідкличними, якщо 
інше прямо не передбачено умовами самого 
трасту [5, c. 2]. 

V. Залежно від цілі створення трасту на:
1) Приватні трасти (private trusts), тобто 

створені на користь однієї особи або невели-
кої групи осіб, наприклад на користь дітей або 
батьків установника трасту;

2) Публічні (цільові) трасти (public or 
purpose trusts) – трасти, створені для певної 
мети (навчання, охорони здоров’я, екології 
тощо), які залежно від цілі поділяються на:

а) благодійні трасти (charitable trusts) – це 
цільові трасти, у яких установник передає гро-
шові кошти або майно для досягнення цілей, які 
визначені законом виключно як благодійні або 
якщо вони відповідають умовам, за наявності 
яких суд може визнати їх благодійними.

б) цільові неблагодійні трасти (non-
charitable purpose trusts) – цільові трасти, ство-
рені для досягнення законних та суспільно ко-
рисних цілей, проте які не віднесені законом 
до благодійних. Їх особливістю є те, що у них 

взагалі відсутній бенефіціарій, тобто особа, яка 
може вимагати їх виконання. 

Аналізуючи співвідношення понять публіч-
них, цільових та благодійних трастів, можна ді-
йти висновку, що поняття публічних та цільових 
трастів збігаються, оскільки всі публічні трасти 
є цільовими, а всі цільові трасти – публічними 
(бо якщо траст буде створено для досягнення 
певної мети, проте на користь конкретної осо-
би або осіб, то він вважатиметься звичайним 
приватним трастом). Водночас поняття публіч-
них (цільових) та благодійних трастів співвід-
носиться як ціле й частина, оскільки поряд із 
благодійними трастами за певних обставин мо-
жуть існувати і неблагодійні трасти.

VІ. Залежно від того, коли починає діяти 
траст – за життя довірителя чи після його 
смерті – на:

1) Прижиттєві (inter vivos trusts) – трасти, 
які виникають протягом життя установника 
трасту;

2) Спадкові (testamentary trusts) – трасти, 
які виникають після смерті установника та 
створюються за заповітом.

VІІ. Залежно від дій, які має виконувати 
довірчий власник стосовно переданого майна на:

1) Прості (simple trusts) – трасти, «які 
виникають тоді, коли довірчий власник лише 
зберігає трастове майно, не виконуючи жодних 
активних дій» [4, с. 39];

2) Спеціальні (special trusts) – трасти, «які 
виникають, коли довірчий власник призна-
чається, щоб досягати ціль, визначену уста-
новником або заповідачем, і, таким чином, він 
зобов’язаний діяти активно при виконанні 
[умов] трасту» [4, с. 39]. Це більш поширений 
вид трастів, який передбачає, до прикладу, збір 
платежів, накопичення коштів від управлін-
ня трастом, інвестиційну діяльність, вчинення  
активних дій щодо утримання нерухомого май-
на тощо.

VІІІ. Залежно від юрисдикції на:
1) Локальні або національні трасти (local 

trusts), тобто ті, що створюються, змінюються 
та припиняються на території однієї країни, 
де також знаходиться майно, передане у траст,  
а суб’єкти трасту є резидентами тієї ж країни. 
До таких трастів застосовується право однієї 
країни;

2) Міжнародні або багатоюрисдикційні 
трасти (international trusts), тобто ті, які під-
падають під юрисдикцію кількох країн, а саме: 
1) учасники трасту є резидентами двох або 
більше країн; 2) майно, передане у траст, пере-
буває на території країни, відмінної від місця 
проживання/знаходження учасників трасту, 
3) юридичні факти, пов’язані з виникненням, 
зміною або припиненням трасту мали місце на 
території іншої країни або 4) будь-яка комбіна-
ція вищевикладених випадків. Такі трасти під-
падають під дію міжнародного приватного пра-
ва, тобто до моменту застосування конкретної 
норми права має бути визначене належне право, 
що застосовується до трасту. 

ІХ. Залежно від того, чи переходить право 
власності на передане майно від довірителя до 
довірчого власника, чи ні, можна виокремити 
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власне траст та довірче управління (або його 
аналог у тій чи іншій країні). На нашу думку, ця 
підстава для класифікації стосується більше не 
власне трастів, а, скоріше, трастоподібних кон-
струкцій, які існують у різних країнах, оскіль-
ки у класичному трасті право власності завжди 
переходить від власника до довірчого власника.

Таким чином, існують різні підстави для 
класифікації трастів. Більшість із них має дій-
сно велике прикладне значення, оскільки до-
зволяє визначити місце, роль та функції різних 
видів трастів, враховувати специфіку кожного 
з них. Водночас, окрім названих, існують також 
багато інших різновидів трастів, які мають свою 
специфіку та застосовуються в обмеженому пе-
реліку випадків. Окремі з них є настільки сво-
єрідними, що іноді вченим навіть складно від-
нести їх до тієї чи іншої групи трастів у рамках 
традиційної класифікації. Ми наведемо лише 
кілька прикладів таких трастів.

Totten трасти (totten trusts), або, як їх іще 
називають, «гіпотетичні» або «попередні» 
трасти (tentative trusts). Назва цього трасту по-
ходить від назви справи Re Totten (1904 р.), яка 
розглядалася у Нью-Йорку та означає специ-
фічний вид трасту, який виникає у тому разі, 
коли одна особа відкриває банківський рахунок 
на своє ім’я, але «довіряючи» його іншій особі 
без оформлення будь-якого іншого документу 
про створення трасту. Натепер під цим понят-
тям розуміється ощадний банківський рахунок 
на ім’я вкладника, який діє у якості довірчого 
власника, на користь іншої особи. Якщо бене-
фіціар помирає раніше вкладника, траст припи-
няється. При цьому гроші належать вкладнику, 
а не належать до майна померлого бенефіціа-
ра. Вкладник може знімати кошти з цього ра-
хунку у будь-який час протягом свого життя.  
Після смерті вкладника гроші переходять до бе-
нефіціара. 

Наведене вище правило яскраво ілюстру-
ється у справі Re of Adams (1893 р.), у якій Бер-
та Мае Адамс поклала власні гроші на депозит 
на своє ім’я в Трой Сейвінг Банк «як довірчий 
власник для Евелін Ліндквіст», її доньки. Адамс 
померла, не змінивши договір про банківський 
рахунок. Після її смерті постало питання про 
те, кому належать кошти, чи  належать вони до 
майна померлої чи ні. Суд вирішив, що не на-
лежать, оскільки вклад чиїхось грошей на його 
ім’я як довірчого власника на користь іншої 
[особи] є лише «гіпотетичним трастом», який, 
як і заповіт, є відкличним лише до смерті вклад-
ника. Якщо вкладник помирає раніше бенефіці-
ара, існує презумпція, що виникає справжній 
траст. Це був дійсний Totten траст. Гроші, що 
перебували на банківському рахунку, не на-
лежать до майна Адамс, оскільки права на них 
отримала Евелін Ліндквіст [6, с. 241].

Як зазначають дослідники, «Totten трас-
ти не є справжніми трастами через відсутність 
нормального довірчого власника та бенефі-
ціара, а установник має повний контроль над 
майном. Довірчий власник – це лише назва, 
оскільки фонд у Totten трасті є об’єктом для 
звернення стягнення кредиторів особи, яка 
створила Totten траст» [6, с. 241].

Quistclose траст (Quistclose trust). У відно-
синах позики позикодавець може убезпечити 
себе від неплатоспроможності або зловживань 
позичальника шляхом включення до тексту до-
говору позики застереження, яка передбачає, 
що гроші, що позичаються, мають бути вико-
ристані позичальником лише на прямо перед-
бачені цілі. У разі банкрутства боржника або 
використання ним грошей не за цільовим при-
значенням на підставі зазначеного застережен-
ня виникає Quistclose траст на користь позико-
давця.

Назва даного трасту походить від справи 
Barclays Bank Ltd v Quistclose Investments Ltd 
(1970 р.). У цій справі під час щорічних зборів 
акціонерів 02 липня 1964 р. Rolls Razor Ltd, 
хоча і з певними фінансовими труднощами, 
але оголосив про виплату дивідендів за своїми 
акціями 24 липня. Quistclose погодився пози-
чити Rolls Razor Ltd 209 719 фунтів виключно 
з метою виплати дивідендів. Позикові гроші 
були перераховані на окремий рахунок Barclays 
Bank, з якого Rolls Razor Ltd зняв кошти зі зна-
чним перевищенням суми. Банк був упевнений, 
що про це існувала відповідна домовленість 
із Quistclose. До моменту виплати дивідендів 
Rolls Razor Ltd розпочало процедуру добро-
вільної ліквідації. Банк подав позов про зара-
хування грошей, які він вважав бенефіціарною 
власністю Rolls Razor Ltd, за овердрафт. Палата 
Лордів одноголосно вирішила, що гроші були 
отримані Rolls Razor Ltd у траст для виплати 
дивідендів [на користь кредиторів – осіб, яким 
мали бути виплачені дивіденди]. Проте перший 
траст провалився, тому гроші перейшли у дру-
гий траст на користь Quistclose. Оскільки Банк 
був про це повідомлений, позов було відхиле-
но. Іншими словами, Банку було відмовлено 
у списанні коштів з рахунку Rolls Razor Ltd, 
оскільки суд вирішив, що ці кошти не належать 
останньому, а знаходяться у трасті на користь 
Quistclose [7, c. 772].

Отже, за своєю суттю Quistclose траст має 
на меті забезпечити захист осіб, які позичили 
гроші, від неплатоспроможності позичальни-
ка. Якщо позичальник включає до договору 
позики умову, що визначає ціль, з  якою по-
зичальник бере кошти, то у разі використання 
цих коштів на будь-які інші цілі, вважається, 
що виникає зазначений вид трасту. Якщо ж 
щодо позичальника порушується справа про 
банкрутство, тоді позичальник має права на 
грошові кошти, що перебувають у Quistclose 
трасті, а тому ці кошти не можуть бути вико-
ристані, наприклад, на погашення вимог інших 
кредиторів позичальника.

Ми не даремно так детально зупинилися на 
цій справі. Саме вона поклала початок трива-
лій дискусії щодо віднесення Quistclose трасту 
до певного виду трастів. Слід зазначити, у на-
званій вище справі суд не визначив вид трасту, 
що виник. Частина дослідників схиляється до 
думки, що Quistclose траст належить до ре-
зультативних трастів, інші вважають, що це є 
прямо виражений траст, а дехто зазначає, що 
це конструктивний траст або повністю інший 
різновид трасту. Крім того, постає наступне 
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питання: коли виникає цей траст – лише піс-
ля початку процедури визнання неплатоспро-
можності позикодавця, чи до цього моменту, 
чи у момент встановлення факту неплатоспро-
можності. Якщо такий траст виникає після 
неплатоспроможності, це може бути занад-
то пізно, щоб захистити права позикодавця, 
оскільки передані кошти увійдуть у боргову 
масу [аналіз різних точок зору з цього питан-
ня – див. 8, c. 474-477]. 

Не заглиблюючись у даний спір, зазна-
чимо, що, на нашу думку, Quistclose траст 
є результативним трастом, який виникає 
внаслідок порушення умови договору позики 
в частині використання коштів лише на кон-
кретні цілі. До моменту порушення відносини 
між позикодавцем та позичальником нічим не 
відрізняються від звичайних відносин позики. 
Іншими словами, якщо кошти будуть вико-
ристані за цільовим призначенням, то у пози-
чальника залишиться лише обов’язок щодо їх 
повернення у строки та на умовах, визначених 
договором позики.

Висновки

Таким чином, різноманітність трастів, а 
також специфіка кожного з них ускладнює 
процес поділу їх на групи або види, тому до 
цих пір не існує єдиної загальновизнаної 
класифікації трастів. Більше того, з часом 
з’являються нові види трастів або трастопо-
дібних конструкцій, які складно взагалі від-
нести до того чи іншого різновиду трастів 
(зокрема, це стосується Quistclose трасту). 

В інших випадках юридичні конструкції, 
«зовні» схожі з трастом, не є ним по суті (до 
прикладу, Totten трасти).
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В статье автор делает попытку классифицировать различные виды трастов по разным основаниям, 
а также определить понятие каждого из них. Особое внимание в статье уделяется проблемам отнесения 
того либо иного траста к определенному виду. Кроме прочего, автор приводит пример таких юридических 
конструкций, которые вообще не являются трастами, хотя имеют признаки последних, либо они настоль-
ко специфические, что не могут быть однозначно отнесены ни к одному из существующих видов трастов.

Ключевые слова: классификация, прямо выраженные трасты, подразумеваемые трасты, результативные 
трасты, конструктивные трасты, отзывные и неотзывные трасты, фиксированные и дискреционные трасты, 
частные и публичные (целевые) трасты, благотворительные и целевые неблаготворительные трасты, прижиз-
ненные и наследственные трасты, локальные и международные трасты, Totten трасты, Quistclose трасты.

In the article the author makes an attempt to classify various types of trusts on different basis, and also to 
provide a definition to each of them. Particular attention is paid to the problems of classifying some types of trusts. 
Among other, the author gives an example of such legal constructions that are not trusts, although they have specific 
features of the trust, or they are so unique that they can not be unambiguously assigned to any of the existing types 
of trusts.

Key words: classification, express trusts, implied trusts, resulting trusts, constructive trusts, revocable and irrevo-
cable trusts, fixed and discretionary trusts, private and public (purpose) trusts, charitable and purpose non-charitable 
trusts, inter vivos and testamentary trusts, local and international Trusts, Totten trusts, Quistclose trusts.
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ЗНАЧЕННЯ ТЕМПОРАЛЬНИХ ЧИННИКІВ  
У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ  
З ПРАВ ЛЮДИНИ. ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ЩОДО ВИКОНАННЯ 
СУДОВОГО РІШЕННЯ УПРОДОВЖ  
РОЗУМНОГО СТРОКУ (ЧАСТИНА 6)

Стаття присвячена аналізу питань дотримання національною системою права вимог своєчасності 
виконання судових вердиктів. Вивчена європейська правозастосовна позиція з даного приводу. Зазначено 
проблеми, які є в цій царині в Україні. Наведені приклади неправомірних судових рішень, які унеможливлю-
ють виконання остаточних рішень. Надані пропозиції щодо коригування правових підходів у коментованій 
сфері.

Ключові слова: виконання остаточних судових рішень, своєчасність.

Відповідно до статей 55, 124 Конститу-
ції України кожному гарантується право на 
судовий захист; юрисдикція судів поширюється 
на всі правовідносини, що виникають у державі. 
У зв’язку із цим суди не повинні допускати ви-
падків безпідставної відмови у відкритті прова-
дження або необґрунтованого закриття прова-
дження у справі на підставі того, що справа не 
підлягає розгляду в порядку цивільного судо-
чинства, а також фактів незаконного залишення 
заяв без руху, без розгляду, повернення їх пози-
вачам або необґрунтованого зупинення прова-
дження у справах, оскільки це призводить до 
порушення конституційних прав сторін, зволі-
кання і затягування строків розгляду справ [1].

Обов’язковість виконання судових рішень 
є одним з основоположних чинників, що визна-
чають результативність правових приписів про 
справедливість судочинства. На цьому принци-
пово наголошує Європейський суд з прав лю-
дини у своїх численних вердиктах (рішення у 
справах «Ді Педе проти Італії» (Di Pede v. Italy) 
п. 20 – 24 та «Заппія проти Італії» (Zappia 
v.  Italy) п. 16 від 26 вересня 1996 року) [2, п. 40]. 
У справах проти України ЄСПЛ також найчас-
тіше фіксує порушення права на справедливий 
суд саме внаслідок невиконання рішень націо-
нальних судів [3]. У такий спосіб відбувається 
констатація факту неефективності української 
системи виконання судових рішень, відсутності 
судового та державного контролю за діяльністю 
виконавчої служби.

Тож, враховуючи системність проблеми, 
Європейський суд із прав людини у Страсбур-
зі вчинив безпрецедентний радикальний крок 
і 12 жовтня 2017 року у межах слухань чер-
гової подібної справи «Бурмич та інші проти 
України» постановив об’єднати цю справу із 

12 тис. 143 іншими скаргами, що стосуються пи-
тання невиконання судових рішень в Україні. 
При цьому ЄСПЛ вилучив із реєстру та передав 
комітету міністрів Ради Європи ці понад 
12 тис. справ, які стосуються невиконання рі-
шень національних судів в Україні. Усі вказані 
провадження передано до комітету міністрів 
Ради Європи «з метою їх реалізації у межах 
заходів загального характеру, визначених у пі-
лотному рішенні», яким є справа «Іванов проти 
України», вердикт суду за якою було винесено 
у жовтні 2009 року, але який упродовж восьми 
років не виконують в Україні. Унаслідок цього 
питання невиконання Україною рішень націо-
нальних судів було визнано в ЄСПЛ системною 
та структурною проблемою, а провадження та-
кого типу суд у Страсбурзі став розглядати за 
скороченою процедурою.

Усі вказані рішення про порушення держа-
вою Україна приписів Конвенції зафіксовані 
європейським правозастосовним органом. Але 
важливим завданням держави є зменшення 
кількості скарг, які надходять до міжнародної 
правозастосовної інституції, спричинених про-
блемою, що вже була предметом розгляду в 
Суді, за рахунок вживання заходів загального 
характеру з метою забезпечення усунення недо-
ліків системного характеру, які лежать в основі 
виявленого Судом порушення. Серед таких 
заходів – внесення змін до судової практики 
відповідно до рішень ЄСПЛ. Що ж нині відбу-
вається у національному судочинстві з даного 
питання, чи впливають численні рішення між-
народного суду та санкції до нашої країни у 
вигляді відшкодування моральної шкоди за ра-
хунок бюджету на практику українських судів? 
На жаль, доводиться констатувати, що зазвичай 
нашим суддям абсолютно не цікава прецедентна 
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позиція Європейського суду, тим більше вони 
не переймаються проблемами відшкодування 
державою шкоди особам, щодо яких прийня-
ли несправедливі рішення. При цьому подібна 
поведінка суддів місцевих судів абсолютно ні-
чим не відрізняється від вчинків суддів вищих 
судових інстанцій – Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ та Верховного Суду України.

Наочним прикладом виглядає справа 
№ 554/7826/16-ц за позовом особи про стяг-
нення вкладених до Кредитної спілки «Ак-
корд» грошових коштів. Ще у 2009 році пози-
вачка, пред’явивши позов, отримала рішення 
суду першої інстанції про стягнення свого 
внеску. При цьому попередньо судом ухвалою 
від січня 2009 року в порядку забезпечення рі-
шення було накладено арешт на кошти, що на-
лежали відповідачеві та перебували на рахунку 
в певному українському банку. Рішення суду 
першої інстанції та забезпечувальна ухвала не 
були оскаржені та набули чинності згідно з про-
цесуальним законодавством у тому ж 2009 році. 
На виконання рішення, що вступило в закон-
ну силу, у листопаді 2009 року було відкрите 
виконавче провадження щодо примусового 
стягнення визнаної судом суми. Позаяк дані 
кошти реально перебували на рахунку відпові-
дача в банку, рішення суду мало бути виконане 
досить швидко. Натомість жодних дій щодо 
виконання рішення державний виконавець ні-
коли не вчиняв. Нарешті, у 2013 році було по-
рушене провадження про банкрутство Кредит-
ної спілки «Аккорд». Воно розвивалося досить 
динамічно, але, звісно, жодного відношення до 
справи № 554/7826/16-ц, котра була вирішена 
за багато років до цього і у якій було винесене 
остаточне рішення, не мало.

Позивачка була переконана, що її право на 
отримання виконання судового рішення від 
2009 року буде реалізоване, навіть попри те, що 
реальна вартість коштів, що були покладені на 
депозит у 2008 році, є неадекватною нинішній 
їхній вартості. Але, незважаючи на задекла-
рований рух України до європейського рівня 
правосуддя, початок проведення у 2016 році 
судової реформи, позицію ЄСПЛ з  даного пи-
тання, їй довелося зіткнутися зовсім з іншою 
реальністю. Так, 5 грудня 2016 року Апеляцій-
ний суд Полтавської області, попри усіляку 
логіку, вимоги Європейського суду та чинного 
українського законодавства, скасував ухвалу 
від січня 2009 року про забезпечення позо-
ву – накладання арешту на кошти бoржника 
на рахунку в банку. Оскільки судове рішення 
уже протягом восьми років є не виконаним, 
вказана дія спрямована на унеможливлення 
реального виконання. Апеляційний суд Пол-
тавської області, виносячи рішення від 5 грудня 
2016 року у справі № 554/7826/16-ц, замість 
того, щоб забезпечити виконання рішення суду 
від 10 лютого 2009 року (шляхом відмови у 
скасуванні заходу забезпечення виконання – 
арешту), вчинив дії задля того, щоб унеможли-
вити виконання остаточного судового рішення 
у справі № 2/2112/09 [4]. Адже у разі зняття 
коштів з арештованого ще у січні 2009 році 

рахунку Кредитної спілки «Аккорд» у сумі 
боргу перед позивачем ці кошти будуть потра-
чені на розрахунки за іншими зобов’язаннями 
боржника (в рахунок оплати праці ліквідатора 
тощо), попри те, що ці обов’язки у Кредитної 
спілки «Аккорд» виникли набагато пізніше –  
у 2013–2016 роках після банкрутства компанії.

Між тим дії, спрямовані на невиконання 
остаточного рішення суду, є протиправними 
і за приписами українського національного 
законодавства. Так, Конституційний Суд Укра-
їни у своєму рішенні від 22 квітня 2014 року 
у справі № 4-рп/2014 за конституційним звер-
ненням громадянина Рейніша Леоніда Вале-
рійовича щодо офіційного тлумачення поло-
ження пункту 10 частини першої статті 293 
Цивільного процесуального кодексу України у 
взаємозв’язку з положеннями пункту 8 части-
ни третьої статті 129 Конституції України, час-
тини другої статті 293 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України, зокрема, зазначив таке: 
виконання судового рішення є невід’ємним 
складником права кожного на судовий захист і 
охоплює, зокрема, визначені у законі дії, спря-
мовані на захист і поновлення порушених прав, 
свобод, законних інтересів фізичних та юри-
дичних осіб, суспільства, держави (абзац третій 
пункту 2 мотивувальної частини Рішення від 
13 грудня 2012 року № 18-рп/2012); невиконан-
ня судового рішення загрожує сутності права 
на справедливий розгляд судом (абзац другий 
пункту 3 мотивувальної частини Рішення від  
25 квітня 2012 року № 11-рп/2012). 

Пунктом 10 статті 152 ЦПКУ питання про 
долю арештованих коштів до визнання банку 
неплатоспроможним теж чітко врегульоване: 
«майно або грошові суми клієнта неплатоспро-
можного банку, на яке судом накладено арешт до 
дня віднесення банку до категорії неплатоспро-
можних, може бути передано приймаючому або 
перехідному банку чи спеціалізованій установі, 
утвореній Фондом гарантування вкладів фізич-
них осіб, у встановленому законодавством про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб 
порядку з письмовим повідомленням Фондом 
гарантування вкладів фізичних осіб особи,  
в інтересах якої накладено арешт. При цьому 
передане майно або грошові суми залишають-
ся обтяженими відповідно до ухвали суду про 
накладення арешту».

Як роз’яснив Пленум Верховного Суду 
України в п. 10 постанови від 22.10.2006 № 9 
«Про практику застосування судами цивільно-
го процесуального законодавства при розгляді 
заяв про забезпечення позову» заходи забезпе-
чення позову мають тимчасовий характер і ді-
ють до виконання рішення суду, яким закінчу-
ється розгляд справи по суті. Зважаючи на це, 
суд, задовольняючи позов, не вправі скасувати 
вжиті заходи до виконання рішення або зміни 
способу його виконання, за винятком випадків, 
коли потреба в забезпеченні позову з тих чи ін-
ших причин відпала або змінились обставини, 
що зумовили його застосування. Судом першої 
інстанції правильно встановлено, що рішення 
суду про стягнення боргу з кредитної спілки 
«Аккорд» на користь позивачки не виконано, 
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а тому підстав для скасування заходів забезпе-
чення позову немає.

Питання, котре було предметом досліджен-
ня у справі № 554/7826/16-ц, принципово ви-
рішено також на рівні міжнародних актів, які 
є джерелом українського права. Так, у рішен-
ні ЄСПЛ у справі «Кісельов проти України» 
[5, п. 32] встановлено порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції про захист прав та основопо-
ложних свобод 1950 року. Зокрема, як вказує 
Суд, таке порушення полягає у тривалому 
невиконанні остаточного рішення суду на ко-
ристь особи. У рішенні у справі «Беліцький 
проти України» [6, п. 21, 23] ЄСПЛ нагадує 
свою позицію, викладену у кількох рішеннях, 
винесених проти України, відповідно до яких 
заявник може вважатися жертвою порушення 
його прав, гарантованих Конвенцією, з огляду 
на тривалість невиконання рішення, винесено-
го на його користь (рішення у справі «Рома-
шов проти України» [7, п. 27]; рішення у справі 
«Войтенко проти України» [8, п. 35]). 

При цьому ЄСПЛ трактує це так, що немож-
ливість виконати рішення, винесене на користь 
заявника, становить втручання в його право 
на мирне володіння майном, як передбачено 
в першому реченні першого параграфу 1 стат-
ті 1 Протоколу 1 Конвенції (рішення у справі 
«Войтенко проти України» [8, п. 49], рішення у 
справі «Вараніца проти України») [9, п. 32]. До 
прикладу, у вже класичному судовому рішенні 
ЄСПЛ у справі «Юрій Миколайович Іванов 
проти України» № від 15 жовтня 2009 року, 
заява № 40450/04, буквально зазначено таке: 

 «П. 52. У такому самому контексті від-
сутність у заявника можливості домогти-
ся виконання судового рішення, винесеного 
на його користь, становить втручання у право 
на мирне володіння майном, як це передбаче-
но першим реченням першого пункту статті 1  
Першого протоколу (994_535) (див., серед 
інших джерел, рішення у справі Войтенка 
(980_223), п. 53). 

П. 53. Відповідно необґрунтовано трива-
ла затримка у виконанні обов’язкового для 
виконання судового рішення може становити 
порушення Конвенції (995_004) (див. рішен-
ня у справі «Бурдов проти Росії» (980_045), 
№ 59498/00, ECHR 2002-III). Обґрунтова-
ність такої затримки має оцінюватися з ура-
хуванням, зокрема, складності виконавчого 
провадження, поведінки самого заявника та 
компетентних органів, а також суми і харак-
теру присудженого судом відшкодування 
(див. рішення у справі «Райлян проти Росії» 
(Raylyan v. Russia), № 22000/03, п. 31, від 
15 лютого 2007 року). Оцінюючи обґрунто-
ваність затримки у виконанні судового рі-
шення, слід належним чином урахувати той 
факт, що затримку, яка становила один рік і 
чотири місяці, у виплаті грошової компенса-
ції, призначеної судовим рішенням, винесеним 
проти державного органу, Суд визнав над-
мірною (див. рішення у справі «Зубко та інші 
проти України» (974_014) (Zubko and Others 
v. Ukraine), №№ 3955/04, 5622/04, 8538/04 і 
11418/04, п. 70, ECHR 2006-VI).

П. 63. Суд повторює, що стаття 13 Конвенції 
(995_004) прямо виражає обов’язок держави, 
передбачений статтею 1 Конвенції, захищати 
права людини передусім у межах своєї власної 
правової системи. Таким чином, ця стаття ви-
магає від держав національного засобу юридич-
ного захисту, який би забезпечував вирішення 
по суті поданої за Конвенцією «небезпідставної 
скарги», та надання відповідного відшкодуван-
ня (див. справу «Кудла проти Польщі» (Kudla 
v. Poland) [GC], № 30210/96, п. 152, ECHR 
2000-XI). 

П. 65. Суд вже дав широке тлумачення 
вимогам статті 13 Конвенції щодо скарг про 
невиконання рішень національних судів у не-
щодавньому рішенні у справі Бурдова (№ 2) 
(див. згадане вище рішення у справі Бурдова, 
п. 98-100), у відповідних пунктах якого за-
значено: «98. Якщо йдеться саме про справи 
стосовно тривалості проваджень, найефектив-
нішим рішенням є запровадження засобу, який 
би прискорював провадження і не допускав би 
надмірно тривалого провадження у справі (див. 
рішення у справі «Скордіно проти Італії» (№ 1) 
(Scordino v. Italy) (no. 1) [GC], № 36813/97,  
п. 183.). Так само й у справах про невиконання 
судових рішень будь-який засіб юридичного 
захисту, який дозволяє запобігти порушенню 
шляхом забезпечення вчасного виконання 
рішення, є в принципі найціннішим [10, п. 52, 
53, 63, 65]». 

Отже, як бачимо, відповідно до практики 
Європейського суду з прав людини право на 
виконання судового рішення є складовою час-
тиною права на судовий захист, передбаченого 
статтею 6 Конвенції, для цілей якої виконання 
рішення, ухваленого будь-яким судом, має роз-
цінюватися як невід’ємна частина судового роз-
гляду (рішення у справі «Шмалько проти Укра-
їни») [11, п. 43]. При цьому Суд, як правило, 
відкидає заперечення Уряду стосовно немож-
ливості виконання остаточного рішення суду 
з причин відсутності коштів, ліквідації борж-
ника чи його банкрутства. Зв’язок між правом 
на доступ до суду та обов’язковістю судового 
рішення можна проілюструвати на прикладі 
рішення у справі «Чуйкіна проти України», в 
якому ЄСПЛ встановив порушення п. 1 ст. 6 
Конвенції у зв’язку з позбавленням заявни-
ці доступу до суду з огляду на закриття судом 
провадження без вирішення по суті позову 
заявниці до державного органу у зв’язку з його 
ліквідацією, що, відповідно, дозволило державі 
уникнути відповідальності за незаконні дії його 
органу [12, п. 50, 51].

У справі «Грачови та інші проти Украї-
ни» на зауваження Уряду стосовно того, що 
заявники не звернулись до суду для внесення їх 
до списку кредиторів у провадженні по справі 
про банкрутство боржника, Суд зазначає, що в 
умовах здійснення санації боржника звернен-
ня до цього засобу є зайвим. Із цього приводу 
Суд нагадує свої висновки у рішенні у спра-
ві «Трихліб проти України» [13, п. 49-51] про 
те, що Уряд не довів, що визнання заявника 
кредитором у провадженні по справі про бан-
крутство боржника надало б йому переваг і 
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було ефективним для виправдання закінчення 
звичайного виконавчого провадження. Таким 
чином, заявники були позбавлені національ-
них засобів захисту, на які посилався Уряд і, 
відповідно, дотримались вимог, передбачених 
п. 1 статті 35 Конвенції. Уряд стверджував, що 
тривала неспроможність виконати рішення, 
винесені на користь заявників, була спричи-
нена триваючим провадженням у справі про 
банкрутство ДПЕГ та його критичним фінан-
совим станом. Уряд далі зазначив, що державна 
виконавча служба здійснила всі необхідні дії і 
не може нести відповідальність за затримку. За-
явники поставили під сумнів здатність держав-
ної виконавчої служби виконати рішення на 
їхню користь. Вони зауважили, що виконавче 
провадження було унеможливлене, по-перше, 
Законом «Про введення мораторію на примусо-
ву реалізацію майна», по-друге, провадженням 
у справі про банкрутство боржника. Заявни-
ки зауважили, що заходи, вжиті державними 
органами для виконання рішень на їхню ко-
ристь, були недостатніми для виконання без 
необґрунтованої затримки. Суд зауважує, що 
у ході провадження у справі про банкрутство 
господарський суд може заборонити повернен-
ня будь-яких боргів підприємства боржника, 
і останнє залишається поза відповідальністю 
за затримку у виконанні своїх зобов’язань про-
тягом такого провадження. Суд повторює, що 
у справі «Трихліб проти України» він вже ви-
рішував, що така процедура, що застосовується 
за подібних обставин, може призвести до по-
рушення п. 1 статті 6 Конвенції. Суд вирішує, 
що немає підстав робити інший висновок у цій 
справі [14, п. 24, 25, 27, 28, 29].

Європейський суд з прав людини нагадує, 
що метою пункту 1 статті 35 Конвенції є надан-
ня Високим Договірним Сторонам можливості 
запобігти порушенню, у якому вони звинувачу-
ються, або ж виправити такі порушення ще до 
того, як заяву буде передано на розгляд Суду 
(справа «Васильєв проти України») [15, п. 27]. 
При цьому суди мають вивчити таке: заяви, що 
стосуються прав і свобод, які гарантують-
ся Конвенцією і її протоколами, національні 
суди повинні розглядати з особливою суво-
рістю і ретельністю (Wagner and J.M.W.L. 
v. Luxembourg (Вагнер і J.M.W.L. проти Люк-
сембургу)) [16, п. 96].

Повертаючись до справи № 554/7826/16-ц, 
слід зазначити, що про порушення внаслідок 
прийняття неправомірного рішення прав люди-
ни, охоронюваних Європейською конвенцією з 
захисту прав та основоположних свобод, пози-
вачкою було письмово повідомлено апеляцій-
ний суд Полтавської області перед засіданням 
5 листопада 2016 року у справі та повторено 
у виступі на самому судовому засіданні. Од-
нак дане повідомлення було знехтуване судом, 
йому не надано жодної оцінки ні під час розгля-
ду справи, ні у самому тексті ухвали від 5 груд-
ня 2016 року. Фактично суд жодним чином не 
мотивував своє відхилення норм міжнародного 
права, таким чином порушивши також принци-
пи ефективності застосовуваного права та об-
ґрунтованості судового рішення. 

• Ефективне право: сторони у справі ма-
ють право надати суду зауваження, які вони 
вважають важливими у справі. Це право мож-
на вважати ефективним тільки за умови, що 
зауваження були «заслухані», тобто відповідно 
розглянуті судом. Тобто «суд» має проводити 
належний розгляд поданих документів і дока-
зів, наведених сторонами аргументів і доказів 
(справи “Kraska v. Switzerland” (Краска про-
ти Швейцарії) [17, п. 30]; “Van de Hurk v. the 
Netherlands” (Ван де Гурк проти Нідерландів) 
[18, п. 59], “Perez v. France” (Перез проти Фран-
ції) [19, п. 80].

•  ЄСПЛ вказує, що, хоча національний суд 
має певну свободу розсуду щодо вибору аргу-
ментів у тій чи іншій справі та прийняття дока-
зів на підтвердження позицій сторін, орган вла-
ди зобов’язаний виправдати свої дії, навівши 
обґрунтування своїх рішень (рішення у справі 
«Суомінен проти Фінляндії» [20, п. 36]. Ще 
одне призначення обґрунтованого рішення по-
лягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, 
що вони були почуті. Крім того, вмотивоване рі-
шення дає стороні можливість оскаржити його 
та отримати його перегляд вищою інстанцією. 
Лише за умови винесення обґрунтованого рі-
шення може забезпечуватись публічний контр-
оль здійснення правосуддя (рішення у справі 
«Гірвісаарі проти Фінляндії» [21, п. 30].

Найбільш прикро, що нехтування нор-
мами міжнародного права щодо необхідності 
безумовного виконання остаточного судового 
рішення в подальшому було продемонстроване 
і Вищим спеціалізованим судом України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ, і Верхо-
вним Судом України, які відмовилися перегля-
дати незаконне рішення. Отже, неправильний 
підхід українських судів фактично призвів до 
відповідальності держави Україна як сторони 
майбутнього процесу у ЄСПЛ. Зрештою, по-
дібне завідоме незастосування чинного укра-
їнського законодавства під час розгляду судом 
справи як мінімум мусить тягти застосуван-
ня до суддів дисциплінарного стягнення. Але 
цього поки що чекати не доводиться. Більше 
того, дана ситуація значною мірою пояснюєть-
ся саме переконаністю українських суддів у 
тому, що реформа насправді провалиться, вона 
завершиться обранням тих самих осіб, при цьо-
му традиція повної безкарності суддів за при-
йняття незаконних та недемократичних рішень 
продовжиться.

Висновки

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, 
що практика ЄСПЛ спрямована не лише на 
відновлення справедливості у вирішенні кон-
кретних спорів, а й (що є надзвичайно важли-
вим) на вдосконалення національних правових 
та правозастосовних систем. Даний принцип 
в українському законодавстві відтворений у 
статті 13 Закону України «Про виконання рі-
шень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини». За цією нормою держава 
Україна та її органи повинні вживати заходів 
загального характеру з метою забезпечення 
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додержання державою положень Конвен-
ції, порушення яких встановлене Рішенням, 
забезпечення усунення недоліків системного 
характеру, які лежать в основі виявленого Су-
дом порушення, а також усунення підстави 
для надходження до Суду заяв проти України, 
спричинених проблемою, що вже була пред-
метом розгляду в Суді. До таких заходів нале-
жать зміни в матеріальному та процесуальному 
законодавстві, приведення національної право-
застосовної практики у відповідність до крите-
ріїв, встановлених рішеннями ЄСПЛ. При цьо-
му слід враховувати, що то буде лише перший 
крок – до усунення всіх темпоральних пору-
шень у вітчизняній правозастосовній системі 
ще далеко. Адже визначальним фактором буде 
виконання та дотримання цих нових для Украї-
ни принципів, що лежить у площині соціальної 
свідомості та належного фахового рівня суддів 
та виконавців.
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Данная статья посвящена анализу вопросов соблюдения национальной системой права требований 
своевременности исполнения судебных вердиктов. Изучена европейская правоприменительная позиция по 
данному поводу. Указано проблемы, которые есть в этой области в Украине. Приведены примеры неправо-
мерных судебных решений, которые делают невозможным выполнение окончательных решений. Представ-
лены предложения по корректировке правовых подходов в комментируемой сфере.

Ключевые слова: выполнение окончательных судебных решений, своевременность.

The given article is devoted to the analysis of questions of observance by the national system of law of require-
ments of timeliness of execution of judicial verdicts. A European law enforcement position on this issue has been 
studied. The problems that are in this area in Ukraine are indicated. Examples of unlawful judicial decisions that 
make it impossible to implement final decisions are given. Proposals on the adjustment of legal approaches in the 
commented field are presented.

Key words: implementation of final judgments, timeliness.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Стаття присвячена розгляду теоретичних аспектів систематизації договірних інформаційних 
зобов’язань у цивільному праві, визначенню їх видів та особливостей, окресленню специфіки договорів, на 
підставі яких виникають, змінюються та припиняються інформаційні  відносини. У статті з позиції юри-
дичної доктрини аналізуються види інформаційних зобов’язань, обґрунтовується концепція цивільно-пра-
вового регулювання інформаційних відносин, визначаються тенденції  та перспективи правового регулю-
вання інформаційних зобов’язань у цивільному законодавстві України. 

Ключові слова: інформаційні відносини, інформаційне зобов’язання, систематизація, класифікація, дого-
вір, результат інтелектуальної діяльності, інтелектуальна власність.

Постановка проблеми. Важливим аспек-
том дослідження цивільно-правового регу-
лювання інформаційних відносин є аналіз 
правових засад систематизації інформаційних 
зобов’язань, результатом якої є формування 
цілісної системи доктринальних положень про 
інформаційні зобов’язання, їх види та особли-
вості у цивільному праві. Зазначимо, що наразі 
у вітчизняній цивілістиці дана проблематика 
практично не досліджується, так само як і за-
галом малодослідженими залишаються інфор-
маційні зобов’язання, їх специфіка, структу-
ра, підстави укладання, зміни та припинення.  
Наведені фактори зумовлюють актуальність те-
матики даної публікації, присвяченої теоретич-
ним засадам систематизації договорів у сфері 
інформаційних відносин. 

Стан дослідження. Правові аспекти класи-
фікації договірних зобов’язань були предметом 
наукового дослідження представників різних 
галузей юридичної науки, зокрема А. А. Амен-
гельди, М. І. Брагинського, О. В. Дзери, 
О. В. Жилінкової, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Май-
даника, О. О. Рузакової та інших науковців. На-
уковим підґрунтям дослідження проблем даної 
публікації стали праці О. В. Кохановської, 
присвячені розробленню теорії цивільно-пра-
вового регулювання інформаційних відносин. 

Метою даної статті є дослідження теоретич-
них аспектів систематизації договірних ін-
формаційних зобов’язань у цивільному праві, 
визначення їх видів та особливостей, окрес-
лення специфіки договорів, на підставі яких 
виникають, змінюються та припиняються ін-
формаційні зобов’язальні відносини. 

Питання класифікації цивільно-правових 
договорів неоднозначно трактується науковця-
ми та є предметом наукових дискусій із приво-
ду вибору найоптимальнішого критерію такого 
поділу. Загалом, уперше договори у сфері інте-
лектуальної власності виокремлював в особли-
вий вид ще на початку ХХ ст. відомий цивіліст 
Г. Ф. Шершеневич, який систематизував до-

говори у такі групи: 1) купівля-продаж, обмін, 
запродаж, поставка, дарування, позика, страху-
вання; 2) майновий найм, позичка; 3) особистий 
найм, підряд, перевезення, доручення, комісія, 
поклажа, товариство; 4) видавничий договір  
[1, c. 235].

Незважаючи на використання різних кла-
сифікаційних критеріїв, договори у сфері ін-
телектуальної власності впродовж тривалого 
часу залишалися за межами систематизації 
зобов’язань, здійснюваної радянськими циві-
лістами (М. І. Брагінський, О. С. Іоффе та ін.). 
Лише О. Ю. Кабалкін, здійснюючи класифіка-
цію договірних зобов’язань, виділив ліцензійні 
та авторські договори. 

У межах вітчизняної цивілістики різниця 
у наукових поглядах на механізм регламента-
ції відносин із приводу результатів творчості 
спричинила виникнення значної кількості різ-
номанітних, а подекуди і суперечливих право-
вих позицій щодо системи договорів у сфері 
інтелектуальної власності. 

Зокрема, на думку Ю. Л. Бошицького, до 
договорів щодо розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності належать: 
ліцензія на використання об’єкта права інте-
лектуальної власності, ліцензійний договір, 
авторські договори. Останні, на думку авто-
ра, бувають двох типів: авторський договір на 
передачу твору на використання та авторський 
ліцензійний договір. Найпоширенішими автор-
ськими договорами про використання творів є 
видавничий договір, договір про депонування 
рукопису, постановочний договір, сценарний 
договір, договір художнього замовлення та до-
говір про використання у промисловості нео-
публікованого твору декоративно-прикладного 
мистецтва [2, c. 370-384]. 

Іншу позицію відстоює В. М. Крижна  
[3, c. 576-611]. Відповідно до її підходу, до до-
говорів у сфері інтелектуальної власності на-
лежать: ліцензія, ліцензійний договір, договір 
про передання виключних майнових прав ін-
телектуальної власності, договір про створення 

 А. Кодинець, 2017
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за замовленням та використання об’єкта права 
інтелектуальної власності, договір комерційної 
концесії та інші договори щодо розпорядження 
майновими правами інтелектуальної власності. 
Автор виділяє три різновиди договорів остан-
нього виду: договір про порядок розподілу  
прав на службові об’єкти інтелектуальної влас-
ності, договір про передачу ноу-хау та договір 
щодо управління майновими правами автора 
або інших суб’єктів авторського права і суміж-
них прав. 

Науковці наводять також інші класифікації 
договорів у сфері інтелектуальної власності. 
О. В. Жилінкова для класифікації договорів 
у сфері інтелектуальної власності використовує 
комплекс критеріїв [4, c. 100]. Так, залежно від: 
1) об’єкта права інтелектуальної власності автор 
виділяє авторські договори, договори щодо роз-
поряджання правами інтелектуальної власності 
на торговельні марки, винаходи, корисні моде-
лі, промислові зразки, комерційну таємницю 
тощо; 2) порядку створення та використання 
об’єкта інтелектуальної власності – договори 
про створення та використання об’єкта за за-
мовленням та за  звичайним порядком створен-
ня та використання об’єктів; 3) способів вико-
ристання об’єктів – дистриб’юторський договір, 
видавничий договір, договір про депонування 
рукопису, постановчий договір, сценарний до-
говір тощо.

По-різному врегульовані договори у сфе-
рі інтелектуальної власності і в чинному 
законодавстві. У ст. 32 Закону України «Про 
авторське право і суміжні права» [5] зазнача-
ється, що передача права на використання тво-
ру іншим особам може здійснюватися на основі 
авторського договору про передачу виключно-
го права на використання твору або на основі 
авторського договору про передачу невиключ-
ного права на використання твору. Статтею 33 
цього Закону передбачається також такий вид 
авторського договору, як договір замовлення, 
згідно з яким автор зобов'язується створити 
у майбутньому твір відповідно до умов цього 
договору і передати його замовникові. Закон 
України «Про охорону прав на винаходи і ко-
рисні моделі» [6] закріплює право власника 
патенту передавати на підставі договору право 
власності на винахід (корисну модель) та право 
надати дозвіл (ліцензію) на використання вина-
ходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного 
договору. 

ЦК України у ст. 1107 містить перелік дого-
ворів у сфері розпорядження майновими права-
ми на об'єкти інтелектуальної власності. До них 
належать: ліцензія на використання об'єкта 
права інтелектуальної власності; ліцензійний 
договір; договір про передання виключних май-
нових прав інтелектуальної власності; договір 
про створення за замовленням і використання 
об'єкта права інтелектуальної власності; інший 
договір щодо розпоряджання майновими пра-
вами інтелектуальної власності. 

Розгляд системи законодавчого закріплення 
договірних конструкцій щодо розпоряджання 
правами інтелектуальної власності, проведений 
аналіз доктринальних підходів до систематиза-

ції та класифікації договорів у цивільному праві 
та договорів у сфері інтелектуальної діяльності 
дає змогу сформувати бачення зазначеної про-
блематики, викладення якої доцільно почати 
із низки загальних положень.

По-перше, у сфері цивілістики сформувала-
ся значна кількість наукових поглядів та право-
вих позицій стосовно системи договорів щодо 
розпорядження результатами інтелектуальної 
діяльності. Широкий діапазон доктринальних 
положень щодо системи договорів у зазначе-
ній сфері пояснюється різними підходами, які 
використовували науковці до систематизації, 
а також значною кількістю договірних кон-
струкцій, які укладаються на практиці у різних 
сферах творчої діяльності (видавничій справі, 
шоу-бізнесі, кінематографії тощо). 

Часто науковці виокремлюють не самостій-
ні договірні види, які опосередковують особли-
вий характер відносин у сфері інтелектуальної 
власності, а різновиди договорів, тим самим 
підмінюючи основи систематизації. Зокре-
ма, видавничий договір, постановчий договір, 
сценарний договір не є самостійними видами 
договорів щодо розпорядження правами інте-
лектуальної власності. Вони є різновидами лі-
цензійного договору, конструкція якого перед-
бачає надання прав інтелектуальної власності 
ліцензіату на певний строк та на визначених 
договором умовах. Зазначені різновиди ліцен-
зійного договору можуть мати свою специфіку, 
існування якої, однак, не перетворює їх у само-
стійний договірний вид. 

По-друге, окремі науковці відносять до сис-
теми договорів у сфері інтелектуальної діяль-
ності договірні конструкції, які безпосередньо 
не спрямовані на передачу чи надання майно-
вих прав на результати творчості. Так, за дого-
вором про депонування рукопису відбувається 
передача примірника рукопису літературного 
чи наукового твору на зберігання депозитарію 
(яким, як правило, є бібліотечна установа чи 
архів). Однак права інтелектуальної власності 
на зазначений твір залишаються у правово-
лодільця, депозитарій отримує лише право на 
використання матеріальної форми вираження 
об’єкта авторського права з можливістю надава-
ти його для ознайомлення третім особам (від-
відувачам бібліотеки чи архіву).

Зазначене стосується також договору заста-
ви майнових прав інтелектуальної власності. 
Застава, як забезпечувальне зобов’язання, всту-
пає у силу лише у разі невиконання чи нена-
лежного виконання основного договору, забез-
печеного заставою. У навчальній літературі 
договір застави разом із договором про передан-
ня майнових прав інтелектуальної власності 
відносять до договорів, спрямованих на відчу-
ження майнових прав інтелектуальної власнос-
ті [7, c. 25]. З таким твердженням не можна ціл-
ковито погодитися. Предметом застави можуть 
бути майнові права інтелектуальної власності, 
проте у разі їх надання у заставу заставодавець 
не позбавляється можливості їх використання. 
Лише у разі невиконання зобов’язання, забез-
печеного заставою, заставодержатель набуває 
права на звернення стягнення на майнові права 
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інтелектуальної власності. Заставу майнових 
прав інтелектуальної власності слід трактувати 
як одну із форм їх реалізації, яка безпосередньо 
не пов’язана з відчуженням цих прав. 

По-третє, здійснюючи класифікацію до-
говорів у сфері інтелектуальної діяльності, по-
декуди до них відносять договірні конструкції, 
що безпосередньо не стосуються створення 
результатів творчості чи їх використання, про-
те специфіка окремих договорів може передба-
чати надання чи передачу прав інтелектуальної 
власності. Йдеться про трудовий договір, ре-
кламний договір, договір продажу або оренди 
підприємства як цілісного майнового комплек-
су тощо [8, c. 148; 4, c. 98]. 

Шлюбний договір, установчий договір, до-
говори оренди чи продажу підприємства як 
майнового комплексу безпосередньо не стосу-
ються сфери інтелектуальної діяльності, вони 
опосередковують інші види суспільних від-
носин – сімейні, господарські, приватизаційні, 
проте можуть передбачати надання чи переда-
чу майнових прав інтелектуальної власності 
контрагенту. Зазначене, однак, не дає підстави 
стверджувати, що вони належать до особливих 
договірних конструкцій у системі права інте-
лектуальної власності. Вважаємо, що такі до-
говори мають змішаний характер та поєднують 
декілька договірних типів. Згідно з ч. 2 ст. 628 
ЦК України до відносин сторін у змішаному до-
говорі застосовуються у відповідних частинах 
положення актів цивільного законодавства про 
договори, елементи яких містяться у змішано-
му договорі, якщо інше не встановлено догово-
ром або не випливає із суті змішаного договору. 

По-четверте, у юридичній літературі досить 
часто систематизація договорів у сфері інтелек-
туальної власності заміняється їх класифікаці-
єю. Відзначимо, що класифікація договорів має 
велике значення, оскільки дозволяє розглянути 
основні чи істотні ознаки того чи іншого дого-
вору, визначити його місце в системі цивільно-
правових відносин. Проте проведення класифі-
кації договірних зобов’язань не повинно бути 
самоціллю, а має передбачати ґрунтовний ана-
ліз специфіки конкретного договору, виокрем-
леного на підставі відповідного класифікацій-
ного критерію. 

Класифікація за дихотомічним принци-
пом, тобто поділом на дві групи, в одній з яких 
наявна певна ознака, а в іншій – відсутня, має 
передбачати характеристику кожного цивіль-
ного-правового явища на підставі відповід-
ної класифікаційної ознаки. За цих обставин, 
наприклад, ліцензійний договір можна охарак-
теризувати як оплатний, каузальний, умовний, 
майновий, вільний для укладання, комутатив-
ний, комерційний, строковий, поіменований, 
цивільний. Проте така класифікація має бути 
проведена щодо кожного з видів договірних 
зобов’язань, та у кінцевому підсумку не забез-
печуватиме реалізацію основної мети класифі-
кації – створення цілісної системи наукових по-
глядів на відповідне явище чи процес, оскільки 
не дозволяє повною мірою визначити місце пев-
ного договору у системі інших видів договірних 
утворень. 

По-п’яте, в основі систематизації договорів 
у сфері інтелектуальної власності може бути 
використаний загальноприйнятий у межах ци-
вілістики критерій цільової спрямованості до-
говору (мети договору). Часто такі договори 
класифікують, враховуючи сферу використан-
ня результатів творчої діяльності (наприклад, 
договори у видавничій сфері, у сфері кінема-
тографії, у медицині, у музичному шоу-бізнесі 
тощо) чи специфіку їх об’єкта (договори щодо 
об’єктів патентного права, торговельних марок, 
творів літератури, науки, мистецтва чи об’єктів 
суміжних прав). 

Проте це занадто вузький підхід до розумін-
ня системи договорів щодо розпорядження пра-
вами на результати інтелектуальної діяльності. 
Так, у сфері видавничої діяльності може бути 
укладений ліцензійний договір про видання 
літературного твору, договір про створення за 
замовленням, видання та використання літе-
ратурного твору, договір про передання майно-
вих прав на твір, договір про створення твору 
у процесі трудової діяльності та навіть договір 
комерційної концесії. Усі ці види договорів 
із певною специфікою можуть стосуватися не 
лише літературного чи наукового твору, але і 
торговельних марок, суміжних прав, об’єктів 
патентного права тощо.

У теорії, законодавстві та на практиці від-
сутні правові підстави поділу договорів на 
авторські договори і договори у сфері промис-
лової власності. Незважаючи на існування у 
спеціальному законодавстві таких видів до-
говорів, як авторські та ліцензійні, за задумом 
розробників ЦК України, правила глави 75 
кодексу мають поширюватися на всі випадки 
розпорядження майновими правами інтелек-
туальної власності. Тому конструкція ліцен-
зійного договору, яка до набрання чинності ЦК 
України застосовувалася насамперед у сфері 
надання прав на використання об'єктів про-
мислової власності, у сучасних умовах може 
застосовуватися для опосередкування відносин 
із надання прав інтелектуальної власності щодо 
всіх результатів творчості, в тому числі об'єктів 
авторського та суміжних прав. 

Самі по собі терміни «авторські договори» 
та «договори у сфері промислової власності» 
не вказують на тип відповідної договірної кон-
струкції, а лише дають змогу визначити об'єкт, 
щодо якого укладається договір. Це може бути 
твір літератури, науки чи мистецтва або вина-
хід, корисна модель, промисловий зразок чи 
торговельна марка. Однак у науці розмежуван-
ня договорів здійснюється залежно від їх юри-
дичної природи, а не від характеру їх об'єкта 
(інакше б існували договори нерухомості, зе-
мельні договори, автомобільні договори тощо). 
Хоча, звичайно, специфіка правового режиму 
об'єкта впливає на відповідний договірний тип 
і може бути підставою для виділення такого до-
говору в окремий різновид. Наприклад, у межах 
договірного типу купівлі-продажу існують різ-
новиди договору купівлі-продажу нерухомості, 
купівлі-продажу транспортних засобів тощо. 

По-шосте, класифікація договорів у сфері 
інтелектуальної власності та інформаційних 
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відносин повинна мати завершений характер. 
Тобто наслідком застосування обраного класи-
фікаційного критерію має бути виокремлення 
певних груп договорів. 

Побудова системи договорів у сфері ін-
телектуальної діяльності (як сфери інформа-
ційних відносин, так і права інтелектуальної 
власності) має враховувати специфіку змісту 
зазначених прав. Нині дедалі більшу підтрим-
ку у вітчизняній правовій науці дістає позиція 
щодо розмежування права власності на річ та 
прав на результати інтелектуальної діяльності, 
для яких притаманна можливість належності 
аналогічного права на один і той самий об'єкт 
одночасно різним особам, кожна із яких вважа-
ється правоволодільцем творчого результату. 

Висновки

Враховуючи загальноприйнятий у цивіліс-
тичній науці критерій цільової спрямованості, 
вважаємо за доцільне поділити договори у сфе-
рі інформаційних відносин на дві групи. 

По-перше, договори, спрямовані на ство-
рення результатів інтелектуальної діяльності. 
Дана група договорів включає декілька договір-
них видів. Передусім, це договори у сфері на-
буття прав на інформацію. Дана група договорів 
охоплює декілька договірних видів. До першого 
виду належать договори у сфері набуття прав на 
інформацію (договори про проведення інфор-
маційного пошуку, надання консультативних 
та інших інформаційних послуг тощо). Другим 
видом договорів є договори, спрямовані на ство-
рення об’єктів інтелектуальної власності (дого-
вори щодо створення об’єктів інтелектуальної 
власності за замовленням, про співавторство, 
на виконання науково-дослідних, дослідно-
конструкторських і технологічних робіт). 

По-друге, договори, спрямовані на надання 
чи передачу інформаційних прав. Зазначена 
група договорів представлена також двома до-
говірними видами: договорами про надання ін-
формаційних прав та договорами про передачу 
майнових інформаційних прав. До договірних 
зобов’язань у сфері інформаційних відносин 
належать, зокрема, ліцензійний договір, до-
говір про конфіденційність та договір про 
використання інформації тощо.  До договорів 
про передачу майнових інформаційних прав 
можуть бути віднесені договори про передан-
ня виключних майнових прав інтелектуальної 
власності та договори про передання майнових 
прав на інформацію. 

Наведена систематизація договорів не охо-
плює договірні конструкції змішаного характе-

ру, що побудовані законодавцем за рахунок по-
єднання в єдиний договір декількох договірних 
типів – договорів у сфері інформаційних відно-
син (наприклад, ліцензійного договору чи до-
говору про передання майнових прав інтелек-
туальної власності) та інших типів договорів 
(купівлі-продажу, оренди, спільної діяльності 
тощо). Нарешті підкреслимо, що запропонована 
систематизація дозволяє об'єднати в єдине ціле 
значний комплекс різноманітних за своєю при-
родою договорів, які опосередковують процес 
створення і використання інформації як ре-
зультатів інтелектуальної діяльності (інформа-
ції як самостійного об’єкта правової охорони та 
інформації у формі об'єкта права інтелектуаль-
ної власності), з урахуванням положень вітчиз-
няного законодавства та теоретичних підходів 
цивільно-правової регламентації інформацій-
них відносин. 
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Статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов систематизации договорных информа-
ционных обязательств в гражданском праве, определению видов и особенностей договоров, на основании 
которых возникают, изменяются и прекращаются информационные отношения. В статье с позиции 
юридической доктрины анализируются виды информационных обязательств, обосновывается концепция 
гражданско-правового регулирования информационных отношений, определяются тенденции и перспек-
тивы правового регулирования информационных обязательств в гражданском законодательстве Украины.

Ключевые слова: информационные отношения, информационное обязательство, систематизация, класси-
фикация, договор, результат интеллектуальной деятельности, интеллектуальная собственность.

The article deals with the theoretical aspects of systematization contractual information obligations in the sys-
tem of civil relations, their types and characteristics, specifics of the contracts in the area of information relations. 
In the article from the perspective of legal doctrine are examined the types of information obligations as well as 
the concept of civil-legal regulation of information relations, trends and perspectives of legal regulation in the civil 
legislation of Ukraine.

Key words: information, information relations, information obligations, systematization, classification, contract, 
intellectual property.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА  
СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТВАРИН

Стаття присвячена дослідженню проблеми здійснення права спільної власності на тварин як особли-
вий об’єкт цивільних прав з огляду на його специфічність та одухотвореність. Аналізується наявне норма-
тивно-правове регулювання порядку здійснення володіння, користування та розпорядження тваринами, 
що є у спільній власності. Обґрунтовується обов’язковість у разі поділу майна подружжя присудження 
кожної окремої тварини тільки одному із подружжя. Виокремлюються прогалини у чинному законодавстві 
у сфері правового регулювання спільної власності на тварин та пропонуються шляхи вирішення постав-
лених завдань.

Ключові слова: тварини; правовий режим речі; право спільної власності на тварин; поділ майна подружжя.

Постановка проблеми. В Україні тварини 
визнані особливим об’єктом цивільних прав, 
проте законодавець, за загальним правилом, 
поширює на них правовий режим речі, який не 
враховує специфічність особливостей тварин 
як живих одухотворених організмів. Відсут-
ність у законодавстві України досконалого й 
узгодженого механізму здійснення права спіль-
ної власності на тварин породжує проблеми 
реалізації прав співвласників на належних їм 
тварин, що й зумовлює актуальність цієї статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Незважаючи на недостатній стан здійснен-
ня наукових досліджень питання правового 
режиму тварин як особливого об’єкта права 
власності, окремі аспекти, пов’язані з пробле-
матикою цієї статті висвітлювалися у працях 
українських та зарубіжних вчених. Зокрема, 
вивченню проблемних питань права власнос-
ті на тварин присвячені дисертаційні дослі-
дження О. А. Устименко «Тварини як об’єкт 
права власності (цивільно-правовий аспект)», 
Г. Л. Крушельницької «Тварини як особливий 
об’єкт цивільних прав» та Д. М. Луца «Твари-
ни як об’єкт цивільних правовідносин». Низка 
теоретичних розробок із цієї теми міститься та-
кож у наукових роботах І. В. Спасибо-Фатєєвої, 
З. В. Ромовської, Є. О. Харитонова, Д. Є. Заха-
рова, В. В. Шеховцова, Є. Ф. Євсєєва. Водночас 
у вітчизняній цивілістиці питання здійснення 
саме спільної власності на тварин залишаєть-
ся поза увагою науковців та потребує окремого 
вивчення.

Саме тому метою цієї наукової роботи є тео-
ретичне та практичне дослідження проблем-
них питань спільної власності на тварин. 

Завданнями цієї статті є узагальнення 
основних підходів учених-цивілістів до пробле-
матики відмежування тварин як об’єкта права 
власності від речей; дослідження порядку во-
лодіння, користування та розпорядження тва-
ринами, що є у спільній власності; виявлення 
практичних проблем поділу майна подружжя, 

до складу якого входять тварини; розробка 
пропозицій вдосконалення правового регулю-
вання здійснення спільної власності на тварин.

Виклад основного матеріалу. Правове ста-
новище тварин у сучасному цивільному праві 
зазвичай розуміють однозначно: відповідно до 
ч. 1 ст. 180 Цивільного кодексу України (далі – 
ЦК України) тварини є, хоча й особливим, але 
об’єктом цивільних прав. На них поширюється 
правовий режим речі, крім випадків, установле-
них законом. При цьому, як зазначають І. Д. Ко-
пайгора та Г. В. Іваненко, правовий режим речі 
є умовним і встановлюється насамперед для 
поведінки людей стосовно тієї чи іншої речі 
(чи майна), зокрема щодо порядку володіння, 
користування, способів і меж розпорядження 
речами [1, с. 147 ], тобто стосується тріади пра-
вомочностей власника. 

Проте навіть з огляду на саме формулюван-
ня норми ч. 1 ст. 180 ЦК України очевидно, що 
законодавець не ототожнює тварину з річчю.

Так само і в доктрині цивільного права, зо-
крема, З. В. Ромовська, характеризуючи об’єкти 
права власності, зазначає, що, оскільки право 
власності є правом речовим, його об’єктами 
виступають тільки речі і тварини, тобто предме-
ти матеріального світу, з приводу яких можуть 
виникати цивільні права та обов’язки [2, с. 72]. 
Такою ж є думка С. О. Сліпченка, який заува-
жує, що речі і тварини об’єднуються поняттям 
«матеріальні блага» [3, с. 67]. Таким чином, тва-
рини не є різновидом речей та, навпаки, проти-
ставляються їм.

Із вищенаведеною позицією погоджується 
також О. А. Устименко, яка зазначає, що, незва-
жаючи на сукупність ознак, притаманних речі 
й одночасно характерних для тварини, остан-
ня все ж не є річчю в юридичному сенсі цього 
слова, оскільки має ознаки, яким річ не може 
відповідати. Під такою ознакою дослідниця має 
на увазі одухотвореність, тобто наявність духу 
або життя, тварини, яка визначила особливий 
характер правового регулювання її як об’єкта 
цивільних прав і зробила неможливим простав-
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ляння знаку рівності між дефініціями «твари-
на» і «річ» [4, с. 128].

Поряд із одухотвореністю як головною озна-
кою тварин А. Н. Пузевич виділяє такі ознаки, 
які властиві тільки цьому об’єкту цивільних 
прав: 1) тварини є живими істотами, тобто вони 
відчувають емоції, такі як негативні больові від-
чуття від зовнішніх подразників; 2) тварини 
можуть проявляти волю, яку вони реалізують 
через відчуття прив’язаності, що у деяких ви-
падках виступає необхідною умовою для зміни 
суб’єктного складу правовідносин; 3) тваринам 
необхідно харчуватися, при чому органічними 
з’єднаннями, без регулярного вживання яких 
настає загибель; 4) тваринам властиві клички, 
що надає їм значимість [5, с. 78].

Слід зазначити, що влучною є думка відо-
мого німецького правознавця Йозефа Коле-
ра, який хоча і не визнавав суб’єктивних прав 
тварин, проте допускав захист державою їхніх 
інтересів. При цьому він чітко розмежовував 
суб’єктивне право та інтерес: суб’єктивне право 
має певного носія – правового суб’єкта, який 
здатний реалізувати своє право, тоді як інтер-
ес не має такого самого зв’язку з особистістю. 
Інтерес може стосуватися і правових, і непра-
вових суб’єктів, а право може охороняти такі 
інтереси побічно, протидіючи їх порушенню 
чи створюючи умови для їх розвитку [6, с. 196]. 
При цьому Йозеф Колер погоджувався, що 
ототожнення тварин із неживими речами слід 
вважати варварством, яке рано чи пізно має 
бути подолане подібно тому, як було подолано 
ототожнення рабів із речами. 

Висловлені вище позиції дають підстави 
розглядати тварин в аспекті особливого оду-
хотвореного об’єкта цивільних прав, що не 
позбавлений інтересів, які захищаються та 
охороняються державою. Саме тому не можна 
погодитися з позицією законодавця щодо по-
ширення на тварин правового режиму речі, 
оскільки для особливого об’єкта має передбача-
тися й особливий правовий режим з урахуван-
ням специфічних якостей тварин, зокрема того, 
що вони є живими, здатними відчувати і пере-
живати біль та емоції. 

Водночас відсутність у законодавстві Укра-
їни особливого правового режиму тварин як 
об’єкта цивільних правовідносин, а також 
невизначеність випадків, у яких на тварин не 
поширюється правовий режим речі, породжує 
низку проблем, що стосуються права власності 
на тварин. Зокрема, невирішеними залишають-
ся питання здійснення права спільної власності 
на тварин.

Так, доцільно погодитися із Д. М. Луцем, 
який під правом власності на  тварину пропонує 
розуміти право особи за власною волею, неза-
лежно від волі інших осіб, володіти, користува-
тися та розпоряджатися твариною, відповідно 
до закону з урахуванням специфіки поводжен-
ня з твариною [7, с. 11].

Звичайно, набагато краще бути власником 
будь-якого майна одноосібно, користуватися, 
розпоряджатися цим майном на свій розсуд 
та отримувати з нього дохід. Проте цивільним 
законодавством передбачено, що майно, яке є у 

власності двох або більше осіб (співвласників), 
належить їм на праві спільної власності (спіль-
не майно). Вказані положення, очевидно, пови-
нні поширюватися і на тварин як на особливий 
об’єкт цивільних прав. Зокрема, частинами 3, 4 
ст. 368 ЦК України прямо передбачені випад-
ки виникнення спільної сумісної власності на 
майно, набуте подружжям за час шлюбу, якщо 
інше не встановлено договором або законом, а 
також на майно, набуте в результаті спільної 
праці та за спільні грошові кошти членів сім’ї, 
якщо інше не встановлено договором, укладе-
ним у письмовій формі. 

Статтями 358-372 ЦК України визначаєть-
ся порядок здійснення права спільної власнос-
ті на об’єкти цивільних прав, проте з огляду 
на одухотвореність тварин та особливості їх 
суб’єктивних якостей, таких як наявність пев-
ного обсягу волі, здатність переживати емоції, 
біль, тощо, вказані правові норми не можуть 
беззастережно застосовуватися до тварин.

Відповідно до ст. 358 ЦК України право 
спільної часткової власності здійснюється спів-
власниками за їхньою згодою. Співвласники 
можуть домовитися про порядок володіння 
та користування майном, що є їхньою спіль-
ною частковою власністю. Згідно зі ст. 369 ЦК 
України співвласники майна, що є у спільній 
сумісній власності, володіють і користуються 
ним спільно, якщо інше не встановлено домов-
леністю між ними. Так, стосовно порядку воло-
діння твариною, то співвласники можуть домо-
витися про місце перебування тварини, у тому 
числі про те, в кого і на яких умовах буде пере-
бувати тварина в літньому віці. Договором між 
співвласниками можуть передбачатися способи 
утримання тварини відповідно до частки у пра-
ві спільної часткової власності на тварину, зо-
крема витрати, пов’язані з годуванням тварини, 
з її ветеринарним та іншим обслуговуванням. 
Що стосується порядку користування твари-
ною, то співвласники можуть домовитися про 
можливості використання тварини шляхом ви-
лучення різноманітних корисних властивостей, 
пов’язаних із природними особливостями тва-
рини, спільно або встановивши черговість. При 
цьому жоден зі співвласників не може вимагати 
виділу йому у натурі частки зі спільного майна 
(тварини), оскільки такий виділ є неможливим, 
тому існує право на одержання від інших спів-
власників грошової або іншої матеріальної ком-
пенсації вартості його частки.

Відповідно до ч. 2 ст. 369 ЦК України роз-
порядження майном, що є у спільній сумісній 
власності, здійснюється за згодою всіх спів-
власників, якщо інше не встановлено законом. 
Що ж стосується розпорядження майном, що 
є у спільній частковій власності, то згідно зі 
ст. 361 ЦК України співвласник має право 
самостійно розпорядитися своєю часткою. 
Водночас необхідно зауважити, що правомоч-
ність розпорядження полягає в юридичній 
можливості власника визначати фактичну і 
юридичну долю речі. Самостійне визначення 
співвласником юридичної долі його частки 
у праві власності на тварину шляхом переда-
чі права власності іншій особі або через від-
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мову від права на річ може бути виправдано 
у разі дотримання правил переважного пра-
ва купівлі частки у праві спільної часткової 
власності. Проте визначення фактичної долі 
речі полягає, зокрема, і в зміні її фізичної 
сутності, що стосовно тварин може виявля-
тися, наприклад, у купіруванні вух та хвоста, 
каструванні, умертвінні тощо. Отже, беззасте-
режне застосування ст. 361 ЦК України щодо 
самостійного розпорядження часткою у праві 
спільної часткової на тварину при визначенні 
фактичної долі тварини є недопустимим і по-
требує обов’язкової згоди усіх співвласників.

Якщо від тварини, що є у спільній власності, 
отриманий приплід, то він надходить до скла-
ду спільного майна, а дохід від його можливої 
реалізації ділиться між співвласниками пропо-
рційно до їхніх часток у праві спільної власнос-
ті. Виняток можуть становити випадки, коли 
приплід отримується у результаті укладення 
договору в’язки співвласниками репродуктив-
ної тварини для використання її з метою отри-
мання приплоду. У такому разі право власності 
на приплід виникає у заводчика, а співвласники 
репродуктивної тварини мають право на отри-
мання у спільну власність одного аліментного 
народженого з приплоду за правом другого ви-
бору [8, с. 148-150].

Таким чином, на підставі аналізу правових 
норм доходимо висновку, що законодавством 
передбачено договірний режим здійснення 
права спільної власності на тварин. Водночас, 
якщо співвласники не дійдуть спільної згоди 
щодо порядку володіння, користування та роз-
порядження тваринами, що є об’єктом спільної 
власності, то такий порядок має встановлю-
ватися судом з урахуванням інтересів тварин. 
Тобто суд, визначаючи порядок здійснення 
права спільної власності на тварин, має врахо-
вувати ступінь доброзичливого ставлення до 
них, сприяння їх благу та покращенню якості 
їхнього життя.

Окремим проблемним питанням є припи-
нення спільної сумісної власності на тварину 
у зв’язку з поділом спільного сумісного майна 
подружжя.

Зокрема, у жовтні 2017 року суспільний 
резонанс викликало рішення Соснівського 
районного суду міста Черкаси від 17 травня 
2017 року у справі № 712/2218/17 про по-
діл спільного майна подружжя, згідно з яким 
суд вирішив «у порядку поділу спільного 
майна подружжя визнати за Особа_2 право 
власності на 1/2  ідеальну частину суки по-
роди йоркширський тер’єр на ім’я Abigal de 
Pule, 4 серпня 2012 року народження, тавро 
№ 232171 та визнати за Особа_1 право влас-
ності на 1/2 ідеальну частину суки породи 
йоркширський тер’єр на ім’я Abigal de Pule, 
4 серпня 2012 року народження, чіп № 232171» 
[9]. Очевидно, обурення у суспільстві [10] 
викликало саме формулювання резолютивної 
частини рішення «визнати право власності на 
1/2 ідеальну частину собаки», адже невідомо, 
яка із частин собаки є ідеальною і як юридич-
но можливо визнати право власності тільки на 
частину тварини? Зрозуміло, що в цьому ви-

падку могло йтися тільки про частку в праві 
власності на тварину. Мотивуючи це рішення, 
суд вказав, що йоркширський тер’єр є спіль-
ним неподільним майном, щодо вартості якого 
сторони не можуть дійти згоди, і послався на 
постанову Пленуму Верховного Суду Укра-
їни (далі – ВСУ) від 21 грудня 2007 року 
№ 11 «Про практику застосування судами 
законодавства при розгляді справ про право на 
шлюб, розірвання шлюбу, визнання його не-
дійсним та поділ спільного майна подружжя», 
де вказано, що «вирішуючи питання про поділ 
майна, що є об’єктом права спільної сумісної 
власності подружжя, зокрема неподільної речі, 
суди мають застосовувати положення час- 
тин 4, 5 ст. 71 СК щодо обов’язкової згоди 
одного з подружжя на отримання грошової 
компенсації та попереднього внесення дру-
гим із подружжя відповідної грошової суми 
на депозитний рахунок суду. За відсутності 
такої згоди присудження грошової компенса-
ції може мати місце з підстав, передбачених 
ст.  365 ЦК, за умови звернення подружжя 
(одного з них) до суду з таким позовом (ст.  11 
ЦК) та попереднього внесення на депозитний 
рахунок суду відповідної грошової суми. У разі 
коли жоден із подружжя не вчинив таких дій, 
а неподільні речі не можуть бути реально по-
ділені між ними відповідно до їх часток, суд 
визнає ідеальні частки подружжя в цьому май-
ні без його реального поділу і залишає май-
но у їх спільній частковій власності». Проте 
постанови Пленуму ВСУ з питань застосуван-
ня законодавства – це не нормативно-правові 
акти, а різновид офіційних роз’яснень чин-
ного законодавства, які не мають формально 
обов’язкової сили, отже не мають жодного прі-
оритету перед нормами ЦК та СК України. 

Так, у ч. 2 ст. 71 СК України чітко та одно-
значно вказано, що неподільні речі присуджу-
ються одному з подружжя, якщо інше не визна-
чено домовленістю між ними. Тобто єдиним 
винятком із правила щодо присудження непо-
дільної речі тільки одному із подружжя є наяв-
ність домовленості подружжя.  

Згідно з частинами 4, 5 ст. 71 СК України 
присудження одному з подружжя грошової 
компенсації замість його частки у праві спільної 
сумісної власності на майно, зокрема на житло-
вий будинок, квартиру, земельну ділянку, до-
пускається лише за його згодою, крім випадків, 
передбачених ЦК України (зокрема йдеться про 
ст. 365) та за умови внесення другим із подруж-
жя відповідної грошової суми на депозитний 
рахунок суду. При цьому до випадків, перед-
бачених ст. 365 ЦК України, коли згода одно-
го з подружжя на присудження йому грошової 
компенсації замість його частки у праві спільної 
сумісної власності на майно не потрібна, нале-
жить неподільність речі, а також неможливість 
спільного володіння і користування майном. 
Тобто частини 4, 5 ст. 71 СК України не стосу-
ються безпосередньо лише неподільних речей, 
правовий режим яких поширюється на тварин у 
разі поділу спільного майна подружжя.

Застосовуючи вказані правові норми СК 
України щодо поділу спільного майна подруж-
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жя, до складу якого включаються тварини, 
необхідно звернути увагу, що норми цивіль-
ного законодавства поширюються не лише 
на  домашніх, але й на сільськогосподарських, 
експериментальних, диких тварин [11, с. 8], 
свійських та інших тварин, що використову-
ються для господарських, наукових, культурно-
освітніх, виховних, естетичних та інших цілей 
[8, с. 6]. З огляду на їх різне призначення до-
цільно вважати, що правовий режим неподіль-
них речей застосовується до домашніх і диких 
тварин, що перебувають у неволі чи напіввіль-
них умовах, отже суд повинен присудити кожну 
з таких тварин одному з подружжя, а їх вартість 
має враховуватися під час присудження іншо-
го майна другому з подружжя. Що стосується 
свійських та сільськогосподарських тварин, які 
використовуються для задоволення господар-
ських потреб людини, зокрема для отримання 
продуктів та сировини тваринного походження, 
то кожна окрема тварина є неподільною і має 
присуджуватися одному з подружжя, водно-
час, якщо подружжя має у власності декілька 
сільськогосподарських тварин одного виду, що 
складають стадо, то таке стадо може бути поді-
лене між подружжям відповідно до їхніх часток 
у спільному майні. Якщо ж ідеться про експе-
риментальних тварин, що використовуються 
для проведення наукових дослідів та експери-
ментів, то вони можуть прирівнюватися до ре-
чей для професійних занять та присуджуються 
тому з подружжя, хто використовував їх у своїй 
професійній діяльності.

Досить складним питанням є поділ спіль-
ного майна подружжя, до складу якого вклю-
чаються домашні тварини. Так, наприклад, від-
повідно до положень законодавства Швейцарії, 
суд має враховувати інтереси домашньої твари-
ни у разі розлучення подружжя і вправі залиши-
ти її з особою, яка здатна гарантувати їй краще 
утримання і піклування [12]. Оскільки будь-яка 
тварина – істота біологічна, власник має забез-
печити її усім необхідним для існування. При 
цьому він піклується про забезпечення умов її 
утримання, враховуючи видову приналежність 
тварини, особливості її утримання (темпера-
турний режим, вологість повітря, освітлення, 
спеціальне місце утримання тощо), її екологічні 
та природні потреби. Утримання тварини по-
требує постійної участі людини [13, с. 22-29]. 
В умовах сьогодення домашні тварини можуть 
бути для людини не лише друзями, а й, як соба-
ки-поводирі, – помічниками. Саме тому, визна-
чаючи особу, якій належить присудити до-
машню тварину, суд має керуватися почуттям 
прив’язаності як співвласника до тварини, так 
і тварини до одного із співвласників. Для цьо-
го доцільно з’ясовувати, з ким із співвласників 
тварина перебувала більше часу, хто ніс основні 
затрати з її утримання, займався її вихованням, 
вигулом, годуванням, щепленнями тощо. Що ж 
стосується поділу майна подружжя, до складу 
якого входить собака-поводир, то її доцільно 
відносити до майна, що є особистою приватною 
власністю дружини, чоловіка, за аналогією з ре-
чами індивідуального користування.

Висновки

1. Тварин належить розглядати в аспекті 
особливого одухотвореного об’єкта цивільних 
прав, наділеного власними інтересами, які за-
хищаються та охороняються державою. Саме 
тому для тварин необхідно передбачити осо-
бливий правовий режим, з урахуванням їхніх 
специфічних якостей, зокрема того, що вони є 
живими, здатними відчувати і переживати біль 
та емоції.

2. Порядок володіння, користування та роз-
порядження тваринами, що є об’єктом спільної 
власності, має встановлюватися з урахуванням 
інтересів тварин, з урахуванням ступеня добро-
зичливого ставлення до них кожного із спів-
власників, сприяння благу тварин та покращен-
ню якості їхнього життя.

3. Оскільки правомочність розпорядження 
полягає в можливості власника визначати не 
лише юридичну, але й фактичну долю твари-
ни, зокрема і щодо зміни її фізичної сутності, 
наприклад, шляхом купірування вух та хвоста, 
кастрування тощо, положення ст. 361 ЦК Укра-
їни щодо самостійного розпорядження част-
кою у праві спільної часткової на тварину, при 
визначенні фактичної долі тварини не пови-
нні поширюватися на право спільної часткової 
власності на тварин.

4. У разі поділу майна подружжя, до складу 
якого входять тварини, кожна окрема тварина 
присуджується тільки одному з подружжя. При 
цьому до уваги мають братися гарантії кожного 
з подружжя щодо кращого утримання, захисту 
та піклування про тварину.

Водночас питання здійснення права спіль-
ної власності на тварин залишається недостат-
ньо дослідженим і законодавчо не врегульова-
ним, що залишає можливості для подальшої 
розробки цієї проблеми.
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Статья посвящена исследованию проблемы права общей собственности на животных как особого объ-
екта гражданских прав с учетом его специфичности и одухотворенности. Анализируется имеющееся нор-
мативно-правовое регулирование порядка осуществления владения, пользования и распоряжения живот-
ными, пребывающими в общей собственности. Обосновывается обязательность при разделе имущества 
супругов присуждения каждого отдельного животного только одному из супругов. Выделяются пробелы 
в действующем законодательстве в сфере правового регулирования общей собственности на животных и 
предлагаются пути решения поставленных задач.

Ключевые слова: животные, правовой режим вещи, право общей собственности на животных, раздел иму-
щества супругов.

The article is dedicated to the investigation of issues of the problem of the right of common ownership of animals 
as a special object of civil rights, taking into account its specificity and spirituality. The available legal regulation 
of the procedure for the exercise of possession, use and disposal of animals in common ownership, is analyzed.  
The necessity of the awarding of each individual animal to only one of the spouses when dividing the spouses' 
property is grounded. The shortcomings of the current law in the sphere of legal regulation of common property on 
animals are singled out and the ways of raised issues are proposed.

Key words: animals, legal regime of things; the right of common ownership of animals, division of property of 
spouses.
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Стаття присвячена аналізу цивільно-правових аспектів інституту пародії на окремі об’єкти права 
інтелектуальної власності за законодавством України: об’єкти авторського права й торговельні марки, а 
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Ключові слова: пародія на торговельну марку, пародія на твір, об’єкти авторського права, обмеження май-
нових прав інтелектуальної власності.

Постановка проблеми. Питання правової 
природи пародії з погляду права інтелектуаль-
ної власності є актуальним як для правозас-
тосовної практики, так і для науки цивільного 
права у світлі дослідження обмежень майнових 
прав інтелектуальної власності. Абсолютна 
новизна такого правого інституту, відсутність 
практичних і теоретичних напрацювань зумов-
люють необхідність правового аналізу поняття 
пародії, змісту, а також визначення кваліфіку-
ючих ознак. Крім того, динамічний розвиток 
суспільних відносин породжує нові підходи до 
розуміння пародії, зокрема стосовно можливос-
ті застосування не лише щодо об’єктів автор-
ського права, а й щодо торговельних марок. 

Законодавство України загалом підтримує 
прийняті міжнародні підходи до регулювання 
права інтелектуальної власності, однак існують 
окремі інститути, що лише нещодавно відобра-
жені на законодавчому рівні, тому не мають на-
лежного висвітлення в доктрині права України. 
До таких інститутів можна зарахувати пародію 
на деякі об’єкти права інтелектуальної власнос-
ті, зокрема на об’єкти авторського права.

Низка монографій і наукових публікацій 
учених-цивілістів містять переважно фрагмен-
тарні положення з питань обмежень майнових 
прав інтелектуальної власності. Окремі аспекти 
поняття пародії в межах вільного використання 
об’єктів авторського права проводили такі вче-
ні: Е.П. Гаврилов, В.О. Колосов, О.М. Коршако-
ва, А.С. Штефан, В.М. Троцька.

Метою статті є проведення правового аналізу 
поняття пародії, змісту, кваліфікуючих ознак, 
а також визначення її місця у праві інтелек-
туальної власності. Крім того, потребує вирі-
шення теоретичне питання щодо можливості 
застосування поняття пародії до окремих 
засобів індивідуалізації, зокрема торговель-
ної марки.

Виклад основного матеріалу. За загальним 
правилом, будь-яке використання охоронюва-
ного об’єкта права інтелектуальної власності 
може бути здійснено лише з дозволу правово-

лодільця, якщо інше не передбачено законом. 
Проте повне обмеження використання об’єктів 
права інтелектуальної власності може загаль-
мувати розвиток науки, освіти, створення тех-
нологій і мистецтва. Тому з метою врахування 
інтересів суспільства в законодавстві про право 
інтелектуальної власності передбачено окремі 
випадки вільного використання об’єктів права 
інтелектуальної власності без отримання дозво-
лу від правоволодільця та виплати йому винаго-
роди, зокрема щодо об’єктів авторського права. 
У публікації аналіз поняття пародії проведено 
через призму авторського права і права промис-
лової власності.

1. Пародія на об’єкти авторського права. 
У багатьох країнах світу одним із випадків віль-
ного використання твору визнається пародія на 
об’єкти авторського права. Нещодавно україн-
ське законодавство було доповнено положення-
ми на підставі Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про авторське право 
і суміжні права» щодо використання об’єктів 
авторського права в пародіях, попурі та кари-
катурах» від 05.10.2016 стосовно врегулюван-
ня відносин, що виникають під час створення 
пародії, чим зумовлюється науковий інтерес 
до аналізу поняття і правової природи пародії 
в праві інтелектуальної власності. 

Закон України «Про авторське право і су-
міжні права» в ст. 1 визначає пародію як твір, 
який є творчою переробкою іншого правомірно 
оприлюдненого твору або його частини, що за 
своїм змістом має комічний, сатиричний харак-
тер або спрямовується на висміювання певних 
подій чи осіб. 

Як зазначалось, більшість країн світу 
містять положення у своєму національному 
законодавстві про випадки вільного викорис-
тання об’єктів авторського права й суміжних 
прав. Так, у деяких країнах англо-американ-
ського права в основі лежить принцип добро-
совісності під час визначення кожного випадку 
використання твору як вільного без необхід-
ності виплати винагороди та отримання дозво-
лу (концепція «fair use» застосовується в США, 
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«fair dealing» – у Великій Британії). До таких 
випадків правозастосовна практика США та 
Великої Британії зараховує в тому числі па-
родію. Країни з континентальною системою 
права, в тому числі Україна, зазвичай перед-
бачають вичерпний перелік випадків вільного 
використання об’єктів авторського права згід-
но з принципом триступеневого тесту, перед-
баченого Бернською конвенцією про охорону 
літературних і художніх творів. Проте такий 
підхід, передбачений Бернською конвенцією, 
неповною мірою відображений у Законі Укра-
їни «Про авторське право і суміжні права», 
оскільки під час практичного застосування зде-
більшого обмежений лише переліком окремих 
випадків вільного використання творів.

Відносно нещодавно інститут пародії 
як один із випадків вільного використан-
ня об’єктів авторського права закріплено в 
законодавстві Російської Федерації. Так, Ци-
вільний кодекс РФ у п. 3 ст. 1274 встановлює, 
що створення твору в жанрі літературної, му-
зичної чи іншої пародії або в жанрі карикатури 
на основі іншого оригінального правомірно об-
народуваного твору й використання цієї паро-
дії чи карикатури допускається без згоди авто-
ра або іншого володільця виключного права 
на оригінальний твір і без виплати йому вина-
городи. Однак російський законодавець не 
здійснює тлумачення поняття «пародія» і його 
відмежування від інших правових конструк-
цій, наприклад, переробки, які не визначені як 
вільні випадки використання об’єктів автор-
ського права. Такі положення призводять до 
неоднозначної правозастосовної практики в 
Російської Федерації. Аналогічні положення 
містяться також у цивільному законодавстві 
Білорусі та Казахстану.

З філологічного погляду під пародією розу-
міють літературний жанр. Із грецької parоdia – 
це пісня навиворіт, переробка на смішний лад – 
сатиричний літературний, музичний тощо твір, 
що використовує які-небудь риси іншого твору, 
а також його форму [1, с. 73]. Основним при-
значенням пародії в авторському праві є висмі-
ювання певного об’єкта права інтелектуальної 
власності – літературного твору, аудіовізуаль-
ного твору, виконання чи торгівельної марки 
тощо. У зв’язку з цим варто відмежовувати 
пародію від сатири, метою якої є висміювання 
окремих явищ суспільного чи іншого харак-
теру. А.В. Колосов зазначає, що в юриспру-
денції до пародії доцільно зараховувати твір, 
що висміює інший оригінальний твір або його 
частини [2, с. 122]. Отже, пародія з погляду 
авторського права є переробкою іншого твору, 
що відображено й у ст. 1 Закону України «Про 
авторське право і суміжні права». Однак для 
визначення твору як пародії не варто обмеж-
уватися лише зазначеним положенням, тому 
необхідно визначити і проаналізувати окремі 
критерії розмежування пародії від звичайної 
переробки твору. Визначальною ознакою твору 
у формі пародії є комічний характер, оскільки 
пародія завжди спрямована на те, щоб виклика-
ти сміх. Крім того, О.М. Коршакова зазначає, 
що пародія має бути впізнаваною, тобто мати 

ефект, при якому пародія неминуче асоцію-
ється в особи, яка її сприймає, з оригінальним 
твором. Упізнаваність може досягатися або у 
зв’язку з удалим комічним відтворенням зміс-
ту оригінального твору, або у зв’язку із запо-
зиченням форми оригінального твору. Пародія 
повинна бути очевидною, а пародійний твір має 
сприйматися не як запозичений, скопійований 
або перероблений у вигляді продовження, нової 
версії розв’язання сюжету тощо [3, с. 92]. З під-
ходом щодо впізнаваності пародії як окремої її 
ознаки важко погодитись, оскільки не завжди 
оригінальний твір може бути відомий широко-
му загалу, тому таку ознаку варто виділяти як 
додаткову та необов’язкову.

Очевидно, що український законодавець 
урахував таку ознаку пародії, як гумористич-
ний або комічний характер, що має значення 
надалі для формування однозначної судової 
практики.

А.С. Штефан виділяє також такі ознаки 
пародії, як наявність творчої переробки тво-
ру або його частини й попереднє правомірне 
оприлюднення твору, на основі якого здійсне-
но пародію [4, с. 67]. Такі ознаки так само ви-
пливають з аналізу змісту ст. 1 Закону України 
«Про авторське право і суміжні права». Творча 
переробка твору через пародію можлива лише 
за наявності креативного внеску автора із запо-
зиченням елементів оригінального твору. При 
цьому далеко не завжди форма первісного тво-
ру та пародії на нього мають збігатися, що вод-
ночас не впливає на правову охорону пародії. 
Так, пародія на усну доповідь може бути ство-
рена у формі аудіовізуального твору.

Виокремлення такої ознаки, як попереднє 
оприлюднення твору, що піддається переробці, 
обумовлене обов’язком інших дотримуватися 
особистих немайнових прав автора, зокрема 
права на оприлюднення (опублічення) своїх 
творів. У цьому зв’язку варто підтримати пози-
цію А.С. Штефан, згідно з якою у випадку ство-
рення пародії шляхом переробки твору, який 
не був оприлюднений або оприлюднення якого 
відбулося без згоди автора, новий охоронюва-
ний об’єкт не виникає, а використання такої па-
родії може визнаватися порушенням особистих 
немайнових і майнових прав автора первинно-
го твору [4, с. 67]. Лише наявність зазначених 
ознак у сукупності (окрім впізнаваності, яка є 
додатковою) в об’єкті авторського права дає 
підстави для визнання його пародією, а відтак 
і для застосування правил, передбачених ст. 21 
Закону України «Про авторське право і суміж-
ні права», щодо вільного використання об’єктів 
авторського права.

На підставі аналізу деяких ознак пародії та 
її змісту можна зробити висновок, що під па-
родією на об’єкти авторського права доцільно 
розуміти твір гумористичного характеру, ство-
рений з метою висміювання іншого правомірно 
оприлюдненого твору в будь-якій формі шля-
хом імітації його окремих частин: персонажів, 
сюжету тощо.

2. Пародія на торговельні марки. Поняття 
пародії зазвичай застосовують щодо об’єктів 
авторського права, однак зарубіжна правозас-
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тосовна практика щодо захисту прав на торго-
вельні марки пропонує нові підходи до розумін-
ня цього інституту. 

Так, апеляційний суд США у справі Louis 
Vuitton Malletier проти Haute Diggity виніс рі-
шення про можливість здійснення пародії на 
торговельну марку. Американський виробник 
продукції для тварин Haute Diggity почав ви-
робництво та розповсюдження нових жуваль-
них іграшок для собак під назвою «Chewy 
Vuiton». Відомий виробник товарів класу 
люкс Louis Vuitton Malletier, який володіє пра-
вами на торговельну марку «Louis Vuitton», 
звернувся до суду за захистом своїх прав на 
торговельну марку, порушених діями компанії 
Haute Diggity. Суд у рішенні зазначив, що такі 
дії компанії Haute Diggity є пародією, оскільки 
наявне висміювання торговельної марки Louis 
Vuitton. Крім того, у судовому рішенні було 
зазначено про несхожість між товарами, які 
виробляє компанія Haute Diggity під позначен-
ням «Chewy Vuiton», і товарами Louis Vuitton 
Malletier [5]. 

Такий підхід є новим як для науки цивіль-
ного права, так і для правозастосовної практики 
України, тому потребує вирішення питання про 
можливість визнання окремого використання 
торговельної марки пародією згідно з вітчизня-
ними підходами. 

У зазначеному вище прикладі охоронюва-
не позначення було змінене, однак не втратило 
свій зв’язок із так званою первісною торговель-
ною маркою, оскільки, очевидно, викликало 
стійку асоціацію з нею у споживача. Фактично 
здійснювалось використання знака для товарів 
і послуг, схожого на вже зареєстроване до сту-
пеня змішування, з однією особливістю – таке 
позначення висміювало його.

Як зазначено вище, основною метою паро-
дії є висміювання певного твору, явища. Однак 
спірним видається застосування підходів до па-
родії в авторському праві до торговельних ма-
рок, адже правова природа таких об’єктів права 
інтелектуальної власності різна. Так, нещодавнє 
доповнення ст. 21 Закону України «Про автор-
ське право і суміжні права» положенням про 
пародію зумовлене посиленням охорони кон-
ституційного права будь-якої особи на свободу 
вираження думки і слова, на вільне вираження 
своїх поглядів і переконань, яке тісно пов’язане 
зі свободою творчості людини. 

Торговельні марки – це позначення, що 
використовуються для індивідуалізації товарів 
і/або послуг, які отримують правову охорону 
шляхом державної реєстрації. Торговельним 
маркам притаманна така ознака, як територі-
альність, а також строковість. Крім того, торго-
вельні марки реєструються відповідно до кла-
сифікації, яка встановлена Ніццькою угодою 
про Міжнародну класифікацію товарів і послуг 
для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р. Саме 
в межах зареєстрованих товарів і послуг торго-
вельна марка отримує правову охорону, а пра-
воволоділець – відповідне право на захист своїх 
майнових прав. 

За загальним правилом, будь-яке вико-
ристання зареєстрованої торговельної марки 
можливе лише з дозволу правоволодільця. 
Закон України «Про охорону прав на знаки 
для товарів і послуг» у ч. 4 ст. 16 визначає, що 
використанням знака є його нанесення на 
будь-який товар, для якого знак зареєстро-
вано, упаковку, в якій міститься такий товар, 
вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, 
бирку чи інший прикріплений до товару пред-
мет, зберігання такого товару із зазначеним 
нанесенням знака з метою пропонування для 
продажу, продаж, імпорт (увезення) та експорт 
(вивезення); застосування його під час пропо-
нування й надання будь-якої послуги, для якої 
знак зареєстровано; застосування його в діловій 
документації чи рекламі та мережі Інтернет. 
Отже, під використанням торговельної марки 
варто розуміти його використання для класів 
товарів чи послуг, для яких його зареєстрова-
но, або споріднених із ними. У законодавстві 
України не передбачено випадки вільного вико-
ристання засобів індивідуалізації, що зумовле-
но комерційною природою останніх порівня-
но з об’єктами авторського права. Водночас 
виключне право правоволодільця забороняти 
використання торговельної марки не розповсю-
джується на некомерційне використання зна-
ка; усі форми повідомлення новин і коментарів 
новин, а також добросовісне застосування ними 
своїх імен чи адрес (ч. 6 ст. 16 Закону Украї-
ни «Про охорону прав на знаки для товарів і 
послуг»). Отже, в ситуації, коли торговельну 
марку використовують у некомерційних цілях, 
у тому числі з метою висміювання у формі па-
родії навіть для зареєстрованих товарів і послуг, 
порушення майнових прав відсутнє. Однак 
комерційне використання охоронюваного по-
значення у формі пародії для зареєстрованих 
класів товарів і послуг може ввести споживача 
в оману, оскільки викликає асоціацію з так зва-
ною первісною торговельною маркою. Спірною 
видається позиція, згідно з якою під час такого 
використання висміювання є основною метою 
такої пародії. Тому пародію на торговельну 
марку з подальшою метою отримання вигоди 
для зареєстрованих класів товарів і послуг або 
споріднених із ними варто визнавати порушен-
ням майнових прав правоволодільця, що дає 
останньому підстави для заборони такого вико-
ристання. Видається, що пародія на торговельні 
марки допускається лише в межах ч. 6 ст. 16 За-
кону України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг», зокрема щодо некомерційно-
го використання позначення. 

Аналіз доктринальних положень, вітчиз-
няного законодавчого регулювання, а та-
кож судової практики дає підстави зробити 
висновок про можливість застосування понят-
тя пародія лише в авторському праві, що зумов-
лено правою природою цього інститут. Деякі 
ознаки пародії притаманні використанню заре-
єстрованої торговельної марки третіми особами 
з метою висміювання лише в некомерційних 
цілях. 
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Висновки

1. На основі аналізу ст. 1 Закону України 
«Про авторське право і суміжні права» й окре-
мих доктринальних підходів виокремлено такі 
основні ознаки пародії на об’єкти авторського 
права: 1) гумористичний (комічний) характер; 
2) наявність творчої переробки; 3) попереднє 
оприлюднення первісного твору, що становить 
основу пародії. Лише наявність зазначених 
ознак у сукупності в об’єкті авторського права 
дає підстави для визнання його пародією, а від-
так і для застосування правил, передбачених 
ст. 21 Законом України «Про авторське право 
і суміжні права», щодо вільного використання 
об’єктів авторського права.

Виокремлено додаткову (необов’язкову) 
ознаку пародії – впізнаваність.

2. З’ясовано визначення пародії на об’єкти 
авторського права, згідно з яким це твір гу-
мористичного характеру, створений з метою 
висміювання іншого правомірно оприлюднено-
го твору в будь-якій формі шляхом імітації його 
окремих частин: персонажів, сюжету тощо 

3. Зроблено висновок, що, за цивільним 
законодавством України, застосування поняття 
«пародія» можливе лише в авторському праві, 
що зумовлено правою природою цього інсти-
туту. Деякі ознаки пародії притаманні вико-
ристанню зареєстрованої торговельної марки 

третіми особами з метою висміювання лише 
в некомерційних цілях, зокрема, в межах ч. 6  
ст. 16 Закону України «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг».
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ПРЕДМЕТ ПОЗОВУ В СПОРАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ  
З ОРЕНДОЮ НЕРУХОМОГО МАЙНА

У статті проводиться аналіз чинного законодавства та судової практики щодо оренди нерухомого 
майна й визначаються належні способи захисту цивільного права у випадку його порушення в договірних 
відносинах з оренди нерухомого майна. Надаються конкретні рекомендації щодо формулювання сторонами 
позовних вимог у випадку неналежного виконання визначених законодавством і договором обов’язків.

Ключові слова: предмет позову, оренда, нерухоме майно, приймання-передача, зобов’язання укласти, вне-
сення змін, звільнення від плати, водні об’єкти.

Постановка проблеми. У ст. 16 Цивільного 
кодексу України (далі – ЦК України) наведено 
відкритий перелік способів захисту цивільних 
прав та інтересів. Суд може захистити цивіль-
не право або інтерес будь-яким способом, що 
встановлений договором чи законом. Кожне 
порушене цивільне право може бути реально 
захищеним лише у визначений законом або до-
говором спосіб. Саме він лягає в основу позо-
вних вимог, і від їх правильного формулювання 
залежить результат вирішення спору.

Оренда нерухомого майна включає в себе 
значний масив законодавства, не позбавлено-
го неузгодженостей між собою. Питання щодо 
оренди окремих об’єктів нерухомого майна за 
певних умов можуть водночас регулюватися 
ЦК України, Господарським кодексом України, 
Законом України «Про оренду землі», Законом 
України «Про оренду державного та комуналь-
ного майна». Окремі питання щодо оренди ви-
рішуються в договорі, зміст якого, зважаючи на 
протилежні один одному інтереси, орендодавець 
та орендар намагаються визначити на свій лад.

За таких умов правильний пошук матері-
ально-правової норми, що забезпечить захист 
порушеного права, є не простим. З огляду на за-
значене, актуальність вивчення питання щодо 
предмета позовних вимог у справах, пов’язаних 
з орендою нерухомого майна, не викликає сум-
ніву.

Цивільно-правові проблеми, які стосують-
ся оренди нерухомого майна, були предме-
том дослідження багатьох відомих науковців 
із цивільного права, а саме: О.А. Беляневича, 
І.В. Борщевського, О.В. Дзери, В.М. Коссака, 
Н.С. Кузнєцової, В.В. Мусієнко, Ю.О. Сере-
брякової, Я.М. Шевченко, В.С. Щербини. Пи-
тання щодо предмета позову були предметом 
наукового вивчення мало не кожного науковця, 
який є дотичним до науки цивільного процесу-
ального права України, найвідомішими серед 
яких, звичайно, є Я.П. Зейкан, Д.Д. Луспеник, 
В.І. Тертишніков, О.І. Угриновська, Ю.С. Чер-
воний. Разом із тим будь-яких наукових доро-
бок, які б стосувалися предмета позову у спо-
рах, пов’язаних з орендою нерухомого майна, 
віднайти не вдалося.

З огляду на це, метою статті є аналіз чин-
ного законодавства та судової практики на 
предмет наявності в них проблемних питань 
щодо визначення належного способу захисту 
цивільного права у випадку його порушення 
в договірних відносинах з оренди нерухомо-
го майна; надання сторонам договору оренди 
нерухомого майна практичних рекомендацій 
щодо визначення предмета позовних вимог у 
випадку неналежного виконання визначених 
законодавством і договором обов’язків. 

Виклад основного матеріалу. Відповід-
но до п. 1 ч. 1 ст. 766 ЦК України, якщо най-
модавець не передає наймачеві майно, наймач 
має право вимагати від наймодавця передання 
майна й відшкодування збитків, завданих за-
тримкою [1]. Натомість законодавець нічого не 
зазначає про можливі права орендаря у випад-
ку, коли орендодавець відмовляється приймати 
майно з оренди. Таке питання є актуальним для 
орендаря з огляду на ч. 2 ст. 795 ЦК України, 
відповідно до якої повернення наймачем пред-
мета договору найму оформляється відповід-
ним документом (актом), який підписується 
сторонами договору. Із цього моменту договір 
найму припиняється [1]. Зважаючи на таку 
норму закону, щоб договірні відносини оренди 
нерухомого майна припинилися, необхідним 
є оформлення акта приймання-передачі, що 
передбачає вчинення активних дій двома сторо-
нами відповідного договору.

Судова практика не є однаковою під час 
розгляду справ, що стосуються прав оренда-
ря, коли орендодавець відмовляється прийма-
ти майно з оренди. Зокрема, під час розгляду 
справи № 1/5005/5719/2011 [2] за позовом 
Публічного акціонерного товариства Акціо-
нерного банку «Експрес Банк» в особі Дні-
пропетровської філії АБ «Експрес Банк» до 
Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 про 
виконання обов’язку прийняти майно з оренди 
Вищий господарський суд (далі – ВГС) Укра-
їни в постанові відзначив, що, по суті, предмет 
позову у вигляді спонукання відповідача до 
прийняття майна з орендного користування 
та підписання акта приймання-передачі, по-
перше, є зверненням за захистом не права, а 
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обов’язку; по-друге, є примушенням особи до 
вчинення дії, яка є її правом, а не обов’язком; 
по-третє, має декларативний характер, оскіль-
ки в разі винесення рішення про таке останнє 
не буде виконане шляхом державно-примусової 
діяльності, яка (діяльність) не може відбутись 
шляхом зобов’язання особи виконати такі дії, 
які неможливо присудити виконати в натурі, 
в цьому випадку щодо зобов’язання підписати 
акт приймання-передачі, що фактично лежить в 
площині її (особи) особистого волевиявлення.

Колегія суддів звернула увагу скаржни-
ка, що обраний ним спосіб захисту цивільного 
права не передбачено законом, оскільки він не 
підпадає під примусове виконання обов’язку в 
натурі, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 16 ЦК Украї-
ни, про що зазначалось вище в тексті постанови, 
оскільки виключає можливість присудження. 
З огляду на це, було залишено без змін анало-
гічні за змістом і вирішенням рішення суду пер-
шої та апеляційної інстанцій, а позовні вимоги 
позивача не задоволені.

Натомість під час розгляду справи № 09-
07/1478-16/39д/10-15/294/10 за позовом 
Акціонерного комерційного інноваційного 
банку «УкрСиббанк» в особі Дніпровського ре-
гіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» 
(орендар) до відповідача Фізичної особи-під-
приємця ОСОБА_1 (орендодавець) про визна-
ння договору оренди припиненим, зобов’язання 
прийняти приміщення та підписати акт при-
ймання передачі приміщення суди трьох ін-
станції прийняли рішення [3; 4] зобов’язати фі-
зичну особу-підприємця ОСОБА_1 прийняти в 
Публічного акціонерного товариства «УкрСиб-
банк» приміщення, яке знаходиться за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 24, примі-
щення 13, загальною площею 86,8 кв. м., яке є 
предметом Договору оренди нежитлового при-
міщення, шляхом підписання акту приймання-
передачі приміщення згідно з договором оренди 
від 28.03.2006.

ВГС України своє рішення мотивував тим, 
що обов’язок орендаря повернути орендодав-
цеві орендоване приміщення пов’язується з 
обов’язком останнього прийняти це приміщен-
ня. Крім того, ВГС України відзначив, що, дослі-
дивши всі наявні в матеріалах справи докази, 
суд апеляційної інстанції дійшов правильного 
висновку про наявність достатніх доказів щодо 
звільнення позивачем спірного приміщення та 
намагання передати його орендодавцю.

Тому судова колегія дійшла висновку, що, 
приймаючи оскаржувану постанову, апеляцій-
ний господарський суд обґрунтовано задоволь-
нив позовні вимоги позивача щодо зобов’язання 
відповідача прийняти спірне приміщення. [5] 

На нашу думку, потрібно звернути увагу 
на таке. Редакція ч. 2 ст. 795 ЦК України сфор-
мульована так, що в орендаря обов’язок повер-
нути об’єкт оренди може так і не виникнути, 
адже останній виникає в момент припинення 
договору, а, згідно з чинною редакцією, момент 
такого припинення визначений складенням 
акта приймання-передачі. Разом із тим будь-які 
договірні відносини передбачають їх виникнен-
ня та припинення. Орендні відносини завжди 

передбачають повернення предмета користу-
вання з оренди. Для здійснення останнього 
необхідним є вчинення активних дій кожної зі 
сторін договору. Обов’язку орендаря повернути 
об’єкт оренди завжди кореспондує необхідність 
учинення дій орендодавцем. Бездіяльність 
останнього повинна розглядатися як неналеж-
не виконання обов’язку щодо прийняття майна 
з оренди, що має на меті надалі застосувати нега-
тивні наслідки майнового характеру до оренда-
ря. У такому випадку останній може захистити 
своє право лише шляхом висунення позову про 
зобов’язання прийняти з оренди майно шляхом 
підписання акта приймання-передачі. Таке рі-
шення суд може прийняти лише після ретельно 
дослідження обставин справи щодо належного 
стану об’єкта оренди до прийняття, відсутності 
в орендодавця підстав для відмови у прийнятті 
предмета оренди.

Бувають випадки, коли особа, маючи потре-
бу в отриманні в оренду певного майна, зверта-
ється за реалізацією права до суду, формулюючи 
предмет позову так: «надати в користування на 
правах договору оренди земельної ділянки» чи 
«зобов’язати укласти договір оренди». Зокрема, 
під час розгляду справи № 914\1378\13 за позо-
вом Фермерського господарства «Рисовський» 
до Львівської міської ради про надання в корис-
тування на правах договору оренди земельної 
ділянки суд установив, що міська рада рішення 
про надання в оренду Фермерському господар-
ству «Рисовський» земельної ділянки площею 
38 кв. м. за адресою: м. Львів, вул. Червоної 
Калини, 109 та укладення відповідного догово-
ру не приймала. Оскільки прийняття рішення 
про надання в оренду земельної ділянки, про 
яку просить позивач, зараховане до виключної 
компетенції міської ради, а необхідною умовою 
укладення договору оренди земельної ділянки 
є наявність рішення міської ради про надання 
земельної ділянки, яке в цьому випадку від-
сутнє, у задоволенні позову варто відмовити 
[6]. Отже, звернення з позовними вимогами до 
орендодавця про зобов’язання укласти договір 
оренди на відповідний строк можна вважати 
помилковими.

Відповідно до ст. 288.5 Податкового кодексу 
України, розмір орендної плати встановлюєть-
ся в договорі оренди, але річна сума платежу не 
може бути меншою за розмір земельного подат-
ку, встановленого для відповідної категорії зе-
мельних ділянок на відповідній території, та не 
може перевищувати 12 відсотків нормативної 
грошової оцінки [7]. Прийняття Податкового 
кодексу України й затвердження органами міс-
цевого самоврядування нової нормативної гро-
шової оцінки призвело до необхідності внесен-
ня змін до договорів оренди земельної ділянки 
щодо орендної плати.

Згідно з ч. 1 ст. 651 ЦК України, зміна або 
розірвання договору допускається лише за зго-
дою сторін, якщо інше не встановлено догово-
ром або законом [1]. Разом із тим, ураховуючи 
логічне небажання орендаря сплачувати оренд-
ну плату в новому підвищеному розмірі, як пра-
вило, такої згоди з його боку немає. У такому 
випадку виникає необхідність унесення змін у 
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договір оренди земельної ділянки в судовому 
порядку, адже, відповідно до ч. 2 ст. 652 ЦК 
України, договір може бути змінено або розі-
рвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сто-
рін у разі істотного порушення договору другою 
стороною та в інших випадках, установлених 
договором або законом.[1]

Судова практика розгляду таких справ є 
дуже поширеною. Водночас під час звернен-
ня з подібними позовами особливу увагу по-
трібно приділити правильному формуванню 
позовних вимог. Позивач повинен ставити пи-
тання про внесення змін до договору, а не про 
зобов’язання відповідача внести зазначені змі-
ни, адже, відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК України, 
договір є узгодженим волевиявленням двох або 
більше сторін, і тому суд не може зобов’язати 
іншу сторону договору внести зміни до нього 
[1]. Така точка зору викладена в п. 2.18 По-
станови Пленуму ВГС України «Про деякі 
питання практики розгляду справ у спорах, що 
виникають із земельних відносин» у справі від 
17.05.2011 № 6 [8].

Відповідно до ч. 6 ст. 762 ЦК України, на-
ймач звільняється від плати за весь час, про-
тягом якого майно не могло бути використане 
ним через обставини, за які він не відповідає 
[1]. З огляду на зазначене, випадки заперечення 
проти позову у справах про стягнення заборго-
ваності з орендної плати з підстав наявного пра-
ва на звільнення від плати в судовій практиці є 
поширеними [9; 10; 11].

У свою чергу, постає питання, чи вправі 
орендар самостійно ініціювати питання про 
незаконність нарахування орендної плати за 
наявності обставин, протягом яких майно не 
могло бути використане ним і за які він не від-
повідає. Зокрема, під час розгляду справи за 
позовом ТОВ «ВІТ ЛАЙН» до Управління 
комунального майна району Оболонської ра-
йонної у м. Києві державної адміністрації та 
Оболонської районної у м. Києві ради про від-
шкодування збитків і визнання незаконним 
нарахування орендної плати прокурор запере-
чував проти позову, зважаючи на те що позовна 
вимога про визнання незаконним нарахування 
орендної плати не відповідає встановленим 
способам захисту цивільних прав.

Розглянувши справу та прийнявши поста-
нову на користь орендаря, ВГС України від-
значив таке. Орендар вправі порушувати пи-
тання про повне звільнення його від унесення 
орендної плати, якщо він із незалежних об-
ставин протягом певного часу був повністю 
позбавлений можливості користуватися орен-
дованим майном. Коли за відповідний період 
часу, протягом якого орендоване майно не 
використовувалось, орендну плату було внесе-
но, орендар вправі вимагати її повернення. По-
рушення права позивача як орендаря полягає 
в нарахуванні йому відповідачем-1 орендної 
плати за користування аварійною нежилою 
будівлею по вул. Юнкерова, 71 у м. Києві, яка 
потребує реконструкції та є зовсім непридат-
ною для використання (експлуатації) за ці-
льовим призначенням, передбаченим умовами 
договору (створення центру дозвілля, кіно-

театру), тоді як норма ч. 6 ст. 762 ЦК Украї-
ни прямо передбачає звільнення орендаря від 
унесення орендної плати за наявності таких 
обставин. Касаційна інстанція також урахува-
ла, що позовна вимога про визнання незакон-
ними дій Управління комунального майна 
району Оболонської районної у м. Києві дер-
жавної адміністрації щодо нарахування пози-
вачу орендної плати за користування нежи-
лим будинком згідно з договором оренди від 
15.08.2007 № 18012 відповідає змісту п. 10 ч. 2 
ст. 16 ЦК України, відповідно до якого одним 
зі способів захисту цивільних прав є визнання 
незаконними рішення, дій чи бездіяльності 
органу державної влади, органу влади Авто-
номної Республіки Крим або органу місцевого 
самоврядування, їхніх посадових і службових 
осіб [12]. Отже, можна переконливо ствер-
джувати, що передбачене в ЦК України право 
орендаря на звільнення від плати за весь час, 
протягом якого майно не могло бути викорис-
тане ним через обставини, за які він не відпо-
відає, включає в себе як право заперечувати 
проти позову у справі про стягнення з нього 
заборгованості з орендної плати, так і право 
самостійно звертатися до суду з позовом про 
визнання незаконним нарахування орендної 
плати, якщо, незважаючи на їх наявність, таке 
нарахування продовжується.

Ділянки надр, відокремлені водні об’єкти, 
ліси не названі як об’єкти нерухомого май-
на в ст. 181 ЦК України. Проведений аналіз 
законодавства показує, що водні об’єкти, ліси 
не є самостійною нерухомою річчю. Вони є од-
ним цілим із земельною ділянкою з огляду на 
те, що їх неможливо відділити від неї. Немож-
ливим є передання за договором оренди водних 
об’єктів чи лісів без земельної ділянки, на якій 
вони знаходяться.

Отже, у випадку передання в оренду лісу та 
ділянок надр має бути укладено договір оренди 
земельної ділянки, над чи під якими вони зна-
ходяться. У випадку виникнення спору щодо 
таких об’єктів предметом спору буде розірван-
ня чи визнання недійсним власне договору 
оренди земельної ділянки, як це, наприклад,  
є в аналізованій нами судовій практиці [13].

Стосовно водних об’єктів, то Постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 
№ 420 затверджено Типовий договір оренди 
водних об’єктів, [14] умови якого передбачають, 
що об’єктом оренди є вода (водний простір) 
водного об’єкта й земельна ділянка під водним 
об’єктом. З огляду на зазначене, предметом роз-
гляду у справі, яка в тому числі переглядалася 
Верховним Судом України, було визнання не-
дійсним договору оренди водного об’єкта за-
гальнодержавного значення [15].

Разом із тим у чинній редакції ч. 3 ст. 51 
Водного кодексу України зазначено, що водні 
об’єкти надаються в користування за догово-
ром оренди земель водного фонду на земельних 
торгах у комплексі із земельною ділянкою [16]. 
Зважаючи вже на це, у судовій практиці можна 
віднайти приклади поєднаних позовних вимог, 
таких як визнання недійсним договору надання 
водного об’єкта загальнодержавного значення в 
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тимчасове користування, повернення водного 
об’єкта й земельних ділянок і дострокове розі-
рвання договору оренди земельної ділянки [17].

Отже, із правозастосовної практики вбачає-
мо, що водні об’єкти передаються в оренду як за 
договором оренди земельної ділянки, над якою 
вони знаходяться, так і за договором оренди 
водного об’єкта.

Напевно, маючи в тому числі на меті узго-
дити таку різноманітність правозастосовної 
практики, 18.05.2017 в першому читанні Пар-
ламентом було прийнято Законопроект № 3157 
про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо уточнення порядку передачі 
в оренду водних об’єктів у комплексі з земель-
ними ділянками [18]. Законопроектом перед-
бачається викласти ч. 3 ст. 51 Водного кодексу 
України в редакції, згідно з якою водні об’єкти 
надаються в користування за договором оренди 
водних об’єктів у комплексі із земельною ді-
лянкою під ними. У випадку прийняття таких 
змін відповідною до закону формою правової 
обумовленості договірної конструкції оренди 
водних об’єктів буде договір оренди водних 
об’єктів. Ми з такою пропозицією змін не по-
годжуємося, адже вважаємо, що немає підстав 
зараховувати водні об’єкти до окремих об’єктів 
нерухомого майна.

Висновки

За результатами проведеного наукового 
дослідження, правового аналізу судової прак-
тики та чинного законодавства вдалось визна-
чити такі способи захисту цивільного права й 
інтересу. 

Обов’язку орендаря повернути об’єкт орен-
ди завжди кореспондує необхідність учинення 
дій орендодавцем. Бездіяльність останнього 
повинна розглядатися як неналежне виконання 
обов’язку щодо прийняття майна з оренди, що 
має на меті надалі застосувати негативні наслід-
ки майнового характеру до орендаря. У такому 
випадку останній може захистити своє право 
шляхом висунення позову про зобов’язання 
прийняти з оренди майно шляхом підписання 
акта приймання-передачі.

Прийняття рішення про надання в оренду 
земельної ділянки зараховане до виключної 
компетенції міської ради, а необхідною умовою 
укладення договору оренди земельної ділянки 
є наявність рішення міської ради про надання 
земельної ділянки. Отже, звернення з позо-
вними вимогами до потенційного орендодавця 
про зобов’язання укласти договір оренди на 
відповідний строк можна вважати помилковим 
і таким, що не відповідає визначеним законом 
способам захисту цивільних прав та інтересів.

Прийняття Податкового кодексу України й 
затвердження органами місцевого самовряду-
вання нової нормативної грошової оцінки при-
звело до необхідності внесення змін до догово-
рів оренди земельної ділянки щодо орендної 
плати. Під час звернення з подібними позовами 
особливу увагу потрібно приділити правиль-
ному формуванню позовних вимог. Позивач 
повинен ставити питання про внесення змін 

до договору, а не про зобов’язання відповідача 
внести зазначені зміни, адже договір є узгодже-
ним волевиявленням двох або більше сторін, 
тому суд не може зобов’язати іншу сторону до-
говору внести зміни до нього.

Передбачене в ЦК України право орен-
даря на звільнення від плати за весь час, про-
тягом якого майно не могло бути використане 
ним через обставини, за які він не відповідає, 
включає в себе як право заперечувати проти 
позову у справі про стягнення з нього заборго-
ваності з орендної плати, так і право самостій-
но звертатися до суду з позовом про визнання 
незаконним нарахування орендної плати, якщо, 
незважаючи на їх наявність, таке нарахування 
продовжується.
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В статье проводится анализ действующего законодательства и судебной практики по аренде не-
движимого имущества и определяются надлежащие способы защиты гражданского права в случае его 
нарушения в договорных отношениях по аренде недвижимого имущества. Предоставляются конкретные 
рекомендации по формулированию сторонами исковых требований в случае ненадлежащего исполнения 
определенных законодательством и договором обязанностей.

Ключевые слова: предмет иска, аренда, недвижимость, прием-передача, обязательство заключить, внесение 
изменений, освобождение от платы, водные объекты.

The article studies the concept of the “right to a fair trial”, considers the content of this right in an objective and 
subjective sense, and determines the structural elements of this right. Besides that, the practice of the European Court 
of Human Rights regarding the disclosure of the content of the right to a fair trial and its application by national 
courts is analyzed. A conclusion is reached on the implementation of the Law of Ukraine “On ensuring the right to a 
fair trial” and the prospects for its further implementation.

Key words: right to a fair trial, decision of the European Court of Human Rights, implementation, introduction.
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РЕЧОВО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ  
ПРИРОДИ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ

У статті проаналізовано проблеми законодавчого регулювання правовідносин, пов’язаних із обігом 
цифрового контенту. Проведено порівняльно-правове дослідження поняття речі відповідно до законодав-
ства України та країн Європейського Союзу. Обґрунтовано необхідність новелізації вітчизняного законо-
давства шляхом його доповненням положеннями про правову природу цифрового контенту.

Ключові слова: цифровий контент, нематеріальні товари, об’єкти цивільних прав, речове право, речі.

Постановка проблеми. У сучасному світі 
глобальна мережа Інтернет постає не лише як 
зручний спосіб отримання інформації, кому-
нікації, а і як особливий вид ринку з поставки 
товарів, що втратили свою матеріальну форму 
вираження, надання послуг з оброблення та 
зберігання нематеріальних цінностей. Це зу-
мовлює необхідність з’ясування їх правової 
природи, класифікації й, зрештою, можливості 
застосування норм матеріального права до пра-
вовідносин, предметом яких є вказані об’єкти.

Проблеми визначення правової природи 
цифрового контенту, його належність до ка-
тегорії речей у вітчизняній літературі остан-
ніх років не були предметом комплексного 
дослідження. Окремі аспекти проблематики 
з’ясування правової природи речей, у тому чис-
лі нематеріальних, розглядались у працях 
О.В. Дзери, Й.М. Мосснера, О.А. Підопригори, 
Р. Саватьє, Є.О. Суханова, Й. Фрітше та ін.

Метою статті є здійснення порівняльно-пра-
вового дослідження речово-правових про-
блем природи цифрового контенту, форму-
вання теоретичних положень і практичних 
рекомендацій, спрямованих на вдосконален-
ня чинного законодавства в досліджуваній 
сфері.

Виклад основного матеріалу. Найпрості-
шим прикладом нематеріальних товарів є елек-
тронні книги, музика та фільми, доступні для 
перегляду й завантаження в режимі он-лайн. 
Такі товари не мають матеріального вираження, 
а існують лише в цифровій формі.

Істотною проблемою в сучасних умовах 
є кваліфікація природи сучасних мережевих 
комп’ютерних ігор типу MMORPG (Massive 
Multiplayer Online Role-Playing Games), y яких 
користувач у режимі реального часу створює 
свій персонаж, керує ним, здійснює операції 
купівлі-продажу з використанням реально існу-
ючої валюти і платіжних систем як віртуальних 
благ для персонажа (одягу, зброї), так і реальних 
товарів. Наприклад, персонаж користувача може 
відвідати віртуальний заклад харчування, що іс-
нує на просторах інтернет-гри, замовити й опла-
тити їжу, а її доставка в реальній формі та часі 
буде здійснена за місцезнаходженням гравця. 

Поява й активне використання нематері-
альних товарів, пов’язаних із їх обігом послуг 
потребують оцінювання правової природи цих 
товарів, правових норм, договірних конструк-
цій, застосовуваних для регулювання правовід-
носин, пов’язаних із їх обігом.

В українському законодавстві, як і в док-
трині, не існує спеціального понятійного апа-
рату, притаманного для нематеріальних товарів 
і пов’язаних із їх обігом послуг, відсутній єди-
ний підхід до визначення виду договірної кон-
струкції, що застосовується до правовідносин, 
пов’язаних із обігом цифрового контенту.

Зазначені питання все частіше стають пред-
метом наукових дискусій у доктрині приват-
ного права Європейського Союзу (далі – ЄС). 
Так, натепер розроблено та подано для затвер-
дження Європейським парламентом проект 
Директиви Європейського парламенту й Ради 
про деякі аспекти, що стосуються договорів 
поставки цифрового контенту, від 09.12.2015 
№ 2015/0287 [1].

У зазначеному акті товари, що існують у 
цифровій формі, визначають як цифровий кон-
тент. Частина 1 ст. 2 проекту Директиви містить 
поняття цифрового контенту, під яким розумі-
ються:

a) дані, що генеруються та поставляються в 
цифровій формі, зокрема відео- й аудіододатки, 
комп’ютерні ігри та інші види програмування;

b) послуга, що уможливлює створення, об-
роблення або зберігання в цифровій формі 
даних, отриманих від споживача;

c) послуга, що дає можливість поширювати 
або іншим чином впливати на дані в цифровій 
формі, отримані від інших користувачів такої 
послуги.

Взаємовідносини учасників цивільних пра-
вовідносин неможливо проаналізувати відо-
кремлено від тих об’єктів, щодо яких вони здій-
снюються. Виокремлення цифрового контенту 
як окремого об’єкта договірних правовідносин 
у праві ЄС покликане суттєво вдосконалити 
його обіг, напрацювати відповідний правовий 
масив у цій сфері.

Зміст категорії об’єктів цивільних прав по-
лягає в установленні для них певного режиму 
правового регулювання, тобто передбаченні 

 Г. Стахира, 2017
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можливості здійснення щодо них правочинів, 
спрямованих на набуття, зміну або припинення 
цивільних прав та обов’язків. До таких об’єктів 
зараховують матеріальні й нематеріальні бла-
га або діяльність, пов’язану з їх створенням і 
подальшим обігом. Матеріальними благами є 
речі, а також результати робіт і послуг, що ма-
ють речову форму. До матеріальних благ док-
трина також зараховує послуги, не пов’язані зі 
створенням чи зміною речі, котрі створюють 
враження матеріального, хоча й не обов’язково 
речового характеру (наприклад, послуги збері-
гання чи перевезення). Різноманітний харак-
тер вищенаведених об’єктів цивільних прав 
презюмує й різноманітність правовідносин, що 
виникають на їх основі. Так, речі є об’єктами 
речового права, тоді як послуги, а також май-
нові права й обов’язки можуть бути об’єктами 
зобов’язального чи корпоративного права  
[2, c. 394, 396].

Вітчизняний законодавець визначив, що 
об’єктами цивільних прав є речі, у тому чис-
лі гроші та цінні папери, інше майно, майнові 
права, результати робіт, послуги, результати 
інтелектуальної, творчої діяльності, інформа-
ція, а також інші матеріальні й нематеріальні 
блага. 

Проблемним видається питання встанов-
лення щодо цифрового контенту правового ре-
жиму речі та поширення на нього речових прав, 
зокрема права власності.

Аналізуючи поняття речі в цивільному 
законодавстві України, бачимо, що річчю є 
предмет матеріального світу, щодо якого мо-
жуть виникати цивільні права й обов’язки.

Під речами в цивільному праві мають на 
увазі всі предмети матеріального світу, які мо-
жуть задовольняти певні потреби людини й 
бути в її володінні [3, c. 108]; усе те, за допо-
могою чого можна задовольнити ту чи іншу 
потребу та з приводу чого виникають цивільні 
правовідносини [4, c. 138]; предмети матеріаль-
ного світу, які задовольняють відповідні потре-
би учасників цивільних правовідносин завдяки 
їх фізичним, хімічним, біологічним та іншим 
властивостям, що визначають їх товарний ха-
рактер, а також сферу й напрями використання 
в людській діяльності [5, c. 219].

Найбільш поширеними концепціями визна-
чення речі у праві є дві: філософська та натура-
лістична. Філософська концепція речі ґрунту-
ється на дуалістичному сприйняття природи 
речі, річ у її розумінні має універсальний ха-
рактер, охоплює як матеріальні предмети, так і 
безтілесні речі. Натуралістична концепція речі 
прив’язує річ до фізичних законів природи, 
матеріалізуючи її, розглядає річ виключно як 
матеріальний предмет. Різниця між цими під-
ходами є виявом інтерпретації двох філософ-
ських течій – матеріалізму й ідеалізму у праві 
[6, c. 32].

Розвиток наукового прогресу розмежовує 
поняття матеріального вираження у визначенні 
речі. Так, деякі науковці схиляються до думки, 
що для формування правового режиму окремих 
об’єктів цивільних прав (з-поміж яких пред-
ставлений цифровий контент) варто розши-

рити матеріалістичне поняття речей, додавши 
категорію «безтілесна річ» [7, c. 157]. 

З метою уніфікації правового режиму різно-
рідних об’єктів цивільних прав часто застосову-
ють концепцію, згідно з якою безтілесним 
майном уважаються майнові права, які тільки 
формально зараховані до речей, хоча насправді 
не мають вираженої матеріальної форми. Згід-
но з позицією представників цього підходу, 
під безтілесними речами найчастіше розумі-
ють права, що мають вартість і грошову оцін-
ку. У цьому випадку безтілесні речі зводяться 
до майнових прав, що були сформалізованими 
та названими речами [8, c. 37]. Цікавою є пози-
ція К.І. Скловского, котрий зазначає, що у ви-
падку застосування до речей, котрі не мають 
матеріального вираження, режиму речового 
права має місце ефективний і зручний прийом 
юридичної техніки [9, c. 25]. 

Актуальною для з’ясування правової при-
роди цифрового контенту залишається пози-
ція Ю.С. Гамбарова, висловлена ще на початку 
ХХ століття, що європейська юриспруденція 
створює нову концепцію безтілесних речей, 
котра суттєво відрізняється від римської. 
Така концепція охоплює всі блага, що не ма-
ють тілесного вираження, проте охороняються 
об’єктивним правом. Отже, впроваджується 
фікція речі для вищезгаданих об’єктів права, 
які, не володіючи формальними властивостями 
речі, прирівнюються до неї [10, c. 315]. 

Такий підхід застосування законодавчої 
техніки підтримує й Д.В. Мурзін, підкреслюю-
чи, що до моменту врегулювання нововиниклих 
правовідносин законодавчо тільки принципове 
визнання цих об’єктів об’єктами права власнос-
ті здатне забезпечити їх власникам адекватний і 
надійний захист [11, c. 312].

Уважаємо, що поява в цивільному обігу циф-
рового контенту покликана змінити класичне 
уявлення речі у праві тільки як матеріального 
предмета, оскільки такий підхід до розуміння 
речі позбавляє речове право практичності і слу-
гує додатковим фактором, який буде уповільню-
вати динаміку цивілізаційного прогресу.

З вищенаведеного випливає, що як 
законодавець, так і правова доктрина України 
під річчю мають на увазі предмет матеріального 
світу. Варто підкреслити, що саме предмет ма-
теріального світу, а нематеріальний предмет, а 
звідси й нематеріальний характер цифрового 
контенту не створює неможливості його зара-
хування до речей.

Варто звернути увагу на те, що у 2005 році 
законодавець новелізує ст. 190 Цивільного 
кодексу України, доповнюючи її ч. 2 такого 
змісту: «Майнові права є неспоживною річчю. 
Майнові права визнаються речовими права-
ми», прирівнюючи безтілесні майнові права до 
поняття речей, тим самим розширює останнє, 
дозволяє застосовувати правовий режим май-
на до речей, що не мають чітко вираженої ма-
теріальної форми.

Таке змішання правових режимів є харак-
терним переважно для англо-американської 
правової системи, де прийнято розмежувати 
речі на «речі у володінні» (choses in posesson), 
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тобто речі, що мають чітко виражену матеріаль-
ну форму, і «речі у вимозі» (choses in action), 
тобто речі, що не мають матеріальної форми, до 
яких можна застосувати поняття «безтілесна 
річ», притаманні римському приватному праву 
[2, c. 397].

У літературі зазначається, що безтілесні 
речі, якими є абстрактні права, є результатом 
розвитку юридичної техніки, яка, як й інші види 
техніки, віднайшла способи та засоби пере-
втілення конкретних речей у поняття, концеп-
ції, цифри для більшої зручності в оперуванні 
ними, в результаті цього юридичні абстракції 
витіснили тілесні речі [12, c. 53]. 

Аналізуючи законодавство країн-членів ЄС, 
можемо дійти висновку щодо відсутності одно-
значного трактування поняття речі й поширен-
ня речового права на цифровий контент. Так, 
Цивільний кодекс Німеччини визначає річ як 
«тілесний предмет» [13]. Подібну позицію за-
ймає законодавець Республіки Польщі, котрий 
до поняття речі зараховує лише матеріалі пред-
мети [14], тоді як французький законодавець 
дотримується концепції «широкого поняття 
речі», зараховуючи до категорії речей предмети, 
що не мають чітко вираженої матеріальної фор-
ми, серед яких – цифровий контент [15].

Незважаючи на однозначність дефініції ре-
чей у німецькому праві, у доктрині ведуться дис-
кусії щодо можливості поширення на цифровий 
контент правового режиму речі. З одного боку, 
дослідники переконують, що цифровий кон-
тент не є річчю, бо не має в собі матеріального 
втілення. Навіть якщо цифровий контент по-
містити на матеріальний носій, матиме місце 
виникнення речових прав стосовно цього носія, 
але не стосовно цифрових даних на ньому.  
Це також стосується випадків, коли цифровий 
носій втрачено, пошкоджено чи знищено. Адже 
така втрата конкретного носія оцифрованих 
даних не завжди тягне за собою втрату цифрово-
го контенту, що зберігався на ньому [16, c. 1125].

З іншого боку, існує твердження, що циф-
ровий об’єкт набуває матеріальної форми і стає 
предметом речового права з моменту його за-
пису на матеріальному носієві. Таким носієм 
може бути СD, DVD – диск, жорсткий диск 
комп’ютера, навіть запис на сервері у «хмарно-
му сховищі даних» [17].

Особливою ознакою цифрового контенту 
є його дуалізм, адже, окрім речових прав, на 
цифровий контент поширюються права інте-
лектуальної власності. Під час укладення до-
говору купівлі-продажу цифрового контенту 
(наприклад комп’ютерної програми) продавець 
зобов’язаний одночасно з річчю (програмою, 
яка може бути доступна як на матеріально-
му носієві, так і в режимі он-лайн) передати 
покупцю ліцензію на використання цього кон-
тенту. Передача ж самого цифрового контенту 
без можливості його використання відповідно 
до розумних очікувань покупця призведе до 
виникнення істотного «юридичного» недоліку 
товару, як наслідок, зумовить можливість ро-
зірвання договору [16, c. 1126]. Поняття саме 

«юридичного» недоліку товару є досить по-
ширеним як у законодавстві країн-членів ЄС, 
так і в європейській правовій доктрині. Такий 
недолік має місце у випадку, коли продавець не 
попередив покупця про права третіх осіб на річ, 
що продається [14].

Прихильники поширення на цифровий 
контент правового режиму речі обґрунтовують 
власні позиції, виходячи з можливості укладен-
ня договорів позички електронних журналів, 
що знаходяться на конкретному сервері, до-
говорів зберігання у хмарному сховищі даних, 
інших правочинів, властивих об’єктам речово-
го права, в тому числі звернення стягнення на 
цифровий контент [16, c. 1125]. 

У зв’язку з прийняттям концепції «широко-
го» поняття речі в українському законодавстві 
з’являється проблема поширення речового пра-
ва на цифровий контент. Так, визнання права 
власності на цифровий контент спричинить 
формування нових типів правовідносин, серед 
яких – відшкодування шкоди шляхом звернен-
ня стягнення на цифровий контент, його витре-
бування з чужого незаконного володіння, про-
блема захисту непорушності права власності 
на цифровий контент, що знаходиться на хмар-
ному сервері, якщо володільцем такого серве-
ру є інша особа, деліктна відповідальність, що 
настає у випадку завдання шкоди цифровому 
контенту.

Висновки

На підставі проведеного аналізу положень 
чинного законодавства України та держав-
членів ЄС, вітчизняної й зарубіжної доктри-
ни доходимо таких висновків. Вітчизняний 
законодавець у Цивільному кодексі України 
не дотримується однозначної правової позиції 
стосовно дефініції речі. Так, аналізуючи визна-
чення речі, наведене в ст. 179 Цивільного кодек-
су України, можна припустити, що вітчизняне 
законодавство містить «вузьке» визначення 
речі в його матеріальному сенсі.

Проте новелізація ст. 190 Цивільного ко-
дексу України значно розширює поняття речі, 
адже законодавець визначає майнові права як 
неспоживчу річ, тим самим додаючи до поняття 
речі також об’єкти, що не мають чітко вираже-
ної матеріальної форми, так звані «безтілесні 
речі», до яких можемо зарахувати й цифровий 
контент.

Поширення правового режиму речі на циф-
ровий контент і застосування стосовно нього 
всіх речових прав, у тому числі звернення стяг-
нення на цифровий контент, його віндикація 
тощо неможливі без використання правової 
фікції.

З метою напрацювання єдиного підходу 
до визначення правової природи цифрового 
контенту доцільним видається запозичення 
досвіду країн-членів ЄС стосовно зарахуван-
ня цифрового контенту до категорії речей із 
можливістю застосування чинних договірних 
конструкцій до правовідносин, об’єктом яких є 
цифровий контент. 
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В статье проанализированы проблемы законодательного регулирования правоотношений, связанных с 
оборотом цифрового контента. Проведено сравнительно-правовое исследование понятия вещи в соответ-
ствии с законодательством Украины и стран Европейского Союза. Обоснована необходимость новелиза-
ции отечественного законодательства путем его дополнения положениями о правовой природе цифрового 
контента.

Ключевые слова: цифровой контент, нематериальные товары, объекты гражданских прав, вещное право, 
вещи. 

The problems of legal framework of relation connected with the digital content are analyzed. A comparative 
research of the concept of things, conducted in accordance with the legislation of Ukraine and members of the Euro-
pean Union was conducted. The necessity of modernization of domestic legislation, by its additions to the provisions, 
which will determine the legal nature of digital content, is substantiated.

Key words: digital content, intangible goods, objects of civil rights, property law, things.
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ПОНЯТТЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ  
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті проаналізовані норми вітчизняного та зарубіжного законодавства, що містять визначен-
ня поняття «ліцензування господарської діяльності», а також наукові роботи, в яких запропоновані ав-
торські трактування цього поняття. Автором запропоновано власне визначення поняття ліцензування 
господарської діяльності та розроблено пропозиції з удосконалення понятійного апарату та термінології 
законодавства України щодо ліцензування господарської діяльності.

Ключові слова: ліцензування господарської діяльності, засіб державного регулювання, вдосконалення за-
конодавства, вид господарської діяльності.  

Постановка проблеми. Розвиток ринкової 
економіки вимагає від держави забезпечення 
балансу приватних інтересів підприємців та 
публічного інтересу суспільства, який полягає 
насамперед у захисті прав та інтересів спожи-
вачів результатів господарської діяльності.  За-
значене змушує державу вдаватися до викорис-
тання регулюючих засобів,  одним із найбільш 
ефективних серед яких є ліцензування госпо-
дарської діяльності. Враховуючи недовгу істо-
рію використання в Україні такого інструмен-
ту, як ліцензування господарської діяльності, 
очевидною є необхідність напрацювання відпо-
відного понятійного апарату для забезпечення 
потреб як законодавчої, так і правозастосовчої 
діяльності. Натепер єдиного розуміння поняття 
та сутності ліцензування господарської діяль-
ності не розроблено, що призводить як до недо-
сконалості чинного законодавства, так і до від-
сутності сталих наукових підходів до питання 
ліцензування господарської діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання щодо визначення поняття ліцензу-
вання господарської діяльності активно дис-
кутується у науковій літературі. До цього 
питання зверталися у своїх роботах такі вче-
ні-правники, як Е. Е. Бекірова [1], А. І. Шпо-
мер [2], І. Д. Пастух [3], С. С. Вітвіцький [4] 
та інші. Проте натепер визначення поняття лі-
цензування господарської діяльності, які міс-
тяться як в актах вітчизняного законодавства, 
так і в науковій літературі, не відповідають 
економічній, політичній і правовій ситуації, 
що склалася в Україні. Зазначене свідчить про 
необхідність подальшого дослідження щодо 
визначення поняття ліцензування господар-
ської діяльності. 

Мета цієї статті – проаналізувати визна-
чення поняття «ліцензування господарської  
діяльності», що містяться у законодавстві  
та науковій літературі, та запропонувати 
авторське визначення, яке б ураховувало 
мету та сутність ліцензування господарської 
діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз ві-
тчизняного законодавства та наукової літера-
тури дозволяє констатувати, що досить часто 
поняття ліцензування господарської діяльнос-
ті підмінюється поняттям ліцензування. Тра-
пляються також випадки, коли йдеться навіть 
не про підміну понять, а про термінологічну 
плутанину, тобто поняття ліцензування госпо-
дарської діяльності позначається терміном «лі-
цензування». Враховуючи, що «ліцензування 
господарської діяльності» та «ліцензування» не 
є тотожними поняттями, а відносяться одне до 
одного як видове поняття до родового, така під-
міна породжує плутанину та може ускладнити 
як застосування законодавства, так і подальше 
теоретичне дослідження питання. Вважаємо, 
що у нормативно-правових актах та  наукових 
дослідженнях необхідно дотримуватися як 
термінологічної, так і понятійної визначеності. 
Втім, нині більшість нормативно-правових ак-
тів України, які регулюють відносини у сфері 
ліцензування господарської діяльності, вико-
ристовують поняття ліцензування. 

Аналіз законодавчих актів як України, так 
і інших країн світу дозволяє умовно розділити 
легальні визначення поняття ліцензування гос-
подарської діяльності на дві групи: визначення, 
які роблять акцент на сутності питання, та ті, 
які зосереджують увагу на змісті ліцензування 
як сукупності процедур.  

Так, уособленням першої групи  є визна-
чення, що міститься в Законі України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» 
[5] (надалі – Закон про ліцензування).  Стат-
тя 1 Закону про ліцензування визначає, що лі-
цензування – це засіб державного регулювання 
провадження видів господарської діяльності, 
що підлягають ліцензуванню, спрямований на 
забезпечення реалізації єдиної державної по-
літики у сфері ліцензування, захист економіч-
них і соціальних інтересів держави, суспільства 
та окремих споживачів. Зазначене визначення 
повністю кореспондує зі статтею 14 Господар-
ського кодексу України (ГКУ), яка закріплює, 
що ліцензування, патентування певних видів 
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господарської діяльності та квотування є засо-
бами державного регулювання у сфері госпо-
дарювання, спрямованими на забезпечення 
єдиної державної політики у цій сфері та захист 
економічних і соціальних інтересів держави, 
суспільства та окремих споживачів [6]. Як вба-
чається зі змісту зазначеної статті, кодекс хоча і 
не закріпив тлумачення поняття ліцензування 
господарської діяльності, але створив переду-
мови до  розуміння його сутності та вказав на-
прям для подальшої розробки визначення. 

Визначення ж поняття ліцензування, яке 
містилося в Законі України «Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності» [7], що 
втратив чинність із прийняттям Закону про лі-
цензування, є яскравим прикладом визначень, 
що належать до другої групи. Стаття 1 цього 
закону визначала ліцензування як видачу, пе-
реоформлення та анулювання ліцензій, видачу 
дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ 
та ліцензійних реєстрів, контроль за додержан-
ням ліцензіатами ліцензійних умов, видачу роз-
поряджень про усунення порушень ліцензійних 
умов, а також розпоряджень про усунення по-
рушень законодавства у сфері ліцензування. 

Варто зауважити, що підхід до визначення 
поняття «ліцензування» як сукупності певних 
процедур є характерним і для законодавства 
деяких інших країн, таких як, наприклад, Рес-
публіка Білорусь [8] та Республіка Молдова[9]. 

Проте тлумачення ліцензування як комп-
лексу процедур чи дій не знайшло підтрим-
ки у вчених-правників, адже воно є неточним 
та поверхневим, із нього неможливо зробити 
висновки про мету та значення ліцензування 
господарської діяльності. 

Використання концептуально різних під-
ходів до одного і того ж об’єкта регулювання, 
як це було в Україні до прийняття Закону 
про ліцензування, на наш погляд, було необ-
ґрунтованим, адже національне законодавство 
має складати єдину систему, яка характери-
зується, зокрема, термінологічною єдністю. 
Проте недоліки визначення, що міститься в 
Законі про ліцензування, вказують на те, що 
законодавство в цій частині досі потребує 
вдосконалення. 

Крім того, викликає занепокоєння, що деякі 
нормативно-правові акти, які також регулюють 
відносини у сфері ліцензування певних видів 
господарської діяльності, досі не приведені у 
відповідність до загального Закону про ліцен-
зування. 

Так, Закони України «Про телекомуніка-
ції» [10] та «Про дозвільну діяльність у сфері 
використання ядерної енергії» [11] розгляда-
ють ліцензування як перелік певних процедур.

Закон України «Про вищу освіту» містить 
визначення, яке докорінно відрізняється від 
усіх вищезазначених, та розглядає ліцензування 
не як перелік процедур, пов’язаних із виданням 
ліцензій, та не як засіб державного регулювання 
господарської діяльності, а як процедуру визна-
ння спроможності юридичної особи провадити 
освітню діяльність за певною спеціальністю на 
певному рівні вищої освіти відповідно до стан-
дартів освітньої діяльності [12].  

Фактично Закон України «Про вищу осві-
ту» розглядає ліцензування як елемент легіти-
мації суб’єкта господарювання, що є умовою 
набуття ним цивільної правоздатності. Ця 
норма кореспондує із Цивільним кодексом 
України [13], стаття 91 якого регулює питан-
ня цивільної правоздатності юридичної особи. 
Відповідно до частини третьої  статті  91 юри-
дична особа може здійснювати окремі види 
діяльності, перелік яких встановлюється 
законом, після одержання нею спеціального 
дозволу (ліцензії). 

Хоча підхід, застосований у Законі Укра-
їни «Про вищу освіту», має своїх прихильни-
ків у наукових колах та базується на нормах 
цивільного законодавства, які закладають під-
ґрунтя для розуміння правосуб’єктності юри-
дичних осіб, його не можна вважати прийнят-
ним. У визначенні, наданому у зазначеному 
законодавчому акті, відсутнє розуміння сутнос-
ті та мети ліцензування господарської діяль-
ності, адже ціллю ліцензування є не визнання 
права суб’єкта господарювання здійснювати 
певний вид діяльності, а регулювання відносин 
у сфері цієї діяльності. 

Не можна оминути увагою також хоч і поо-
динокі, але досі наявні випадки, коли підзакон-
ні нормативно-правові акти надають визначен-
ня ліцензування, які відрізняються від тих, що 
містяться у нормативно-правових актах вищої 
юридичної сили, зокрема Законі про ліцензу-
вання. Наприклад, Ліцензійні  умови  прова-
дження  діяльності  із залучення  коштів  уста-
новників управління майном для фінансування 
об’єктів  будівництва та/або  здійснення  опера-
цій  з нерухомістю досі розглядає ліцензування 
як перелік певних процедур [14]. 

Варто зазначити, що розглянуті нами 
визначення ліцензування, які містяться у нор-
мативно-правових актах, що регулюють відно-
сини у сфері ліцензування конкретних видів 
господарської діяльності, не тільки суттєво від-
різняються від визначення, наданого Законом 
про ліцензування, але й мають особливість, яка 
може викликати певні проблеми під час дослі-
дження ліцензування господарської діяльнос-
ті. Ці нормативно-правові акти закріплюють 
визначення поняття «ліцензування», але фак-
тично йдеться не про ліцензування взагалі та 
навіть не про ліцензування господарської ді-
яльності, а про ліцензування конкретного виду 
господарської діяльності. Так, Закон  України 
«Про вищу освіту» надає визначення поняття 
«ліцензування освітньої діяльності закладів 
вищої освіти», Закон України «Про дозвіль-
ну діяльність у сфері використання ядерної 
енергії» закріплює визначення «ліцензування 
діяльності у сфері використання ядерної енер-
гії» тощо. Використання такої, можна сказати, 
спрощеної термінології є загальнопоширеною 
практикою у спеціальних нормативно-пра-
вових актах, яка не викликає проблем у разі 
вивчення безпосередньо цих актів. Але у разі 
комплексного дослідження правових норм, що 
регулюють відносини у сфері ліцензування 
господарської діяльності, коли є необхідність 
використання понять без прив’язування до 
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конкретного акта, відсутність термінологічної 
єдності може мати негативні наслідки. 

Вважаємо, що різні підходи, інколи навіть 
протиріччя, щодо визначення поняття у низ-
ці нормативно-правових актів ускладнюють 
застосування законодавства. Тому доцільним 
є закріпити визначення поняття «ліцензуван-
ня господарської діяльності» у Господарському 
кодексі України та законодавчому акті, який 
встановлює загальний порядок ліцензування. 
У свою чергу, нормативно-правові акти, які 
визначають спеціальні правила, умови, поря-
док тощо ліцензування у певних галузях, пови-
нні містити тлумачення понять, які стосуються 
саме цієї конкретної галузі, також допустиме 
дублювання визначень загальних понять, але 
такі акти не повинні давати термінологію, аль-
тернативну закріпленій Законом про ліцензу-
вання. 

Необхідно зауважити, що незважаючи на 
наявність низки легальних визначень ліцен-
зування господарської діяльності, питання 
продовжує дискутуватися у науковій спільно-
ті. Причому комплексний характер ліцензій-
них правовідносин зумовлює наявність серед 
науковців різних підходів до визначення понят-
тя ліцензування господарської діяльності. 

Так, на думку Е. Е. Бекірової, ліцензування 
певних видів господарської діяльності слід роз-
глядати у декількох аспектах: як елемент легі-
тимації суб’єктів господарської діяльності; як 
умову здійснення певних видів господарської 
діяльності; як підставу виникнення права здій-
снювати види господарської діяльності, що під-
лягають ліцензуванню; як елемент механізму 
реалізації конституційного права на підприєм-
ницьку діяльність; як засіб державного регулю-
вання господарської діяльності [1, с. 7].

Фактично Е. Е. Бекірова об’єднала деякі з 
найбільш поширених підходів до тлумачення 
поняття ліцензування господарської діяльнос-
ті. З іншого боку, здається не зовсім обґрунто-
ваним розділяти  такі аспекти, як «умова здій-
снення певних видів господарської діяльності» 
та «підстава виникнення права здійснювати 
види господарської діяльності», адже вони є тіс-
но пов’язаними. Так, наявність права здійсню-
вати види господарської діяльності і є головною 
умовою законного здійснення цієї діяльності. 

Пов’язує легітимацію суб’єктів господар-
ської діяльності із ліцензуванням і Жанна  
Іонова, яка вказує, що ліцензування є формою 
легітимації підприємництва, тобто державного 
підтвердження законності входження суб’єктів 
у господарський обіг [15, с. 46]. 

Аналізуючи такий підхід до розуміння лі-
цензування господарської діяльності, варто 
зазначити, що більш обґрунтованою є позиція 
Е. Е. Бекірової, яка на відміну від Ж. Іонової 
говорить про ліцензування певних видів ді-
яльності як про один із елементів, а не форму 
легітимації  підприємництва.  Очевидно, що 
не може бути легітимізовано господарюючий 
суб’єкт або у формі ліцензування, або у формі 
державної реєстрації юридичної особи чи фі-
зичної особи-підприємця. Ліцензування госпо-
дарської діяльності не може бути паралельним 

процесом або процесом на заміну державної ре-
єстрації, адже лише зареєстровані у встановле-
ному порядку суб’єкти господарювання можуть 
претендувати на отримання ліцензії. 

Погоджуючись із тим, що в деяких випадках 
отримання ліцензії на здійснення певного виду 
діяльності є обов’язковою умовою законності 
входження суб’єкта господарювання на ринок, 
необхідно зазначити, що тлумачення ліцензу-
вання господарської діяльності як елемента 
легітимації не відображає повною мірою мети 
ліцензування господарської діяльності та його 
суті, а скоріше вказує на один із наслідків ліцен-
зування. 

Досить поширеним є визначення ліцензу-
вання господарської діяльності як правового 
режиму. Так, у дисертаційному дослідженні 
І. Д. Пастуха ліцензування розглядається як 
правовий режим щодо окремих встановлених 
законодавством видів господарської діяльнос-
ті, який передбачає державне підтвердження 
та визначення меж права на їх здійснення, 
контроль за такою діяльністю та можливість 
припинення останньої за особливими під-
ставами з боку повноважних органів держави  
[3, с. 7]. 

Інші науковці розглядають  ліцензування 
господарської діяльності як правовий інститут. 
Наприклад, Л. В. Шестак стверджує, що ліцен-
зування є комплексним правовим інститутом, 
оскільки поєднує в собі норми адміністративно-
го та цивільного права [16, с. 8].  Т. В. Васильєва 
вказує, що ліцензування – це сукупність право-
вих норм, що регулюють такі групи відносин: 
відносини, що виникають із приводу створення 
системи органів, які мають право видавати лі-
цензії на провадження окремих видів господар-
ської діяльності; відносини щодо організації ді-
яльності органів, які здійснюють ліцензування 
(нормативно-правового, методичного, інфор-
маційного, матеріально-технічного забезпечен-
ня); відносини, що виникають між органами 
виконавчої влади й особою, яка бажає одержа-
ти, одержала чи втратила ліцензію на проведен-
ня того чи іншого виду господарської діяльнос-
ті, що потребує ліцензування [17, с. 113].  

Не можна не погодитися із тим, що норми, 
які регулюють відносини у сфері ліцензування 
господарської діяльності, формують єдиний 
правовий інститут. Водночас вважаємо, що це, 
скоріше, є характерною рисою, особливістю лі-
цензування господарської діяльності. 

Низка науковців, таких як С. С. Вітвіцький 
[4, с. 192], А. О. Шевархін [18, с. 10], А. Шпомер 
[2, с. 34-35], визначають ліцензування як діяль-
ність державних органів.

Такий підхід видається не зовсім вдалим, 
адже є надто вузьким трактуванням ліцензуван-
ня господарської діяльності, яке не відображає 
його сутності та значення. Крім того, необхід-
но зазначити, що ліцензування господарської 
діяльності передбачає певні дії не лише з боку 
державних органів, але й з боку суб’єктів гос-
подарювання. Навіть початок ліцензійних пра-
вовідносин має бути ініційований юридичною 
особою чи фізичною особою-підприємцем, що 
бажає провадити певний вид діяльності. Отже, 
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тлумачення ліцензування господарської діяль-
ності як діяльності органів державної влади 
відображає лише один зі змістових елементів 
цього поняття,  а, виходячи із сутності ліцензу-
вання, слід вести мову все ж таки про засіб дер-
жавного регулювання. 

Дослідження наявних дефініцій ліцензу-
вання господарської діяльності, їх переваг та 
недоліків демонструє, що кожне з них дає уяв-
лення лише про якийсь один бік ліцензування 
господарської діяльності, яке є більш складним 
та багатогранним поняттям. Розвинутий по-
нятійний апарат є основним складником юри-
дичної техніки, тож напрацювання єдиного 
визначення поняття ліцензування господар-
ської діяльності та досягнення термінологіч-
ної визначеності у нормативно-правових актах 
щодо ліцензування господарської діяльності 
є не лише передумовою коректності наукових 
досліджень та дискусій, але і запорукою ефек-
тивності законодавства.

Висновки

Проведений аналіз законодавчої та науково-
теоретичної бази щодо поняття ліцензування 
господарської діяльності дозволяє зробити такі 
висновки.

По-перше, чинне законодавство України по-
требує суттєвих змін в частині визначення по-
няття «ліцензування господарської діяльності». 

По-друге, проведений аналіз дозволяє авто-
ру запропонувати таке визначення ліцензуван-
ня господарської діяльності, яке пропонується 
закріпити у Господарському кодексі України 
та Законі України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності»:  ліцензування гос-
подарської діяльності – це засіб державного 
регулювання господарської діяльності, вира-
жений у комплексі дій уповноважених органів 
державної влади щодо офіційного визнання 
відповідності суб’єкта господарювання умовам 
та характеристикам, необхідним для здійснен-
ня певного виду господарської діяльності та 
подальшого контролю за дотриманням ліцен-
зійних умов. 

По-третє, вдосконалення потребують нор-
мативно-правові акти, які регулюють відно-
сини щодо ліцензування окремих видів госпо-
дарської діяльності, зокрема Закони України  
«Про вищу освіту», «Про телекомунікації» 
тощо. Доцільним є закріплення у них визна-
чення поняття ліцензування конкретного виду 
діяльності (наприклад, «ліцензування освітньої 
діяльності закладів вищої освіти», «ліцензу-
вання діяльності у сфері використання ядерної 
енергії») замість поняття «ліцензування». 
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В статье проанализированы нормы отечественного и зарубежного законодательства, содержащие 
определения понятия «лицензирование хозяйственной деятельности», а также научные работы, в кото-
рых предложены авторские трактовки понятия. Автором предложено собственное определение понятия 
лицензирования хозяйственной деятельности и разработаны предложения по совершенствованию по-
нятийного аппарата и терминологии законодательства Украины относительно лицензирования хозяй-
ственной деятельности.

Ключевые слова: лицензирование хозяйственной деятельности, средство государственного регулирования, 
совершенствование законодательства, вид хозяйственной деятельности.

The article analyzes the norms of domestic and foreign legislation, which contain the definition of the concept 
of "licensing of economic activity", as well as scientific works, in which the author’s interpretations are proposed. 
The author proposes her own definition of the concept of licensing of economic activity and elaborates proposals 
for improving the conceptual apparatus and terminology of the Ukrainian legislation regarding the licensing of 
economic activities.

Key words: licensing of economic activity, means of state regulation, improvement of legislation, kind of economic 
activity.
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Постановка проблеми. В умовах реалізації 
концепції всеохопної цифрової трансформації 
(«digital transformation») в економіці дедалі 
частіше фахівці з різних наукових і практичних 
кіл апелюють до понять «віртуальна економіка» 
та «віртуалізація економічних процесів» як до 
ключових у контексті розбудови новітньої сис-
теми світового господарювання. Разом із тим 
наявні сьогодні дослідження зазначених фено-
менів сприймаються часом як такі, що супер-
ечать одне одному. Однак насправді ж, і це стає 
зрозумілим за більш поглибленого вивчення 
окресленої сфери, такі погляди часто не лише 
не виключають, а й взаємодоповнюють один од-
ного, будучи об’єднаними в рамках досліджен-
ня єдиного процесу сучасної трансформації 
економічних відносин. Причина таких на пер-
ший погляд суттєвих «розбіжностей» криється, 
на наше глибоке переконання, у варіативності 
змісту стрижневої для опанування сутності 
досліджуваних явищ ознаки віртуальності, від-
сутності єдиного її розуміння для цілей аналізу 
відповідних економічних процесів і, як наслі-
док, неоднаковому баченні природи й загалом 
кола тих складників, що в єдності утворюють 
феномен віртуальної економіки.

З-поміж наявних сьогодні наукових дослі-
джень в окресленій сфері варто насамперед 
відзначити праці Д.Б. Бабаєва, Д.А. Горового 
та К.О. Горової, К.В. Єфремової, Х.О. Лутцевої 
й Т.Г. Осадчої, А.В. Маслової, І.А. Матвєєва, 
Ю.О. Михайлової, В.Ф. Паульмана. Серед до-
робку іноземних фахівців на особливу увагу 
заслуговують погляди С. Бреннена та Д. Край-
са, Ж.-П. де Клерка, Т. Оноре.

Мета статті полягає у визначенні сутності 
процесу віртуалізації господарської діяль-
ності й дослідженні загальних засад пра-
вового регулювання подібних процесів за 
законодавством України.

Виклад основного матеріалу. Х.О. Лутцева 
та Т.Г. Осадча визначають віртуалізацію еконо-
міки як досить тривалий процес, можливо, цілу 

історичну епоху в рамках переходу від індустрі-
ального до віртуального, а далі до постіндустрі-
ального суспільства й водночас від економічної 
до постекономічної цивілізації. Власне вірту-
альна економіка, на їхню думку, – це якісно 
новий стан сучасної економіки, за якого інфор-
маційні технології є матеріальним двигуном 
усіх процесів, що відбуваються в ній [1; с. 127].

Дещо інших поглядів додержується 
А.В. Маслова, яка в роботах, присвячених про-
блемам віртуалізації економічних відносин, 
стверджує, що віртуальна економіка – це елек-
тронна економіка, що функціонує на базі інфор-
маційно-комунікаційних технологій [2, с. 27]. 
Електронна ж економіка, на думку І.А. Матвєє-
ва, – це форма ведення господарської діяльності 
інформаційного суспільства, яка характеризує 
сукупність відносин, що складаються в системі 
цифрового виробництва товарів і послуг, їх роз-
поділу, обміну та споживання [3].

На наше переконання, погляди А.В. Мас-
лової та І.А. Матвєєва потребують критичного 
перегляду з огляду на таке. Стрімке поширення 
ідей зазначеної вище концепції цифрової транс-
формації («digital transformation») призвело до 
появи низки тотожних на перший погляд тер-
мінів, як-от: «діджитизація» («digitization»), 
«діджиталізація» («digitalization») і «віртуалі-
зація». Незважаючи на уявну схожість, ретель-
ний аналіз висловлених із цього приводу думок 
фахівців [4; 5; 6] дає змогу дійти висновку про 
існування чітких сутнісних відмінностей між 
ними. У контексті здійснення господарської 
діяльності можна запропонувати такі визна-
чення аналізованих понять. Діджитизація – це 
процес приведення вихідних для провадження 
господарської діяльності елементів до циф-
рової форми. Діджиталізація – це заснований 
на можливостях сучасної ІТ-індустрії процес 
застосування суб’єктами господарювання ін-
формаційно-комунікаційних технологій для 
досягнення мети господарської діяльності, 
спрямований на зміну чинних господарських 
відносин шляхом їх діджитизації; сукупність 
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актів реалізації діджитизованих об’єктів для 
досягнення цілей господарської діяльності, що 
розглядаються в їх єдності й пов’язані з форму-
ванням нової форми господарських відносин – 
цифрової.

Віртуалізація – це спрямований на утвер-
дження функціонування віртуальної економіки 
процес розбудови якісно нової системи гос-
подарських відносин, що об’єднує за ознакою 
віртуальності коло відповідних специфічних 
суб’єктів, об’єктів тощо і виходить зі сприйнят-
тя інформаційно-комунікаційного середовища 
як альтернативного традиційному для цілей 
провадження господарської діяльності.

Отже, єдність і відмінність висвітлених по-
нять криється в спільному технологічному ас-
пекті їх реалізації. При цьому єдність полягає 
у визнанні принципової важливості інформа-
ційно-комунікаційних технологій як основи 
означуваних процесів. Відмінність же виявля-
ється в зміщенні акцентів із допоміжної функ-
ції інформаційно-комунікаційних технологій у 
господарському обороті в бік сприйняття їх у 
контексті розбудови нового світового господар-
ського порядку, його віртуалізації як рушійної 
сили подібних трансформацій. У контексті ж 
практичної реалізації господарської діяльності 
процеси, на позначення яких використовують 
сьогодні зазначенні вище поняття, на нашу дум-
ку, можуть бути об’єднані в рамках новітнього 
економіко-правового феномена – електронної 
форми господарського обороту.

Отже, як убачається з викладеного вище, 
запропоноване А.В. Масловою визначення не 
розкриває сутності віртуальної економіки й 
може бути використане радше як спільне для 
позначення діджиталізованої економіки та еко-
номіки віртуальної, розглядуваних у їх єдності. 
Указівка ж на цифровий характер виробництва 
товарів і послуг, їх розподілу, обміну та спожи-
вання, зазначена І.А. Матвєєвим в авторській 
дефініції електронної економіки, значно звужує 
обсяг визначуваного явища, оскільки охоплює 
лише віртуальну економіку й залишає поза ува-
гою економіку діджиталізовану, для складни-
ків якої цифрова форма відіграє не сутнісну, а 
швидше допоміжну роль.

Більш зрозумілим це стає, на нашу думку, 
якщо вдатися до поглибленого аналізу ознаки 
віртуальності в контексті перетворення еконо-
мічних процесів і становлення інноваційного 
способу ведення господарської діяльності. Так, 
звернувшись до напрацювань Д.А. Горового та 
К.О. Горової, в яких окрему увагу науковці зо-
середили саме на дослідженні значення терміна 
«віртуальний» в економіці [7, с. 8–10], можна 
дійти висновку, що найбільш удалим для цілей 
дослідження є визначення, за яким віртуальний 
розглядається як «той, що не має фізичного 
втілення, або той, що відрізняється від реаль-
ності» [8]. У зв’язку з певним протиставленням 
тут віртуального реальному варто погодитись 
із А.В. Масловою, яка стверджує, що «... поділ 
світового господарства на реальний і вірту-
альний складники є умовним, бо й віртуальна 
економіка поряд із реальною не лише існує, а 
і є невід’ємною частиною повсякденної госпо-

дарської діяльності... Віртуальна економіка й 
справді складається спочатку як «друга еконо-
міка», що відтворює у віддзеркалених формах 
процеси та відносини, які мають місце в реаль-
ному секторі. Однак потім вона перетворюється 
з «другої» в «першу»...» [2, с. 26].

З викладеного вище визначення вбачається, 
що той чи інший елемент господарських відно-
син має бути визнаний віртуальним за умови 
його відповідності хоча б одній із ознак: якщо 
він «не має фізичного втілення» або ж «відріз-
няється від реальності». Як може видатися на 
перший погляд, для цілей правового регулю-
вання господарських відносин подібні ознаки 
могли б бути трансформовані в єдину ознаку 
нематеріальності. Зазначимо, що «нематеріаль-
ність» у господарській діяльності не є чимось 
новим для законодавця. Так, відповідно до при-
писів ч. 1 ст. 139 Господарського кодексу Укра-
їни від 16 січня 2003 року № 436-IV (далі –  
ГК України), майном у ГК України визнається 
сукупність речей та інших цінностей (включа-
ючи нематеріальні активи), які мають вартісне 
визначення, виробляються чи використову-
ються в діяльності суб’єктів господарювання та 
відображаються в їх балансі або враховуються 
в інших передбачених законом формах обліку 
майна цих суб’єктів [9]. Тобто, якщо йдеться 
про будь-який актив, що відповідає викладе-
ним у ч. 1 ст. 139 ГК України ознакам, не має 
фізичного вираження та відрізняється онтоло-
гічно від буття матеріального, необхідно вести 
мову про нематеріальні активи як складник 
майна у сфері господарювання. Прикладом тут 
може слугувати використання в господарській 
діяльності комп’ютерного програмного забезпе-
чення, патентів, авторських прав, ліцензій, квот, 
франшиз тощо.

Загалом же аналіз чинного законодавства 
України, насамперед положень Цивільного ко-
дексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV 
[10] і Податкового кодексу України від 2 грудня 
2010 року № 2755-VІ [11], дає змогу виокреми-
ти такі групи та види нематеріальних активів у 
складі майна суб’єктів господарювання: 1) май-
нові права: а) права користування природними 
ресурсами (право користування надрами, право 
користування іншими природними ресурсами, 
право користування геологічною й іншою ін-
формацією про природне середовище тощо); 
б) права користування майном (право користу-
вання земельною ділянкою, право користуван-
ня будівлею, право на оренду приміщень тощо); 
2) права інтелектуальної власності: а) права на 
комерційні позначення (права на торгові марки, 
права на комерційні (фірмові) найменування 
тощо); б) права на об’єкти промислової влас-
ності (права на винаходи, права на корисні мо-
делі, права на промислові зразки, права на сорти 
рослин, права на породи тварин, права на ком-
понування інтегральних мікросхем, права на 
комерційні таємниці тощо); в) авторське право 
та суміжні з ним права (права на літературні, 
художні й інші твори, права на комп’ютерні 
програми, права на програми для електронно-
обчислювальних машин, права на компіляції 
даних (баз даних), права на виконання, права на 
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фонограми, права на відеограми, права на про-
граму (передачу) організації мовлення тощо); 
3) інші права (права на здійснення діяльності, 
права на використання економічних та інших 
привілеїв тощо).

Іншим прикладом, що ілюструє існування 
нематеріального в господарюванні, можна вва-
жати викладений у ст. 261 ГК України критерій 
поділу виробництва на сфери й галузі. Згідно 
з ч. 1 зазначеної статті, до сфери матеріального 
виробництва належать галузі, які визначаються 
видами діяльності, що створюють, відновлюють 
або знаходять матеріальні блага (продукцію, 
енергію, природні ресурси), а також продовжу-
ють виробництво у сфері обігу (реалізації) 
шляхом переміщення, зберігання, сортування, 
пакування продукції чи інших видів діяльності. 
Відповідно до приписів ч. 2 ст. 261 ГК України, 
всі інші види діяльності в сукупності становлять 
сферу нематеріального виробництва (невироб-
ничу сферу) [9]. Ідеться тут насамперед про 
невиробничі види побутового обслуговування 
населення, житлово-комунальне господарство, 
діяльність у галузі охорони здоров’я, фізичної 
культури та соціального забезпечення, освіти, 
культури й мистецтва, науки та наукового об-
слуговування, фінансів, кредиту, страхування й 
пенсійного забезпечення, управління тощо.

Однак чи можна говорити про віртуальність 
зазначених вище різновидів активів і видів ді-
яльності? Вочевидь, ні. А із цього можна зроби-
ти висновок, що вказівка на той чи інший вияв 
віртуальності в процесі провадження господар-
ської діяльності не тотожна ознаці нематері-
альності. На нашу думку, ознака віртуальності 
в господарюванні є окремим виявом немате-
ріальності, що не лише передбачає відсутність 
матеріального втілення тих об’єктів, явищ, 
процесів тощо, щодо яких вона вживається, а  
й указує також на специфічність форми і спосо-
бу існування означуваних понять. Особливість 
останніх полягає в тому, що всі вони існують 
виключно в цифровій формі та обертаються 
виключно в межах віртуального господарського 
середовища. При цьому, на відміну від діджити-
зованих, подібні об’єкти від початку є цифрови-
ми за своєю природою, що вже навіть техноло-
гічно виключає можливість їх господарського 
обігу поза зазначеним середовищем.

Процес віртуалізації господарських від-
носин безпосередньо пов’язаний із виникнен-
ням і введенням у господарський оборот ново-
го класу віртуальних цінностей. Закінчуючи 
дослідження ціннісної сутності об’єктів віртуа-
лізації за аксіологією, в роботах ми сприймає-
мо цей факт як звершений і такий, що суттєво 
впливає на систему сучасного світового госпо-
дарювання. Разом із тим ми наголошуємо на 
необхідності запровадження ефективного ме-
ханізму правового регулювання спровокованих 
подібними процесами трансформацій у системі 
господарських відносин. Як свідчить історія, а 
саме розгортання «кризи доткомів» 2000-х ро-
ків, ігнорування таких змін, зокрема, і з боку 
законодавця призводить до негативних наслід-
ків не лише на рівні національної економіки,  
а й на рівні світової економіки загалом.

Законодавче регулювання новітніх форм 
господарсько-правових відносин має виходи-
ти, на нашу думку, з формування принципово 
нового підходу до їх правового забезпечення. 
Традиційні господарсько-правові інститути 
вже не здатні забезпечити повною мірою на-
лежний правовий супровід новим відносинам 
у сфері господарювання, що формуються сьо-
годні в умовах суттєвого впливу на окреслену 
сферу досягнень галузі інформаційно-кому-
нікаційних технологій. Як слушно зауважує 
М.Л. Калужський, досліджуючи причини 
згаданої вище «кризи доткомів», економічні 
суб’єкти, не усвідомлюючи того, що вони мають 
справу з віртуальними цінностями, намагали-
ся застосувати до пануючих у новій економіці 
нових відносин стандарти економічної поведін-
ки, властиві старій, названій науковцем «ма-
теріальною», економіці. Тобто головною при-
чиною кризи, на переконання науковця, стала 
спроба перенести старі інститути в нові еконо-
мічні умови [12, с. 27].

Сучасний стан господарсько-правового 
регулювання досліджуваної сфери в Україні 
може бути відзначений як такий, що перебуває 
на стадії становлення загальних уявлень про 
механізми правового забезпечення відповідних 
трансформаційних процесів і характеризуєть-
ся, на жаль, уповільненими темпами реального 
законодавчого супроводу пов’язаних із ними 
змін у сфері господарювання. З іншого ж боку, 
формулювання в цьому випадку загального 
вектора розвитку та правового регулювання 
на рівні загальнодержавних програмних доку-
ментів, як-от: Концепція, Стратегія розвитку, 
Основні засади тощо – видається нам цілком 
вдалим і слушним, оскільки дає можливість, на 
відміну від окремого предметного нормативно-
правового акта, нормативно впорядкувати всю 
сукупність господарських відносин, об’єднаних 
у рамках єдиного процесу цифрової трансфор-
мації економіки, з огляду на їх системність.

Так, усвідомлення законодавцем провідної 
ролі інформаційно-комунікаційних технологій 
у контексті забезпечення державного розвитку 
стає зрозумілим із тексту схваленої Розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України (далі – 
КМ України) від 15 травня 2003 року № 386-р 
Стратегії розвитку інформаційного суспільства 
в Україні (далі – Стратегія), відповідно до якої 
результати застосування міжнародного досвіду 
свідчать, що цифрові технології стали рушій-
ною силою соціально-економічного розвитку, 
відновлення економіки багатьох держав світу й 
визначають основу сталого розвитку в майбут-
ньому.

Про певну відірваність держави від упрова-
дження зазначених технологій у сферу господа-
рювання свідчить той факт, що запровадження 
нових сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій і рішень щодо створення інформа-
ційних ресурсів і запровадження електронних 
технологій для підвищення конкурентоспро-
можності здійснюються сьогодні переважно са-
мими суб’єктами господарювання.

У контексті здійснюваного дослідження 
варто звернути увагу на визнання законодав-
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цем необхідності вдосконалення норматив-
но-правової бази з питань забезпечення роз-
витку інформаційної сфери і прискорення її 
адаптації до європейських правових норм і 
стандартів, підвищення рівня інформаційної 
представленості України в Інтернет-просторі й 
присутності в ньому українських інформацій-
них ресурсів, підвищення на державному рівні 
значущості українського сегмента Інтернету як 
одного з найважливіших інструментів розви-
тку інформаційного суспільства та конкуренто-
спроможності держави. Подібні зміни повинні 
відбуватися в умовах забезпечення коорди-
нуючої ролі держави в реалізації національ-
ної інформаційної політики із застосуванням 
принципів державно-приватного партнерства; 
організації наукових досліджень, створення й 
розвитку трудового потенціалу; концентрації 
ресурсів держави на пріоритетних завданнях 
розвитку інформаційного суспільства; розви-
тку національної інформаційно-комунікацій-
ної інфраструктури та її інтеграції до світової 
інфраструктури; удосконалення законодавства 
з питань регулювання суспільних відносин 
в інформаційній сфері; підтримки вітчизня-
них суб’єктів індустрії програмної продукції; 
сприяння розвитку міжнародного співробітни-
цтва; постійного вдосконалення бізнес-клімату 
й розвитку конкуренції; становлення націо-
нальної інформаційної індустрії; впровадження 
новітніх технологій у систему виробництва та 
споживання.

З огляду на викладене, з-поміж основних 
стратегічних цілей розвитку інформаційно-
го суспільства в Україні окремо вирізняють-
ся такі: прискорення процесу розроблення й 
упровадження сучасних інформаційно-ко-
мунікаційних технологій у бізнес, розвиток 
електронної економіки, розвиток національної 
інформаційної інфраструктури та її інтегра-
ція до світової інфраструктури. Надалі ці цілі 
трансформуються в низку завдань, зокрема в 
необхідність досягнення повномасштабного 
входження України до глобального інформа-
ційного простору; прискореного розвитку ін-
формаційного сектору економіки, що активно 
взаємодіє з іншими секторами економіки з ме-
тою підвищення темпів економічного зростан-
ня; гармонізації національного законодавства з 
європейським.

У сфері електронної економіки передба-
чається стимулювання розвитку електронної 
економічної діяльності або видів економічної 
діяльності за допомогою інформаційно-кому-
нікаційних технологій, створення умов для, 
зокрема, розвитку конкурентоспроможних 
високотехнологічних галузей; розвитку елек-
тронного ринку як системи економічних від-
носин у віртуальному просторі, що складаються 
в процесі торгівлі послугами або товарами за 
допомогою інформаційно-комунікаційних тех-
нологій.

Одним із основних завдань формування 
електронної економіки є розвиток електронно-
го бізнесу. Зазначене завдання розв’язується, 
на думку законодавця, шляхом розвитку й 
застосування підприємствами технологій та ін-

струментів електронної торгівлі; використання 
електронного цифрового підпису й забезпечен-
ня інформаційної безпеки; впровадження систе-
ми дистанційного обслуговування в банківській 
системі; забезпечення подальшої інтеграції на-
ціональної платіжної системи з міжнародними 
платіжними системами. Створення електронної 
економіки сприятиме конкурентоспроможності 
національної економіки, розвитку виробництва 
товарів і послуг із високою доданою вартістю.

Основу ж формування електронної еконо-
міки законодавець убачає в надійній і безпечній 
взаємодії всіх суб’єктів у процесі провадження 
комерційної діяльності [13].

Як убачається з тексту документа, механізм 
реалізації Стратегії викладено в перспективі до 
2020 року. Разом із тим сьогодні реформування 
суспільного життя в Україні в контексті розбу-
дови інформаційного суспільства здійснюється 
з огляду на існування також й інших строкових 
програмних документів загальнодержавного 
значення. До таких, зокрема, належать затвер-
джені Законом України від 9 січня 2007 року 
№ 537-V Основні засади розвитку інформацій-
ного суспільства в Україні на 2007–2015 роки 
(далі – Основні засади) [14], що хоча й були 
розраховані на зазначений у назві період, але 
залишаються чинними й сьогодні. Показовим є 
той факт, що з тексту Стратегії, на відміну від 
Основних засад, вилучено державну підтрим-
ку нових «електронних» секторів економіки 
(торгівлі, надання фінансових і банківських 
послуг тощо) як одну з основних стратегічних 
цілей розвитку інформаційного суспільства в 
Україні. Іншим недоліком Стратегії, порівня-
но з Основними засадами, є відсутність у ній 
положень щодо надання державної підтримки 
і стимулювання впровадження інформацій-
но-комунікаційних технологій у бізнес, вироб-
ництво, ринок цінних паперів, біржі (товарні, 
сільськогосподарські та інші) тощо; спрямуван-
ня зусиль органів державної влади на форму-
вання сприятливих умов для впровадження та 
використання інформаційно-комунікаційних 
технологій, визначення їх у програмах розвитку 
України; включення основних питань із розви-
тку інформаційного суспільства в Україні до 
програм діяльності КМ України, державних 
програм економічного й соціального розви-
тку України. Відсутність зазначених положень 
у тексті Стратегії сприймається нами як нега-
тивна тенденція, що істотно знижує коефіцієнт 
корисності від потенційної реалізації програм-
них документів у досліджуваній сфері, зокрема 
й у частині правового її забезпечення.

Так, звернувшись до Постанови Верховної 
Ради України «Про Програму діяльності Кабі-
нету Міністрів України» від 14 квітня 2016 року 
№ 1099-VIII, якою схвалено попередньо затвер-
джену Постановою КМ України від 14 квітня 
2016 року № 294 Програму діяльності Кабіне-
ту Міністрів України (далі – Програма) [15], 
можна дійти висновку, що не лише утверджен-
ня функціонування віртуальної економіки, а 
й узагалі забезпечення розвитку електронної 
економіки не визнаються чинним урядом як 
стратегічне завдання. Разом із тим, відповід-
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но до Постанови КМ України «Деякі питання 
визначення середньострокових пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності загально-
державного рівня на 2017–2021 роки» від 
28 грудня 2016 року № 1056, розвиток інфор-
маційно-телекомунікаційної інфраструктури, 
впровадження новітніх інформаційних техно-
логій, систем електронного бізнесу, а так само 
розвиток і впровадження систем Інтернету ре-
чей визначені в Україні як пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності загальнодержавного 
рівня [16].

На рівні чинного правового регулювання 
відносин у сфері електронної економіки нині 
йдеться переважно про правове забезпечення 
окремого її вияву – електронної комерції. При 
цьому нормотворці не приділяють, на жаль, 
належної уваги іншим важливим аспектам, як-
от, наприклад, віртуалізації відносин у сфері 
господарювання. Однак подібна ситуація, як 
не дивно, цілком відповідає розглянутій вище 
Стратегії, приписи якої визначають, що натепер 
необхідно насамперед розробити нормативно-
правову базу у сфері електронної комерції та її 
гармонізації з міжнародними стандартами [13]. 
З-поміж наявних тут здобутків варто передусім 
назвати Закон України «Про електронну ко-
мерцію» від 3 вересня 2015 року № 675-VIII 
[17] і Закон України «Про електронний цифро-
вий підпис» від 22 травня 2003 року № 852-IV 
[18]. Поряд із правовим регулюванням на рівні 
окремих законів сьогодні значного поширення 
в контексті правового забезпечення окресленої 
сфери набувають також і підзаконні норматив-
но-правові акти, як-от, наприклад, Постано-
ва КМ України «Про затвердження Порядку 
подання документів в електронному вигляді до 
органу ліцензування та видачі ним документів 
в електронному вигляді за допомогою теле-
комунікаційних засобів зв’язку» від 23 серпня 
2016 року № 561 [19]. Вагомим є також внесок 
у розбудову правової основи функціонуван-
ня нової економіки тих правових механізмів, 
що виникають унаслідок унесення змін до вже 
чинних нормативно-правових актів, які так чи 
інакше пов’язані з досліджуваним нами фено-
меном. Прикладом останніх можуть слугува-
ти зміни, внесені до законодавства Законом 
України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо покращення інвестицій-
ного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 року  
№ 1797-VIII [20], у частині забезпечення мож-
ливості сплати суб’єктами господарювання 
податків в електронній формі з використанням 
електронного кабінету.

Висновки

Виходячи з проведеного в роботі досліджен-
ня, можна дійти таких висновків. Віртуалізація 
господарських відносин – це спрямований на 
утвердження функціонування віртуальної еко-
номіки процес розбудови якісно нової системи 
господарських відносин, що об’єднує за озна-
кою віртуальності коло відповідних специфіч-
них суб’єктів, об’єктів господарської діяльності 
тощо й виходить зі сприйняття інформаційно-

комунікаційного середовища як альтернатив-
ного традиційному для цілей провадження гос-
подарської діяльності.

Процес віртуалізації та близький до нього 
процес діджиталізації господарської діяльності 
можуть бути об’єднані в контексті їх практич-
ної реалізації в рамках новітнього економі-
ко-правового феномена – електронної форми 
господарського обороту. Віртуальна й діджита-
лізована економіки як кінцева мета зазначених 
процесів є різновидами електронної економі-
ки, що виникає внаслідок реалізації концепції 
всеохопної цифрової трансформації («digital 
transformation») суспільного буття.

Ознака віртуальності в господарюванні є 
окремим виявом нематеріальності, що перед-
бачає не лише відсутність матеріального 
втілення тих об’єктів, явищ, процесів тощо, 
щодо яких вона вживається, а й указує також 
на специфічність форми і способу існування 
означуваних понять: усі вони від початку є 
цифровими за своєю природою та обертаються 
виключно в межах віртуального господарсько-
го середовища.

Правове регулювання віртуалізації госпо-
дарської діяльності здійснюється нині в Україні 
лише в контексті правового забезпечення ста-
новлення й утвердження електронної економіки 
загалом. При цьому в рамках останнього йдеть-
ся переважно про правовий супровід окремого 
її вияву – електронної комерції. Загалом же 
господарсько-правове забезпечення окресленої 
сфери здійснюється сьогодні в Україні такими 
шляхами: 1) шляхом прийняття програмних 
нормативно-правових документів загально-
державного значення, що визначають вектор 
системного розвитку досліджуваного феноме-
на; 2) через введення в дію законів України, 
положення яких спрямовані на правове регу-
лювання окремих сфер електронної економіки 
в нашій державі; 3) за допомогою розроблення 
низки підзаконних нормативно-правових актів, 
що мають на меті впорядкувати особливі аспек-
ти розбудови електронної економіки в Укра-
їні, неврегульовані на рівні законів; 4) шля-
хом унесення змін до чинного законодавства 
в частині забезпечення правового супроводу 
пов’язаних із аналізованими трансформаційних 
процесів у чинній системі відносин у сфері гос-
подарювання.
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В статье исследован процесс виртуализации хозяйственной деятельности, определена его сущность 
для целей правового регулирования. Особое внимание автор уделил анализу основ правового регулирования 
исследуемого феномена по законодательству Украины.

Ключевые слова: виртуализация хозяйственной деятельности, виртуализация экономики, виртуальная 
экономика, электронная форма хозяйственного оборота, правовое регулирование, основы правового регулиро-
вания.

The article investigates the process of virtualization of economic activities, the author defines its essence for the 
purposes of legal regulation. Special attention is paid to the analysis of the General bases of legal regulation of this 
phenomenon according to the legislation of Ukraine.

Key words: virtualization of economic activities, virtualization of economy, virtual economy, electronic form of 
the economic turnover, legal regulation, legal framework.
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ДЕРЖАВИ ЯК СУБ’ЄКТА  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена дослідженню юридичної відповідальності держави як суб’єкта зовнішньоекономіч-
ної діяльності. Оскільки національне законодавство передбачає безпосереднє здійснення державою зовніш-
ньоекономічної діяльності, держава може нести юридичну відповідальність і в рамках цих правовідносин. 
Водночас держава здійснює державне управління цією діяльністю, що зумовлює дуалізм її правового стату-
су. З урахуванням цієї особливості правового статусу держави проаналізовано правове регулювання різних 
видів юридичної відповідальності, які несе держава за правопорушення під час здійснення нею зовнішньое-
кономічної діяльності. 

Ключові слова: держава, зовнішньоекономічна діяльність, юридична відповідальність, цивільно-правова 
відповідальність, господарсько-правова відповідальність.

Постановка проблеми. У сфері зовніш-
ньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД) дер-
жава не лише виконує державне управління 
цією діяльністю, а й бере безпосередню участь 
у її здійсненні. У зв’язку з цим держава окре-
мо несе юридичну відповідальність як суб’єкт 
державного управління ЗЕД, а також окремо як 
суб’єкт цієї діяльності в рамках приватнопра-
вових відносин щодо її здійснення. Нині аналіз 
особливостей нормативно-правового регулю-
вання різних видів юридичної відповідальнос-
ті держави як суб’єкта ЗЕД є актуальним для 
юридичної науки, оскільки держава наділена 
державною владою, однак зобов’язана виступа-
ти рівним партнером щодо своїх контрагентів  
у рамках правовідносин щодо здійснення ЗЕД, 
не зловживати владними привілеями. Саме 
тому важливим є належне нормативне закрі-
плення її юридичної відповідальності за цих 
правовідносин.

Цивільно-правову відповідальність у рам-
ках приватноправових відносин досліджу-
вали В.В. Луць, Р.А. Майданик, О.В. Дзера, 
В.М. Коссак, О.О. Отраднова, І.В. Спасибо-
Фатєєва, З.В. Ромовська та інші. Юридична 
природа і проблематика господарсько-правової 
відповідальності були предметом досліджен-
ня в працях таких науковців: В.С. Щербини, 
О.А. Беляневич, О.А. Заярного, О.М. Вінник. 
Водночас питання юридичної відповідальності 
держави як суб’єкта ЗЕД є недостатньо дослі-
дженими в юридичній науці. 

Метою статті є дослідження правового регу-
лювання юридичної відповідальності держа-
ви як суб’єкта ЗЕД. 

Виклад основного матеріалу. Україна в 
особі її уповноважених органів бере безпосеред-
ню участь у ЗЕД, що передбачено частиною 2 
статті 3 Закону України «Про зовнішньоеко-

номічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII. 
Як суб’єкт цієї діяльності держава здійснює 
інвестиційну діяльність, приватизацію держав-
ного майна, публічні закупівлі, а також надає 
державне майно в оренду, укладає угоди про 
розподіл продукції тощо, якщо її контрагентом 
є іноземна особа. У рамках цих правовідносин 
держава може нести юридичну відповідальність 
уже не за порушення встановленого поряд-
ку здійснення державного управління у сфері 
ЗЕД, а за невиконання, неналежне виконання 
своїх зобов’язань за зовнішньоекономічни-
ми договорами (контрактами), а також за по-
рушення правил здійснення цієї діяльності  
(у встановлених законодавством випадках). 

Юридична відповідальність держави за вчи-
нені нею правопорушення у сфері правовідно-
син щодо здійснення ЗЕД передбачена нормами 
цивільного та господарського законодавства, 
зокрема нормами Цивільного кодексу України 
від 16.01.2003 № 435-IV (далі – ЦК України), 
Господарського кодексу України від 16.01.2003 
№ 436-IV (далі – ГК України), Закону Украї-
ни «Про зовнішньоекономічну діяльність» і 
нормами низки інших нормативно-правових 
актів, що регулюють окремі правовідносини у 
сфері здійснення ЗЕД. Закріплюються форми 
цієї відповідальності на основі норм вищезазна-
чених актів законодавства й у зовнішньоеконо-
мічних договорах (контрактах), що укладають-
ся державою з її контрагентами. Так, наприклад, 
відповідно до частини 1 статті 36 Закону Укра-
їни «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 
№ 922-VIII, договір про закупівлю укладається 
згідно з нормами ЦК України та ГК України з 
урахуванням особливостей, визначених цим 
Законом. Відповідно до частини 3 статті 2 Зако-
ну України «Про угоди про розподіл продукції» 
від 14.09.1999 № 1039-XIV, права й обов’язки 
сторін угоди про розподіл продукції визна-

 Є. Школьний, 2017
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чаються згідно із цивільним законодавством 
України з урахуванням особливостей, передба-
чених цим Законом.

Оскільки безпосередню участь у здійснен-
ні ЗЕД держава бере переважно в рамках до-
говірних правовідносин, її відповідальність 
за вчинені в межах цих правовідносин пору-
шення передбачається змістом норм цивіль-
ного законодавства. Відповідно до частини 1 
статті 611 ЦК України, у разі порушення 
зобов’язання настають правові наслідки, вста-
новлені договором або законом, а саме: 1) при-
пинення зобов’язання внаслідок односто-
ронньої відмови від зобов’язання, якщо це 
встановлено договором або законом, або розі-
рвання договору; 2) зміна умов зобов’язання; 
3) сплата неустойки; 4) відшкодування збитків 
і моральної шкоди. 

Варто погодитись із В.В. Луцем стосовно 
того, що договірною вважається відповідаль-
ність у формі відшкодування збитків, сплати 
неустойки, втрати завдатку або позбавлення 
суб’єктивного права за невиконання чи нена-
лежне виконання зобов’язання, яке виникло 
з договору [1, c. 783]. Важливо зазначити, що 
низка форм цивільно-правової відповідаль-
ності є водночас і способами забезпечення 
виконання зобов’язань, що заздалегідь перед-
бачаються в договорах або законах на випа-
док порушення зобов’язання однією зі сторін.  
Зокрема, це неустойка (штраф, пеня), а також 
завдаток, що може бути втрачений порушником 
як захід відповідальності за умовами договору. 
Ці форми цивільно-правової відповідальності 
можуть бути застосовані відносно держави її 
контрагентами на основі зовнішньоекономіч-
них договорів. 

Як до суб’єкта ЗЕД до держави можуть 
бути також застосовані господарські санкції, 
що передбачені нормами ГК України. Госпо-
дарськими санкціями, згідно з частиною 1 стат-
ті  217 ГК України, визнаються заходи впливу на 
правопорушника у сфері господарювання, в ре-
зультаті застосування яких для нього настають 
несприятливі економічні та/або правові наслід-
ки. Відповідно до частини 2 статті 217 ГК Укра-
їни, у сфері господарювання застосовуються 
такі види господарських санкцій: відшкодуван-
ня збитків; штрафні санкції; оперативно-госпо-
дарські санкції. Крім вищезазначених санкцій, 
до суб’єктів господарювання застосовуються 
адміністративно-господарські санкції за пору-
шення ними правил здійснення господарської 
діяльності, що передбачено частиною 3 стат-
ті  217 цього Кодексу. 

Відповідальність держави як суб’єкта ЗЕД 
окремо врегульована спеціальним законодав-
чим актом у сфері цього виду господарської 
діяльності – Законом України «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність». Цей Закон містить 
окремий розділ (розділ VI), норми якого регу-
люють правовідносини щодо юридичної відпо-
відальності у сфері ЗЕД. 

Загальні засади відповідальності суб’єктів 
ЗЕД, у тому числі держави, закріплені нормами 
статті 32 Закону України «Про зовнішньоеко-
номічну діяльність». Відповідно до частини 1 

статті 32 цього Закону, Україна як держава й 
усі суб’єкти ЗЕД та іноземні суб’єкти госпо-
дарської діяльності несуть відповідальність за 
порушення цього або пов’язаних із ним законів 
України та/або своїх зобов’язань, які виплива-
ють із договорів (контрактів), тільки на умо-
вах і в порядку, визначених законами України. 
Зміст цієї норми свідчить, що держава несе від-
повідальність за порушення своїх зобов’язань 
перед контрагентами в рамках укладених нею 
зовнішньоекономічних договорів (контрак-
тів), а також за порушення правил здійснення 
ЗЕД виключно у формі й у порядку, що перед-
бачені нормами ЦК України, ГК України та 
інших законодавчих актів (зокрема відшкодо- 
вує збитки й моральну шкоду, сплачує (пере-
дає) неустойку, втрачає завдаток, несе відпо-
відальність у формі оперативно-господарських 
санкцій).

Досліджуючи питання юридичної відпові-
дальності держави у сфері ЗЕД, особливо важ-
ливо звернути увагу на зміст норми частини 4 
статті 32 Закону України «Про зовнішньоеко-
номічну діяльність», згідно з якою, якщо Укра-
їна бере участь у ЗЕД як суб’єкт такої діяльнос-
ті згідно зі статтею 3 цього Закону, вона несе 
відповідальність на загальних і рівноправних 
засадах з іншими суб’єктами ЗЕД. Ця норма 
Закону засвідчує, що до держави без жодних 
винятків чи привілеїв мають застосовувати-
ся передбачені цивільним і господарським 
законодавством форми цивільно-правової та 
господарсько-правової відповідальності. Вона 
є відображенням закріпленого в частині 4 стат-
ті 2 Закону України «Про зовнішньоекономіч-
ну діяльність» принципу юридичної рівності 
й недискримінації, що полягає, серед іншого,  
у рівності перед законом усіх суб’єктів ЗЕД, 
незалежно від форм власності, в тому числі дер-
жави, під час здійснення ЗЕД. 

Однак важливо зауважити, що, коли дер-
жава є суб’єктом ЗЕД, більшість адміністра-
тивно-господарських санкцій, які передбачені 
частиною 1 статті 239 ГК України, не можуть 
бути застосовані до неї в силу їх публічно-
правової природи (застосування цих санкцій 
уповноваженими органами державної влади). 
Наприклад, не можуть бути застосовані до ор-
ганів державної влади, що здійснюють від імені 
держави ЗЕД, адміністративно-господарські 
санкції майнового характеру, зокрема вилучен-
ня прибутку (доходу); адміністративно-госпо-
дарський штраф. Це пов’язано з тим, що орган 
держаної влади не може вилучити в дохід Дер-
жавного бюджету України прибуток, отрима-
ний іншим державним органом, оскільки цей 
прибуток не є приватною власністю й уже на-
лежить державі. Державні органи розпоряджа-
ються виключно бюджетними коштами і спря-
мовують отримані від господарської діяльності 
кошти виключно до Державного бюджету Укра-
їни. Разом із тим необхідно зазначити, що ді-
яльність держави щодо здійснення ЗЕД в особі 
відповідних державних органів може зумовити 
застосування до них окремих адміністративно-
господарських санкцій організаційно-право-
вого характеру в разі порушення ними правил 
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здійснення цієї діяльності. Зокрема, це зупи-
нення або припинення інвестиційної діяльності 
у випадках, установлених законодавством. Так, 
відповідно до частини 2 статті 21 Закону Украї-
ни «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991  
№ 1560-XII, рішення державного органу про 
зупинення або припинення інвестиційної ді-
яльності може бути прийнято, зокрема, якщо 
її продовження може призвести до порушення 
встановлених законодавством санітарно-гігі-
єнічних, архітектурних, екологічних та інших 
норм, прав та інтересів громадян, юридичних 
осіб і держави, що охороняються законом. Цей 
вид адміністративно-господарської санкції 
передбачений пунктом «д» частини 1 статті 42 
Закону України «Про забезпечення санітарно-
го та епідемічного благополуччя населення» 
від 24.02.1994 № 4004-XII. Для реалізації цієї 
норми вищезазначеного Закону застосовуєть-
ся Порядок зупинення або припинення інвес-
тиційної діяльності в разі порушення санітар-
ного законодавства, затверджений Наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 
14.04.1995 № 65 (далі – Порядок). Відповідно 
до пункту 1.1 Порядку, підставою для зупинен-
ня або припинення інвестиційної діяльності є 
порушення або можливість порушення сані-
тарно-гігієнічних вимог під час її здійснення. 
Зупинення або припинення інвестиційної ді-
яльності здійснюється, відповідно до пунк-
ту 2.1 Порядку, за постановою про зупинення 
або припинення інвестиційної діяльності, що 
виноситься посадовими особами державної 
санітарно-епідеміологічної служби України та 
визначається, згідно з пунктом 2.2 цього нор-
мативно-правового акта, як письмовий орга-
нізаційно-розпорядчий документ державної 
санітарно-епідеміологічної служби України, 
який зобов’язує інвестора (громадянина, юри-
дичну особу або державний орган) у встановле-
ний термін зупинити чи припинити вкладання 
власних, позичкових або залучених майнових 
та інтелектуальних цінностей в об’єкт(и) ін-
вестування. Отже, аналіз змісту норм вище-
зазначеного законодавства дає змогу зробити 
висновок, що до держави як суб’єкта ЗЕД мо-
жуть бути застосовані лише окремі адміністра-
тивно-господарські санкції організаційно-пра-
вового характеру, що зумовлено дуалізмом її 
правового статусу. Це відрізняє державу від 
інших суб’єктів цієї діяльності, до яких може 
бути застосований будь-який вид адміністра-
тивно-господарських санкцій. 

Відповідно до частини 1 статті 33 Закону 
України «Про зовнішньоекономічну діяль-
ність», у сфері ЗЕД, що визначається цим і 
пов’язаними з ним законами України, можуть 
застосовуватися такі види відповідальності: 
майнова відповідальність; кримінальна відпо-
відальність. Оскільки Кримінальним кодек-
сом України від 05.04.2001 № 2341-III (далі – 
КК України) не передбачена кримінальна 
відповідальність держави у сфері господарю-
вання (притягненню до такої відповідальнос-
ті підлягають службові особи персонально), 
держава може нести виключно майнову від-
повідальність у сфері ЗЕД, яка, відповідно до 

частини 2 статті 33 вищезазначеного Закону, 
застосовується у формі матеріального відшко-
дування прямих, побічних збитків, упущеної 
вигоди, матеріального відшкодування мораль-
ної шкоди, а також майнових санкцій. Ця норма 
статті 33 Закону України «Про зовнішньоеко-
номічну діяльність» кореспондує з нормою час-
тини 1 статті 225 ГК України, відповідно до якої 
до складу збитків, що підлягають відшкодуван-
ню особою, яка допустила господарське право-
порушення, включаються вартість утраченого, 
пошкодженого або знищеного майна, визначена 
відповідно до вимог законодавства; додатко-
ві витрати (штрафні санкції, сплачені іншим 
суб’єктам, вартість додаткових робіт, додатково 
витрачених матеріалів тощо), понесені сторо-
ною, яка зазнала збитків унаслідок порушення 
зобов’язання другою стороною; неодержаний 
прибуток (утрачена вигода), на який сторона, 
яка зазнала збитків, мала право розраховувати в 
разі належного виконання зобов’язання другою 
стороною; матеріальна компенсація мораль-
ної шкоди у випадках, передбачених законом. 
Крім того, норма частини 2 статті 33 цього За-
кону охоплює такі форми відповідальності, як 
неустойка й утрата завдатку. 

Статтею 34 Закону України «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність» окремо визначено 
важливий аспект юридичної відповідальності 
держави у сфері ЗЕД. Згідно з частиною 1 цієї 
статті, Україна як держава несе майнову відпо-
відальність у повному обсязі перед суб’єктами 
ЗЕД та іноземними суб’єктами господарської 
діяльності за всі свої дії, що суперечать чинним 
законам України, спричиняють збитки (прямі, 
побічні), моральну шкоду цим суб’єктам і при-
зводять до втрати ними вигоди, а також за інші 
свої дії, в тому числі й ті, які регулюють ЗЕД і 
прямо не передбачені в цьому Законі, що спри-
чиняють зазначені збитки (шкоду) та призво-
дять до втрати вигоди, крім випадків, коли такі 
дії зумовлені неправомірними діями зазначе-
них суб’єктів ЗЕД та іноземних суб’єктів гос-
подарської діяльності. Ця норма свідчить про 
відмову держави від імунітету власності, що 
виділяється в міжнародному приватному пра-
ві [2, c. 132]. Однак варто зауважити, що фор-
мулювання цієї норми є недостатньо чітким.  
По-перше, надто узагальненим є формулюван-
ня «всі свої дії, що суперечать чинним законам 
України», з якого чітко не випливає, що це 
як публічно-правові відносини щодо держав-
ного управління ЗЕД, так і приватноправові 
відносини щодо її здійснення, в рамках яких 
держава може виступати суб’єктом цієї ді-
яльності й здатна вчиняти правопорушен-
ня, що спричиняють збитки (прямі, побічні), 
завдають моральну шкоду іншим суб’єктам 
у сфері ЗЕД і призводять до втрати ними ви-
годи (в цьому контексті важливо було б за-
значити й про порушення державою умов 
зовнішньоекономічних договорів (контрак-
тів)). По-друге, нечітким є формулювання 
«за інші свої дії», а також незрозуміло, чому 
законодавець виокремлює формулювання 
«в тому числі й ті, які регулюють зовнішньо- 
економічну діяльність і прямо не передбаче-
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ні в цьому Законі». Постає питання: маються 
законодавцем на увазі дії держави щодо дер-
жавного управління ЗЕД, які не суперечать 
чинним законам України, проте спричиня-
ють збитки (прямі, побічні), моральну шкоду 
та призводять до втрати вигоди суб’єктами 
ЗЕД або іноземними суб’єктами господар-
ської діяльності (зокрема примусове відчу-
ження об’єктів права приватної власності, що 
передбачене частиною 5 статті 41 Конституції 
України) чи й також дії держави в рамках дого-
вірних правовідносин у сфері ЗЕД, що спричи-
няють зазначені збитки (шкоду) та призводять 
до втрати вигоди? 

У зв’язку з вищенаведеним, з метою чітко-
го викладу вищезазначеної норми частини 1 
статті 34 Закону України «Про зовнішньоеко-
номічну діяльність», пропонуємо викласти цю 
норму в такій редакції: «Україна як держава 
несе майнову відповідальність у повному обсязі 
перед суб’єктами зовнішньоекономічної діяль-
ності й іноземними суб’єктами господарської 
діяльності за порушення вс-тановленого цим 
Законом та іншими нормативно-правовими ак-
тами України порядку здійснення державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 
крім випадків, коли такі дії зумовлені неправо-
мірними діями суб’єктів зовнішньоекономіч-
ної діяльності й іноземних суб’єктів господар-
ської діяльності, а також за порушення своїх 
зобов’язань за зовнішньоекономічними дого-
ворами (контрактами) або установлених цим 
Законом і пов’язаних із ним нормативно-право-
вими актами України вимог щодо здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності».

Важливою нормою для встановлення чіт-
кого механізму притягнення держави до відпо-
відальності у сфері ЗЕД є частина 3 статті 34 
Закону України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність», відповідно до якої дії державних 
органів та офіційних службових осіб цих орга-
нів уважаються діями України як держави за-
галом. Держава несе за них відповідальність, 
як зазначено в цій статті. Таке формулювання 
цієї норми є коректним, адже, як слушно за-
значає О.В. Терефенко, під час реалізації своїх 
владних повноважень орган державної вла-
ди є з державою одним цілим, як посадові та 
службові особи під час здійснення своїх влад-
них повноважень реалізовують волю держави  
[3, с. 15]. Однак необхідно зауважити, що якщо 
посадові чи службові особи вчиняють злочини 
(зокрема, передбачені статтями 364, 367 КК 
України) або адміністративні правопорушення 
(зокрема, передбачені нормами статей 14, 1663, 
1664, 16612, 16621, 1721 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення) у сфері гос-
подарювання – вони несуть кримінальну чи 
адміністративну відповідальність виключно 
персонально.

Будь-який суб’єкт ЗЕД або іноземний 
суб’єкт господарської діяльності має право 
подати позов до України як держави, що перед-
бачено частиною 4 статті 34 Закону України 
«Про зовнішньоекономічну діяльність». Згідно 
з частиною 6 цієї статті, позов подається в за-
гальному порядку, визначеному цивільно-про-

цесуальним законодавством України. У цьому 
контексті варто зазначити, що позовні вимоги 
суб’єктів ЗЕД та іноземних суб’єктів госпо-
дарської діяльності до держави можуть роз-
глядатись і в порядку адміністративного та 
господарського судочинства, залежно від того, 
мають місце правовідносини щодо державного 
управління ЗЕД чи ж щодо безпосереднього 
її здійснення. Так, згідно з пунктом 1 части-
ни 1 статті 12 Господарського процесуального 
кодексу України від 06.11.1991 № 1798-XII, 
господарським судам підвідомчі справи у спо-
рах, що виникають під час укладання, зміни, 
розірвання й виконання господарських дого-
ворів, у тому числі щодо приватизації майна, 
та з інших підстав. Відповідно до частини 2 
статті 21 Кодексу адміністративного судочин-
ства України від 06.07.2005 № 2747-IV, вимоги 
про відшкодування шкоди, заподіяної проти-
правними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
суб’єкта владних повноважень або іншим по-
рушенням прав, свобод та інтересів суб’єктів 
публічно-правових відносин, розглядаються 
адміністративним судом, якщо вони заявле-
ні в одному провадженні з вимогою вирішити 
публічно-правовий спір. Інакше вимоги про 
відшкодування шкоди вирішуються судами в 
порядку цивільного або господарського судо-
чинства. Варто погодитись з І.Б. Коліушко, що 
можливість об’єднання цих двох вимог в одно-
му провадженні дає змогу досягти процесуаль-
ної економії: особа має можливість вирішити 
питання про протиправність рішення, дії чи 
бездіяльності суб’єкта владних повноважень і 
водночас питання про відшкодування шкоди в 
одному суді. Проте якщо таку майнову вимогу 
заявлено окремо від оскарження акта, дій чи 
бездіяльності, її належить вирішувати за пра-
вилами цивільного (господарського) судочин-
ства за наявності преюдиційного рішення ад-
міністративного суду про протиправність акта, 
дії чи бездіяльності в частині правової оцін-
ки поведінки суб’єкта владних повноважень  
[4, c. 196–197]. Отже, законодавцем надані ши-
рокі можливості суб’єктам ЗЕД та іноземним 
суб’єктам господарської діяльності щодо при-
тягнення держави до юридичної відповідаль-
ності в судовому порядку. 

Висновки

На основі вищевикладеного варто зроби-
ти висновок, що як суб’єкт ЗЕД держава може 
нести цивільно-правову та господарсько-пра-
вову відповідальність у таких формах, як від-
шкодування збитків і моральної шкоди, сплата 
(передача) неустойки (штрафу, пені), втрата 
завдатку, застосування оперативно-господар-
ських санкцій. 

На основі принципу юридичної рівності 
й недискримінації Україна має нести відпові-
дальність на загальних і рівноправних засадах 
з іншими суб’єктами ЗЕД, якщо вона бере 
безпосередню участь у цій діяльності. Проте 
до держави не можуть бути застосовані адмі-
ністративно-господарські санкції майнового 
характеру та більшість цих санкцій організа-
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ційного характеру в силу їх публічно-правової 
природи. Ця особливість держави як суб’єкта 
ЗЕД зумовлена дуалізмом її правового статусу 
у сфері цієї діяльності. 

Участь держави в ЗЕД передбачає її від-
мову від імунітету власності, а тому держава 
несе майнову відповідальність у повному обсязі 
перед суб’єктами цієї діяльності й іноземними 
суб’єктами господарської діяльності за вчине-
ні нею правопорушення у сфері ЗЕД. Однак, 
з метою чіткості правового регулювання цих 
правовідносин, пропонуємо викласти части-
ну 1 статті 34 Закону України «Про зовнішньо-
економічну діяльність» в оновленій редакції. 
Це дасть змогу суб’єктам ЗЕД та іноземним 
суб’єктам господарської діяльності ефективні-
ше захищати свої права й законні інтереси. 
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Статья посвящена исследованию юридической ответственности государства как субъекта внешне-
экономической деятельности. Поскольку национальное законодательство предусматривает непосред-
ственное осуществление государством внешнеэкономической деятельности, государство может нести 
юридическую ответственность и в пределах этих правоотношений. В то же время государство осущест-
вляет государственное управление данной деятельностью, что приводит к дуализму его правового стату-
са. С учетом этой особенности правового статуса государства осуществлен анализ правого регулирования 
разных видов юридической ответственности, которые может нести государство за правонарушения при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: государство, внешнеэкономическая деятельность, юридическая ответственность, граж-
данско-правовая ответственность, хозяйственно-правовая ответственность. 

The article deals with the research of legal responsibility of the state as a subject of foreign economic activity. 
Whereas national legislation stipulates direct exercising foreign economic activity by the state, it may be subject to 
legal responsibility within these legal relations. At the same time, the state carries out public administration of this 
activity, which determines the duality of its legal status. Taking into account this peculiarity of the legal status of the 
state, the  analysis of the legal regulation of various types of legal responsibility, which may be brought to the state 
for offenses in the course of its foreign economic activity, has been carried out.

Key words: state, foreign economic activity, legal responsibility, civil responsibility, business responsibility.
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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДМІННОСТЕЙ  
У ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  
В КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ

Стаття присвячена правовому аналізу пенсійного забезпечення як складника пенсійної системи в 
Україні. Проаналізовано відмінності в діяльності Європейського Соціального Фонду та Пенсійного Фонду 
України, запропоновано впровадження та вдосконалення соціальних гарантій як показника добробуту на-
селення.

Ключові слова: пенсійне забезпечення, кошти, міжнародні стандарти, Європейський Союз, Пенсійний 
фонд, соціальні гарантії.

Постановка проблеми. У період становлен-
ня тісних інтеграційних зв’язків з ЄС, а також 
відповідно до розвитку суспільства в цілому 
питання соціального страхування, соціального 
захищення набуває дедалі ширшого розгляду. 
Це пояснюються безпосередньо швидким роз-
витком суспільних відносин та модернізацією 
суспільства як такого. Найкраще розглянути 
питання публічних фондів коштів та їхню ді-
яльність стосовно соціуму вдається саме у по-
рівнянні вітчизняного та європейського пенсій-
ного забезпечення.

Актуальність даної статті безпосередньо 
пов’язана з оновленням та покращенням ситуа-
ції в Україні стосовно пенсійного забезпечення 
громадян, а також з інтеграційними процесами, 
що супроводжуються певними стандартизацій-
ними процесами, оскільки міжнародні відноси-
ни створюють загальні принципи та міжнародні 
стандарти з окремих питань, що стосуються, зо-
крема, соціального забезпечення. 

Питання щодо модернізації Пенсійного 
фонду України та вирішення основних проблем, 
пов’язаних із соціальним забезпеченням, поста-
вали перед багатьма науковцями, такими вче-
ними, як Б. Зайчук, Н. Ковальова, О. Корніюк. 
Неможливо також не згадати внесок у цю сфе-
ру закордонних учених С. Клейн, В. Логінова.

Щоб детально розглянути проблематику 
питання, слід розпочати з основних базових 
витоків Пенсійного фонду як такого, тому до-
цільно почати з огляду публічних фондів ко-
штів.

Публічні фонди коштів, які охоплюються 
предметом фінансового права та належать до 
підсистеми публічних державних фінансів, ма-
ють специфічний характер, відповідно мають 
назву «спеціальні фонди коштів». Такі фонди 
досить тісно пов’язані зі стабільністю націо-
нальної валюти, а окрім того, відображають 
нормальне функціонування суспільства, а отже, 
і окремого громадянина країни. 

Суспільні відносини, які виникають із 
приводу утворення, розподілу (перерозподілу) 

та використання спеціальних фондів грошо-
вих коштів та грошових резервів центрального 
(національного) банку країни, пов’язані із за-
доволенням інтересів усіх членів суспільства 
та регулюються шляхом встановлення влад-
них приписів держави. Тобто спостерігається 
зв’язок публічних відносин із безпосередні-
ми суб’єктами (громадянами). Ці відносини 
простежуються серед усіх членів суспільства, 
що регулюються владними приписами держав-
них суб’єктів [1].

Вищевикладене дає можливість виділи-
ти поняття специфічного елемента публічних 
фондів коштів як позабюджетних.

Державні позабюджетні фонди коштів – 
специфічні фонди публічних коштів, що мають 
на меті забезпечення добробуту суспільства, 
спрямовуючи свою діяльність на соціальну сфе-
ру. До них відносять фонди обов’язкового соці-
ального страхування, які у більшості країн світу 
не входять до складу державного бюджету, але 
кошти цих фондів відповідно до законодавства 
можуть бути державною власністю; фонд гаран-
тування фізичних вкладів. [2]

В Україні одним із державних позабюджет-
них фондів коштів є Пенсійний фонд України, 
який охоплює саме сферу соціального страху-
вання.

Щоб зрозуміти внутрішнє наповнення цьо-
го специфічного публічного позабюджетного 
фонду, слід розглянути його функції, повнова-
ження, нормативне регулювання.

В Україні Пенсійний фонд є центральним ор-
ганом виконавчої влади, діяльність якого спря-
мовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через Віце-прем’єр-міністра Украї-
ни – Міністра соціальної політики України.

Основними завданнями Пенсійного фонду 
України є:

– реалізація державної політики з питань 
пенсійного забезпечення та збору, ведення об-
ліку надходжень від сплати єдиного внеску;

– внесення пропозицій Міністру щодо фор-
мування державної політики з питань пенсійно-
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го забезпечення та збору, ведення обліку надхо-
джень від сплати єдиного внеску;

– керівництво та управління солідарною 
системою загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування;

– призначення (перерахунок) пенсій, що-
місячного довічного грошового утримання суд-
дям у відставці та підготовка документів для їх 
виплати;

– забезпечення своєчасного і в повному 
обсязі фінансування та виплати пенсій, допо-
моги на поховання, інших виплат, які згідно із 
законодавством здійснюються за рахунок ко-
штів Пенсійного фонду України та інших дже-
рел, визначених законодавством;

– ефективне та цільове використання ко-
штів, удосконалення методів фінансового пла-
нування, звітності та системи контролю за ви-
трачанням коштів;

– забезпечення збору, ведення обліку над-
ходжень від сплати єдиного внеску, інших ко-
штів відповідно до законодавства та здійснення 
контролю за їх сплатою;

– виконання інших завдань, визначених 
законами України та покладених на Пенсійний 
фонд України Президентом України.

Пенсійний фонд України відповідно до 
покладених на нього завдань:

1) вивчає та аналізує ситуацію у сфері пен-
сійного забезпечення, забезпечує проведення 
щорічних актуарних розрахунків фінансового 
стану системи загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування;

2) розробляє проект бюджету Пенсійного 
фонду України, складає звіт про його виконан-
ня та подає їх у встановленому порядку Міні-
стру для внесення на розгляд Кабінету Міні-
стрів України, здійснює ефективний розподіл 
фінансових ресурсів для пенсійного забезпе-
чення;

3) організовує роботу з формування, авто-
матизованого оброблення інформації в системі 
Пенсійного фонду України та веде Державний 
реєстр загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування;

4) здійснює заходи щодо забезпечен-
ня доступу до даних Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування;

5) організовує, координує та контролює 
роботу головних управлінь Пенсійного фонду 
України в Автономній Республіці Крим, об-
ластях, містах Києві та Севастополі, управлінь 
у районах, містах і районах у містах (далі –  те-
риторіальні органи) щодо:

– забезпечення додержання підприємства-
ми, установами, організаціями та громадянами 
актів законодавства про пенсійне забезпечення 
і законодавства про збір та ведення обліку єди-
ного внеску;

– повного і своєчасного обліку платників 
єдиного внеску;

– забезпечення збору та ведення обліку над-
ходжень від сплати єдиного внеску, інших ко-
штів відповідно до законодавства;

– здійснення контролю за додержанням 
законодавства про збір та ведення обліку єди-

ного внеску, про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування, правильністю нараху-
вання, обчислення, повнотою і своєчасністю 
сплати єдиного внеску, страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання (далі – страхові внески) та інших плате-
жів, призначенням (перерахунком) і виплатою 
пенсій, щомісячного довічного грошового утри-
мання суддям у відставці та іншими виплатами, 
які згідно із законодавством здійснюються за 
рахунок коштів Пенсійного фонду України, ін-
ших джерел, визначених законодавством;

– стягнення у передбаченому 
законодавством порядку своєчасно не нарахо-
ваних та/або не сплачених сум єдиного внеску, 
страхових внесків та інших платежів;

– застосовування фінансових санкцій, 
передбачених законом;

– призначення (перерахунку) і виплати 
пенсій та щомісячного довічного грошового 
утримання суддям у відставці;

– забезпечення своєчасного і в повному 
обсязі фінансування та виплати пенсій, допо-
моги на поховання та інших виплат, які згідно 
із законодавством здійснюються за рахунок ко-
штів Пенсійного фонду України та інших дже-
рел, визначених законодавством;

– обліку коштів Пенсійного фонду України, 
ведення статистичної та бухгалтерської звіт-
ності;

– надання страхувальникам та застра-
хованим особам інформації, визначеної 
законодавством;

6) забезпечує проведення конкурсного від-
бору банків, які здійснюють виплату та достав-
ку пенсій;

7) вживає відповідно до законодавства та 
міжнародних договорів України заходів до пе-
реказування пенсій громадянам, які виїхали на 
постійне місце проживання за кордон, та випла-
ти пенсій пенсіонерам іноземних держав, які 
постійно проживають в Україні;

8) здійснює у межах своїх повноважень 
контроль за цільовим використанням коштів 
Пенсійного фонду України, інших коштів, при-
значених для виплати пенсій та щомісячного 
довічного грошового утримання суддям у від-
ставці;

9) аналізує та разом із фондами 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування прогнозує надходження коштів від 
сплати єдиного внеску;

10) подає в установленому законодавством 
порядку Міністерству пропозиції щодо змі-
ни розміру єдиного внеску та щодо розподілу 
коштів від його сплати, що спрямовуються на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання;

11) дає роз’яснення з питань застосування 
законодавства про збір та ведення обліку єдино-
го внеску та разом із Міністерством – з питань 
призначення, перерахунку та виплати пенсій;

12) встановлює і підтримує міжнародні 
зв’язки з міжнародними організаціями, за по-
годженням із Міністром укладає угоди з відпо-
відними органами іноземних держав про спів-
робітництво у сфері пенсійного забезпечення 



77

11/2017
Т Р У Д О В Е  П Р А В О

та з інших питань, що належать до компетенції 
Пенсійного фонду України;

13) організовує професійну підготовку та 
підвищення кваліфікації працівників Пенсій-
ного фонду України, узагальнює та поширює 
прогресивні форми і методи роботи;

14) вносить пропозиції Міністерству та ін-
шим центральним органам виконавчої влади 
щодо розроблення прогнозних показників еко-
номічного і соціального розвитку України та 
проекту Державного бюджету України;

15) проводить у межах своїх повноважень 
інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 
населення;

16) готує звітність, передбачену 
законодавством;

17) здійснює інші повноваження, визначені 
законами України та покладені на Пенсійний 
фонд України Президентом України [1].

На державному рівні основними напряма-
ми використання фонду є: розвиток центрів 
підготовки, навчання та профорієнтації вивіль-
нюваних працівників; проведення наукових 
досліджень з проблем рівноваги ринку праці та 
зайнятості населення; надання допомоги дер-
жавним та місцевим центрам зайнятості.

На місцевому рівні кошти Фонду викорис-
товуються для: професійної орієнтації насе-
лення, професійного навчання вивільнюваних 
працівників і безробітних, сприяння їх працев-
лаштуванню; виплати допомоги по безробіттю, 
матеріальної допомоги по безробіттю; надання 
безпроцентної позики безробітним для заняття 
підприємницькою діяльністю; виплати допомо-
ги на поховання у разі смерті безробітного або 
особи, яка перебувала на його утриманні; ви-
плати дотації роботодавцю на створення додат-
кових робочих місць для працевлаштування 
безробітних; організації додаткових робочих 
місць у галузях народного господарства; інших 
витрат, пов’язаних із соціальним захистом прав 
громадян держави на працю [2].

Фонд є некомерційною самоврядною ор-
ганізацією. Кошти фонду не включаються до 
складу Державного бюджету України і не мо-
жуть бути використані на будь-які інші цілі. 
Держава є гарантом забезпечення застрахова-
них осіб та надання їм відповідних соціальних 
послуг [4].

Завдання, що покладене на Пенсійний фонд, 
безпосередньо пов’язане із соціальним крите-
рієм, а саме із соціальним забезпеченням. Як 
певна гарантія, а також публічний імператив-
ний прояв є саме його нормативне закріплення. 
Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду 
України в розрізі статей витрат протягом двох 
тижнів після його затвердження правлінням 
фонду підлягає обов’язковій публікації в офі-
ційних друкованих виданнях Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України. Інфор-
мація про час і місце публічного подання звіту 
оприлюднюється разом зі звітом про виконання 
бюджету Пенсійного фонду.

Європейський Союз як наднаціональний 
орган складається з багатьох інституцій. Одні-
єю із таких є Європейський Соціальний Фонд. 
Його діяльність як одного із центральних орга-

нів ЄС, що стосується соціального забезпечен-
ня, націлена саме на кваліфікаційний складник, 
а саме підвищення навичок «трудових ресур-
сів» для ефективного запобігання втраті робо-
чих місць, пов’язаній зі змінами в економічному 
плані. Таким чином, ЄСФ спрямований на під-
вищення рівня кваліфікації, професійності пра-
цівників, тоді як Пенсійний фонд спрямований 
більше на виплати та фінансування [3].

Щодо безпосереднього порівняння даних 
фондів, то доречно вказати на відмінності і, від-
повідно, виявити ті прогалини, що присутні у 
вітчизняній сфері, та, провівши аналіз, надати 
висновки.

По-перше, ЄСФ спрямований на підви-
щення рівня кваліфікації працівників, надав-
ши їм можливість таким чином забезпечити 
власний добробут та розпочати боротьбу з 
безробіттям. У свою чергу Пенсійний фонд 
організовує професійну підготовку та підви-
щення кваліфікації працівників Пенсійного 
фонду України, узагальнює та поширює про-
гресивні форми і методи роботи, спрямований 
на матеріальну, фінансову сферу, що забезпе-
чує виплати громадянам, які безпосередньо є 
суб’єктами трудового права.

По-друге, ЄСФ спрямовує свою діяльність 
на забезпечення рівних можливостей доступу 
до відповідних професій. Пенсійний фонд під-
тримує міжнародну політику щодо доступності 
відповідних професій.

По-третє, ЄСФ спрямовує свою діяльність, 
що пов’язана з боротьбою з безробіттям, під-
вищенням кваліфікації трудових ресурсів, на 
забезпечення якісного життя працівникам у 
пенсійний період, усунення глобальних про-
блем трудових відносин. Пенсійний фонд спря-
мовує свою роботу виключно на реалізацію 
політики держави у сфері фінансового забез-
печення [5].

Цікавим є те, що діяльність соціальних 
фондів у різних країнах Європи теж є досить 
різною. Наприклад, Німеччина, Франція та Ве-
лика Британія мають специфічне регулювання 
такого питання.

Модель пенсійної системи, що склалася в 
Німеччині, характерна також для Австрії, Італії, 
Франції й більшості інших країн Західної Євро-
пи. Пенсійна система в Німеччині почала скла-
датися в XIX ст. Спочатку вона містила в собі 
тільки державне страхування, але після другої 
світової війни доповнилася недержавним пен-
сійним забезпеченням.

Державна пенсія в Німеччині побудована 
за солідарним принципом і залежить від рів-
ня зарплати й виробничого стажу. Працівник і 
роботодавець відраховують у державний пен-
сійний фонд однаковий відсоток, що в сумі ста-
новить 19,4 % від фонду оплати праці. Уже сьо-
годні цих коштів бракує, щоб виплатити пенсію 
всім пенсіонерам, і частину, якої не вистачає, 
доплачує держава з інших джерел. У цілому іс-
нують чотири обов’язкових системи державно-
го пенсійного забезпечення:

– пенсійне страхування для працівників і 
деяких категорій самозайнятого населення (на-
приклад, діячі мистецтва, ремісники);
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– пенсійне забезпечення державних служ-
бовців;

– допомога по старості для фермерів і чле-
нів їхніх родин;

– пенсійне забезпечення для так званих 
«осіб вільних професій» (лікарі, аптекарі, вете-
ринари, архітектори, адвокати, нотаріуси тощо).

Одним із видів недержавної пенсії, яку мо-
жуть отримувати громадяни Німеччини, є ви-
робнича пенсія. Одержати її можуть працівни-
ки великих підприємств, якщо на підприємстві 
створена пенсійна каса за домовленістю між 
профспілкою й адміністрацією.

Таким чином, пенсійна система Німеччи-
ни посідає за своєю ефективністю 2-ге місце 
у Європі та є передовою у світі, оскільки вона 
максимально спрямована на забезпечення до-
бробуду працівників.

Цікавим елементами є трудовий стаж, а та-
кож вік працюючих. У країнах Європи пенсій-
ний вік загалом становить 65 років, а у Німеч-
чині чверть населення – старші 65 років.

До того ж у Німеччині діє такий особли-
вий вид пенсії, як недержавна. Ці виплати є 
такими, що є і предметом спадкового права, 
тобто особа, може заповісти своїм дружині, 
чоловіку, неповнолітнім дітям виплату своєї 
недержавної пенсії після її смерті, а якщо ця 
пенсія є приватною, то особа може розпоря-
дитися нею абсолютно у довільному порядку, 
а саме може заповідати, передавати її кому 
завгодно.

У Франції діє складна система внесків та 
доходів до пенсійних фондів. До того ж Фран-
ція розробила досить складну модель саме стра-
хових внесків. Як показує практика, то в цій 
країні спостерігається підвищення рівня соці-
ального захисту [5].

Висновки

В Україні порівняно з країнами Європи та 
фондом міжнародного рівня Пенсійний фонд 
діє досить вузько. На мою думку, це є не зовсім 
правильно, оскільки діяльність такого фонду 
має охоплювати досить багато інтересів. До 
того ж вважається доцільним приділити більшу 
увагу соціальному захисту населення, зокрема 
тим відносинам, що виникають у процесі стра-
хової діяльності.

У країнах Європи максимальна увага при-
ділена гарантіям. Тому в Україні має бути 

запроваджена певна структурована система 
забезпечення соціальних гарантій. 

Неможливо не зазначити те, що в Україні й 
досі діють елементи радянської системи, тому 
доцільно відмовитися від них та почати мо-
дернізаційні процеси внутрішнього характеру 
у Пенсійному фонді, а також наближати соці-
альні міжнародні стандарті та впроваджувати їх 
у національну систему.

У результаті вивчення показників, статис-
тичних даних стає зрозумілим, що українська 
система пенсійного забезпечення має «ноту» 
радянської системи, і це пов’язано з історични-
ми витоками.

Доцільно також зазначити, що проблемою 
Пенсійного фонду є і фінансування. Проблема 
такого характеру може вирішитися виключно 
за підтримки влади в Україні, а тому питан-
ня соціального захисту населення, пенсійного 
забезпечення має виходити на передній план, 
тому що добробут громадян є основою для нор-
мального функціонування держави.

Слід звернути увагу на те, що міжнародні 
стандарти, які охоплюють питання соціально-
го забезпечення та пенсійного забезпечення, 
безпосередньо пов’язані з розгалуженою систе-
мою гарантій.

Тому, на мою думку, досить дієвим є 
впровадження Пенсійним фондом гарантій, що 
забезпечать адекватне та нормальне життя гро-
мадян. Безперечно, слід тісніше співпрацювати 
з міжнародними організаціями, впроваджувати 
міжнародні стандарти на прикладі провідних 
європейських держав, таких як Німеччина та 
Франція [3].
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Стаття присвячена дослідженню особливостей правового регулювання реалізації права на працю 
науково-педагогічних працівників крізь призму міжнародних стандартів прав людини. Обґрунтовується 
думка щодо невідповідності міжнародним стандартам прав людини запропонованої реформами освітньо-
го і трудового законодавства України норми про укладання строкових трудових договорів із науково-пе-
дагогічними працівниками. Робиться висновок про необхідність удосконалення законодавства в напрямі 
покращення правового регулювання реалізації права на працю науково-педагогічних працівників з метою 
забезпечення гарантій їх постійної зайнятості.

Ключові слова: науково-педагогічний працівник, право на працю, трудовий договір, строковий трудовий 
договір, безстроковий трудовий договір, міжнародні стандарти прав людини.

Постановка проблеми. Реформування 
освітнього і трудового законодавства в напрямі 
проголошеного курсу на входження до Євросо-
юзу, що активно відбувається протягом остан-
ніх років в Україні, зумовлює необхідність 
проведення наукових досліджень правового 
регулювання праці науково-педагогічних пра-
цівників, зокрема питань реалізації основного 
соціально-економічного права людини – права, 
яке є первинним елементом побудови системи 
всіх відносин у сфері найманої праці – права на 
працю.

За роки незалежності України досліджен-
ня реалізації права на працю науково-педаго-
гічними працівниками у формі трудового до-
говору провадилося лише М.Л. Смоляровою у 
2010 р. [1; 2]. Однак зміна законодавства про 
вищу освіту, що відбулася з того часу, зумови-
ла, відповідно, і зміну у правовому регулюванні 
реалізації права на працю науково-педагогічних 
працівників. 

Зазначене дає змогу визначити мету стат-
ті – дослідити особливості правового регулю-
вання реалізації права на працю науково-пе-
дагогічних працівників у сучасний період та 
означити перспективи в цій сфері на майбут-
нє крізь призму міжнародних стандартів прав 
людини.

Виклад основного матеріалу. Відомий 
науковець О.І. Процевський наголошує, що 
європейські стандарти прав людини, а також 
перехід до ринкової економіки мали вирішаль-
не значення для формування поняття права на 
працю в Конституції України 1996 р, яка, без 
сумніву, «накреслила якісно новий підхід до 
визначення змісту основних прав і свобод лю-

дини і громадянина» [3, с. 140]. Справедливість 
цієї думки очевидна, адже із самого початку 
здобуття Україною незалежності в 1991 р. наша 
держава, виражаючи волю народу України, 
заявила про прагнення створити демократич-
не суспільство, виходячи з потреб всебічного 
забезпечення прав і свобод людини [4]. 

Конституція України визначає: «Кожен має 
право на працю, що включає можливість заро-
бляти собі на життя працею, яку він вільно оби-
рає або на яку вільно погоджується» [5, ст. 43]. 
Безперечно, справедливою є думка Р.І. Шаба-
нова, що ці положення Конституції є історич-
ними, бо ними визначається новий підхід до 
розуміння права на працю [6, с. 24], воно вста-
новлено саме як право людини, а не її обов’язок 
[7, с. 64]. Варто погодитися з О.О. Коваленко, 
що ключовим моментом у визначенні права на 
працю в Конституції України й у міжнарод-
них документах є визнання за кожним носієм 
здатності до праці її власником, який сам одно-
осібно та вільно може вирішувати долю щодо її 
застосування. Тобто це надає підстави для твер-
дження, що «ключовим елементом сучасного 
юридичного визначення права на працю є сво-
бода волі людини, яка володіє цим природним 
правом» [8, с. 69–70, 291; 9, с. 139].

Право на працю осіб, які бажають займати-
ся науково-педагогічною діяльністю, нічим не 
відрізняється від цих загальних принципових 
позицій. Однак варто підкреслити, що з того 
моменту, як особа намагається стати або стає 
науково-педагогічним працівником, її право на 
працю конкретизується видом тієї діяльності, 
яку вона має виконувати відповідно до трудово-
го договору, тобто науково-педагогічною діяль-
ністю. Отже, можна зробити висновок, що пра-
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во на працю науково-педагогічного працівника 
є можливістю заробляти собі на життя науково-
педагогічною діяльністю, яку він вільно обирає 
або на яку вільно погоджується. Це право, на 
нашу думку, існує як частина загального права 
на працю науково-педагогічного працівника як 
людини й реалізується на підставі загальних 
правил, однак зі своєю специфікою крізь при-
зму категорії єдності та диференціації норм 
трудового права. 

Відповідно до ч. 11 ст. 55 Закону України 
«Про вищу освіту», «під час заміщення вакант-
них посад науково-педагогічних працівників – 
завідувачів (начальників) кафедр, професорів, 
доцентів, старших викладачів, викладачів – 
укладенню трудового договору (контракту) 
передує конкурсний відбір, порядок проведен-
ня якого затверджується вченою радою вищого 
навчального закладу» [10, ч. 11 ст. 55]. У чин-
ному Кодексі законів про працю (далі – КЗпП) 
України не закріплюється, що укладанню тру-
дового договору може передувати конкурсний 
відбір. Це є суттєвою прогалиною, адже коди-
фікований акт, який установлює юридичний 
фундамент правового регулювання трудових 
відносин, має визначити основні правила упо-
рядкування останніх. На відміну від чинного 
КЗпП України, Проект Трудового кодексу 
України цю прогалину ліквідовує й у п. 3 ч. 2 
ст. 30 визначає, що у випадках, передбачених 
законодавством, статутними документами або 
нормативними актами роботодавця, колектив-
ним договором, трудовий договір укладається 
(змінюється) на підставі, зокрема, результатів 
конкурсу [11].

Реформа вищої освіти, яка була започатко-
вана з прийняттям Закону України «Про вищу 
освіту» у 2014 р., надала вищим навчальним 
закладам довгоочікувану автономію, а саме: са-
мостійність, незалежність і відповідальність ви-
щого навчального закладу в прийнятті рішень 
стосовно розвитку академічних свобод, органі-
зації освітнього процесу, наукових досліджень, 
внутрішнього управління, економічної та іншої 
діяльності, самостійного добору й розстанов-
ки кадрів у межах, установлених цим Законом  
[10, п. 1 ч. 1 ст. 1]. Отже, закономірно, що на-
тепер єдиного, централізовано акта, що регла-
ментує проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад науково-педагогічних праців-
ників усіх вищих навчальних закладів, не іс-
нує. Відповідно до ч. 11 ст. 55 Закону України 
«Про вищу освіту», Міністерство освіти і науки 
(далі – МОН) України визначило, надаючи Ре-
комендації щодо проведення конкурсного від-
бору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними 
трудових договорів (контрактів) (далі – Ре-
комендації), що вищі навчальні заклади ма-
ють розробити Порядок проведення конкурс-
ного відбору при заміщенні вакантних посад 
науково-педагогічних працівників та укладан-
ня з ними трудових договорів (контрактів). Цей 
Порядок затверджується вченими радами ви-
щих навчальних закладів [12]. 

У чинному новому законодавстві, так само 
як і в Проекті Трудового кодексу, на жаль, 

визначення конкурсу так і не з’явилось, що є 
суттєвою прогалиною. 

У Великому енциклопедичному юридич-
ному словнику відзначається, що конкурс – це 
змагання, яке має на меті виявлення кращих 
з учасників (кандидатів, здобувачів, претенден-
тів) [13, с. 378]. 

І.К. Дмитрієва, підбиваючи підсумок 
наукових поглядів радянських учених на по-
няття конкурсного підбору кадрів і його право-
вої природи, формулює такі висновки: 1) кон-
курсний підбір кадрів є формою реалізації 
права громадян на працю, що поєднується 
з укладенням трудового договору; 2) конкурс-
ний порядок підбору кадрів має низку переваг, 
виправдовуючи своє призначення, порівнянні 
зі звичайним прийняттям на роботу (гласність, 
наукова змагальність, право вибору належить 
колегіальному органу – вченій раді); 3) під-
ставою виникнення трудових правовідносин із 
вищим навчальним закладом є складний юри-
дичний фактичний склад, у якому трудовий до-
говір замикає низку неоднорідних юридичних 
актів, що послідовно здійснюються [14, с. 57]. 

Варто погодитися з думками І.К. Дмитрієвої 
та Г.О. Барабаш (незважаючи на те що остання 
торкалася конкурсу на посади наукових праців-
ників), що такому підбору кадрів, як конкурс, 
притаманна ціла низка переваг порівняно з 
прийняттям на роботу за загальними правила-
ми. Конкурс дає змогу забезпечити можливість 
відбору найкращих кадрів, попередню оцінку 
індивідуальних якостей працівника, гласність 
і прозорість процедури відбору кандидатів, 
виключає суб’єктивізм у доборі кадрів. Замі-
щення посад за конкурсом базується на демо-
кратичних принципах, оскільки голосування за 
переможця здійснюється колегіально більшіс-
тю голосів [14, с. 54; 15, с. 11]. Погоджуємося 
також і з тезою М.Л. Смолярової, що «в основу 
конкурсного підбору закладена ідея вільного 
наукового змагання, творчої змагальності пре-
тендентів на посаду в однакових для всіх умо-
вах…, конкурсний порядок прийняття на роботу 
науково-педагогічних працівників має велике 
значення у відборі науково-педагогічних ка-
дрів, які повинні мати глибокі професійні зна-
ння та наукові досягнення у відповідній галузі 
науки, володіти високоморальними якостями, 
користуватися авторитетом у трудових колек-
тивах та у студентів, забезпечувати підготовку 
та виховання висококваліфікованих спеціаліс-
тів» [16, с. 88]. Саме ця ідея й має проходити 
червоною ниткою крізь чинне законодавство, 
що регулює реалізацію права на працю науково-
педагогічних працівників. 

Конкурсний відбір, на нашу думку, дійсно 
є тим сучасним правовим засобом, який здатен 
задовольнити сподівання й роботодавця – зна-
йти найбільш компетентного працівника, і пра-
цівника – отримати роботу, яка відповідає його 
кваліфікації, що, до речі, є одним із факторів, 
що сприяє встановленню такому омріяному 
вченими в трудовому праві балансу інтересів 
сторін трудового договору [17; 18].

А тому вважаємо, що конкурс, відповідно 
до його значення й мети, варто визначати як 
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особливий порядок відбору кадрів, що здійсню-
ється на підставі дотримання кваліфікованих 
вимог до претендентів на заміщення відповід-
них посад і передбачає оцінювання їхніх про-
фесійно-ділових і моральних якостей в умовах 
змагальності. Це визначення пропонуємо до 
встановлення в ст. 1 п. 12-1 Закону України  
«Про вищу освіту» [10].

Зауважимо, що в Рекомендаціях вживають-
ся терміни «конкурсний відбір» та «обрання за 
конкурсом» [12, розділ 4]. І перший, і другий 
терміни вказують на конкурс як на процеду-
ру обрання найбільш гідного кандидата. Різ-
ниця полягає в тому, що перша конструкція 
застосовується щодо вакантних посад, а друга – 
щодо тих, які вакантними не є. У другому варі-
анті – коли мова йде про обрання за конкурсом, 
тобто на невакантні посади, вже криється, на 
нашу думку, суттєве непорозуміння щодо про-
цедури конкурсу, яке є результатом помилки в 
розумінні принципових позицій трудового пра-
ва щодо можливості встановлення строкових 
трудових відносин – про що піде мова нижче. 
Рекомендації фактично містять припис до ви-
щого навчального закладу (далі – ВНЗ) штуч-
но створювати вакантні посади [12, розділ 5], 
бо акцентують увагу на тому, що «при при-
йнятті на роботу (переведенні на іншу посаду, 
продовженні трудових відносин) після успіш-
ного проходження конкурсу, як правило, укла-
дають строковий трудовий договір (контракт) 
терміном на 5 років. Строк трудового договору 
(контракту) може також установлюватися за 
погодженням сторін, але не більше ніж на п’ять 
років. Вносити пропозиції щодо терміну трудо-
вого договору (контракту) має право кожна із 
сторін, крім посад деканів факультетів, дирек-
торів навчально-наукових інститутів, завідува-
чів (начальників) кафедр, для яких передбаче-
но обрання строком на п’ять років відповідно 
до частини першої статті 43 та частини шостої 
статті 35 Закону» [13, розділ 5]. 

По суті, цим приписом установлюються 
нові правила, всупереч чинному законодавству 
України, адже такі норми не передбачені 
законами України, зокрема Законом України 
«Про вищу освіту», щодо укладення з потен-
ційними науково-педагогічними працівника-
ми після конкурсу строкового трудового до-
говору строком не більше ніж на 5 років. Цим 
приписом перекреслюються, по-перше, нор-
ми Конвенції Міжнародної організації праці 
(далі – МОП) «Про припинення трудових від-
носин з ініціативи роботодавця» № 158, рати-
фікованої Україною, які містяться в п. 3 ст. 2, 
а саме: «Передбачаються відповідні гарантії 
проти застосування договорів про найняття на 
визначений термін, мета яких – ухилитися від 
надання захисту, передбаченого цією Конвенці-
єю» [19], і які мають реалізовуватися Україною 
як членом МОП через механізми, визначені в 
параграфі 3 Рекомендації МОП «Про припи-
нення трудових відносин з ініціативи робото-
давця» № 166, а саме: «1) Треба передбачити 
відповідні гарантії проти застосування догово-
рів про найняття на певний термін, мета яких – 
ухилитися від надання захисту, передбаченого 

Конвенцією 1982 року про припинення трудо-
вих відносин і цією Рекомендацією. 2) З цією 
метою можна, наприклад, передбачити один чи 
більше з таких заходів: a) обмежити застосуван-
ня договорів про найняття на певний термін 
випадками, коли, враховуючи рід майбутньої 
роботи або умови її виконання чи інтереси пра-
цівника, ці трудові відносини не можуть вста-
новлюватися на невизначений термін; b) вва-
жати договори про найняття на певний термін, 
за винятком випадків, зазначених у підпунк-
ті a цього параграфа, договорами про найняття 
на невизначений термін; c) вважати договори 
про найняття на певний термін, які подовжува-
лися один чи кілька разів, за винятком випад-
ків, зазначених у підпункті 2a цього парагра-
фа, договорами про найняття на невизначений 
термін» [20]. До речі, одразу зазначимо, що під 
можливість виключення з дії Конвенції № 158 
цей випадок не підпадає, тому що зробити це 
можуть тільки компетентні органи чи установи 
країни, а МОН, відповідно до Положення про 
Міністерство освіти і науки, такої компетенції 
не має [21], натомість має у своїй діяльності ке-
руватися Конституцією та законами України, 
указами Президента України й постановами 
Верховної Ради України, прийнятими відповід-
но до Конституції та законів України, актами 
Кабінету Міністрів України, іншими актами 
законодавства [21, п. 2].

По-друге, перекреслено приписи ч. 2 ст. 23 
КЗпП України, якою визначається, що «стро-
ковий трудовий договір укладається у випад-
ках, коли трудові відносини не можуть бути 
встановлені на невизначений строк з ураху-
ванням характеру наступної роботи, або умов її 
виконання, або інтересів працівника та в інших 
випадках, передбачених законодавчими акта-
ми» [22, ч. 2 ст. 23]. І це аксіома трудового пра-
ва, що характеризує найману працю [23, с. 50],  
а отже, і визначає особливості її правового регу-
лювання, адже для трудових відносин, як відо-
мо, характерною є стабільність, забезпечити яку 
якраз і може безстроковість трудового догово-
ру. Тому як загальне правило й установлено, що 
укладається безстроковий трудовий договір, 
а строкові – тільки в певних випадках, тобто це 
є винятком із правила. 

По-третє, перекреслено приписи ст. 39-1 
КЗпП України (яка, до речі, і з’явилася в КЗпП 
України в результаті ратифікації Конвенції 
МОП № 158 [24, п. 8]): «Трудові договори, що 
були переукладені один чи декілька разів, за ви-
нятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 23, вва-
жаються такими, що укладені на невизначений 
строк» [22, ст. 39-1]. Адже так зване обрання за 
конкурсом і має призводити до переукладання 
строкового трудового договору, наслідком чого 
має стати трансформація його в безстроковий. 
Однак, за Рекомендаціями МОН, правило ч. 2 
ст. 23 КЗпП України чомусь ігнорується. 

І більше того, МОН проігноровано й свій 
припис, що міститься в Рекомендаціях МОН 
ВНЗ: «Рекомендуємо мати на увазі, що Кодекс 
законів про працю України встановлює, що дер-
жава гарантує громадянам правовий захист як 
від необґрунтованої відмови у прийнятті на ро-



82

11/2017
Т Р У Д О В Е  П Р А В О

боту, так і від незаконного звільнення, а також 
сприяння у збереженні роботи» [12, розділ 2]. 
Ці гарантії якраз приписом про укладення стро-
кового трудового договору й порушуються.

Науково-педагогічна діяльність за сво-
їм змістом роботи, характером та умовами її 
виконання не дає підстав для встановлення 
строкових трудових відносин. Навпаки, вона 
за визначенням спрямована на ґрунтовні, 
фундаментальні результати, які можуть бути 
досягнуті тільки за результатами стабільної, 
постійної роботи, коли її суб’єкт проваджен-
ня – науково-педагогічний працівник – є 
спокійним, що завтра він не залишиться без 
роботи. Тільки за цієї умови він буде надавати 
високі результати, якими й зможе підтверди-
ти, що це місце він обіймає по праву, як най-
кращий спеціаліст. Строк може бути в цьому 
разі умовою лише тоді, коли на ньому наполя-
гає сам працівник. 

Сьогодні правові наслідки укладання 
строкового трудового договору з науково-пе-
дагогічними працівниками очевидні й озна-
чені в абз.  3 п. 9 Постанови Пленуму Верхо-
вного Суду України від 06.11.1992: «Оскільки 
згідно з ч. 2 ст. 23 КЗпП (в редакції від 19 січ-
ня 1995 року) трудовий договір на визначений 
строк укладається лише у разі, коли трудові 
відносини на невизначений строк не може 
бути встановлено з урахуванням характеру 
роботи або умов її виконання, або інтересів 
працівника (наприклад, його бажання), або в 
інших випадках, передбачених законодавчи-
ми актами, укладення трудового договору на 
визначений строк при відсутності зазначе-
них умов є підставою для визнання його не-
дійсним у частині визначення строку» [25]. 
Тому зазначений припис Рекомендацій про 
укладення строкових трудових договорів має 
бути визнаним таким, що суперечить чинно-
му законодавству, та виключеним із тексту, 
оскільки зараз ВНЗ на виконання цих Реко-
мендацій у своїх Положеннях про конкурс 
відтворюють ці приписи, при чому ще більше 
поглиблюючи порушення приписів міжнарод-
них актів і КЗпП України. Так, у Положенні 
Київського національного економічного уні-
верситету ім. Вадима Гетьмана визначено: 
«При прийнятті на роботу після успішного 
проходження конкурсу з науково-педагогіч-
ним працівником укладають контракт, який є 
особливою формою трудового договору, в яко-
му строк його дії, але не більше ніж на п’ять 
років, та інші умови договору можуть вста-
новлюватись угодою сторін згідно чинного 
законодавства України» [26, п. 2.14], при тому 
що сфера застосування контракту визначаєть-
ся законами України [22, ч. 3 ст. 24], а, відпо-
відно до Закону України «Про вищу освіту», 
контракт укладають лише з керівними посада-
ми – керівником вищого навчального закладу 
[10, ч. 3 ст. 42], керівником факультету (на-
вчально-наукового інституту) [10, ч. 1 ст.  43], 
керівником кафедри [10, ч. 6 ст. 35]. Тому, на 
жаль, на нашу думку, у цих випадках реаліза-
ція автономії ВНЗ через можливість самостій-
но розробити і прийняти своє Положення про 

обрання за конкурсом науково-педагогічних 
працівників має протилежні до мети освіт-
ньої реформи наслідки у вигляді погіршення 
становища основних суб’єктів науково-педа-
гогічної діяльності – науково-педагогічних 
працівників.

Закономірно в контексті цієї проблеми 
виникає питання: якщо укладання строкових 
договорів суперечить чинному законодавству, 
що робити? Чи потрібно і, якщо потрібно, як пе-
ревіряти відповідність кваліфікації науково-пе-
дагогічного працівника? Видається, що в цьому 
випадку відповідь про необхідність періодичної 
перевірки відповідності кваліфікації науково-
педагогічного працівника однозначна: так, вона 
потрібна. Однак, на нашу думку, конкурс має 
застосовуватися виключно як процедура пере-
вірки претендента відповідності вимогам, уста-
новленим до науково-педагогічного працівника 
тільки на вакантні посади. Якщо посада не є 
вакантною, то не можна штучно її створювати, 
укладаючи строкові трудові договори. Необ-
хідно застосовувати процедуру атестації, ска-
жімо, в період кожні 5 років. Отже, конкурс 
буде виконувати свою мету – обрати кращого з 
претендентів для заміщення посади, а атестація 
підтверджуватиме відповідність працівника за-
йманій посаді. Тому пропонується доповнити 
ч. 12 ст. 55 Закону України «Про вищу освіту» 
[10] таким абзацом: «науково-педагогічні пра-
цівники кожні п’ять років проходять атестацію. 
За результатами атестації визначається від-
повідність працівників займаній посаді». Від-
повідно, варто виправити таким самим чином 
ситуацію й у Рекомендаціях. Якщо в результаті 
атестації працівник буде визнаним таким, що не 
відповідає займаній посаді внаслідок недостат-
ньої кваліфікації, яка перешкоджає продовжен-
ню цієї роботи, то такого працівника належить 
звільняти за п. 2 ст. 40 КЗпП України [22, п. 2 
ст. 40], що також потрібно передбачити деталь-
но в Рекомендаціях.

Хоча варто зазначити, що перспективи змін 
у законодавстві йдуть у розріз із нашим бачен-
ням. У Проекті Трудового кодексу України 
змінюється погляд законодавця на принципо-
ві положення строкових трудових договорів. 
Так, у п. 8 ч. 1 ст. 58 Проекту Трудового ко-
дексу України визначається, що трудові від-
носини на визначений строк установлюються 
з науково-педагогічними працівниками, при-
значення (обрання) на посаду яких, відповідно 
до закону, здійснюється за результатами кон-
курсу на визначений строк [11]. Категорично 
не можемо погодитися з такою пропозицією на 
підставі попередніх зауважень, а також на під-
ставі підписаного Україною Комюніке Всесвіт-
ньої конференції з вищої освіти – 2009 «Нова 
динаміка вищої освіти і науки для соціальної 
зміни і розвитку», яким Україна визнала, що 
«забезпечення якості вищої освіти вимагає 
визнання важливості залучення і збереження 
кваліфікованого, талановитого і відповідаль-
ного науково-педагогічного штату» [27, п. 21]. 
Укладання строкових трудових договорів збе-
реженню науково-педагогічного штату аж ніяк 
не буде сприяти. 
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Висновки

Україна, відповідно до взятих на себе Кон-
ституцією зобов’язань, має розвиватися як ци-
вілізована держава, в якій «людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 
безпека визнаються … найвищою соціальною 
цінністю. Права і свободи людини та їх гаран-
тії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Держава відповідає перед людиною за 
свою діяльність. Утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави» [5, ст. 3]. Отже, необхідно вдоскона-
лювати законодавство в напрямі покращення 
правового регулювання реалізації права на пра-
цю науково-педагогічних працівників з метою 
забезпечення гарантій їхньої постійної зайня-
тості, а не навпаки – створювати передумови до 
зайнятості тимчасової, що зроблено в п. 8 ч. 1 
ст. 58 Проекту Трудового кодексу України [11]. 

Існують й інші проблеми у сфері реалізації 
права на працю науково-педагогічними праців-
никами, які становлять інтерес для наукових 
досліджень, а отже, вони мають перспективи 
для подальших наукових розвідок. 
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Статья посвящена исследованию особенностей правового регулирования реализации права на труд 
научно-педагогических работников через призму международных стандартов прав человека. Обосновыва-
ется мысль о несоответствии международным стандартам прав человека предложенной реформами об-
разовательного и трудового законодательства Украины нормы о заключении срочных трудовых договоров 
с научно-педагогическими работниками. Делается вывод о необходимости совершенствования законода-
тельства в направлении улучшения правового регулирования реализации права на труд научно-педагогиче-
ских работников с целью обеспечения гарантий их постоянной занятости.

Ключевые слова: научно-педагогический работник, право на труд, трудовой договор, срочный трудовой 
договор, бессрочный трудовой договор, международные стандарты прав человека.

The article is devoted to the study of the peculiarities of the legal regulation of the realization of the right to 
work of scientific and pedagogical workers through the prism of international human rights standards. The author 
substantiates the idea of the non-conformity to international human rights standards proposed by the reforms of 
the educational and labor legislation of Ukraine, the norms on the conclusion of fixed-term employment contracts 
with scientific and pedagogical workers. It is concluded that there is a need to improve legislation in the direction 
of improving the legal regulation of the realization of the right to work of scientific and pedagogical workers with a 
view to ensuring their permanent employment.

Key words: scientific and pedagogical worker, right to work, employment contract, fixed-term employment 
contract, unlimited term of employment, international human rights standards.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ  
КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ 
ГОСПОДАРСТВ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
КООПЕРАЦІЇ НА 2018-2020 РОКИ

У статті досліджується Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської ко-
операції на 2018-2020 роки. Автор аналізує формальні та змістові недоліки даного документа, вказуючи 
на необхідність суттєвого доопрацювання Концепції. Удосконалення має відбуватися, зокрема, у напрямі 
відмови від обмежувальних кількісних критеріїв, а також запровадження норм, що стимулюють суб’єктів 
аграрного господарювання до зростання.

Ключові слова: фермерське господарство, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, державна 
підтримка, аграрне право, концепція.

Постановка проблеми. Фермерське госпо-
дарство – традиційний суб’єкт аграрних вироб-
ничих відносин – останніми роками переживає 
часту зміну елементів правового положення. 
Прийняття Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про фермерське господар-
ство» щодо стимулювання створення та діяль-
ності сімейних фермерських господарств» від 
31.03.2016 року було спрямоване на стимулю-
вання насамперед членів особистих селянських 
господарств, які ведуть товарне виробництво, 
вибір організаційно-правової форми фермер-
ського господарства і таким чином збільшення 
кількості фермерів в Україні. Це саме на меті 
має також прийняття Концепції розвитку фер-
мерських господарств та сільськогосподарської 
кооперації на 2018-2020 роки, схваленої роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 
13.09.2017 [1] (далі – Концепція). Поява тако-
го амбіційного документа вимагає адекватного 
аграрно-правового наукового аналізу. 

Аналіз останніх досліджень. Правовою 
проблематикою державної підтримки сіль-
ськогосподарських виробників займалися ба-
гато відомих вітчизняних учених, серед яких 
О. В. Гафурова, А. В. Духневич, В. М. Єрмолен-
ко, В. П. Жушман, І. І. Каракаш, Т. О. Ковален-
ко, Т. В. Курман, В. В. Мушенок, В. В. Носік, 
І. П. Сафонов, В. І. Семчик, М. В. Шульга та 
інші. Особливу увагу приділяли у своїх працях 
державній підтримці фермерських господарств 
такі науковці, як Г. І. Балюк [2], М. Я. Ващи-
шин [3], А. Й. Годованюк [4], П. Ф. Кулинич 
[5], О. С. Лисанець [6], С. І. Марченко [7], 
Є. О. Платонова [8], П. О. Рижко [9], С. І. Сиво-
лоцька [10], І. С. Сюйва [11], Н. І. Титова [12], 
О. М. Туєва [13], В. Ю. Уркевич [14], П. Ю. Шве-
денко [15], А. І. Черемнова [8] та інші. Наголо-
шували на потребі збільшувати державну під-
тримку сільськогосподарської кооперації такі 
вчені, як Я. З. Гаєцька-Колотило [16], В. М. Ма-

сін [17], А. М. Статівка [18], В. І. Федорович 
[19], Т. М. Чурилова [20] та інші. Авторка даної 
статті теж долучалася до вивчення окреслених 
проблем у своїх попередніх публікаціях [21; 22; 
23; 24]. Таким чином, напрацювання переліче-
них та інших вітчизняних учених склали міцну 
науково-теоретичну основу для подальшого 
дослідження специфіки правового регулюван-
ня державної підтримки фермерства і коопера-
ції в Україні. Проте прийняття нового програм-
ного документа в цій сфері вимагає відповідних 
нових наукових розвідок, на що спрямоване 
дане дослідження.

У зв’язку з цим метою даного дослідження 
є виявлення позитивних і негативних аспек-
тів Концепції розвитку фермерських госпо-
дарств та сільськогосподарської кооперації на 
2018-2020 роки, схваленої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 13.09.2017,  
а також формування на цій основі пропозицій 
щодо усунення недоліків.

Виклад основного матеріалу. Теза про 
необхідність державної підтримки малих 
суб’єктів господарювання в сільському гос-
подарстві не нова та була зафіксована в таких 
програмних документах як, наприклад, Стра-
тегія розвитку аграрного сектору економіки на 
період до 2020 року, схвалена розпорядженням 
Кабінету Міністрів України 17.10.2013, а також 
Концепція Державної цільової програми розви-
тку аграрного сектору економіки на період до 
2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 30.12.2015. У законах 
України «Про фермерське господарство» 
та «Про сільськогосподарську кооперацію» 
окремі розділи присвячені питанням надання 
підтримки даним суб’єктам аграрного права. 
Потреба в належному нормативно-правово-
му забезпеченні активної підтримки розвитку 
фермерства і сільськогосподарської кооперації 
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не викликає сумнівів, напевно, у жодного су-
часного юриста – фахівця з аграрного права. 
Особливо це питання загострюється з огляду на 
активне зростання агрохолдингів як головних 
антиподів фермерства. Саме тому така значна 
подія у правовому житті країни, як винесення 
підтримки дрібних фермерських господарств 
і кооперативів у рамки окремої концепції, стає 
об’єктом особливої уваги та потребує додатко-
вого наукового вивчення. 

Всебічний аналіз документа варто провести 
за формальними та змістовими ознаками. Ха-
рактеризуючи Концепцію з формальних пози-
цій, слід вказати на такі її особливості:

• помірний обсяг, що оцінюється нами як 
позитивна ознака, адже лаконічність є однією з 
вимог до якісних програмних документів;

• насичення інформаційно-статистичними 
даними. При цьому частина з них потрапила 
ніби «випадково», тому що жодним чином не 
ілюструє основні тези Концепції та дисонує 
з її змістом. Наприклад, це інформація щодо 
виробництва сільськогосподарської продукції 
особистими селянськими господарствами;

• порушення логічності викладу. Напри-
клад, у розділі «Шляхи і способи розв’язання 
проблеми» неочікувано, без жодного узгоджен-
ня з попередніми тезами з’являється положен-
ня щодо створення прозорих механізмів набут-
тя у власність земельних ділянок та прав на них.

Аналіз змісту Концепції з наукової точки 
зору є ще більш цікавим. Однак якість нормот-
ворчої техніки залишає бажати кращого. У роз-
ділі «Проблема, яка потребує розв’язання» се-
ред великої кількості розрізнених статистичних 
даних вміщено таке положення «Переважна 
кількість фермерських господарств, які мають в 
обробітку невеликі площі, потребують підтрим-
ки, тому дана Концепція спрямована виключно 
на підтримку фермерських господарств, які ма-
ють в обробітку на праві власності та корис-
тування (з урахуванням корпоративних прав) 
земельні ділянки загальною площею не більше 
100 гектарів». Слід зазначити, що, незважаю-
чи на засилля числової інформації, жодного 
обґрунтування того, що державної підтримки 
не потребують фермерські господарства, які 
обробляють більше 100 га, немає. Тобто аргу-
ментації головного обмежувального критерію 
концепції явно бракує. 

Далі, очевидно, має бути сформульовано 
шляхи реалізації Концепції. Справді, у розді-
лі «Шляхи і способи розв’язання проблеми» 
знаходимо натяк на такі положення. Якщо уза-
гальнити велику кількість слів, «вичистити» від 
другорядного та представити основну формулу, 
що закладена у даний розділ, то отримуємо 
таку норму: «Забезпечення пріоритетності під-
тримки фермерських господарств і кооперати-
вів здійснюватиметься шляхом стимулювання 
виробництва, розвитку кредитно-фінансових 
механізмів, створення організаційних умов для 
ведення фермерства». Таке речення, насичене 
«правильними» словами, насправді позбавлене 
змісту. Пріоритетність підтримки може забезпе-
чуватися запровадженням особливих цільових 
програм, наданням переваг під час конкурсів 

тощо, але аж ніяк не стимулюванням виробни-
цтва чи розвитком кредитних механізмів, тому 
що це не засіб, а мета. Далі нормотворець, ніби 
розуміючи недолугість сказаного, встановлює: 
«Для цього необхідним є визначення критеріїв 
цільових груп отримувачів державної фінансо-
вої допомоги (за площею землекористування та 
обсягом доходів). За експертними оцінками, в 
разі визначення критерієм надання державної 
фінансової допомоги площі землекористування 
в розмірі 100 га, такий підхід дозволить охопи-
ти державною фінансовою підтримкою понад 
70% загальної кількості економічно активних 
фермерських господарств». Із цього положення 
випливає кілька суттєвих питань:

– Висунуті критерії (площа земель та одер-
жувані доходи) можна застосувати лише до 
фермерських господарств, оскільки сільсько-
господарські обслуговуючі кооперативи не 
використовують сільськогосподарські землі як 
засіб виробництва та функціонують на непри-
буткових засадах. Відсутність будь-яких вказі-
вок стосовно критеріїв для сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів розуміється 
нами як відмова від вибірковості взагалі, тобто 
всі кооперативи мають право на підтримку;

– Самі критерії у вигляді земельного та до-
ходного цензів викликають серйозні зауважен-
ня. Як вже зазначалося вище, земельний ценз, 
що складає обмеження у 100 га, не аргументо-
ваний та, на наш погляд, шкідливий. По-перше, 
фермерські господарства заслуговують та по-
требують державної підтримки апріорі, тобто 
з огляду на їхню особливу соціальну роль та 
сімейну орієнтованість. На питання, навіщо 
дискримінувати фермерські господарства, які 
обробляють більшу площу ніж 100 га, працю-
ють ефективно, мають можливість впроваджу-
вати нові технології, відповіді у Концепції не-
має. По-друге, обидва запропоновані критерії 
є кількісними, а не якісними. Це означає, що 
державі будуть байдужі результати діяльності 
господарств, показники їх зростання, запрова-
дження нових ефективних технологій тощо – 
державна підтримка жорстко прив’язана до 
сухих чисел: площі і доходу. Такий підхід криє 
в собі кілька небезпек: а) надання державної 
підтримки малоефективним господарствам та 
позбавлення такої підтримки перспективних 
суб’єктів; б) приховане стимулювання ферме-
рів до обмеження росту власного господарства, 
адже перевищення показників площі та дохо-
ду призведуть до втрати державної підтримки. 
Таким чином, задеклароване у такому вигляді 
спрямування державної підтримки невеликим 
аграріям зовні є привабливим та навіть скида-
ється на справедливий підхід, однак глибший 
аналіз демонструє негативний потенціал такої 
диференціації, її недалекоглядність та попу-
лізм. При цьому слід окремо обумовити, що 
основні напрями, за якими передбачається 
надавати державну фінансову підтримку фер-
мерським господарствам та сільськогосподар-
ським кооперативам (стимулювання створення 
нових фермерських господарств; посилення їх-
ньої конкурентоспроможності; стимулювання 
розвитку кооперативів; стимулювання перехо-
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ду на виробництво органічної продукції; стиму-
лювання первинної обробки та переробки; під-
тримка розвитку тваринництва; стимулювання 
розвитку виноградарства, садівництва і хме-
лярства; техніко-технологічне оновлення) не 
є якісними критеріями, які би врівноважували 
вказані кількісні цензи;

– Недоопрацьованість Концепції прогля-
дається також у тому, що задекларований дру-
гий критерій щодо обмеження обсягу доходів 
навіть схематично не розкритий. 

Концепцією закріплено механізми, які 
пропонується застосувати під час надання дер-
жавної фінансової підтримки фермерським 
господарствам та сільськогосподарським коо-
перативам. Однак дана практична частина про-
грамного документа, яка становить головну 
динамічну основу та по суті є її двигуном, в 
аналізованій Концепції складається з переліку 
вже наявних автономних програм підтримки 
суб’єктів господарювання в аграрному секторі 
економіки, що і так поширюються на фермер-
ські господарства та кооперативи. Серед таких 
програм – надання фінансової підтримки на 
конкурсних засадах на поворотній основі фер-
мерським господарствам через Український 
державний фонд підтримки фермерських гос-
подарств; часткова компенсація відсоткової 
ставки за залученими у національній валюті 
банківськими кредитами; фінансова підтримка 
сільськогосподарських обслуговуючих коопе-
ративів; фінансова підтримка заходів в агропро-
мисловому комплексі на умовах фінансового 
лізингу; державна підтримка шляхом здешев-
лення страхових платежів (премій); часткове 
відшкодування вартості будівництва та рекон-
струкції тваринницьких ферм і комплексів, 
доїльних залів та утворених на кооперативних 
засадах м’ясопереробних підприємств; част-
кове відшкодування вартості закуплених для 
подальшого відтворення телиць, нетелей, корів 
вітчизняного походження та племінних телиць, 
нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і 
м’ясного напряму продуктивності, племінних 
свинок та кнурців (класу «еліта»), племінних 
вівцематок, баранів, ярок; часткова компенсація 
вартості сільськогосподарської техніки та об-
ладнання вітчизняного виробництва; часткова 
компенсація витрат на закладення багаторічних 
насаджень та догляд за ними; надання держав-
них гарантій під інвестиційні проекти. 

У зв’язку з цим виникає питання: як розу-
міти основну ідею даної Концепції? Можливо 
виділити, як мінімум, три варіанти тлумачення: 
1) ці програми відтепер поширюватимуть свою 
дію лише на фермерські господарства площею 
до 100 га та сільськогосподарські обслугову-
ючі кооперативи (однак це маловірогідний 
варіант); 2) фермерські господарства та сіль-
ськогосподарські обслуговуючі кооперативи 
мають право користуватися перерахованими 
програмами підтримки (проте це нинішній стан 
речей); 3) фермерські господарства до 100 га та 
сільськогосподарські обслуговуючі кооперати-
ви стають пріоритетними одержувачами під-
тримки за переліченими програмами (найбільш 
вірогідний варіант тлумачення). 

Низька якість Концепції, нечіткість фор-
мулювань та розмитість положень призводить 
до такого ганебного результату, коли під час 
встановлення змісту програмного документа 
окреслюються аж три варіанти його розуміння.  
Вимоги до концепції як програмного доку-
мента, на наш погляд, мають бути навіть вищі, 
ніж до регулятивних нормативно-правових ак-
тів, тому що орієнтири та вихідні положення, 
закріплені у концепції, мають стати чітким під-
ґрунтям для майбутніх якісних регулятивних 
норм. Більше того, поліваріантість трактування 
завжди утворює благодатне поле для зловжи-
вань і маніпуляцій.

Окремо слід наголосити на тому, що Кон-
цепція жодним чином не розвиває положення 
ч. 5 ст. 9 Закону України «Про фермерське гос-
подарство», в якій закріплена поки що «мертва» 
норма щодо надання фермерським господар-
ствам зі статусом сімейних додаткової держав-
ної підтримки.

Якщо в цілому підвести підсумок, то Кон-
цепція не вносить нічого якісно нового у дер-
жавну підтримку фермерських господарств, а 
навпаки – штучно звужує коло її отримувачів. 
Тобто декларація полягає у збільшенні під-
тримки, а фактично закріплюються легальні 
основи її зменшення. На тлі таких суттєвих 
недоліків бліднуть окремі позитивні аспекти 
Концепції, а саме: наголошення на необхідності 
підтримки фермерів, що займаються тваринни-
цтвом, органічним виробництвом, вирощують 
багаторічні насадження. 

Висновки

У результаті проведеного дослідження 
можна констатувати низьку якість аналізованої 
Концепції розвитку фермерських господарств 
та сільськогосподарської кооперації на 2018-
2020 роки. Недоліки даного документа лежать 
як у формальній, так і у змістовій площинах. 
Детальний аналіз Концепції виявив низку де-
фектів юридичної техніки, серед яких найбільш 
явними є зловживання інформаційно-статис-
тичними даними і порушення логіки викладу. 
Дослідження змісту Концепції теж виявило 
суттєві недоліки, а саме: недосконалість фор-
мулювань, запровадження лише кількісних 
критеріїв (земельного і доходного цензів) для 
виявлення одержувачів підтримки, багато-
варіантність тлумачень основних положень. 
Головною проблемою Концепції, на наш по-
гляд, є низький рівень нормотворчої техніки, 
який тягне за собою, по-перше, багато варіантів 
трактувань, по-друге, розмитість основної ідеї. 
У чинному вигляді дана Концепція розвитку 
фермерських господарств та сільськогосподар-
ської кооперації на 2018-2020 роки не лише 
не принесе користі фермерам і кооперативам, 
але й завдасть шкоди їхньому розвитку, адже 
пропонує обмежувальний підхід до держав-
ної підтримки, роблячи акцент на кількісних 
показниках, повністю ігноруючи якісні. Такий 
підхід не можна визнати правильним у сучас-
них умовах, оскільки стимулювати необхідно 
зростання як кількісне, так і якісне. Більш того, 
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прив’язка державної підтримки до певного 
граничного розміру земельних площ чи одер-
жуваних доходів є латентним стримуванням 
зростання господарств. Така Концепція під-
тримки є неприйнятною для України. На наше 
переконання, уникнути вказаних негативних 
наслідків можна, лише використовуючи схе-
му підтримки фермерства, яка будуватиметься 
на таких постулатах: по-перше, усі фермерські 
господарства отримують гарантований рівень 
підтримки; по-друге, за певні досягнення (еко-
логізацію виробництва, запровадження нових 
ресурсоощадливих, енергозберігаючих та ін-
ших технологій, диверсифікацію виробництва, 
зайняття тваринництвом, садівництвом, орга-
нічним землеробством тощо) фермери отриму-
ють додаткову підтримку; по-третє, за порушен-
ня (нецільове використання коштів підтримки, 
недотримання екологічних нормативів, пору-
шення сівозмін тощо) підтримка зменшується. 
Закладення таких концептуальних підходів до 
Концепції підтримки фермерства було б дієвим 
стимулом для його активного розвитку в Украї-
ні. Натомість запропоновані кількісні обмежен-
ня лише стримуватимуть таке зростання.

Позитивним аспектом аналізованої Концеп-
ції можна визнати встановлення мінімальної 
суми, яка щорічно має виділятися на підтримку 
фермерства і кооперації, у розмірі 1 млрд грн. 
При чому позитив полягає не у сумі (можливо, 
доцільно спрямовувати значно більші кошти), 
а у закріпленні нижньої обов’язкової межі бю-
джетного фінансування, оскільки проблема 
періодичної відсутності коштів є болючою і ха-
рактерною для України. З огляду на те, що дана 
Концепція розрахована на період з 2018 року, 
на нашу думку, є необхідність у суттєвому доо-
працюванні її положень з урахуванням вислов-
лених зауважень. 
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В статье исследуется Концепция развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации 
на 2018-2020 годы. Автор анализирует формальные и содержательные недостатки данного документа, 
указывая на необходимость существенной доработки Концепции. Усовершенствование должно совер-
шаться, в первую очередь, в направлении отказа от ограничительных критериев, а также введения норм, 
стимулирующих субъектов аграрного хозяйствования к росту.

Ключевые слова: фермерское хозяйство, сельскохозяйственный обслуживающий кооператив, государ-
ственная поддержка, аграрное право, концепция.

In the article, the Concept of the development of farms and agricultural cooperation for 2018-2020 is exploring. 
The author analyzes the formal and substantial shortcomings of this document, pointing out the need for a substan-
tial revision of the Concept. Improvement must make, first, in the direction of refusal of restrictive criteria, and in 
the introduction of norms stimulating the subjects of agrarian management to growth.

Key words: farming, agricultural servicing cooperative, state support, agrarian law, concept.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ  
ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

У статті проаналізовано норми національного та зарубіжного законодавства у сфері використання 
генетично модифікованих організмів під час виробництва харчових продуктів, а також наукові праці, при-
свячені дослідженню цих суспільних відносин.

Ключові слова: правове регулювання відносин із використання генетично модифікованих організмів під 
час виробництва харчових продуктів, харчові продукти, генетично модифікований організм, маркування.

Постановка проблеми. Для вивчення пра-
вового регулювання відносин із використання 
генетично модифікованих організмів під час 
виробництва харчових продуктів необхідно 
встановити, що таке генетично модифікований 
організм (далі – ГМО). Відповідно до ч. 1 ст. 1 
Закону України «Про державну систему біобез-
пеки при створенні, випробуванні, транспорту-
ванні та використанні генетично модифікова-
них організмів» від 31.05.2007 № 1103-V, ГМО 
є організмом, у якому генетичний матеріал був 
змінений за допомогою штучних прийомів пе-
реносу генів, які не відбуваються в природних 
умовах, а саме: рекомбінантними методами, ме-
тодами, які передбачають безпосереднє введен-
ня в організм спадкового матеріалу або метода-
ми гібридизації [1]. У різних регіонах України 
вирощується до 80% генетично модифікованої 
сої, а загалом під генетично модифікованими 
сільськогосподарськими культурами вже за-
йнято понад 1 млн. га (3%) усіх сільськогоспо-
дарських угідь країни [2, с. 8]. З 1 млн. га сої, 
що вирощується в Україні, трансгенної – 70%  
[3, с. 110–114]. Наведене зумовлює своєчас-
ність здійснення наукового дослідження пра-
вового регулювання відносин із використання 
ГМО під час виробництва продуктів харчуван-
ня. Вивчення правового регулювання відносин 
із використання ГМО під час виробництва про-
дуктів харчування має важливе як теоретич-
не, так і практичне значення. Перше полягає  
в удосконаленні відповідних теоретичних поло-
жень, а друге – у вирішенні правозастосовних 
проблем.

Рівню теоретичного розроблення пробле-
ми притаманне те, що в спеціальній літературі 
недостатньо уваги приділяється визначенню 
власне харчового продукту, який містить ГМО, 
що посилює актуальність статті. Окремі ас-
пекти питань, що розглядаються, вивчалися, 
зокрема, Л. Лейбою, яка виокремила правові 
проблеми використання ГМО під час виробни-
цтва сільськогосподарської продукції та про-
дуктів харчування [4, с. 255–278]. В. Єрмолен-
ко проаналізував певні недоліки законодавства, 

що спрямоване на регулювання використання 
ГМО [5, с. 117]. О. Менів розкрив сутність пра-
вового забезпечення використання ГМО під час 
вирощування сільськогосподарської продукції 
рослинного походження в Україні порівняно з 
правовим забезпеченням цієї діяльності в краї-
нах Європейського Союзу [2, с. 3] та висвітлив 
правові питання маркування сільськогоспо-
дарської продукції рослинного походження, 
що вирощена з використанням ГМО [6, с. 26]. 
Н. Берлач запропонувала законодавчо визна-
чити виробничі процеси, в яких допускається 
використання компонентів ГМО [7, с. 13]. 

Мета статті – висвітлити правові питання 
використання ГМО під час виробництва хар-
чових продуктів, зокрема їх умісту, шляхом 
аналізу норм законодавства України в роз-
глядуваній сфері, зарубіжного законодавства 
та наукових праць, що присвячені визначеній 
проблемі.

Виклад основного матеріалу. Аналіз норм 
законодавства України у сфері використання 
ГМО під час виробництва харчових продуктів і 
зарубіжного законодавства доцільно здійснити 
щодо критерію вмісту ГМО в харчових продук-
тах. Відповідно до Наказу Міністерства охорони 
здоров’я України «Про затвердження Переліку 
харчових продуктів, щодо яких здійснюється 
контроль вмісту генетично модифікованих ор-
ганізмів» від 09.11.2010 № 971, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 13.12.2010 за 
№ 1248/18543, до вказаного Переліку нале-
жать соя, кукурудза, картопля, томати, кабачки, 
диня, папайя, цикорій, цукровий буряк, ріпак, 
льон, бавовна, пшениця, рис, продукти дитячо-
го харчування та сировина для їх виготовлення, 
харчові продукти для спеціального дієтичного 
споживання, функціональні харчові продукти, 
дієтичні й харчові добавки, виготовлені з вико-
ристанням харчових продуктів, зазначених у 
Переліку, закваски, дріжджові культури та про-
дукти, що їх містять [8]. У Постанові Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку 
етикетування харчових продуктів, які містять 
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генетично модифіковані організми або що ви-
роблені з їх використанням та вводяться в обіг» 
від 13.05.2009 № 468 визначено вимоги до ети-
кетування харчових продуктів. Відповідно до 
вказаного Порядку, харчовим продуктом, який 
містить ГМО, визнається харчовий продукт, що 
повністю або окремі його складники містять 
ГМО, вміст яких становить понад 0,9%. Хар-
човим продуктом, виробленим із використан-
ням ГМО, є харчовий продукт, який не містить 
ГМО, але повністю або частково вироблений 
із використанням сільськогосподарської про-
дукції, вміст ГМО в якій становив понад 0,9%. 
Важливим для забезпечення права спожива-
чів на отримання достовірної інформації щодо 
продуктів харчування є обов’язок виробника 
зазначати відповідну інформацію шляхом ети-
кетування харчових продуктів. Так, у переліку 
складників харчового продукту після наймену-
вання кожного з тих, що містять ГМО чи виро-
блені з їх використанням, у дужках виконуєть-
ся напис «генетично модифікований», «містить 
генетично модифікований організм» або «виро-
блений з генетично модифікованого організму» 
із зазначенням найменування організму або до 
кожного такого складника робиться відповід-
на виноска. Напис виконується таким самим 
шрифтом, що і перелік складників. Для харчо-
вих продуктів, що містять один складник, напис 
«генетично модифікований», «містить генетич-
но модифікований організм» або «вироблений 
з генетично модифікованого організму» із за-
значенням найменування організму виконуєть-
ся на етикетці шрифтом розміру не менше як 
2 міліметри. Етикетування харчових продуктів, 
які містять ГМО або вироблені з їх використан-
ням і реалізуються без упаковки або з упаков-
кою, найбільша площа поверхні якої становить 
менше як 10 кв. сантиметрів, здійснюється 
продавцем шляхом проставлення відповідної 
позначки на ярликах поряд із назвою харчового 
продукту або на пакувальному матеріалі шриф-
том розміру не менше як 2 міліметри. Етикету-
вання харчових продуктів, які не містять ГМО 
або вміст яких становить менше як 0,1%, може 
бути здійснено добровільно з виконанням на-
пису «Без ГМО» [9].

Згідно з ч. 6 ст. 8 Закону України «Про дитя-
че харчування» від 14.09.2006 № 142-V, сирови-
на, що використовується у виробництві дитячо-
го харчування, не може бути вироблена з ГМО 
та/або містити ГМО. Норми ч. 8 ст. 8 указаного 
Закону містять заборону використовувати у ви-
робництві дитячого харчування сировину, що 
містить гормональні препарати, антибіотики, 
залишки важких металів, пестицидів, радіону-
клідів та інших небезпечних речовин, наявність 
яких не допускається державними санітарними 
нормами або вміст яких перевищує максималь-
но допустимі рівні залишків у дитячому хар-
чуванні. Відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону Укра-
їни «Про дитяче харчування» від 14.09.2006  
№ 142-V, забороняється обіг дитячого харчу-
вання, якщо воно вироблене з сировини, що 
була одержана з ГМО та/або містила ГМО [10].

Частина 4 ст. 16 Закону України «Про 
державну систему біобезпеки при створенні, 

випробуванні, транспортуванні та використан-
ні генетично модифікованих організмів» від 
31.05.2007 № 1103-V закріплює, що ввезення 
харчових продуктів, які містять ГМО або отри-
мані з їх використанням, для безпосереднього 
вживання за призначенням можливе тільки за 
умови державної реєстрації відповідних ГМО 
джерел [1]. 

У ч. 1 ст. 8 Закону Республіки Білорусь 
«Про якість і безпеку продовольчої сировини 
та харчових продуктів для життя та здоров’я 
людини» від 29.06.2003 № 217-3 йдеться про 
вимоги щодо інформації про якість і безпеку 
продовольчої сировини та харчових продуктів, 
що повинна міститись у супровідних докумен-
тах, на упаковці, етикетках і (чи) доводитися до 
відома населення іншим чином і містити вка-
зівку на те, що продовольча сировина та харчові 
продукти отримані із застосуванням генетич-
но-інженерних організмів (для продовольчої 
сировини та харчових продуктів, що містять 
більше ніж 0,9% генетично-інженерних орга-
нізмів) [11]. Метою Регламенту Європейського 
Парламенту та Ради Європейського Союзу від 
22.09.2003 № 1830/2003 щодо обігу та марку-
вання генетично модифікованих організмів і 
відстеження харчових продуктів і кормів, виго-
товлених із генетично модифікованих організ-
мів, і внесення змін до Директиви 2001/18/ЄС  
є забезпечення меж відстеження продуктів 
харчування, виготовлених із використанням 
ГМО, задля полегшення маркування, контр-
олю наслідків для здоров’я споживачів. Згідно 
зі ст. 7 указаного Регламенту, пропорція залиш-
ків дозволених ГМО у продовольчих товарах, 
призначених для безпосереднього споживання, 
повинна не перевищувати 0,9% [12].

Заслуговує на увагу думка О. Меніва щодо 
відповідності рівня вмісту ГМО в 0,9% для 
обов’язкового маркування сільськогосподар-
ської продукції законодавству Європейського 
Союзу. Так, Регламент Ради Європейського Со-
юзу № 834/2007/ЄС про органічну продукцію 
і маркування органічних продуктів передбачає, 
що продукти залишаються «органічними», не-
зважаючи на випадкову наявність санкціоно-
ваних ГМО в концентрації, що не перевищує 
граничне значення в 0,9%. Корисним є досвід 
Іспанії, де запропоновано, що треба не вста-
новлювати кінцеві значення можливого вмісту 
ГМО в органічній сільськогосподарській про-
дукції у 0,9%, а запровадити схеми управління 
для запобігання змішуванню сільськогоспо-
дарських культур. Метою маркування є те, щоб 
мати мінімально можливу наявність ГМО в ор-
ганічних продуктах [6, с. 26].

Підсумовуючи зазначене, відмітимо, що 
спільним для норм як національного, так і за-
рубіжного законодавства у сфері використання 
ГМО під час виробництва харчових продуктів є 
порогове значення критерію вмісту ГМО в хар-
чових продуктах, що становить 0,9%.

Проаналізуємо наукові праці, присвяче-
ні дослідженню правового регулювання сус-
пільних відносин із використання ГМО під 
час виробництва харчових продуктів. Так, на 
думку О. Меніва, генетично модифікованим 
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організмом під час вирощування сільськогос-
подарської продукції рослинного походження є 
рослинний організм (його частини, включаючи 
насіння), у якому генетичний матеріал змінено 
в спосіб, неможливий у природних умовах у 
процесі природної рекомбінації, що викорис-
товується з метою підвищення врожайності 
сільськогосподарських культур, зміни показ-
ників якості сільськогосподарської продукції 
[2, с. 9]. Слушною є пропозиція вченого щодо 
необхідності заборони вирощування генетич-
но модифікованих сортів сільськогосподар-
ських рослин на землях, які призначені для 
виробництва органічної продукції й сировини, 
а також яким надано статус спеціальної зони 
з виробництва сировини, що використову-
ється для виготовлення продуктів дитячого 
й дієтичного харчування [2, с. 6]. Н. Берлач 
пропонує законодавчо детальніше визначити 
виробничі процеси, в яких повністю забороне-
но використовувати компоненти ГМО, а в яких 
таке використання допускається, наприклад, 
біопаливо для сільськогосподарської техні-
ки [7, с. 13]. В. Єрмоленко виділяє недоліки в 
законодавстві, що спрямоване на регулюван-
ня використання ГМО: значна кількість норм 
щодо принципів і завдань державної політики 
в галузі поводження з ГМО має яскраво вира-
жений декларативний характер; узагальнений 
характер розподілу повноважень із контролю 
за ГМО за різними органами державної влади, 
що вимагає додаткової регламентації правового 
регулювання за допомогою підзаконних актів; 
надмірна узагальненість вимог до процедури 
проведення експертизи трансгенної продукції, 
що потребує подальшої деталізації актами мі-
ністерств; переважання відсильних приписів 
щодо настання юридичної відповідальності за 
правопорушення у сфері поводження з ГМО, 
що нівелює ефективність останньої; Закон 
України «Про державну систему біобезпеки 
при створенні, випробуванні, транспортуванні 
та використанні генетично модифікованих ор-
ганізмів» не містить указівки на узагальнену 
позицію законодавця щодо якості й безпечнос-
ті сільськогосподарської продукції, що містить 
ГМО. Слушною є точка зору науковця, який 
указує на те, що в механізмі правового регулю-
вання виробництва трансгенної продукції пре-
валюють дозволи й позитивні зобов’язання за 
відсутності заборонних і слабкої дієвості охо-
ронних приписів [5, с. 117]. 

Проаналізувавши погляди вчених щодо 
правового регулювання суспільних відносин із 
використання ГМО під час виробництва хар-
чових продуктів, уважаємо за можливе виокре-
мити необхідність подальшого вдосконалення 
та адаптації до вимог Європейського Союзу 
законодавства у сфері використання ГМО під 
час виробництва харчових продуктів з метою 
захисту права споживачів на екологічно чисті, 
безпечні харчові продукти. 

Висновки. Пропонуємо викласти ч. 6 ст. 8 
Закону України «Про дитяче харчування» від 
14.09.2006 № 142-V у такій редакції: «Сирови-
на, що використовується у виробництві дитячо-
го харчування, не може бути вироблена з гене-

тично модифікованих організмів і/або містити 
генетично модифіковані організми, уміст яких 
становить понад 0,9%». 

Перспективами подальших наукових роз-
відок може бути використання отриманих ре-
зультатів у наукових розробках, а також дослі-
дження законодавства у сфері використання 
ГМО під час виробництва харчових продуктів 
інших держав, зокрема нормативно-правових 
актів, що регулюють виробництво дитячих і  
дієтичних харчових продуктів. 
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В статье анализируются нормы национального и зарубежного законодательства в сфере использова-
ния генетически модифицированных организмов при производстве продуктов питания, а также научные 
работы, посвященные исследованию данных общественных отношений. 
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In the article the norms of national and foreign legislation in the sphere of use of genetically modified organisms 
in production of food products and  scientific works dedicated researching these social relations are analyzed.

Key words: legal regulation the relations on use of genetically modified organisms in production of food products, 
food products, genetically modified organism, marking.
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ПРАВОВІ ОЗНАКИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена аналізу правових ознак виробництва органічної сільськогосподарської продукції та 
сировини, визначенню важливості цього виду діяльності на сучасному етапі розвитку суспільних відносин, 
а також формулюванню висновків, заснованих на положеннях чинного законодавства України і правової 
доктрини.

Ключові слова: органічне виробництво, органічна продукція, екологічно чиста продукція, перехідний  
період, оцінювання придатності земель, оцінювання відповідності.

Постановка проблеми. Хімізація сіль-
ськогосподарського виробництва, застосуван-
ня синтетичних мінеральних добрив, отру-
тохімікатів, інтенсифікація сільського 
господарства негативно впливають на ро-
дючий шар ґрунту, зменшують кількість 
корисних ґрунтових організмів, що легко 
засвоюються рослинами, погіршують умови 
життєдіяльності. Унаслідок цього якість про-
дуктів харчування погіршується через уміст 
шкідливих отрутохімікатів, нітратів, гене-
тично модифікованих організмів. Так, овочі 
і фрукти, вирощені за інтенсивними техноло-
гіями, містять залишки понад двадцяти видів 
пестицидів, а м’ясо та молоко – сліди антибі-
отиків, гормонів, стимуляторів росту [1, с. 6]. 
Отже, споживачам важливо мати впевненість, 
що куплені продукти не просто безпечні, а й 
корисні. Саме тому світовий споживчий ри-
нок стає більш органічним, а попит спожива-
чів щодо органічних продуктів зростає.

Аналіз публікацій і досліджень із проблем 
правового регулювання виробництва органіч-
ної сільськогосподарської продукції свідчить, 
що вагомий внесок у розроблення правових 
питань органічного виробництва зробили такі 
вчені, як Н. Берлач, В. Єрмоленко, Т. Ковален-
ко, С. Марченко, М. Пархоменко, В. Уркевич та 
інші. Разом із тим сучасний розвиток суспіль-
них відносин потребує подальшого досліджен-
ня проблем правової регламентації органічно-
го виробництва в Україні та визначення його 
основних правових ознак.

Метою статті є акцентування уваги на озна-
ках і необхідності подальшого вдосконалення 
їх правового регулювання щодо виробництва 
органічної сільськогосподарської продукції.

Виклад основного матеріалу. Стратегією 
сталого розвитку «Україна – 2020», яка схва-
лена Указом Президента України від 12 січня 
2015 року № 5/2015, передбачено впроваджен-
ня в Україні європейських стандартів жит-
тя і вихід України на провідні позиції у світі. 
Для виконання цієї мети необхідно забезпе-
чити стійке зростання економіки екологічно 

невиснажливим способом, створити сприятли-
ві умови для ведення господарської діяльності.

Крім того, особливу увагу потрібно приді-
лити безпеці життя і здоров’я людини, що не-
можливо без безпечного стану довкілля й досту-
пу до безпечних харчових продуктів і сировини. 
Відтак зазначене безпосередньо охоплює сферу 
виробництва та обігу органічної сільськогоспо-
дарської продукції й сировини.

Наслідком широкомасштабної популяриза-
ції здорового способу життя в світі, невід’ємною 
частиною якого є безпечне харчування, є що-
річне збільшення на одну чверть, особливо 
за останнє десятиліття, світового споживан-
ня екологічно чистої продукції. За різними 
експертними оцінками, найближчим часом 
частка екологічно чистої продукції у світово-
му продовольчому балансі досягне 14–30%.  
До 2020 року екологічні продукти харчування 
займуть четверту частину світового екологічно-
го ринку. За наявними прогнозами, до 2020 року 
обсяг його обороту досягне 200–250 млрд. дола-
рів США в рік [2, с. 169–170].

У деяких європейських країнах продоволь-
чий ринок практично повністю заповнений про-
дукцією, яка вироблена за екологічно чистими 
технологіями. У ЄС лідерами у виробництві й 
продажу екологічно чистої продукції є Німеч-
чина, Великобританія, Швейцарія, Франція, 
Данія, Австрія, Фінляндія, де 6–12% фермер-
ських господарств використовують інноваційні 
технології виробництва [2, с. 170].

Сучасне органічне виробництво є досить 
перспективним напрямом агарного господарю-
вання в Україні, яка має чотири невеликі регі-
они, де ґрунти ще не забруднені до небезпечної 
межі й де можливе вирощування екологічно чи-
стої продукції на рівні найсуворіших світових 
стандартів. Це Північно-Полтавський регіон 
(охоплює більшу частину Полтавської облас-
ті, північно-західні райони Харківської облас-
ті, південно-західні райони Сумської області, 
південно-східні райони Чернігівської області 
та східні райони Київської й Черкаської облас-
тей); Вінницько-Прикарпатський (тягнеться 
широкою смугою близько 100 км від м. По-

 Т. Оверковська, 2017
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пельня Житомирської області й простягається 
до півночі Вінницької, Хмельницької й Терно-
пільської областей у напрямку до м. Львова); 
Південно-Подільський (включає невелику пів-
денно-східну частину Вінницької області, пів-
денно-західну частину Кіровоградської облас-
ті, північ Миколаївщини та північну половину 
Одеської області) [3].

Базовим законодавчим актом, який регла-
ментує правові засади виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції, є Закон Укра-
їни «Про виробництво та обіг органічної сіль-
ськогосподарської продукції та сировини» від  
3 вересня 2013 року № 425-18.

Відповідно до чинного законодавства Укра-
їни, виробництво органічної продукції (сиро-
вини) є виробничою діяльністю фізичних або 
юридичних осіб (у тому числі з вирощування 
й переробки), під час здійснення якої виклю-
чається застосування хімічних добрив, пести-
цидів, генетично модифікованих організмів 
(далі – ГМО), консервантів тощо, на всіх ета-
пах виробництва (вирощування, переробки) 
застосовуються методи, принципи та правила, 
визначені законодавством для отримання нату-
ральної (екологічно чистої) продукції, а також 
збереження й відновлення природних ресурсів 
(ст. 1 Закону України «Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської продукції та 
сировини»).

Крім цього, під час виробництва органічної 
продукції та/або сировини використовують-
ся встановлені законодавством методи, які: 
1) виключають використання ГМО, похідних 
ГМО і продуктів, вироблених із ГМО, як харчо-
вих продуктів, кормів, технологічних добавок, 
препаратів захисту рослин і покращення ґрун-
ту, добрив, насіння, вегетативного походження 
садивного матеріалу, мікроорганізмів і тварин; 
2) виключають використання хімічно синте-
зованих речовин, консервантів, синтезованих 
(штучних) барвників, гормонів, антибіотиків, 
ароматизаторів, стабілізаторів, підсилювачів 
смаку, стимуляторів росту; 3) виключають 
використання іонізуючого випромінювання 
для обробленні органічної сировини або кормів, 
що використовуються у виробництві органічної 
продукції; 4) виключають гідропонне виробни-
цтво; 5) використовують живі організми та ме-
тоди механічного виробництва; 6) здійснюють 
живлення рослин в основному через екосисте-
му ґрунту; 7) засновані на оцінюванні ризику та 
використовують превентивні заходи.

Важливою ознакою виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції й сировини 
є оцінювання придатності земель для зазна-
ченого виду виробництва. Відповідно до ст. 23 
Закону України «Про виробництво та обіг ор-
ганічної сільськогосподарської продукції та 
сировини», оцінювання придатності земель 
(ґрунтів) для виробництва органічної продукції 
та сировини здійснюється з метою отримання 
незалежної від зацікавлених сторін (суб’єктів 
господарювання, що здійснюють виробництво, 
перевезення, зберігання й реалізацію органіч-
ної продукції, сировини) об’єктивної інформа-
ції про стан земельних ділянок, установлення 

їх придатності для виробництва органічної про-
дукції та сировини, а також придатності для ви-
робництва окремих культур.

Оцінювання придатності земель здійсню-
ється центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику зі здійснен-
ня державного контролю у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, у га-
лузі охорони земель відповідно до порядку оці-
нювання, затвердженого Кабінетом Міністрів 
України.

При цьому основою для встановлення кри-
теріїв якості земель, які застосовуються для 
оцінювання їх придатності для виробництва 
органічної сільськогосподарської продукції, є 
показники якості ґрунтів, рослин і віддаленість 
земель від джерел забруднення, а саме: про-
мислових підприємств та об’єктів, що можуть 
забруднювати довкілля токсичними й небез-
печними викидами, сполуками важких металів, 
пестицидами, радіонуклідами тощо [4]. 

Для оцінювання придатності земель (ґрун-
тів) використовуються дані останнього туру 
агрохімічної паспортизації земель, інших обсте-
жень ґрунтового покриву, проведених протя-
гом останніх двох років, відомості, відображені 
в картах ґрунтів, а також у робочих проектах 
землеустрою, схемах землеустрою й техніко-
економічних обґрунтувань використання та 
охорони земель. Крім цього, за бажанням зем-
левласників або землекористувачів додатковим 
інформаційним джерелом можуть бути книги 
історії полів, технологічні карти вирощуван-
ня сільськогосподарських культур, дані, які 
отримані на основі добровільної сертифікації 
земель, проекти землеустрою, що забезпечують 
еколого-економічне обґрунтування сівозміни 
та впорядкування угідь [4].

Отже, оцінювання придатності земель 
(ґрунтів) для виробництва органічної продук-
ції здійснюється на основі аналізу об’єктивної 
інформації щодо якості ґрунтів, визначення 
ступеня антропогенного навантаження, фак-
тичного виконання заходів щодо збереження 
родючості ґрунтів, а також установлення їх 
придатності для виробництва окремих видів 
культур [4].

Законом України «Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської продукції 
та сировини» встановлюється вимога, згідно 
з якою особа, яка вирішила перейти до вироб-
ництва органічної продукції (сировини), пови-
нна пройти так званий перехідний період. Так, 
із дня подання заяви встановленого зразка про 
перехід на виробництво органічної продукції 
(сировини) до центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері 
безпечності й окремих показників якості хар-
чових продуктів, розпочинається перехідний 
період (ст. 30 Закону України «Про виробни-
цтво та обіг органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини»).

З погляду вимог Закону перехідний період 
є підготовчим заходом, що забезпечує приве-
дення технологічних процесів виробництва 
для отримання саме органічної продукції (си-
ровини). Водночас оцінювання виробництва є 
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підсумковим етапом здійснення виробником 
усіх підготовчих дій, до яких включається й 
виконання умов перехідного періоду [5].

Проте перехідний період до органічного ви-
робництва зумовлює непросту і тривалу проце-
дуру сертифікації, не дає стрімкого доходу. Так, 
право на виробництво органічної продукції (си-
ровини) має фізична чи юридична особа будь-
якої організаційно-правової форми та будь-якої 
форми власності, яка пройшла оцінювання від-
повідності виробництва органічної продукції 
(сировини), отримала сертифікат відповідності 
й включена до Реєстру виробників органічної 
продукції (сировини).

Отже, зважаючи на ту обставину, що період 
переходу до органічного виробництва зумов-
лює непросту процедуру сертифікації, на нашу 
думку, в перехідний період товаровиробників 
повинна підтримувати держава шляхом сти-
мулювання ведення органічного виробництва 
сільськогосподарської продукції. 

Варто звернути увагу на ту обставину, що 
детальні правили виробництва й обігу того чи 
іншого виду органічної продукції або сирови-
ни затверджуються відповідною постановою 
Кабінету Міністрів України. Так, Постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 березня 
2016 року № 241 затверджено Детальні прави-
ла виробництва органічної продукції (сирови-
ни) тваринного походження, які визначають 
особливості виробництва зазначеного виду 
органічно продукції та сировини. Зокрема, під 
час виробництва органічної продукції (сиро-
вини) тваринного походження має забезпечу-
ватися дотримання стандартів утримання й 
поводження з тваринами з урахуванням вимог, 
установлених законодавством. Також у процесі 
виробництва органічної продукції (сировини) 
тваринного походження її виробник повинен 
забезпечити використання тварин відповід-
но до вимог Правил; використання органіч-
них кормів для годівлі тварин; підтримання 
здоров’я тварин шляхом здійснення профілак-
тичних заходів і лікування тварин відповідно 
до вимог законодавства в галузі ветеринарної 
медицини.

Отже, одна з правових ознак органічного 
виробництва сільськогосподарської продукції 
полягає в тому, що для виробництва певного 
виду органічної сільськогосподарської продук-
ції та сировини встановлюються детальні пра-
вила виробництва.

Результатом діяльності органічного вироб-
ництва є отримання органічної сільськогоспо-
дарської продукції, яка вироблена в результаті 
сертифікованого виробництва відповідно до ви-
мог, визначених Законом України «Про вироб-
ництво та обіг органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини».

При цьому варто зауважити, що низка 
науковців уважають органічною також й еко-
логічно чисту сільськогосподарську продукцію, 
тобто поняття органічна сільськогосподарська 
продукція та екологічно чиста використовують-
ся як синоніми. Проте думки з приводу цього в 
юридичній літературі не збігаються. Так, еко-
логічно чисту сільськогосподарську продукцію 

можна розглядати подібною за значенням до 
екологічно безпечної продукції. Така продук-
ція може вироблятися в традиційний спосіб із 
використанням добрив, засобів захисту тощо, 
однак вона обов’язково буде відповідати визна-
ченню безпечного харчового продукту, тобто 
продукту, який не створює шкідливого впливу 
на здоров’я людини безпосередньо чи опосеред-
ковано за умов його виробництва й обігу з до-
триманням вимог санітарних заходів [6, с. 279]. 

На нашу думку, поняття «екологічно без-
печна сільськогосподарська продукція» за 
змістом ширше, ніж поняття «органічна сіль-
ськогосподарська продукція». Органічною 
сільськогосподарською продукцією варто вва-
жати лише ту, яка отримана в результаті ви-
робництва, що пройшло оцінювання та підтвер-
дження відповідності виробництва органічної 
продукції (сировини) й отримало сертифікат 
відповідності.

У науковій літературі органічне сільське 
господарство розглядається як галузь виробни-
чої сфери АПК, в якій застосовується сертифі-
кована система виробництва, що використовує 
енерго- та ресурсоощадливі технології й базу-
ється на мінімальному використанні механіч-
ного оброблення ґрунту та синтетичних речо-
вин, виключенні з процесу виробництва ГМО, 
має на меті забезпечення суспільства здорови-
ми та якісними продуктами харчування, а та-
кож покращення стану довкілля [7, с. 1].

Саме тому ведення органічного вироб-
ництва сільськогосподарської продукції має 
безпосередній вплив на вирішення проблем 
охорони земель та інших природних ресурсів від 
забруднення небезпечними речовинами. Так, 
органічні методи господарювання поліпшують 
стан ґрунтів, його родючість без застосування 
хімічно синтезованих добрив, а також сприяють 
боротьбі зі шкідниками нетоксичними речови-
нами. Зокрема, принц Уельський 25 років не 
застосовує на своїх 1,2 тисячі гектарів отрутохі-
мікатів, і науковці порахували, що за цей час він 
не допустив забруднення повітря 48 тоннами 
шкідливих речовин [8, с. 6]. Крім цього, високі 
стандарти якості органічної продукції позитив-
но впливають на організм людини.

Зауважимо, що органічне виробництво 
сільськогосподарської продукції знаходиться 
в безпосередньому взаємозв’язку з питання-
ми екологічної безпеки. На думку фахівців, 
переваги органічного виробництва в екологіч-
ній сфері полягають в тому, що воно сприяє: 
а)  збереженню природного середовища в про-
цесі аграрного виробництва; б) збереженню та 
відновленню біорізноманіття в агроландшаф-
тах; в) збереженню та відновленню родючості 
ґрунтів; г) запобіганню забруднення водних 
об’єктів тощо. Значні переваги в аспекті еколо-
гії має й результат органічного виробництва – 
органічні продукти харчування, оскільки вони 
(а) корисні для здоров’я і є екологічно безпеч-
ними, (б) мають кращу якість і вищі смакові 
якості, (в) не містять у собі ГМО, токсичних 
і шкідливих речовин, залишків штучних сти-
муляторів росту, лікарських препаратів та ан-
тибіотиків, хвороботворних мікроорганізмів, 
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паразитів та алергенів; (г) зберігають поживні 
речовини й натуральний склад під час переробки  
[9, с. 49–50].

Отже, вже саме виробництво органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини 
доцільно розглядати як засіб забезпечення еко-
логічної безпеки в аграрній сфері економіки.

Варто зазначити, що останнім часом по-
рушується питання про так звану «зеле-
ну економіку», що безпосередньо зумовлює 
запровадження органічного землеробства та 
виробництва органічної сільськогосподарської 
продукції. На думку науковців, такий науковий 
напрям в економічній науці сформувався про-
тягом останніх двох десятиріч. У його основі – 
відновні ресурси та замкнені цикли їх викорис-
тання. Закономірно, що вони вигідні з погляду 
економіки, екології тощо й, за великим рахун-
ком, уособлюють завтрашній день життєдіяль-
ності людства, яке гостро потребує грамотних 
рішень. Ідеться про широкий спектр проблем 
і питань, пов’язаних з альтернативною енерге-
тикою, органічним землеробством, тобто із «зе-
леними» важелями впровадження якісно нової 
системи управління на різних рівнях господа-
рювання [10, с. 6]. 

При цьому в науковій літературі розгляда-
ється, що одним із ефективних засобів покра-
щення екологічної ситуації є організація та 
здійснення господарської діяльності таких 
видів, які безпосередньо пов’язані з охороною 
довкілля, забезпеченням екологічної безпеки, 
раціональним використанням природних ре-
сурсів, яким є такий вид діяльності, як «зелена» 
економіка [11, с. 207], а отже, й органічне ви-
робництво сільськогосподарської продукції та 
сировини. 

Висновки

Проведений аналіз і положення чинно-
го законодавства України дають можливість 
визначити правові ознаки органічного вироб-
ництва сільськогосподарської продукції, а саме: 

1) для отримання органічної (натуральної) 
сільськогосподарської продукції, а також збе-
реження та відновлення природних ресурсів 
застосовуються методи, принципи і правила, 
визначені законодавством;

2) під час здійснення діяльності щодо ви-
робництва органічної сільськогосподарської 
продукції забороняється використання ГМО, 
похідних ГМО і продуктів, вироблених із ГМО, 
як харчових продуктів, кормів, технологічних 
добавок, препаратів захисту рослин і покращен-
ня стану ґрунтів, добрив, насіння, вегетативно-
го походження садивного матеріалу, мікроорга-
нізмів і тварин;

3) обов’язковість проведення оцінювання 
придатності земель для виробництва органіч-
ної продукції на основі аналізу об’єктивної та 
повної інформації щодо якості ґрунтів;

4) діяльність щодо органічного виробни-
цтва зумовлює проходження перехідного періо-
ду, який варто розглядати як підготовчий захід, 
що забезпечує приведення технологічних про-
цесів виробництва для отримання саме органіч-

ної продукції (сировини);
5) для виробництва певного виду органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини 
встановлюються детальні правила виробництва 
з урахуванням спеціалізації того чи іншого сіль-
ськогосподарського товаровиробника;

6) результат діяльності – це виробництво 
органічної сільськогосподарської продукції, яка 
отримана шляхом виробництва, що пройшло 
оцінювання та підтвердження відповідності ви-
робництва органічної продукції (сировини) й 
отримало сертифікат відповідності;

7) виробництво органічної сільськогоспо-
дарської продукції (сировини) доцільно роз-
глядати як засіб забезпечення екологічної без-
пеки в аграрній сфері економіки України.

Крім цього, Україна робить лише перші 
кроки у формуванні ринку екологічно чи-
стої продукції, що потребує вдосконалення 
законодавства щодо розвитку органічного сек-
тору сільськогосподарського виробництва, а 
також достатнього рівня розвитку агротехноло-
гій, які забезпечать отримання екологічно без-
печних та економічно ефективних результатів 
сільськогосподарської діяльності. 

Відтак, ураховуючи, що світовий ринок ор-
ганічної продукції розвивається швидкими тем-
пами, для України формування ринку екологіч-
но чистих продуктів і їх експорту може бути 
перспективним напрямом розвитку аграрного 
сектора економіки країни.
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Статья посвящена анализу правовых признаков производства органической сельскохозяйственной 
продукции и сырья, определению важности данного вида деятельности на современном этапе развития 
общественных отношений, а также формулировке выводов, основанных на положениях действующего за-
конодательства Украины и правовой доктрины. 

Ключевые слова: органическое производство, органическая продукция, экологически чистая продукция, 
переходной период, оценка пригодности земель, оценка соответствия.

The article is devoted to the analysis of legal features of the production of organic agricultural products and 
raw materials, the determination of the importance of this type of activity at the present stage of development of 
social relations, and the formulation of conclusions based on the provisions of the current Ukrainian legislation and 
legal doctrine.

Key words: organic production, organic products, ecologically pure products, transition period, land suitability 
assessment, conformity assessment.
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ІНСТИТУЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ  
МІСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Стаття присвячена аналізу інституційно-функціонального забезпечення управління землями міських 
територіальних громад як особливим об’єктом земельних правовідносин, що сформувався в умовах децен-
тралізації влади та об’єднання територіальних громад в Україні.

Ключові слова: земельне право, земля, міська територіальна  громада, управління землями міських терито-
ріальних громад, децентралізація.

Постановка проблеми. Досягнення  ефек-
тивного управління землями міських територі-
альних громад є надзвичайно актуальним для 
сучасного соціально-економічного і суспільно-
політичного життя країни. Це зумовлено якісно 
новим явищем формування об’єднаних тери-
торіальних громад, а також структурними зру-
шеннями в народногосподарському комплексі 
України, її розвитку в напрямі переходу до рин-
кової економіки, децентралізації влади  та фор-
мування нового земельного ладу. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемам управління у сфері земель-
них відносин присвячено праці багатьох ві-
тчизняних учених, зокрема: В. І. Андрейцева, 
Н. Ю. Гальчинської, В. В. Горлачука, О. С. До-
рош, Ш. І. Ібатулліна, І. І. Каракаша, М. В. Крас-
нової, П. Ф. Кулинича, А. М. Мірошниченка, 
В. В. Носіка, О. О. Погрібного, О. П. Світлич-
ного, В. І. Семчика, А. Я. Сохнича, А. М. Тре-
тяка, Ю. С. Шемшученка, М. В. Шульги та ін-
ших науковців. Разом із тим з появою в Україні 
об’єднаних територіальних громад постає по-
треба дослідження управління землями цих 
громад.

Метою статті є аналіз інституційно-функ- 
ціонального забезпечення управління земля-
ми міських територіальних громад.

Виклад основного матеріалу. Інститу-
ційно-функціональне забезпечення тих чи 
інших земельних правовідносин, за тверджен-
ням Н. Ю. Гальчинської, розглядається як 
законодавчо врегульована діяльність органів 
державної влади та місцевого самоврядування 
щодо реалізації ними у визначених межах сво-
їх функцій та повноважень у сфері державного 
регулювання земельних відносин, забезпечен-
ня гарантій здійснення і захисту суб’єктивних 
прав на земельні ділянки, раціонального вико-
ристання й охорони землі як об’єкта права влас-
ності Українського народу та основного націо-
нального багатства [1, с. 140].

Категорія «управління» в правовій науці 
розглядається як організаційно-правове забез-
печення (система органів, що здійснюють 

управління та її правове закріплення) і функ-
ціонально-правове забезпечення (закріплення 
відповідних функцій). Організаційно-право-
ве забезпечення містить основні положення, 
повноваження органів місцевого самовряду-
вання та органів виконавчої влади в галузі 
земельних відносин. Останні – це суспільні 
відносини щодо володіння, користування та 
розпорядження землею. Суб’єктами управлін-
ня земельних відносин виступають громадяни 
та юридичні особи, держава в особі відповід-
них органів державної влади й органів місце-
вого самоврядування (територіальні громади 
сіл, селищ і міст, а також сільські, селищні 
та міські територіальні громади), об’єктами 
управління є землі всіх форм власності та гос-
подарювання в межах теорії України, земельні 
ділянки та права на них, а також земельні част-
ки (паї).

В юридичній літературі функції управління 
у галузі земельних відносин визначаються як 
види (напрями) діяльності уповноважених ор-
ганів щодо забезпечення раціонального й ефек-
тивного використання, охорони та відтворення 
земель [2]. Цими напрямами, згідно з розді-
лом VII «Управління в галузі  використання 
та охорони земель» Земельного кодексу  Укра-
їни від 25 жовтня 2001 р. (далі ЗК України) 
[3], є: встановлення та зміна меж адміністра-
тивно-територіальних одиниць; планування 
використання земель; землеустрій; контроль 
за використанням та охороною земель; моніто-
ринг земель; ведення державного земельного 
кадастру; економічне стимулювання раціональ-
ного використання та охорони земель; відшко-
дування втрат сільськогосподарського та лісо-
господарського виробництва.

Управління у сфері ефективного викорис-
тання, відтворення та охорони земель здійснює 
система таких органів:

1. Органи загальної компетенції: Верхо-
вна Рада України, Верховна Рада Автономної 
Республіки Крим, Президент України, Кабінет 
Міністрів України, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцеві державні адміністра-
ції. Повноваження зазначених органів у галузі 
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земельних відносин детально регламентовані 
главами 2 та 3 ЗК України.

2. Державні органи спеціальної компетен-
ції: Державна служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру, Міністерство екології 
та природних ресурсів України, Міністерство 
аграрної політики та продовольства України, 
Державне агентство водних ресурсів України, 
Державне агентство лісових ресурсів України 
та деякі інші органи. Вони мають статус цен-
тральних органів виконавчої влади з наявністю 
всіх притаманних таким органам ознак.

3. Органи місцевого самоврядування: облас-
ні ради, Київська і Севастопольська міські ради, 
районні ради, районні в містах ради, сільські, 
селищні, міські ради.

4. Органи внутрішньогосподарського 
управління: загальні збори членів сільсько-
господарських підприємств, господарських 
товариств – акціонерних товариств, товариств 
з обмеженою відповідальністю тощо, правлін-
ня цих підприємств, голови сільськогосподар-
ських підприємств, фермерських господарств, 
директори державних сільськогосподарських 
підприємств, які приймають локальні акти 
у сфері ефективного використання, відтворен-
ня та охорони земель сільськогосподарського 
призначення.

5. Громадське управління.
Землі міської територіальної громади – це, 

насамперед, землі населених пунктів (міста, 
селищ та сіл). Залежно від статусу населеного 
пункту в системі адміністративно-територіаль-
ного устрою країни розпорядження (управлін-
ня) землями (передача, надання, вилучення, 
викуп, припинення права користування тощо) 
провадиться: 

а) у м. Києві – Київською міською радою, 
Київською міською державною адміністрацією, 
державними органами приватизації, Держав-
ною службою з питань геодезії, картографії та 
кадастру, Кабінетом Міністрів України;

б) у містах обласного значення – відповід-
ними міськими радами, обласними державними 
адміністраціями, державними органами прива-
тизації, Державною службою з питань геодезії, 
картографії та кадастру, Кабінетом Міністрів 
України;

в) у містах районного значення – міськими 
радами зазначених міст, районними держав-
ними адміністраціями, державними органами 
приватизації;

г) у селах і селищах – сільськими (селищ-
ними) радами, районними державними адміні-
страціями, державними органами приватизації.

Таким чином, на місцевому рівні ефектив-
ність інституційної системи регулювання зе-
мельних відносин забезпечується як органами 
місцевого самоврядування, до яких належать 
і міські територіальні громади, так і місцеви-
ми державними адміністраціями. Крім того, 
на цьому рівні управління важливу роль віді-
грають територіальні підрозділи відповідних 
органів виконавчої влади. На думку І. П. Го-
лосніченка, як державному управлінню, так і 
управлінню з боку органів місцевого самовря-
дування притаманні такі ознаки, як публіч-

ність, визначеність у законі меж діяльності. Ці 
види управління відрізняються один від одно-
го лише за суб’єктами та характером джерел їх 
регулювання. Водночас вони стосуються інтер-
есів громадян, спрямованих на реалізацію та 
захист їхніх прав і свобод, створення умов для 
виконання ними своїх обов’язків [4, с. 21].

Місцевими органами виконавчої влади 
в нашій країні є державні місцеві адміністра-
ції, повноваження яких у галузі земельних 
відносин встановлені в ст. 17 ЗК України.  
Ці повноваження визначено також у ч. 3–5 
ст. 122, ст. ст. 123, 128,146, 149, 150, 151 ЗК 
України [3]. Проте, здійснюючи владно-управ-
лінську діяльність та виконуючи управлін-
ські функції, місцеві державні адміністрації 
застосовують норми не тільки земельного 
законодавства. Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 13 та ст. 21 
Закону України «Про місцеві державні адмі-
ністрації» від 9 квітня 1999 р. місцеві держав-
ні адміністрації, крім повноважень у галузі 
використання та охорони земель, природних 
ресурсів і охорони довкілля, вирішують і інші 
управлінські питання, зміст яких розкриваєть-
ся в ст. ст. 15–17, 19–22 цього Закону та інших 
актах чинного законодавства. Зокрема, місцеві 
державні адміністрації в межах, визначених 
Конституцією і законами України, здійснюють 
на відповідних територіях державний контроль, 
зокрема, за збереженням і раціональним вико-
ристанням державного майна, використанням 
та охороною земель, розпоряджається земля-
ми державної власності, забезпечують закон-
ність, охорону прав, свобод і законних інтер-
есів громадян. Крім того, згідно зі ст. 15 Закону 
України  «Про охорону земель» від 19 червня 
2003 р. до повноважень місцевих державних 
адміністрацій у галузі охорони земель, зокрема, 
належать: забезпечення реалізації державної 
політики щодо використання та охорони зе-
мель; економічне стимулювання раціонально-
го використання та охорони земель відповідно 
до закону; установлення обмежень (обтяжень) 
у використанні, тимчасова заборона (зупинен-
ня) чи припинення використання земельної 
ділянки громадянами та юридичними особами 
в разі порушення ними вимог законодавства в 
галузі охорони земель; вирішення інших питань 
у галузі охорони земель відповідно до закону. 
Право територіальної громади, у тому числі й 
міської, самостійно вирішувати питання місце-
вого значення, зокрема й  управління землями, 
в межах Конституції і законів України закрі-
плене в ч. 1 ст.140 Конституції України [5].  
До основних законодавчих актів, які визнача-
ють роль сільських, селищних, міських рад у ре-
гулюванні земельних відносин, належать також 
ЗК України та Закон України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. 
Згідно зі ст. 26 п. 34 цього Закону до виключ-
ної компетенції сільських, селищних, міських 
рад належить вирішення відповідно до закону 
питань регулювання земельних відносин. Стат-
тя 33 цього ж Закону більш детально визначає 
повноваження виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад як власні, так і делего-
вані їм органами виконавчої влади. Серед цих 
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повноважень зазначений Закон розрізняє під-
готовку і внесення на розгляд ради пропозицій 
щодо: вилучення (викупу), а також надання під 
забудову та для інших потреб земель, що пере-
бувають у власності територіальних громад; 
встановлення ставки земельного податку; здій-
снення контролю за додержанням земельного 
законодавства, використанням і охороною зе-
мель. Крім того, Закон виокремлює реєстрацію 
права користування землею і договорів на орен-
ду землі. Уточнення цих повноважень здійсне-
не й у ст. 12 ЗК України [3].

Можливість здійснення територіальними 
громадами управління своїми землями перед-
бачена також ст. 20 Закону України «Про охо-
рону земель», п. «і» ст. 15 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного серед-
овища» від 25 червня 1991 р. та нормами За-
кону України «Про оренду землі» в редакції від 
04.06.2017.

Крім того, самі органи місцевого самовря-
дування в своїх актах деталізують положення 
вищезазначених законів. При цьому, як зазна-
чає М. О. Петришина, право органів місцевого 
самоврядування видавати нормативно-право-
ві акти є однією з найважливіших гарантій їх-
ньої діяльності й формою реалізації принципу 
правової автономії місцевого самоврядування  
[6, с. 236]. У свою чергу Ю. В. Делія підкреслює, 
що головною метою актів місцевого самовряду-
вання є регулювання відносин, у яких беруть 
участь жителі, територіальні громади, органи 
та посадові особи місцевого самоврядування, 
підприємства, установи, організації. За допомо-
гою правових актів місцевого самоврядування 
забезпечуються утворення та функціонування 
виконавчих органів місцевого самоврядування, 
діяльність постійних і тимчасових контрольних 
комісій і депутатів, керівництво їхньою робо-
тою та дотримання законів [7, с. 131]. 

Органи місцевого самоврядування також 
мають право розглядати справи про адміні-
стративні порушення, пов’язані із земельними 
відносинами (ст. ст. 104, 141, 142, 152, КУпАП 
України), припиняти право користування зе-
мельною ділянкою (ст. ст. 141, 143, 144 ЗК 
України), а також вимагати повернення само-
вільно зайнятих земельних ділянок (ст. 212 ЗК 
України).

Виконавчі органи сільських, селищних, 
міських рад у галузі земельних відносин ма-
ють як власні, так і делеговані повноваження. 
До власних (самоврядних) повноважень від-
повідно до ст. 33 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування» належать: підготовка 
і внесення на розгляд ради пропозицій щодо 
встановлення ставки земельного податку, роз-
мірів плати за користування природними ре-
сурсами, вилучення (викупу), а також надання 
під забудову та для інших потреб земель, що пе-
ребувають у власності територіальних громад; 
визначення в установленому порядку розмірів 
відшкодувань підприємствами, установами та 
організаціями незалежно від форм власності за 
забруднення довкілля та інші екологічні збит-
ки; встановлення платежів за користування 
комунальними та санітарними мережами відпо-

відних населених пунктів; підготовка і подан-
ня на затвердження ради проектів місцевих 
програм охорони довкілля, участь у підготов-
ці загальнодержавних і регіональних програм 
охорони довкілля; підготовка і внесення на роз-
гляд ради пропозицій щодо прийняття рішень 
про організацію територій і об'єктів природно- 
заповідного фонду місцевого значення та інших 
територій, що підлягають особливій охороні; 
внесення пропозицій до відповідних державних 
органів про оголошення природних та інших 
об'єктів, що мають екологічну, історичну, куль-
турну або наукову цінність, пам'ятками при-
роди, історії або культури, які охороняються 
законом; справляння плати за землю.

До делегованих повноважень виконавчих 
органів сільських, селищних, міських рад у га-
лузі земельних відносин належать: здійснення 
контролю за додержанням земельного та при-
родо-оохоронного законодавства, використан-
ням і охороною земель, природних ресурсів 
загальнодержавного та місцевого значення, 
відтворенням лісів; реєстрація суб'єктів права 
власності на землю; реєстрація права користу-
вання землею і договорів на оренду землі; вида-
ча документів, що посвідчують право власності 
та право користування землею; координація 
діяльності місцевих органів земельних ресур-
сів; погодження питань про надання дозволу 
на спеціальне використання природних ресур-
сів загальнодержавного значення; вирішення 
земельних спорів у порядку, встановленому 
законом; вжиття необхідних заходів щодо лікві-
дації наслідків надзвичайних ситуацій відповід-
но до закону, інформування про них населення, 
залучення в установленому законом порядку до 
цих робіт підприємств, установ та організацій, 
а також населення; визначення території для 
складування, зберігання або розміщення ви-
робничих, побутових та інших відходів відпо-
відно до законодавства; підготовка висновків 
щодо надання або вилучення в установленому 
законом порядку земельних ділянок, що прово-
диться органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування; організація і здій-
снення землеустрою, погодження проектів зем-
леустрою; здійснення контролю за впроваджен-
ням заходів, передбачених документацією із 
землеустрою; створення та забезпечення функ-
ціонування місцевих екологічних автоматизо-
ваних інформаційно-аналітичних систем, які є 
складовою частиною мережі загальнодержавної 
екологічної автоматизованої інформаційно-
аналітичної системи забезпечення доступу до 
екологічної інформації [8, с. 82 ].

Згідно з чинним законодавством самовряд-
не регулювання у сфері земельних відносин 
нині здійснюється тільки в межах адміністра-
тивно-територіальних одиниць (населених 
пунктів). Натомість у країні вже функціонують 
нові об’єднані територіальні громади (сільські, 
селищні, міські), територія яких відповідно 
до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про добровіль-
не об’єднання територіальних громад» від 
5 лютого 2015 р. має бути нерозривною, тобто 
вона включає як землі в межах, так і поза меж-
ами населених пунктів. Тому, на нашу думку, 
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об’єднані громади мають також розпоряджа-
тись і землями за межами населених пунктів.

Управління земельною територією міської 
територіальної громади – це складний, багато-
гранний і важливий процес, який потребує в 
теоретичному плані вирішення питання про 
наявність у міських територіальних громад та-
кої земельної правосуб’єктності, як можливість 
бути суб’єктом земельно-управлінських право-
відносин. Іншими словами, це питання можна 
поставити й таким чином: чи наділена міська 
територіальна громада правовою можливістю 
здійснювати управлінські функції щодо зе-
мель в межах її території? З одного боку, якщо 
проаналізувати норми Глави 2 ЗК України 
(ст. ст. 6-171), то можна зробити висновок про 
те, що чинне законодавство наділяє земельно-
управлінською правосуб’єктністю виключно 
органи влади, зокрема ради, державні адміні-
страції, деякі центральні органи виконавчої 
влади та Кабінет Міністрів України. Оскіль-
ки міська територіальна громада не є органом 
влади, то з цього випливає висновок про те, що 
вона не є суб’єктом земельно-управлінських 
правовідносин.

Однак такий висновок є, на наш погляд, не-
правильним. Річ у тому, що згідно з ч. 3 ст. 140 
Конституції України місцеве самоврядування 
здійснюється територіальною громадою в по-
рядку, встановленому законом, як безпосеред-
ньо, так і через органи місцевого самоврядуван-
ня: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 
органи. Оскільки сільські, селищні та міські 
ради є органами місцевого самоврядування, 
то й здійснювані ними управлінські функції, в 
тому числі й функції щодо управління землями, 
є, на нашу думку, самоврядними. 

Безперечно, зазначена вище ч. 3 ст. 140 Кон-
ституції України не містить прямого припису 
про те, що територіальні громади, в тому числі 
й міські, є суб’єктами земельно-управлінських 
правовідносин, однак містить уточнення, згідно 
з яким місцеве самоврядування здійснюється 
територіальною громадою як безпосередньо, 
так і через органи місцевого самоврядування в 
порядку, встановленому законом. А закон, зо-
крема ЗК України та Закон України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» (ст. 33 та інші), 
покладає здійснення земельно-управлінських 
повноважень виключно на органи самовряду-
вання – ради. 

Однак ця ж ч. 3 ст. 140 Конституції Укра-
їни містить уточнення про те, що місцеве са-
моврядування здійснюється територіальною 
громадою як безпосередньо, так і через органи 
місцевого самоврядування. А це означає, що всі 
повноваження рад як органів місцевого само-
врядування, крім делегованих державою (ст. 33 
Закону «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні»), є й функціями територіальної громади 
як суб’єкта місцевого самоврядування. І хоча 
відповідно до ЗК України та Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» те-
риторіальна громада, в тому числі й міська, не 

може здійснювати безпосередньо управлінські 
повноваження, це не означає, що територіальні 
громади не мають правових важелів впливу на 
діяльність створених ними рад. На наш погляд, 
територіальна громада як первинний суб’єкт 
місцевого самоврядування має право втрутити-
ся у здійснення обраною нею радою як вторин-
ним суб’єктом місцевого самоврядування будь-
якого самоврядного земельно-управлінського 
повноваження.

Таким чином, правовими формами здій-
снення міською територіальною громадою зе-
мельно-управлінських повноважень можуть 
бути: 1) скасування рішення ради щодо здій-
снення самоврядного земельно-управлінського 
повноваження; 2) покладення на раду обов’язку 
щодо здійснення певного земельно-управлін-
ського повноваження; 3) покладення на раду 
обов’язку щодо внесення змін у прийняте нею 
рішення щодо здійснення певного земельно-
управлінського повноваження. Міська терито-
ріальна громада має бути наділена й повнова-
женнями щодо безпосереднього здійснення 
певних земельно-управлінських повноважень, 
наприклад повноваженнями щодо затверджен-
ня плану використання та охорони земель 
громади, якщо обрана нею рада з певних при-
чин не затвердила такий план, що потребува-
тиме внесення відповідних змін та доповнень  
до Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні».
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Статья посвящена анализу институционально-функционального обеспечения управления землями  
городских территориальных громад как особым объектом земельных правоотношений, сформировавшимся 
в условиях децентрализации власти и объединения территориальных громад в Украине.
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The article is devoted to the analysis of institutional and functional provision of land management of urban 
territorial communities as a special object of land legal relations, which was formed in conditions of  decentralization 
of power and association of territorial communities in Ukraine.
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НЕЗАКОННИЙ ВИДОБУТОК БУРШТИНУ  
ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ КАТАСТРОФИ

Стаття присвячена проблемі незаконного видобутку бурштину і аналізу обсягів шкоди, що завдається 
екології в процесі такої діяльності. Також здійснюється розгляд спроб на законодавчому рівні належним 
чином врегулювати видобуток бурштину і надаються рекомендації для подальшої невідкладної стратегії 
вирішення «бурштинового питання».

Ключові слова: бурштин, корисні копалини, незаконний видобуток бурштину, екологічна катастрофа.

Постановка проблеми. Нині питання опти-
мальної взаємодії людини і природи гостро 
постали перед світовою спільнотою. Постійне 
намагання підвищити продуктивність своєї 
праці з метою отримання якомога більшого до-
ходу супроводжується підвищенням ступеня 
конфліктності взаємодії людини з навколиш-
нім природнім середовищем.

Україна також не стоїть осторонь проблеми 
раціонального використання природних ресур-
сів і взаємодії з природою. Звичайно, з огляду 
на певні політичні, соціальні та економічні про-
блеми, питання екології поки що не висувають-
ся на перший план, але насправді така ситуація 
є бомбою уповільненої дії.

Сучасний стан навколишнього природньо-
го середовища характеризується величезними 
масштабами змін ландшафтів. Особливо гостро 
ця проблема постала в північно-західних ра-
йонах Полісся, які потерпають від нещадного 
видобування корисних копалин, а саме бурш-
тину. Самовільне видобування бурштину запо-
діює непоправну шкоду економіці України та 
природі регіону, зокрема спричиняє порушення 
структури рельєфу і природних ландшафтів, 
погіршує екологічний стан ґрунтів, призводить 
до негативних змін у режимі поверхневих і під-
земних вод та до знищення лісів.

Метою статті є аналіз:
– причин, що сприяють поширенню незакон-
ного видобутку бурштину;
– обсягів шкоди, яка завдається екології  
в процесі видобутку бурштину;
– спроб на законодавчому рівні належним чи-
ном врегулювати таку діяльність;
– подальшої невідкладної стратегії вирішен-
ня «бурштинового питання».

На проблему незаконного видобування 
бурштину і необхідності правого регулюван-
ня такої діяльності звертали увагу такі вче-
ні та посадові особи органів державної вла-
ди: О. Ю. Дрозд, М. К. Лісний, С. М. Наумов, 
Н. І. Бабічев, О. М. Вітенко, В. О. Баранова, 
Ф. І. Василинчук, О. І. Курильов, В. П. Воло-
вик, І. І. Горин, П. В. Діхтієвський, О. М. Єщук, 
В. В. Кривенко, Р. В. Кройтор, М. Г. Лустюк, 
З. Р. Маланчук, С. С. Савкевич, Р. Ф. Черниш, 

О. А. Черненко та ін. Та все ж натепер комплек-
сно не розглянуто питання заподіяння шкоди 
екології внаслідок «варварських» методів добу-
вання бурштину.

Виклад основного матеріалу. Наша держа-
ва з перших років проголошення незалежності 
почала освоювати місцеві родовища бурштину 
і відразу ж наштовхнулася на проблеми, анало-
гічні з тими, що мають бурштинові комбінати 
Росії, Польщі: відсутність захисту природних 
ресурсів від розграбування й знищення, розкра-
дання на всіх стадіях пошуково-розвідувальних 
робіт, нелегальний видобуток і оборот буршти-
ну, несанкціонований державою промисел «ста-
рателів» (копачів) тощо.

Україна посідає друге місце в світі за покла-
дами бурштину, який до того ж вирізняється 
найвищим у світі відсотком бурштину ювелір-
ної якості. Загалом глобальний ринок буршти-
ну-сирцю оцінюється Міжнародною асоціаці-
єю бурштину (International Amber Association, 
IAA) у 1,2 млрд євро, а його щорічний видо-
буток коливається від 500 до 800 тон. Майже 
80% цього обсягу видобувається в Україні і 
країнах Балтії, з них 30-40% припадає на нашу 
країну (річні показники коливаються залежно 
від кон’юнктури ринку, при цьому майже весь 
камінь видобувається нелегально). Також ве-
деться видобуток у Середземномор’ї, Румунії, 
Азії (М’янма), Америці (США, Канада, Мекси-
ка) і Австралії.

Офіційно українські підприємства щорічно 
видобувають усього близько 4 тон, що стано-
вить приблизно 5% від реального обсягу видо-
бування бурштину в Україні. Внаслідок цього 
державному бюджету щорічно спричиняється 
збиток на сотні мільйонів гривень. Як зазначає 
Р. Ф. Черниш співвідношення ювелірного та 
технічного бурштину в Україні становить 24 і 
76% відповідно, тоді як у Польщі та Росії частка 
великих шматкових фракцій ювелірної якос-
ті не перевищує 10-15% видобутку [1, с. 124]. 
Також слід зазначити, що невелика глибина 
залягання (лише 2-7 м) зумовлює те, що укра-
їнський бурштин-сирець на 20-40% дешевший, 
ніж в інших країнах. 

Загалом, проблема неконтрольовано-
го видобутку та обороту бурштину в Україні 
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виникла ще наприкінці 1980-х , і з кожним ро-
ком вона набуває дедалі деструктивнішого ха-
рактеру, що ускладнює її остаточне вирішення. 

Це пояснюється тим, що якщо в 90-х роках 
минулого століття обладнання нелегального 
старателя для видобутку бурштину складалося 
з лопати, лотка, сита й ручного бура, то в ХХІ ст. 
«чорні» старателі озброїлися сучасною важкою 
технікою – гідромотопомпами, драгами, екска-
ваторами та іншими гірничопрохідницькими 
засобами, що призвело до збільшень масштабів 
руйнування й перетворення Полісся на зону 
екологічного лиха.

Перше десятиліття нинішнього століття 
ознаменувалося розширенням площі поруше-
них земель Українського Полісся. Результатом 
незаконного видобутку бурштину є: негатив-
ні наслідки в екологічній сфері (заподіюється 
непоправна шкода лісам, знищується родючий 
шар ґрунту, порушується цілісність геологіч-
них пластів тощо), підривається економіка 
країни (недоотримання коштів у вигляді від-
повідних податків, зборів та платежів до дер-
жавного та місцевого бюджетів від здійснення 
господарської діяльності щодо видобутку та 
реалізації бурштину, його експорту за кордон 
України, користування надрами тощо), а також 
зростання соціальної напруги та криміногенної 
обстановки. До того ж ці негативні явища набу-
ли такого обсягу, що стали загальнодержавною 
проблемою. 

Незаконний видобуток на посівних площах і 
пасовищах завдає прямої шкоди й непоправних 
втрат сільському господарству. Крім безпосе-
редньої шкоди, яка завдається екосистемам лі-
сів, боліт і суходолів, мотопомповий видобуток 
бурштину повністю знищує близькоповерхневі 
(до 4–10 і більше метрів) продуктивні буршти-
ноносні горизонти, що формувалися протягом 
мільйонів років. 

Загострення перелічених вище проблем 
у нашій країні призвело до порушення сфор-
мованої за століття екосистеми Українсько-
го Полісся, цілковитого занепаду державного 
видобутку унікального каменю, переважання 
непрозорих схем видобутку і кримінальних су-
тичок, відсутності легального ринку, заміни 
його тіньовим і контрабандою [2].

За своїм руйнівним впливом на природу 
«варварський» видобуток бурштину в умовах 
Полісся можна порівняти з проявами негатив-
них геологічних процесів. Натепер екологічна 
ситуація в місцях нелегальних розкопок ста-
ла розглядатися як катастрофічна з важкими 
наслідками в майбутньому, що викликало ре-
зонне розуміння й широкий відгук в Україні та 
суміжних державах Балтійсько-Дніпровської 
бурштиноносної провінції: Білорусі, Польщі, 
Калінінградській області РФ, Литві, Латвії та 
ряді інших європейських країн.

Видобування бурштину є важким і небез-
печним ремеслом для старателів, оскільки: 

– часто роботи проводяться вручну лопа-
тами;

– специфіка роботи полягає у необхідності 
постійного перебування у холодних, вологих 
ямах, що призводить до численних захворю-

вань. Зважаючи на те, що більшість молоді  
в районах видобутку коштовного каменю пра-
цює на таких промислах, то це взагалі є небез-
печним для демографічної ситуації північно- 
західного Полісся;

– трапляються часті випадки смертей через 
обвал ям тощо. 

З огляду на вищезазначені ризики, причи-
нами незаконного видобутку, скуповування, 
зберігання, переробки й реалізації бурштину є:

– неглибоке залягання продуктивних плас-
тів бурштину;

– безробіття й тяжке становище населення, 
геоекологічне невігластво влади і місцевих жи-
телів, у тому числі підростаючого покоління;

– відсутність або недієвість законів про охо-
рону надр і нормативно-правового забезпечен-
ня трудової діяльності у сфері видобутку, ви-
робництва й використання бурштину;

– неефективна протидія незаконному видо-
бутку та обороту бурштину в Україні з боку 
парламенту, Кабінету Міністрів, посадових осіб 
обласних, районних і сільських адміністрацій.

Щодо нормативно-правового регулювання 
видобутку бурштину, то держава намагалася 
втримати бурштинові запаси від розкрадання 
неодноразово. Ще у 1992 р. президент України 
видав розпорядження «Про охорону і викорис-
тання Клесівського родовища бурштину у Рів-
ненській області», яким зобов’язав уряд вжити 
заходів з організації належної охорони і видо-
бутку бурштину виключно державними підпри-
ємствами. Розпорядження чинне дотепер, але 
державну монополію на видобуток бурштину 
було скасовано 18 жовтня 2005 р. змінами до 
Закону «Про підприємництво».

Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 12.12.1994 № 827 (у редакції Постано-
ви Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 
№ 1370) бурштин віднесено до корисних ко-
палин загальнодержавного значення, що спри-
чинило подальшу необхідність його правового 
регулювання [3].

09 вересня 2010 р. Верховна Рада України 
попередньо ухвалила проект Закону України 
«Про бурштин», що містив положення про спе-
ціальні дозволи на користування бурштинонос-
ними надрами на родовищах непромислового 
значення, які мали видаватися обласними ра-
дами без проведення конкурсу. На нашу думку, 
це положення було досить суперечливим, тому 
що в українських реаліях відсутність конкурсу 
призвела б до монополії певних ділків і розви-
тку корупційного складника. 

14 грудня 2010 р. Закон «Про бурштин» був 
відхилений. Представляючи вето президента 
в парламенті, перший заступник міністра охо-
рони навколишнього природного середовища 
повідомив, що в 2011 році буде підготовле-
ний і внесений на розгляд парламенту новий 
законопроект про бурштин. І дійсно, 02 серпня 
2011 р. під реєстр. № 9041 був внесений на роз-
гляд Верховної Ради України проект Закону 
України «Про особливості розробки родовищ 
бурштину, які не мають промислового зна-
чення», поданий народним депутатом України 
М. Х. Шершуном, але 16 грудня 2011 р. Вер-
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ховна Рада України повернула проект закону 
суб’єкту на доопрацювання. 

З 10 грудня 2014 р. у Верховній Раді опра-
цьовувався проект закону «Про особливості 
видобутку бурштину-сирцю на родовищах і 
проявах, які не мають промислового значення» 
№ 1351, поданий народним депутатом Юрієм 
Вознюком [5]. При цьому законопроект перед-
бачав визначення принципів державної по-
літики у галузі видобутку бурштину-сирцю, 
повноважень Верховної Ради України, Кабі-
нету Міністрів України, центральних органів 
виконавчої влади щодо видобутку бурштину-
сирцю та поводження з ним на родовищах та 
проявах, які не мають промислового значення, 
повноважень місцевих рад, користувачів бурш-
тиноносних надр; вид і строки користування, 
спрощений порядок надання спеціальних до-
зволів на користування надрами, особливості 
видобутку бурштину-сирцю фізичними осо-
бами на земельних ділянках, які перебувають 
у їхній власності, прав та обов’язків користу-
вачів бурштиноносних надр на родовищах та 
проявах, які не мають промислового значення, 
плати за користування надрами тощо. Зако-
нопроект також передбачав запровадження до 
01 січня 2017 року мораторію на надання надр 
у користування з метою геологічного вивчення, 
в тому числі дослідно-промислової розробки 
родовищ бурштину на ділянках, які мають про-
мислове значення. Як зазначає В. О. Баранова, 
фактично цим законопроектом пропонувалося 
законодавче регулювання відносин з видобу-
вання однієї корисної копалини (бурштину-
сирцю) на родовищах і проявах, які не мають 
промислового значення, що мало залишитися 
поза сферою дії Кодексу України про над-
ра – базового законодавчого акта у сфері гір-
ничих відносин, спеціального кодифікованого 
законодавчого акта у сфері надрокористування 
[6, с. 13]. 

Однак вже 26 грудня 2014 р. на замі-
ну вищезазначеному законопроекту був 
запропонований альтернативний варіант – про-
ект закону «Про видобування та реалізацію 
бурштину» № 1351-1 [7]. Даний законопроект 
спрямований на вдосконалення правового ре-
гулювання відносин у сфері видобування та 
реалізації бурштину. У ньому визначаються 
види та строки користування бурштиноносни-
ми надрами, особи, що можуть бути користува-
чами таких надр, порядок укладання договорів 
про видобування бурштину тощо. У проекті 
також встановлюється статус спеціалізованих 
комунальних підприємств та «старательських» 
артілей в бурштиновій галузі, порядок надання 
спеціальних дозволів на користування буршти-
ноносними надрами, плата за їх користування, 
порядок поділу ділянок таких надр на «стара-
тельські» ділянки тощо. Окрім того, визнача-
ються особливості набуття права користування 
на геологічну інформацію про бурштиноносні 
надра, порядок утворення та діяльності бурш-
тинової біржі, особливості проведення біржо-
вих операцій на таких біржах тощо. 

Висновки

Проблема видобутку бурштину комплек-
сна. Вона торкається багатьох аспектів соці-
ально-економічного, освітнього, культурного 
й політичного життя країни, а також низки 
важливих питань природознавчих наук – гео-
логії, геоморфології, палеогеографії і біології, у 
тому числі екології регіону. Тому вона потребує 
комплексного вирішення на державному рівні. 
Сьогодні на порядку денному стоїть завдання 
невідкладного прийняття ряду кардинальних 
законів про збереження національного багат-
ства країни – бурштину – та захисту його від 
розграбування. 

На нашу думку, для вирішення питання 
незаконного видобутку бурштину слід розроби-
ти стратегію, яка буде включати:

• повне припинення в зоні лиха недержав-
ного видобутку бурштину;

• впровадження суворих покарань у разі 
порушення закону, аж до примусової конфіска-
ції мотопомп, майна, великих штрафів і кримі-
нального переслідування;

• проведення рекультивації всіх порушених 
земель;

• забезпечення фінансування геолого-по-
шукових, розвідницьких і науково-дослідних 
робіт з бурштину силами Держгеонадр та Ін-
ституту геологічних наук НАНУ;

• вирішення проблеми зайнятості населен-
ня в зоні екологічного лиха, що передбачає роз-
виток інфраструктури місцевих громад;

• розробка рішення про старательський 
видобуток бурштину на непромислових ділян-
ках бурштинопроявів;

• встановлення цивілізованих форм від-
носин територіальних громад, на чиїх землях 
видобувається бурштин, старательських бригад 
і державних видобувних підприємств.

Проблема незаконного видобутку буршти-
ну є нагальною і потребує якомога швидшого 
вирішення. Внаслідок такої діяльності стара-
телів заподіюється непоправна шкода ґрунтам 
(вимиваються поживні речовини і утворюється 
болотиста місцевість, на якій не ростуть рос-
лини), водам (для того, щоб забезпечити наяв-
ність води для гідропомп старателі проривають 
канали, змінюють русло річок, що призводить 
до їх осушення і зникнення), здоров’ю самих 
копачів (тривале перебування в холодних, мо-
крих ямах сприяє розвитку багатьох захворю-
вань, що може призвести до демографічної ка-
тастрофи на Поліссі).

Нині внаслідок видобування бурштину 
в північно-західних районах Полісся наявне по-
рушення гідрологічного режиму, висихання та 
суттєве зменшення обсягу лісових ресурсів. 

Вітчизняне законодавство не регулює на-
лежним чином процес видобутку буршти-
ну, тому перш за все Верховна Рада України  
має прийняти закон, який дозволить ефек-
тивно і з мінімальною шкодою для екології 
здійснювати добування цього дорогоцінного 
каменю. 
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Статья посвящена проблеме незаконной добыче янтаря и анализу объемов ущерба, наносимого эколо-
гии в процессе такой деятельности. Также рассматриваются попытки на законодательном уровне долж-
ным образом урегулировать добычу янтаря и даются рекомендации для дальнейшей неотложной страте-
гии решения «янтарного вопроса».

Ключевые слова: янтарь, полезные ископаемые, добыча янтаря, экологическая катастрофа.

The article is devoted to the problem of illegal mining of amber and analysis of the extent of damage caused  
by ecology in the process of such activities. Also, consideration is given to attempts at the legislative level to ade-
quately regulate amber mining and to provide recommendations for further urgent strategy for resolving the «amber 
issue».

Key words: amber, minerals, illegal amber mining, ecological catastrophe.
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У статті автором піднімаються питання визначення та вирішення проблем визначення категорії 
адміністративних спорів у сфері публічної служби в Україні. Автором порушуються проблеми характе-
ристики підстав виникнення адміністративних спорів у сфері публічної служби відповідно до норм чинного 
законодавства та згідно із запропонованими змінами до законодавства про адміністративне судочинство. 
Автором зроблено висновок про категорії адміністративних спорів у сфері публічної служби. Автором ха-
рактеризуються особливості процедури прийняття на публічну службу громадян України, встановлюєть-
ся предмет оскарження, визначаються підстави та порядок розгляду такої категорії публічно-правових 
спорів. 

Ключові слова: адміністративний спір, адміністративне судочинство, підстави виникнення адміністратив-
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Постановка проблеми. Теоретичне під-
ґрунтя статті становлять праці, присвячені роз-
робленню проблем державної служби і публіч-
ної служби в цілому. У працях В. Б. Авер'янова, 
Г. В. Атаманчука, Ю. П. Битяка, Н. В. Бондарен-
ко, С. Д. Дубенко, В. К. Колпакова, М. І. Смоко-
вича, С. М. Серьогіна, М. І. Цуркана та інших 
науковців визначено результати досліджень 
щодо визначення сутності категорії державної 
служби, робляться висновки щодо критеріїв  
її співвідношення з іншими видами діяльності, 
факторів її дестабілізації (корупція, кар’єризм, 
бюрократизм тощо) тощо, однак питання 
визначення предметної юрисдикції адміні-
стративних судів із розгляду спорів у сфері пу-
блічної служби вимагає перегляду у контексті 
реформування системи публічного управління 
в цілому і регулювання здійснення адміністра-
тивного судочинства зокрема, що визначило 
актуальність теми дослідження та зумовило 
його мету.

Виклад основного матеріалу. Головною 
особливістю розгляду адміністративних справ, 
пов’язаних із прийняттям громадян на публічну 
службу, є, передусім, статус позивача у справі. 
Виходячи з предмета оскарження, відповіда-
чем в адміністративних справах, пов’язаних 
із прийняттям громадян на публічну службу, 
визначається особа, яка є кандидатом на вступ 
на посаду державної служби, мілітаризованої 
служби, патронатної чи інших видів публічної 
служби.

Відповідачем визначається орган, рішення 
якого є обов’язковим для прийняття громадя-
нина на посаду публічної служби.

До системи органів, які беруть участь у фор-
муванні публічної служби в Україні, належить 
розгалужена сукупність органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування.

Прийняття на посаду публічного службов-
ця залежить від функцій, які на нього будуть 

покладатися в майбутньому. Однак у цілому 
реформа системи публічного управління, що 
анонсована у 2015 році і спрямована на ви-
рішення проблеми європейської інтеграції, 
визначила на законодавчому рівні необхідність 
додержання вимог професійної етики канди-
датів на посаду державної та мілітаризованої 
служб, інших видів публічної служби.

Зокрема, з метою забезпечення оновленої 
системи судоустрою, формування нового об-
личчя суддівської системи в Україні у 2016 році 
розпочато її масштабне реформування. І однією 
з новел добору осіб на посаду судді стала пере-
вірка претендента на вимоги його відповідності 
критеріям доброчесності.

Із цією метою була створена Громадська 
рада доброчесності відповідно до вимог стат-
ті 87 Закону України «Про судоустрій та статус 
суддів». Завданням Громадської ради добро-
чесності визначено встановлення відповідності 
кандидата на посаду судді або судді (вже під час 
проходження служби) критеріям професійної 
етики та доброчесності. Професійна честь як 
один із головних критеріїв добору кандидатів 
на посаду суддів розуміється як визнання гро-
мадськістю та  усвідомлення власне посадовою 
особою високої соціальної цінності  (важли-
вості та значення) неухильного виконання 
покладеного на особу службового обов’язку. 
Оцінювання доброчесності – це, передусім, 
урахування громадської думки щодо аналізу ді-
яльності кандидата на посаду публічної служби 
в цілому, і зокрема на посаду судді. 

У частині 2 статті 87 Закону України «Про 
судоустрій та статус суддів» визначено, що 
Громадська рада доброчесності складається 
з 20 членів, які обираються з числа осіб-учас-
ників правозахисних громадських об’єднань, 
науковців-правників, адвокатів, журналістів, 
при цьому має враховуватися і їхня репутація, 
за умови дотримання вимог політичної  ней-

 О. Булгаков, 2017
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тральності та доброчесності (ч. 3 ст. 87 Закону 
України «Про судоустрій та статус суддів»).

Законом України «Про судоустрій та статус 
суддів» визначається неможливість обіймання 
посади членів Громадської ради доброчесності 
особами, які впродовж останніх 5 років пере-
бували: 1) на службі у правоохоронних органах 
держави (органах прокуратури, поліції, Служ-
би безпеки України та ін.), в тому числі у На-
ціональному антикорупційному бюро України, 
Національному агентстві з питань запобігання 
корупції; 2) на державній службі. Крім того, 
законодавством забороняється призначення на 
посаду Громадської ради доброчесності суддів 
або суддів у відставці. Це спеціальні обмежен-
ня, що застосовуються до кандидата на посаду 
члена Громадської ради доброчесності. Загаль-
ними обмеженнями є недієздатність або обме-
жена дієздатність фізичної особи, а також непо-
гашена судимість чи вчинення корупційного 
правопорушення.

Діяльність Громадської ради доброчеснос-
ті спрямована на збирання, перевірку та аналіз 
інформації щодо кандидата на посаду судді, 
а також судді під час проходження ним служ-
би; підготовку і подання відповідної інформації 
Вищій кваліфікаційній комісії суддів України 
інформації щодо судді (кандидата на посаду 
судді). У разі наявності обставин, що можуть 
засвідчувати невідповідність кандидата вимо-
гам доброчесності, може бути підготовлений 
негативний висновок, який, однак, може бути 
подоланий шляхом голосування членами Ви-
щою кваліфікаційної комісії суддів. З метою 
об’єктивного врахування інформації, що міс-
титься у висновку Громадської ради доброчес-
ності, для участі у засіданні Вищої кваліфіка-
ційної комісії делегується її один представник. 

Всебічність та забезпечення доступу до пу-
блічного управління пересічним громадянам 
реалізується в тому числі і шляхом створення 
інформаційного порталу для збору інформації 
щодо професійної етики та доброчесності суд-
дів, кандидатів на посаду судді.

Отже, головним завданням діяльності Гро-
мадської ради доброчесності є перевірка канди-
дата на посаду судді на відповідність його ви-
могам професійної етики.

Відповідність вимогам професійної ети-
ки оцінюється і у разі прийняття на посаду 
посадової особи прокуратури, поліції, Служби 
безпеки України тощо.

 Зокрема, статтею 32 Закону України «Про 
прокуратуру» встановлено, що протягом міся-
ця з моменту оголошення конкурсного добору 
кандидатів на посаду прокурора громадськи-
ми організаціями та фізичними особами може 
подаватися  до Кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії прокурорів інформація щодо їхньої до-
брочесності.

У Розділі VI Закону України «Про Націо-
нальну поліцію» встановлюється, що кандидати 
на посаду поліцейського також проходять спе-
ціальну перевірку щодо можливості їм претен-
дувати на відповідні засади, а також визначена 
можливість проходженнями ними за власною 
ініціативою перевірки на поліграфі.

Відповідно до статті 51 Закону України 
«Про Національну поліцію» з метою забезпе-
чення неупередженого добору осіб на посаду 
поліцейського утворюються постійні поліцей-
ські комісії, склад яких залежить від мети їх 
створення. Так, постійні поліцейські комісії 
МВС України складаються з двох представни-
ків, визначених Міністром внутрішніх справ 
України, не з числа поліцейських; одного пред-
ставника, визначеного керівником поліції; двох 
представників громадськості, рекомендова-
них Уповноваженим Верховної Ради України 
з прав людини, з числа осіб, які мають бездо-
ганну репутацію, високі професійні та моральні 
якості, суспільний авторитет. Тоді як відповід-
но до частини 3 статті 51 Закону України «Про 
Національну поліцію» до складу поліцейської 
комісії територіальних органів поліції входять 
п’ять осіб: «1) один представник, визначений 
Міністром внутрішніх справ України, не з чис-
ла поліцейських; 2) один представник, визна-
чений керівником поліції; 3) один представник, 
визначений керівником відповідного терито-
ріального органу (закладу, установи) поліції; 
4) два представники громадськості, обрані від-
повідною обласною радою, Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, Київською місь-
кою радою, Севастопольською міською радою 
з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, 
високі професійні та моральні якості, суспіль-
ний авторитет».

Оцінка кандидата здійснюється за низкою 
критеріїв. У загальному розумінні перевірці 
піддається відданість професії, здатність усві-
домлювати значення професійного обов’язку, 
який буде покладено на особу, у разі  її призна-
чення на посаду. 

На необхідності схвального оцінювання 
з боку громадськості професійної діяльності 
посадових осіб системи публічного управління 
в цілому, і зокрема у сфері здійснення правосуд-
дя, та реалізації завдань правоохоронної діяль-
ності неодноразово наголошувалось у наукових 
публікаціях. Зокрема, Ю. О. Легеза підкреслює, 
що процес формування правосвідомості будь-
якої людини відбувається в умовах певного со-
ціального середовища [1, с. 123]. 

С. С. Сливка зазначає,  що правосвідомість 
ґрунтується на інформації і являє собою коор-
динаційну систему багатовимірності, одержан-
ня, використання, поширення та зберігання 
інформації у правовому полі, яка характери-
зує ставлення людини до правової дійсності та 
встановленої об’єктивної істини [2, с. 107-108].

Запровадження таких нових форм участі 
громадськості у формуванні органів публічного 
управління, безумовно, необхідно розглядати 
як прогресивний крок, який є досягненням су-
часної української демократії. Але такий вплив 
не є визначальним – він має певні обмеження, 
що встановлюються законодавством України. 
Зокрема, негативний висновок органів громад-
ськості щодо особистості кандидата на поса-
ду публічного службовця в окремих випадках 
може бути подолано. Так, якщо Громадська 
рада доброчесності у своєму висновку встано-
вила, що суддя (кандидат на посаду судді) не 
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відповідає критеріям професійної етики та до-
брочесності, то Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України може ухвалити рішення про 
підтвердження здатності такого судді (канди-
дата на посаду судді) здійснювати правосуддя 
у відповідному суді лише у разі, якщо таке рі-
шення підтримане не менше ніж одинадцятьма 
її членами, що становить майже дві третини від 
загальної кількості членів Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України.

Таким чином, впроваджується своєрідна 
форма участі громадськості у формуванні орга-
нів публічного управління, зокрема судових та 
правоохоронних органів  – органів, діяльність 
яких спрямовано, відповідно, на забезпечення 
прав і свобод окремих громадян. Отже, громад-
ськість отримала реальні важелі впливу на фор-
мування органів правозастосування. З моменту 
оголошення незалежності громадськість була 
позбавлена можливості безпосередньо вплива-
ти на формування таких інституцій, як судові 
та правоохоронні органи, визначати склад 
посадових осіб державної служби.

Однак наскільки все ж таки впроваджені 
форми участі громадськості у формування орга-
нів публічного управління, зокрема суддівсько-
го корпусу в Україні? Зокрема, спробою участі 
громадськості в особі Громадської ради добро-
чесності став проведений перший в Україні 
публічний конкурс до Верховного Суду Укра-
їни. При цьому встановлено, що серед 120 пре-
тендентів, які за результатами рейтингового 
оцінювання стали переможцями у конкурсно-
му доборі на посаду судді Верховного суду, 
є 30 претендентів, які отримали негативний 
висновок Громадської ради доброчесності, що 
становить 25% від загальної кількості обраних 
осіб. Цей відсоток видається завеликим як для 
реформування системи публічного управління, 
яке має базуватися на запровадженні ефектив-
них засобів впливу громадськості на прийняття 
управлінських рішень.

Проведений публічний конкурс неодноз-
начно оцінюється в суспільстві в Україні, про 
це свідчать і заклики Громадської ради добро-
чесності до Президента України щодо необхід-
ності перегляду результатів такого оцінювання 
і якості добору кандидатів [3]. 

Розгляд адміністративно-правових спорів 
про розгляд питання відбору осіб на посади 
публічної служби не тільки пов’язується з ком-
петенцію адміністративного суду, а й в окремих 
випадках передбачається порядок оскарження 
до вищого органу управління або безпосеред-
ньо до органу, який проводить конкурс.

Зокрема, відповідно до Порядків проведен-
ня тестування та чотирирівневого відкритого 
конкурсу на зайняття посад у місцевих проку-
ратурах, затверджених Наказом Генеральної 
прокуратури України від 26.07.2016  № 265,  
рішення про недопущення кандидата до про-
цесу тестування може оскаржуватися до робо-
чої групи на підставі обґрунтованої письмової 
скарги, що подається не пізніше наступного  дня 
після одержання кандидатом повідомлення про 
його недопущення до тестування. Відповідь на 
скаргу може бути предметом публічно-правово-

го спору і розглядається у порядку адміністра-
тивного судочинства [4].

Однак в окремих випадках не передбача-
ється можливість оскарження рішення, при-
йнятого в ході проведення конкурсного добо-
ру інакше як у судовому порядку. Наприклад, 
відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України 02 листопада 2016 року 
№ 141/зп-16 оскарження порядку та результа-
тів проведення конкурсу до Верховного суду є 
можливим у порядку адміністративного судо-
чинства шляхом звернення з позовною заявою 
до Вищого адміністративного суду України як 
суду першої інстанції [5]. 

В адміністративних спорах, які виникають 
на момент проведення конкурсу щодо при-
йняття на вакантні посади публічних служ-
бовців відповідачами у справі, як правило, 
виступають спеціальні органи, які утворюють-
ся з метою встановлення відповідності кан-
дидатів вимогам, що встановлюються чинним 
законодавством для прийняття на ту чи іншу 
посаду державної, мілітаризованої, суддівської, 
дипломатичної, патронажної чи інших видів 
служб.

Висновки

Предметом оскарження на етапі прийнят-
тя на публічну службу є: 1) порушення права 
громадянина доступу до публічної служби, 
2) недотримання адміністративного регламен-
ту процедури проведення конкурсу, що може 
полягати у порушенні строків проведення кон-
курсів, висуванні до кандидатів додаткових 
умов, не передбачених чинним законодавством, 
у тому числі вимагання неправомірної вина-
городи чи вчинення інших видів корупційних 
правопорушень; 3) порушенні режиму досту-
пу до публічної інформації про оголошення 
проведення конкурсу, його умови та строки; 
4) незабезпечення організаторами проведення 
конкурсу публічного висвітлення етапів його 
проведення, а також інших форм участі громад-
ськості у доборі кандидатів на вакантні посади 
публічної служби.

Прийняття на публічну службу не завжди 
пов’язується з проведенням конкурсного від-
бору. Так, добір на посаду помічника судді, як 
представника патронатної служби, не перед-
бачає проведення спеціальних конкурсних 
процедур, і призначення на посаду відбува-
ється за поданням судді. Статтею 157 Закону 
України «Про судоустрій та статус суддів» 
встановлено, що помічником судді може бути 
громадянин України, який «має вищу юридич-
ну освіту і вільно володіє державною мовою». 
До помічників суддів Верховного Суду додат-
ково висувається вимога про наявність стажу 
професійної діяльності у сфері права не менше 
трьох років [6]. За умови зміни процедури від-
бору осіб на посаду помічника судді не вияв-
ляється можливим визначити підстави для 
оскарження рішення про відмову у прийнятті 
на таку посаду. Фактично рішення про при-
йняття чи неприйняття на посаду помічника 
судді приймається одноособово і не вимагає 
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проведення додаткових процедур оцінювання 
професійних якостей громадянина. Така про-
цедура вбачається необ’єктивною і вимагає пе-
регляду відповідних норм, що встановлюють 
прийняття осіб на вакантні посади патронат-
ної публічної служби.
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В статье автором поднимаются вопросы определения и решения проблем определения категории  
административных споров в сфере публичной службы в Украине. Автором поднимаются проблемы ха-
рактеристики оснований возникновения административных споров в сфере публичной службы в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства и в соответствии с предложенными изменениями 
в законодательство об административном судопроизводстве. Автором сделан вывод о категории админи-
стративных споров в сфере публичной службы. Автором характеризуются особенности процедуры при-
нятия на публичную службу граждан Украины, устанавливается предмет обжалования, определяются 
основания и порядок рассмотрения такой категории публично-правовых споров.

Ключевые слова: административный спор, административное судопроизводство, основания возникнове-
ния административных споров, публично-правовой спор, принятие на публичную службу, публичная служба, 
юрисдикция.

In the article the author raises questions of definition and the decision of problems of definition of a category of 
administrative disputes in sphere of public service in Ukraine. The author raises the problems of characteristics of the 
grounds for the emergence of administrative disputes in the sphere of public service in accordance with the norms of 
the current legislation and in accordance with the proposed changes in the legislation on administrative proceedings. 
The author made a conclusion about the category of administrative disputes in the sphere of public service. The au-
thor characterizes the peculiarities of the procedure for accepting citizens of Ukraine for public service, establishes 
the object of appeal, determines the grounds and procedure for considering this category of public-law disputes.

Key words: administrative dispute, administrative legal proceedings, grounds for administrative disputes, public 
dispute, acceptance for public service, public service, jurisdiction.
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здобувач кафедри адміністративного та господарського права 
Запорізького національного університету

ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ВИМОГ  
ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ  
З ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

У статті автором аналізуються підстави притягнення до відповідальності за вчинення корупційних 
правопорушень за законодавством України. Визначено підстави звільнення публічних службовців. Вста-
новлено перелік корупційних правопорушень, які є підставою для звільнення осіб із публічної служби. Ав-
тором обґрунтовується доцільність перегляду категорій суб’єктів, зобов’язаних декларувати власні 
прибутки. Такий висновок автора зумовлений низькою правовою ефективністю норм, які встановлюють 
обов’язковість декларування прибутків для всіх рівнів публічних службовців. Обґрунтовується необхід-
ність декларування доходів вищих ланок суб’єктів владних повноважень. Зазначено, що лише для таких осіб 
доцільним є застосування звільнення з посади у разі подання ними недостовірної інформації про прибутки.

Ключові слова: антикорупційне законодавство, державна служба, декларування, звільнення, корупційні 
правопорушення, публічна служба.

Постановка проблеми. Запобігання ко-
рупції є одним із пріоритетних завдань сучас-
ної української держави. Поширення корупції 
спричиняє дисфункцію, деградацію апарату 
публічного управління (державного апарату 
та апарату місцевого самоврядування). Апарат 
публічного управління, який є корумпованим, 
не виконує належним чином функції держави, 
функції місцевого самоврядування і тому не дає 
користі суспільству. Корумпований механізм 
публічного управління стає «корпорацією», 
яка обслуговує власні потреби та працює задля 
задоволення власних інтересів, зберігаючи при 
цьому форми державного управління. Вида-
ється, що дієвим заходом запобігання корупції 
є ліквідація корумпованого апарату шляхом 
звільнення таких посадових осіб із публічної 
служби.

Отже, однією з підстав припинення публіч-
ної служби є вчинення особою корупційного 
правопорушення, що передбачено відповідни-
ми положеннями чинного законодавства Украї-
ни (п. 3 ч. 1 ст. 80 Закону України «Про держав-
ну службу», п. 3 ч. 1 ст. 51 Закону України «Про 
прокуратуру», п. 10 ч. 1 ст. 77 Закону України 
«Про Національну поліцію», п. 9 ч. 1 ст. 109 За-
кону України «Про судоустрій і статус суддів», 
ч. 4 ст. 45 Закону України «Про Кабінет Міні-
стрів України» та ін.). 

Крім того, притягнення особи до адміністра-
тивної відповідальності є підставою для втрати 
довіри до неї і в майбутньому позбавляє її пра-
ва брати участь у конкурсі чи претендувати на 
зайняття вакантних посад публічної служби. 
За загальним правилом встановлюються обме-
ження строку доступу до публічної служби –  
до спливу трьох років з моменту набрання 
законної сили судовим рішенням про притяг-
нення до адміністративної відповідальності   
(п. 5 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про державну 
службу» [1]).

В окремих випадках передбачаються 
подовжені строки обмеження доступу до пу-
блічної служби  або взагалі не обмежені строки. 
Так, зокрема, відповідно до пункту 5 частини  2 
статті 61 Закону України «Про Національну 
поліцію», не може бути поліцейським особа, «до 
якої були застосовані заходи адміністративної 
відповідальності за вчинення адміністративно-
го правопорушення, пов’язаного з корупцією» 
[2]. Є навіть обмеження з приводу перебуван-
ня на посаді Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури для осіб, які протягом п’яти років 
до дня набрання чинності Законом України 
«Про прокуратуру» працювали (проходили 
службу), незалежно від тривалості, у спеціаль-
но уповноважених підрозділах із боротьби з ко-
рупцією в органах прокуратури, Міністерства 
внутрішніх справ України, податкової міліції, 
Служби безпеки України, Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України та 
митних органах (п. 3-1 Перехідних положень 
Закону України «Про прокуратуру») [3]. 

Отже, очевидним є пріоритет запобігання 
корупції шляхом обмеження доступу до публіч-
ної служби осіб, які притягувалися з відповід-
них підстав. Тому вбачається актуальним ще 
раз звернутися до визначення сутності катего-
рій «корупція», «корупційне правопорушен-
ня» як підстав недопущення особи до зайняття 
вакантних посад публічної служби, а також як 
підстав звільнення з неї.

Перспективи вдосконалення адміністратив-
ного законодавства з питань запобігання 
корупції як підстави обмеження доступу до 
публічної служби становлять мету цієї статті.

У статті 1 Закону України «Про запобігання 
корупції» визначено, що під корупцією необхід-
но розуміти «використання особою, уповнова-
женою на виконання функцій держави, наданих 
їй службових повноважень чи пов’язаних з 
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ними можливостей з метою одержання непра-
вомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи 
прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди 
для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/
пропозиція чи надання неправомірної вигоди 
такій особі, або на її вимогу іншим фізичним 
чи юридичним особам з метою схилити цю осо-
бу до протиправного використання наданих їй 
службових повноважень чи пов’язаних з ними 
можливостей» [4].

Таким чином, законодавець виділяє такі 
ознаки корупції, як: 1) одержання неправомір-
ної вигоди, в тому числі прийняття пропозиції 
її отримання; 2) надання такої неправомірної 
вигоди іншим фізичним чи юридичним осо-
бам з метою схиляння особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави, до викорис-
тання наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей.

Законом України «Про запобігання коруп-
ції» визначається необмежено коло об’єктів, 
які можуть становити предмет неправомірної 
вигоди (ст. 1) [4]. Однак конструкція категорії 
«неправомірна вигода» з точки зору теорії пра-
вовідносин є некоректною. Зокрема, законодав-
цем визначається, що неправомірною вигодою 
є «грошові кошти або інше майно». Така кон-
струкція свідчить про ототожнення законодав-
цем таких об’єктів правовідносин, як гроші і 
майно.

Однак відповідно до статті 192 Цивільного 
кодексу України [5] гроші визначаються закон-
ним платіжним засобом, тоді як під майном 
розуміється річ, або сукупність речей, а також 
майнові права та обов’язки (ч. 1 ст. 190 Ци-
вільного кодексу України). Загальновизнаним 
є розуміння речей як предметів матеріального 
світу. Отже, неприйнятним є віднесення до ін-
ших видів майна грошей. Крім того, до поняття 
прямо не віднесено виконання на користь осо-
би, уповноваженої виконувати функції держа-
ви, робіт майнового (підрядні роботи) та немай-
нового характеру (зокрема, такими роботами є 
проведення науково-дослідних робіт). І послуги 
і роботи належать до дій та результатів дій, що є 
об’єктом правовідносин, однак відрізняються за 
сутністю. Так, відповідно до науково-практич-
ного коментаря Цивільного кодексу України, 
роботи завершуються створенням матеріально-
го результату, на відміну від послуг, які спожи-
ваються в процесі їх надання [6, с. 312].

Окрім того, безпосередньо виходячи з ро-
зуміння визначення неправомірної вигоди, 
наведеного у статті 1 Закону України «Про 
запобігання корупції», незрозуміло, чи можна 
віднести до неї подарунки, які отримуються 
державними службовцями. Уточнення поняття 
«подарунок» здійснюється частиною 2 статті 23 
Закону України «Про запобігання корупції», 
де визначається, що державний службовець не 
може приймати подарунки від осіб, які знахо-
дяться з ними у відносинах підпорядкування, а 
також подарунки, які перевищують розмір од-
нієї мінімальної заробітної плати. 

Враховуючи вищезазначене, необхідно 
зробити проміжний висновок, що поняття не-
правомірної вигоди потребує коректування. 

Зокрема, пропонується внести зміни до статті 1 
Закону України «Про запобігання корупції», де 
неправомірну вигоду визначити як грошові ко-
шти, речі, в тому числі майно, а також майнові 
права, цінні папери, цінності, переваги, пільги, 
послуги, роботи, нематеріальні активи, будь-які 
інші вигоди нематеріального чи негрошового 
характеру, які обіцяють, пропонують, надають 
або одержують без законних на те підстав, окрім 
подарунків, вартістю не більше однієї мінімаль-
ної заробітної плати.

Заслуговує на увагу позиція Н. Н. Маго-
медова, який вважає, що корупцію слід відріз-
няти від хабарництва за ознакою системності 
такої діяльності. Так, він під корупцією розуміє 
стійку організовану діяльність посадових осіб,  
які використовують свій адміністративно- 
правовий статус усупереч інтересам служби з 
метою персонального прихованого збагачення  
[7, с. 25-28]. 

Н. І. Крюкова до ознак корупції відносить 
також і отримання неправомірної вигоди не 
лише з метою задоволення власних потреб чи 
інтересів інших осіб, а й інтересів корпорацій. 
Також нею виділяється політична мета коруп-
ційної діяльності як один із мотивів [8, с. 29-35]. 
При цьому підкреслюється, що сфера поширен-
ня корупції настільки неосяжна, що неможли-
во забезпечити належний рівень запобігання її 
проявам [8, с. 29-35].

Міжнародне законодавство також не міс-
тить визначення поняття корупції. У Конвенції 
ООН проти корупції визначається забезпечен-
ня здійснення правоохоронної діяльності, спря-
мованої на :

1) підкуп національних публічних посадов-
ців (ст. 15);

2) підкуп іноземних публічних посадових 
осіб та посадових осіб публічних міжурядових 
організацій (ст. 16);

3) викрадання, неправомірне присвоєння чи 
інше нецільове використання майна публічною 
посадовою особою  (ст. 17); 

4) зловживання впливом (ст. 18); 
5) зловживання службовим становищем 

(ст. 19); 
6) незаконне збагачення (ст. 20), що ро-

зуміється як надмірне отримання прибутків 
посадовою особою публічного управління, 
якщо при цьому вона не може підтвердити дже-
рело отримання таких коштів та їх правомір-
ність.

При цьому, визнаючи протиправність таких 
діянь, необхідно підкреслити, що вони не під-
падають під національне розуміння категорії 
корупції [9].

Таким чином, корупційні правопорушення 
можуть бути класифіковані на дві групи. До 
першої групи, основної, належить сукупність 
правопорушень, безпосередньо визначених у 
Законі України «Про запобігання корупції», 
чинним адміністративним і кримінальним 
законодавством, які як кваліфікуючу ознаку 
мають використання службового становища 
з метою отримання неправомірної вигоди від 
інших осіб. До другої групи правопорушень 
(до похідних корупційних правопорушень) на-
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лежать правопорушення, спрямовані на при-
ховання незаконно отриманих грошей, речей, 
інших видів майна, в тому числі вчинення дій, 
які перешкоджають запобіганню корупції.

О. О. Онищук визначає, що запобігання ко-
рупції має на меті недопущення, попередження 
вчинення корупційних діянь, тоді як протидія 
корупції визначається як спрямування діяль-
ності уповноважених суб’єктів публічної адмі-
ністрації проти будь-яких вже розпочатих або 
вчинених корупційних проявів [10, c. 35]. 

Реформування системи антикорупційного 
законодавства в Україні пройшло декілька ета-
пів – від процесу правового регулювання діяль-
ності з боротьби корупції до визначення доціль-
ності власне запобіганню її проявам [11; 12; 13].

Запобігання корупційним проявам відпо-
відно до чинного законодавства України перед-
бачається шляхом встановлення відповідних 
обмежень, які полягають у такому: 1) обмежен-
ня щодо використання службового становища; 
2) обмеження щодо прийняття подарунків; 
3) обмеження щодо сумісництва та суміщення 
з іншими видами діяльності; 4) обмеження, що 
встановлюються після припинення діяльності, 
пов’язаною з перебуванням на публічній службі 
(наприклад, встановлюється заборона розголо-
шення службової інформації); 5) обмеження 
спільної роботи близьких осіб (розділ IV За-
кону України «Про запобігання корупції»); 
6) запобігання реальним та можливим конфлік-
там інтересів, у тому числі шляхом звільнен-
ня посадової особи (розділ V Закону України 
«Про запобігання корупції») [4].

Вбачається, що подолання корупційних 
проявів є можливим за умови поєднання ді-
яльності з їх попередження, в тому числі вияв-
лення та подальшого усунення (профілактики 
корупції); з розкриття та розслідування коруп-
ційних правопорушень (боротьби з корупцією); 
з мінімізації та ліквідації наслідків корупційних 
правопорушень (протидії корупції). Такі склад-
ники діяльності визначають сутність категорії 
«запобігання корупції».

При цьому до профілактики корупції на-
лежить діяльність, спрямована на проведення 
антикорупційної експертизи правових актів; 
перевірка у встановленому порядку відомостей, 
що надаються громадянами, які претендують на 
зайняття вакантних посад публічної служби; 
встановлення в якості підстави для звільнен-
ня особи з посади публічної служби вчинен-
ня корупційного правопорушення; ненадання 
або неповне надання відомостей про доходи 
посадових осіб публічного управління, в тому 
числі надання неправдивих відомостей про при-
бутки, витрати, майно та зобов’язання близьких 
осіб (чоловіка або жінки, неповнолітніх дітей).

У літературі поширеною є точка зору, згідно 
з якою законодавець вважає необхідним розді-
лити всі правопорушення у сфері запобігання 
корупції на дві групи: тяжкі корупційні право-
порушення, які ведуть до звільнення з публіч-
ної служби; інші правопорушення, за вчинення 
яких можуть бути застосовані стягнення, не 

по’вязані з припиненням проходження публіч-
ної служби [10, c. 15]. 

Є думка, що до категорії тяжких коруп-
ційних правопорушень недоцільно відносити 
неповідомлення посадовою особою публічної 
служби факту пропозиції йому отримання не-
правомірної вигоди за умови неприйняття ним 
такої пропозиції. Однак звичайно ступінь сус-
пільної небезпеки залежить і від посади, яку 
обіймає особа. Якщо пропозиція отримання 
неправомірної вигоди була здійснена голові 
міської державної адміністрації і цей факт було 
приховано, то таке правопорушення є тяжким 
корупційним правопорушенням, якщо порів-
нювати з пропозицією неправомірної вигоди, 
що здійснюється працівнику слідчого управлін-
ня Національної поліції, зокрема.

Чітко визначеного переліку посад, до яких 
застосовується спеціальна перевірка законнос-
ті отриманих прибутків та відповідних витрат 
особи, законодавством не визначено, однак 
окремими нормативно-правовими актами вста-
новлюється, що судді, працівники Національної 
поліції, прокуратури, Служби безпеки України, 
митних органів, державні службовці різних рів-
нів мають щорічно звітувати про власні прибут-
ки і подавати відомості щодо придбання майна 
значної вартості. Частиною 5 статті 45 Закону 
України «Про запобігання корупції» визначе-
но перелік осіб, які не подають декларацію про 
прибутки [4].

Однак наскільки в умовах запобігання ко-
рупції така діяльність є ефективною? Загально-
відомо, що публічні службовці, які володіють 
незначним обсягом владних повноважень, не 
мають спеціальних прав із прийняття управлін-
ських рішень, як правило, не мають можливості 
здійснювати корупційну діяльність у значних 
масштабах, що може відбиватися у масштабах 
зміни їх прибутків та витрат. У такому разі 
втрачається ефективність застосування таких 
адміністративних процедур. І це, безумовно, 
веде до надмірної бюрократизації діяльності, 
при цьому особи, до повноважень яких нале-
жить перевірка декларацій про прибутки, втра-
чають через брак часу або внаслідок наявності 
незначних порушень з боку публічних служ-
бовців, які обіймають посади з незначним об-
сягом службових повноважень, можливість 
звертати більш прискіпливу увагу до діяльності 
посадових осіб вищих ланок механізму публіч-
ного управління.

До того ж часто працівники нижчих ланок 
системи публічного управління, як правило, 
діють de facto залежно від свого керівництва. 
І такий прискіпливий підхід до виявлення по-
рушень у діяльності «звичайних» публічних 
службовців веде до того, що справжні керівни-
ки корупційних схем залишаються поза меж-
ами відповідальності. Вбачається необґрунто-
ваною необхідність упровадження загального 
декларування прибутків посадових осіб меха-
нізму публічного управління, яка характеризу-
ється низьким рівнем правової ефективності у 
цій частині антикорупційного законодавства.
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Висновки

Отже, сучасний етап запобігання корупції 
характеризується важливими якісними зміна-
ми. З прийняттям Закону України «Про запо-
бігання корупції» кримінальна та адміністра-
тивна відповідальність перестали бути єдиними 
підставами протидії корупції. Впроваджуються 
ефективні механізми запобігання корупції, що 
застосовуються у разі недотримання вимог 
законодавства, зокрема, у частині визначення 
підстав звільнення у разі невирішення кон-
флікту інтересів, недотримання етичних вимог 
діяльності тощо. Однак при цьому нерозваж-
ливе застосування такого заходу запобігання 
корупції, як звільнення особи з публічної служ-
би, може призвести до збільшення показників 
діяльності антикорупційних органів, однак при 
цьому не забезпечить ефективність здійснення 
публічного управління, що виявляється в умо-
вах впровадження значних реформ в Україні 
більш необхідним, ніж масштабні звільнення 
за незначні правопорушення, які можуть бути 
виявлені у діяльності посадовця.
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В статье автором анализируются основания привлечения к ответственности за совершение кор-
рупционных правонарушений по законодательству Украины. Определены основания увольнения публич-
ных служащих. Установлен перечень коррупционных правонарушений, которые являются основанием для 
увольнения лиц с публичной службы. Автором обосновывается целесообразность пересмотра категорий 
субъектов, обязанных декларировать собственные доходы. Такой вывод автора обусловлен низкой право-
вой эффективностью норм, устанавливающих обязательность декларирования доходов для всех уровней 
публичных служащих. Обосновывается необходимость декларирования доходов высших звеньев субъектов 
властных полномочий. Отмечено, что только для таких лиц целесообразно применение освобождения от 
должности в случае подачи ими недостоверной информации о доходах.

Ключевые слова: антикоррупционное законодательство, государственная служба, декларирование, уволь-
нение, коррупционные правонарушения, публичная служба.

In the article the author analyzes the grounds for attracting the commission of corruption offenses under the 
legislation of Ukraine. The grounds for the dismissal of public employees have been determined. A list of corruption 
offenses has been established, which is the basis for the dismissal of persons from public service. The author justifies 
the expediency of reviewing the categories of subjects obliged to declare their own income. This conclusion of the 
author is based on the low legal effectiveness of the norms that establish the obligation to declare income for all levels 
of public servants. The necessity of declaring the incomes of the higher levels of the subjects of power authority is 
substantiated. It is noted that only for such persons it is expedient to use dismissal from the office in case of submit-
ting false information about incomes.

Key words: the anti-corruption legislation, the civil service, the declaration of dismissal, the corruption offenses,  
the public service.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ  
РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО  
ЗА ЧАСІВ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

У статті досліджується розвиток і формування українського законодавства у сфері державної реє-
страції нерухомого майна від виникнення незалежної України й до сьогодення.

Ключові слова: реєстр нерухомості, реєстр нерухомого майна, система реєстрації, реєстрація прав на не-
рухоме майно, право на нерухоме майно.

Постановка проблеми. У зв’язку з вели-
чезною кількістю нормативно-правових актів, 
а також стрімким процесом реформування 
та вдосконалення законодавства, що регулює 
правовідносини у сфері реєстрації прав на не-
рухоме майно, виникає необхідність у деталь-
ному дослідженні таких нормативно-право-
вих актів і розуміння процесів формування 
сучасного законодавства з моменту отримання 
Україною незалежності. Потрібно розібратись 
у такому великому масиві нормативно-право-
вих актів і зрозуміти, чи на правильному шляху 
перебуває процес реформування українського 
законодавства в цій сфері.

Мета статті – дослідження процесу форму-
вання та розвитку системи правового регу-
лювання у сфері державної реєстрації прав 
на нерухоме майно від моменту виникнення 
української незалежності й до сьогодення; 
аналіз вектору розвитку законодавства за 
останні роки.

З питаннями становлення правового регу-
лювання державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно пов’язані праці таких науков-
ців, як М.Б. Гончаренко, Н.Н. Журавський, 
О.О. Піфко, В.В. Сенчук, С.О. Слободянюк, 
І.В. Яремова та ін.

Виклад основного матеріалу. Як ми знаємо, 
під час радянського періоду право власності на 
нерухоме майно було обмеженим і кардинально 
відрізнялось від того, що існувало в демокра-
тичних країнах. Тому з початку виникнення 
української незалежності постала необхідність 
у формуванні власного законодавства, що ре-
гулюватиме правовідносини у сфері власності 
й було б базисом для розвитку демократичних 
цінностей.

Процеси послаблення законодавчих об-
межень відчувались ще до моменту розпаду 
СРСР. Так, 7 лютого 1991 року прийнято Закон 
Української Радянської Соціалістичної Респу-
бліки «Про власність», у якому йшлося про те, 
що дачні, садові, житлові будинки можуть зна-
ходитися в індивідуальній власності громадян. 
Квартиру або будинок можна було придбати з 
державного або громадського житлового фонду 

й надалі розпоряджатися ними на свій розсуд 
(продавати, дарувати, здавати в оренду, запові-
сти). Земля ж продовжувала залишатися в дер-
жавній власності.

13 березня 1992 року прийнято Закон 
України «Про внесення змін і доповнень до 
Земельного кодексу України», яким зміне-
но ст. 6 Земельного кодексу України, а саме 
виникло право приватної власності громадян 
на землю, яку виділяли для будівництва жит-
лового або дачного будинку, а також садівни-
цтва. Державний комітет України із земельних 
ресурсів (Держкомзем) почав вести облік землі 
як об’єкта власності. Кожна місцева рада мала 
свою книгу реєстрації актів на право приватної 
власності на землю.

Отже, реєстрацією землі та іншої нерухо-
мості займалися різні органи. Протягом три-
валого часу не було і єдиної для всієї України 
законодавчої бази, що поступово призвело до 
суперечностей. Виникла потреба в реформу-
ванні системи реєстрації і створення єдиного 
реєстру нерухомості як із територіального по-
гляду, так і з об’єктного (тобто включає всі види 
нерухомості, в тому числі й землю).

18 лютого 1998 року Кабінетом Міні-
стрів України створена Міжвідомча комісія з 
супроводу Проекту Закону України «Про ре-
єстрацію прав на нерухоме майно». Функції 
щодо створення системи реєстрації прав на не-
рухоме майно поклали на Міністерство юстиції 
України [13].

7 лютого 2002 року Міністерством юстиції 
затверджено Тимчасове положення про поря-
док реєстрації прав на нерухоме майно, яке ре-
гулювало реєстрацію нерухомості (крім землі) 
аж до 1 січня 2013 року.

Цивільний кодекс України, що прийнятий 
16 січня 2003 року, закріпив у ст. 182 обов’язок 
державної реєстрації прав на нерухому майно, 
їх обтяження, виникнення, переходу і припи-
нення. Крім, того було встановлено, що держав-
на прав на нерухомість є публічною, здійсню-
ється відповідним органом, який зобов’язаний 
надавати інформацію про реєстрацію та за-
реєстровані права в порядку, встановленому 
законом.

 О. Коровайко, 2017
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17 лютого 2003 року видано Указ «Про за-
ходи щодо створення єдиної системи держав-
ної реєстрації земельних ділянок, нерухомого 
майна та прав на них у складі державного зе-
мельного кадастру». Цим документом функція 
реєстрації нерухомості, включаючи земельні ді-
лянки, покладалася на Держкомітет України із 
земельних ресурсів, що викликало невдоволен-
ня Міністерства юстиції, яке теж претендувало 
на роль «Всеукраїнського Реєстратора».

На початку 2003 року нерухомість не ре-
єструвалася взагалі, так як бюро технічної ін-
вентаризації (далі – БТІ) закрилися й не хотіли 
передавати бази даних Держкомітету України 
із земельних ресурсів.

17 липня 2003 року прийнято Постанову 
Кабінету Міністрів України, в якій ішлося про 
те, що Державний комітет із земельних ресур-
сів став власником Державного реєстру прав на 
землю та нерухоме майно. До створення такого 
реєстру реєстрацією нерухомості (крім землі) 
займались Державне підприємство «Інформа-
ційний центр» при Міністерстві юстиції Укра-
їни та БТІ. До 1 січня 2005 року планувалося 
створити реєстр, але затягнувся цей процес аж 
до 1 січня 2013 року.

1 липня 2004 року прийнято Закон Укра-
їни «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обмежень», але він 
так і не запрацював, а реєстрація нерухомості 
продовжувала регулюватися Тимчасовим по-
ложенням про порядок реєстрації прав на не-
рухоме майно, яке було відомчим нормативним 
актом Міністерства юстиції України.

Протягом останніх декількох років відбу-
вається постійний процес переформатування 
та реформування системи державної реєстра-
ції речових прав на нерухоме майно з метою її 
адаптації до стандартів Євросоюзу.

Нова система реєстрації нерухомості по-
чала діяти тільки після прийняття 11 лютого 
2010 року нової редакції Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обмежень», що набрав чинності піс-
ля 1 січня 2013 року.

З квітня 2011 року Держкомзем переймену-
вали на Державне агентство земельних ресурсів 
України (далі – Держземагентство) [16]. Вод-
ночас, відповідно до Указу Президента України 
від 5 жовтня 2011 року № 965/2011, який на-
був чинності з 1 січня 2013 року, повноваження 
Держземагенства в частині державної реєстрації 
прав на земельні ділянки припиняються. Тобто 
за Держземагентством залишилась функція 
державної реєстрації самої земельної ділянки 
як об’єкта нерухомості в Державному земель-
ному кадастрі. 

З 2011 року ще була створена Державна 
реєстраційна служба України, але після січня 
2015 року Кабінет Міністрів України її лікві-
дував і знову передав відповідні функції до Мі-
ністерства юстиції України [10]. У свою чергу, 
лише з 1 січня 2013 року остаточно передано 
повноваження з державної реєстрації від БТІ 
до Державної реєстраційної служби й нотаріу-
сів як спеціальних суб’єктів, на яких поклада-
ються функції державного реєстратора прав на 

нерухоме майно. Нотаріуси реєстрували права, 
що виникають, змінюються або припиняються 
внаслідок правочинів, які посвідчуються таки-
ми нотаріусами. «Первинною» ж реєстрацією 
займались державні реєстратори Державної 
реєстраційної служби України. Крім того, дер-
жавна реєстрація речових прав здійснювалась 
за місцезнаходженням об’єкта нерухомості; 
тоді як реєстрація обтяжень могла здійснюва-
тись незалежно від місцезнаходження об’єкта 
нерухомості.

Варто відмітити, що важливим нововве-
денням і кроком до забезпечення прозорості 
державної влади було запровадження єдиного 
електронного реєстру прав на нерухоме май-
но, а також відкриття доступу до публічної 
кадастрової карти, що, нарешті, дало поштовх 
для початку застосування інформаційних тех-
нологій у сфері реєстрації прав власності на 
нерухоме майно та відкритості інформації для 
всіх громадян. Відкриття ж публічного доступу 
до електронного реєстру нерухомого майна від-
булося лише 6 жовтня 2015 року [8], що, у свою 
чергу, дало поштовх у боротьбі з корупцією.

З 1 січня 2016 року передано повноважен-
ня з реєстрації нерухомості до виконавчих ор-
ганів сільських, селищних і міських рад та ін-
ших держаних адміністрацій, розширено склад 
суб’єктів, що можуть здійснювати державну 
реєстрацію нерухомості, до яких увійшли нота-
ріуси та інші акредитовані суб’єкти. Крім того, 
передбачалася можливість подавати нотаріу-
сом документи для реєстрації нерухомого май-
на, незалежно від його місцезнаходження.

Кабінет Міністрів України у відповідь на 
негативну реакцію суспільства на те, що єдиним 
документом, який міг підтвердити право влас-
ності на нерухоме майно з 1 січня 2016 року став 
витяг з реєстру прав на нерухоме майно у ви-
гляді звичайного аркуша паперу форматом А4 
без використання спеціальних бланків, а також 
проставлення підпису й печатки державного ре-
єстратора, Постановою «Про внесення змін до 
деяких постанов Кабінету Міністрів України з 
питань державної реєстрації» від 9 листопада 
2016 року № 806 передбачив обов’язок простав-
лення підпису й печатки державного реєстрато-
ра на витязі з державного реєстру прав на не-
рухоме майно, що залишився простим аркушем 
паперу, а не бланком.

Хоча, на нашу думку, це все ж таки пере-
хідний період, адже діє система верифікації 
документів, яка користується великим попитом 
у розвинених країнах, коли для того, щоб отри-
мати витяг із документу, потрібно лише його 
скачати та роздрукувати з веб-сайту. Для пере-
вірки його автентичності й достовірності вико-
ристовується унікальний ідентифікаційний 
код, який генерується для кожного документа 
окремо такою системою верифікації.

Причин для занепокоєння щодо ефектив-
ності, а також стійкості електронного держав-
ного реєстру та відкриття можливостей для 
шахрайських дій немає, оскільки, відповідно до 
ч. 2 ст. 12 Закону України «Про державну реє-
страцію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», у разі будь-якої невідповідності між 
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записами в електронному реєстрі й відомостя-
ми, що містяться в документах, на підставі яких 
проведені реєстраційні дії, пріоритет мають ві-
домості, що містяться в документах, на підставі 
яких проведені реєстраційні дії.

Крім того, згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про Деякі питання спро-
щення порядку надання адміністративних 
послуг у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 
18 березня 2015 року № 137, рішення держав-
ного реєстратора, витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, отримані в 
електронній і паперовій формах за допомогою 
програмних засобів ведення Державного реє-
стру речових прав на нерухоме майно, мають 
однакову юридичну силу.

Останні глобальні зміни прийняті 6 жов-
тня 2016 року [3], які спрямовані передусім на 
покращення захисту власників майна від рей-
дерства. Запроваджено механізм невідкладного 
повідомлення на електронну пошту власника 
нерухомого майна про подання/отримання 
заяви на проведення реєстраційних дій щодо 
такого майна. Унесено також зміни щодо елек-
тронного цифрового підпису, зокрема визна-
чена обов’язкова присутність підписувачів під 
час отримання ключа електронного цифрового 
підпису.

Знову звужено принцип екстериторіаль-
ності, але вже до меж Автономної Республіки 
Крим, області, міст Києва та Севастополя, тобто 
нотаріуси вже не можуть здійснювати державну 
реєстрацію прав на нерухоме майно в межах всі-
єї території України незалежно від місцезнахо-
дження майна. Зроблено це з метою уникнення 
ускладнень із передачею нотаріусами реєстра-
ційних справ до відповідного суб’єкта держав-
ної реєстрації прав, який забезпечує ведення 
реєстраційних справ у паперовій формі. Хоча 
збережена екстериторіальність під час держав-
ної реєстрації обтяжень речових прав.

Запроваджено механізм проведення моніто-
рингу реєстраційних дій Міністерством юстиції 
України, в результаті чого 21 грудня 2016 року 
Постановою Кабінету Міністрів України було 
затверджено детальний порядок здійснення та-
кого контролю [12].

У результаті виявлення правопорушення 
під час провадження державної реєстрації не-
рухомого майна Міністерство юстиції, крім 
іншого, приймає вмотивоване рішення про 
притягнення до адміністративної відповідаль-
ності уповноваженої особи суб’єкта державної 
реєстрації прав, направлення подання щодо 
анулювання свідоцтва про право на зайняття 
нотаріальною діяльністю, а також про скасуван-
ня акредитації суб’єкта державної реєстрації 
прав. Крім того, збільшено строк для оскаржен-
ня рішення суб’єкта державної реєстрації прав 
із 30 до 60 днів.

Висновки 

Загалом бачимо, що відповідні позитивні 
зрушення в реформуванні системи державної 
реєстрації прав власності на нерухоме майно, 

звичайно, є, що, зокрема, викликане адаптацією 
українського законодавства до законодавства 
Європейського Союзу, але такі зміни здебіль-
шого є хаотичними.

Крім того, варто зазначити, що існує ще 
низка нормативно-правових і підзаконних ак-
тів, що регулюють правовідносини в цій сфері 
та не були висвітлені в статті. Тому такий ма-
сив нормативних актів ускладнює розуміння 
порядку державної реєстрації прав на неру-
хоме майно й користування ним не лише для 
громадян, а й для юристів. Отже, вважаємо, що 
необхідно здійснити максимальну уніфікацію 
законодавчих положень у сфері реєстрації прав 
на нерухоме майно та щонайменше об’єднати 
положення Закону України «Про державну ре-
єстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» і Порядку державної реєстрації ре-
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 грудня 2015 року № 1127.
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immovable property from the emergence of independent Ukraine and up to the present.
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Стаття присвячена дослідженню принципів адміністративно-юрисдикційної діяльності в установах 
виконання покарань. Сформульовано ознаки принципів адміністративно-юрисдикційної діяльності в уста-
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Постановка проблеми. Юрисдикційна ді-
яльність в установах виконання покарань – це 
напрям адміністративної діяльності, спрямо-
ваний на забезпечення розгляду індивідуаль-
них спорів, які виникають у діяльності установ 
виконання покарань, а також попередження, 
припинення та притягнення винних осіб до 
відповідальності за вчинені адміністративні 
правопорушення, пов’язані з функціонуванням 
зазначених установ.

Питання юрисдикційної діяльності в уста-
новах виконання покарань обумовлене методо-
логічною потребою з’ясування всіх без винятку 
ключових факторів, які лежать в основі цього 
виду діяльності. Принципи – одна з ідентифі-
каційних ознак, яка дає змогу говорити про са-
модостатність і самостійність окремого явища. 
Фактично це означає, що, якщо відсутні власні 
принципи, окреме явище дійсності не може іс-
нувати якісно. Тому питання з’ясування прин-
ципів адміністративно-юрисдикційної діяль-
ності в установах виконання покарань є досить 
актуальним.

Питанням адміністративної юрисдик-
ції в Україні присвячені праці таких учених, 
як О.В. Бачун, В.М. Бевзенко, А.К. Гасанова, 
А.А. Горошко, Т.О. Коломієць, В.К. Колпаков, 
О.В. Кузьменко, О.М. Пасенюк, О.П. Рябченко 
та інші. Проте варто вказати, що однозначного 
розуміння цієї категорії досі так і не визначено.

Особливості адміністративної діяльнос-
ті, в тому числі і юрисдикційної, в устано-
вах виконання покарань у роботах розгляда-
ли такі науковці, як Р.В. Алієв, Є.Ю. Бараш, 
М.Г. Вербенський, А.О. Галай, С.К. Гречанюк, 
С.В. Зливко, Н.О. Мельникова, О.Г. Ткаченко, 
Д.В. Ягунов. Питання ж з’ясування принципів 
юрисдикційної діяльності в установах виконан-
ня покарань ще не було предметом самостійно-
го дослідження.

З урахуванням вищевикладеного метою 
статті є комплексне дослідження принципів 
адміністративно-юрисдикційної діяльності  
в установах виконання покарань.

Виклад основного матеріалу. Концеп-
туальне розуміння юрисдикційного процесу 
наведене в науковому дослідженні А.А. Го-
рошко, згідно з яким існують два основні на-
прями щодо розроблення поняття адміністра-
тивної юрисдикції – у вузькому та широкому 
розуміннях. Прихильники вузького розумін-
ня сутності адміністративної юрисдикції ро-
блять акцент на дві такі характеристики цієї 
діяльності: а) юрисдикційна діяльність має 
місце там, де має місце адміністративне пра-
вопорушення; б) така діяльність має право-
охоронну спрямованість. Інакше кажучи, 
адміністративна юрисдикція сприймається в 
такій ролі, в якій вона подібна до криміналь-
но-процесуальної чи цивільної процесуальної 
діяльності, коли є необхідність з’ясувати пев-
ні обставини, кваліфікувати вчинені діяння, 
задовольнити законний інтерес, застосувати 
санкцію до правопорушника або розгляну-
ти скаргу на прийняте рішення. Широкий 
зміст адміністративної юрисдикції охоплює 
встановлений законом порядок розгляду й 
вирішення індивідуально-конкретних (адмі-
ністративних) справ, що виникають у сфері 
державного управління (у цьому випадку за-
значене поширюється й на сферу місцевого 
самоврядування), спеціально уповноважени-
ми на те органами (посадовими особами) та у 
відповідних випадках загальними (звичайни-
ми) судами. Учені підкреслюють відсутність 
охоплення широким підходом розгляду справ 
в адміністративних судах і заміну класичного 
розуміння процесу широким і вузьким тлума-
ченням цього терміна [1, с. 72]. 

Скориставшись теоретичними розробками 
питань адміністративної юрисдикції та екстра-
полюючи їх на діяльність системи виконання 
покарань, можемо зазначити таке:

1) адміністративна юрисдикція в установах 
виконання покарань повинна розглядатись тра-
диційно: у широкому та вузькому розуміннях. 
Вузьке розуміння ми пов’язуємо з притягнен-
ням осіб до адміністративної відповідальності 
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за правопорушення, пов’язані з функціонуван-
ням установ виконання покарань; широке розу-
міння – із сукупністю процедур: притягненням 
до адміністративної відповідальності; притяг-
ненням до дисциплінарної відповідальності як 
засуджених, так і персоналу; вирішенням інди-
відуальних спорів (у тому числі в судовому по-
рядку);

2) адміністративно-юрисдикційна діяль-
ність у нинішньому вигляді, незважаючи на 
фактичне існування, не підкріплена належним 
чином на рівні законодавства. Більше того, іс-
нують матеріальні та процесуальні перепони, 
які формують підстави для невизнання легі-
тимності юрисдикційних заходів. 

Розкриття сутності правових явищ має 
спиратись на пізнання їх принципів, які 
надають цьому явищу цілісність, внутрішню 
стрункість. І.Л. Бородін зазначає, що прин-
ципи є теоретичним стрижнем, неписаними 
правилами, дотримання яких наділяє певне 
явище такою комплексною характеристикою, 
як ефективність. Органічне поєднання прин-
ципів у систему сприяє появі ефекту ціліснос-
ті [2, с. 16].

Адміністративно-юрисдикційна діяльність 
в установах виконання покарань наділена 
власними принципами. Ця група принципів 
пов’язана із застосуванням заходів примусу та 
провадженням щодо притягнення осіб до відпо-
відальності.

Виходячи із загального поняття «прин-
цип», що означає початкову керівну ідею, 
основне вихідне положення [3, с. 528], а також 
загального поняття принципів права, можна 
дійти висновку, що принципами адміністра-
тивно-юрисдикційної діяльності в установах 
виконання покарань є закріплені в адміністра-
тивному законодавстві основоположні ідеї, 
які визначають сутність, організацію і спря-
мованість зазначеного виду діяльності, її цілі, 
завдання, функції, методи й форми здійснення, 
а також процесуальний стан суб’єктів цієї ді-
яльності. 

Адміністративній юрисдикції притаманні 
такі риси: 

1) наявність правопорушення (правового 
спору); 

2) адміністративно-юрисдикційна діяль-
ність унаслідок своєї особливої соціальної го-
строти потребує належного процесуального 
регулювання; 

3) обов’язковість прийняття рішення у ви-
гляді юридичного акта являє собою ще одну 
важливу ознаку юрисдикційної діяльності [4]. 

І.А. Городецька ділить принципи адміні-
стративної юрисдикції на загальноправові, 
галузеві та спеціальні. Загальноправовими 
принципами вона називає такі: законності, 
гуманізму, справедливості [5, с. 106], право-
вої рівності [6, с. 28–29], об’єктивної істини, 
обов’язковості державної мови й забезпечення 
права користування рідною мовою [7]. До галу-
зевих принципів належать такі: самостійності 
в ухваленні рішень; змагальності; гласності.  
До спеціальних належать принципи: презумпції 
невинуватості; презумпції правомірності право-

вої позиції громадянина; швидкості й економіч-
ності [6, с. 28–33; 7]. 

З іншого боку, юрисдикційна діяль-
ність повинна запобігати правопорушенням. 
О.Г. Ткаченко із цього приводу зазначав, що 
профілактична діяльність повинна ґрунтувати-
ся на таких принципах: 

1) законності – дотримання вимог Кон-
ституції України та законів України всіма без 
винятку суб’єктами профілактики, здійснен-
ня тільки тих заходів, які передбачені цими 
законами; 

2) гуманізму – всебічний захист прав і сво-
бод громадян під час здійснення профілактич-
ної діяльності; 

3) гласності – систематичне висвітлення 
у статистиці та засобах масової інформації ві-
домостей про профілактику адміністративних 
проступків; 

4) демократизму (спільності) – участь у 
профілактиці адміністративних проступків не 
тільки спеціалізованих суб’єктів, а й усіх інших 
державних органів, організацій, місцевого само-
врядування, підприємств, установ, об’єднань 
громадян та окремих громадян; 

5) науковість – використання форм, методів 
і засобів профілактичної діяльності, які розро-
блені та схвалені наукою; 

6) диференційованого підходу – врахуван-
ня як загальних особливостей детермінантів 
адміністративних проступків, так і індивідуаль-
них властивостей правопорушників; 

7) плановості та прогнозування – всебіч-
не вивчення й аналіз стану адміністративної 
деліктності, складання та реалізація відповід-
них програм профілактики адміністративних 
проступків; 

8) взаємодії й координації зусиль суб’єктів 
профілактики адміністративних проступків; 

9) громадського осудження протиправної 
поведінки; 

10) переважання методів переконан-
ня, тобто застосування примусових заходів 
лише після вичерпання всіх інших заходів 
впливу; 

11) адекватності методів і засобів профілак-
тики типу деліктної ситуації [8, с. 105]. 

Л.С. Васильєв називає лише два принципи 
провадження: об’єктивної істини й забезпечен-
ня права на захист, зараховуючи презумпцію 
невинуватості лише до умов реалізації права на 
захист [9, с. 224–226].

Проаналізувавши всі зазначені принципи 
в цій сфері, можемо констатувати, що вони ді-
ляться на принципи відповідальності, прова-
дження та профілактики. Принципи адміні-
стративної відповідальності мають подвійну 
природу й характеризують персонал установ 
виконання покарань, з одного боку, як суб’єктів 
ініціювання притягнення до відповідальності 
засуджених осіб, з іншого – як звичайних осіб, 
які вчинили правопорушення, пов’язані з діяль-
ністю цих установ. Зокрема, О.Г. Ткаченко за-
значає, що провадження у справах про незакон-
ну передачу заборонених предметів до установ 
виконання покарань ґрунтується на принципах 
законності, простоти й швидкості (оператив-
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ності), безпосередності, об’єктивності, про-
цесуальної рівності, гласності, з’ясування 
об’єктивної істини, диспозитивності, змагаль-
ності, права на захист, національної мови й від-
критого розгляду справи [8, с. 142]. 

Висновки 

Проведене дослідження дає підстави 
для констатування важливості та значущос-
ті кожного принципу в діяльності установи 
виконання покарань. Узагальнення теоретич-
них напрацювань щодо принципів адміністра-
тивно-юрисдикційної діяльності в установах 
виконання покарань дає можливість виділити 
такі принципи:

1) законності;
2) презумпції невинуватості;
3) об’єктивності й оперативності;
4) захисту прав;
5) обов’язковості і справедливості рішень.
Варто вказати, що принципи в цій сфері ма-

ють особливості, які зумовлені обставиною вчи-
нення правопорушення; колом суб’єктів право-
порушень; умовами призначення та виконання 
стягнень.
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Статья посвящена исследованию принципов административно-юрисдикционной деятельности в уч-
реждениях исполнения наказаний. Сформулированы признаки принципов административно-юрисдикци-
онной деятельности в учреждениях исполнения наказаний и предоставлен их перечень. Проведен анализ 
применения принципов административной юрисдикции в деятельности учреждений исполнения наказаний 
и предложено их авторское определение.

Ключевые слова: принципы, административно-юрисдикционная деятельность, учреждения исполнения 
наказаний.

The article is devoted to investigation of administrative and jurisdictional activity in penitentiary facilities. 
Attributes of principles administrative and jurisdictional activity in penitentiary facilities were formulated and their 
list was provided. Analysis of application of principles administrative and jurisdictional activity in penitentiary 
facilities was performed and their author definition was offered. 

Key words: principles, administrative and jurisdictional activity, penitentiary facility.
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ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Стаття присвячена аналізу окремих законодавчих і нормативно-правових актів, якими врегульовано 
організацію та діяльність Збройних Сил України, починаючи від 1991 року, а також окреслено наслідки їх 
дії, сформульовано висновки і пропозиції, спрямовані на вдосконалення правового регулювання предмета 
дослідження.

Ключові слова: Воєнна доктрина, організація та діяльність Збройних Сил України, кількість Збройних 
Сил України, Закон України «Про Державний бюджет України», бюджетні видатки на оборону, фінансування 
Збройних Сил України.

Постановка проблеми. В умовах проведен-
ня антитерористичної операції на сході України 
(АТО), військового конфлікту на Донбасі пра-
вові засади організації Збройних Сил України 
(далі – ЗСУ) та їх діяльності (як це визначено 
в Законі України «Про Збройні Сили Украї-
ни» від 06.12.1991 № 1934-XII [1]) набувають 
особливої важливості, оскільки безпосередньо 
впливають на результат вирішення збройного 
конфлікту, що триває нині.

Сьогодні з визначеної теми є велика кіль-
кість інформації публіцистичного і статистич-
ного характеру. Серед наукових досліджень 
відзначимо праці Г.І. Балюк (присвячена пра-
вовому регулюванню забезпечення екологіч-
ної безпеки в діяльності ЗСУ), Е.Г. Бойченка 
(щодо правового регулювання господарської 
діяльності військових частин ЗСУ), М.В. Крав-
чука (про правове регулювання діяльності ЗСУ 
в 1917–1920 рр.), М.М. Прохоренка (адміні-
стративно-правове регулювання господарської 
діяльності у ЗСУ), проте комплексні наукові 
дослідження щодо наслідків дії ухвалених нор-
мативно-правових актів, які регулюють органі-
зацію і діяльність ЗСУ, відсутні.

Мета статті – на основі короткого аналізу 
результатів, отриманих як підсумок чинності 
окремих законодавчих і нормативно-право-
вих актів України, ухвалених у період із 1991 
по 2017 рр., які стосувалися організації та ді-
яльності ЗСУ, у т. ч. їх фінансування, виокре-
мити основні проблеми й запропонувати на-
прями їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Загалом в 
Україні правовою основою діяльності ЗСУ є 
Конституція України, Закони України: «Про 
військовий обов’язок і військову службу», «Про 
оборону України», статути ЗСУ, інші закони 
України, акти Президента України, Кабінету 
Міністрів України, міжнародні договори Украї-
ни, що регулюють відносини в оборонній сфері.

Спочатку зупинимося на одному з основних 
документів для діяльності ЗСУ – Воєнній док-
трині, згідно з якою формується програма обо-
рони країни. У 1993 р. (Президент України 
Леонід Кравчук) Постановою Верховної Ради 
України від 19.10.1993 № 3529-XII затвердже-
но першу редакцію Воєнної доктрини України 
[2], де йшлося про принципи оборонної достат-
ності й дотримання «позаблокового статусу». 
Звернемо увагу, що реалізація таких принципів 
можлива тільки в країнах із міцною економікою 
та потужними збройними силами, однак ситуа-
ція у вітчизняному народному господарстві на 
той момент характеризувалася руйнуванням 
фінансової системи, призупиненням інвести-
ційного процесу, найвищою у світі гіперінфля-
цією на рівні 10255%. Урахування всіх названих 
негативних факторів не могло сприяти пози-
тивному прогнозу щодо ефективності наслідків 
прийняття й декларування у Воєнній доктрині 
зазначених вище рішень.

У цей самий час Україна відмовилася від 
ядерної зброї, на виконання положень Кон-
цепції оборони і будівництва Збройних Сил 
України, ухваленої Верховною Радою України 
11.09.1991 [3]. Крім того, у 1992 р. було рати-
фіковано Договір про звичайні збройні сили в 
Європі [4], яким установлено для України гра-
нично допустимі межі кількості ЗСУ (4080 тан-
ків, 5050 бойових машин, 4040 артилерійських 
систем, 1090 бойових літаків, 330 бойових ге-
лікоптерів) [5]. Ці норми хоча й мали на меті 
зменшення кількості всіх складників ЗСУ, про-
те несуттєво (у межах від 70 до 2 тис. од.).

У 1994 р. Україною підписано так званий 
Будапештський меморандум [7], відповідно 
до якого передбачалася добровільна відмова 
від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки 
й територіальної цілісності з боку Російської 
Федерації, Великобританії та США. 02.06.1996 
(Президент України Леонід Кучма) Україна, 
відмовившись від 1944 стратегічних ядерних 

 О. Солдатенко, 2017



124

11/2017
А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

боєголовок, 2500 тактичних ядерних боєго-
ловок, більше ніж 1000 крилатих ракет пові-
тряного базування з ядерними зарядами, офі-
ційно втратила ядерний статус, що повністю 
відповідало положенням Воєнної доктрини 
1993 р. Водночас історичні події 2003 р. (кон-
флікт щодо острова Тузла) та 2014 р. (анексія 
Криму) спростовують ефективність Будапешт-
ського меморандуму й нівелюють його дієвість 
у частині виконання всіх умов державами-учас-
ницями. Отже, Україна, уникнувши міжнарод-
ної ізоляції (як можливого наслідку відмови 
від без’ядерного статусу), стикнулася з повною 
відсутністю в указаному меморандумі юридич-
но зобов’язуючих положень щодо забезпечення 
недоторканності українських кордонів.

У червні 2004 р. Указом Президента Украї-
ни Віктора Ющенка затверджено нову Воєнну 
доктрину [7], основною ідеєю якої визначено 
вступ до НАТО. Проте вже 01.07.2010 (Прези-
дент України – Віктор Янукович) із набранням 
чинності Закону України «Про засади внутріш-
ньої та зовнішньої політики» Україні поверну-
то позаблоковий статус, а в червні 2012 р. від-
булося й повернення до попередньої редакції 
Воєнної доктрини [8].

Воєнна доктрина, затверджена 02.09.2015 
Указом Президента України Петра Порошен-
ка [9], передбачає «реформування Збройних 
Сил України з метою досягнення оперативної 
і технічної сумісності зі збройними силами 
держав-членів НАТО». 06.06.2016 введено в 
дію рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України «Про Стратегічний оборонний 
бюлетень України» від 20.05.2016, де окресле-
но напрями реалізації воєнної політики Украї-
ни та розвитку оборонних сил країни до кінця 
2020 р. У ньому чітко визначено прагнення 
вступу до НАТО. Отже, орієнтація України 
на членство в НАТО задекларована у воєнних 
доктринах 2004 р. (по 2010 р.) і 2015 р., тобто 
на момент виникнення збройного конфлікту на 
Сході України був чинним документ [8], у яко-
му передбачався віртуальний противник без 
урахування тенденцій розвитку геополітичної 
ситуації у світі загалом і в Україні зокрема, не 
визначалася стратегія військової безпеки кра-
їни. При цьому потрібно врахувати, що протя-

гом усього періоду незалежності України відбу-
валося скорочення кількості збройних сил, яке 
супроводжувалось знищенням військової тех-
ніки та вогнепальної зброї, а також продажем 
«надлишкового майна і земель».

Регулювання кількості української ар-
мії мало відбуватись на підставі міжнародних 
документів (Договору про звичайні збройні 
сили в Європі [4], Ташкентських домовленос-
тей), згідно з якими Україна могла мати збройні 
сили в кількості 400–450 тис. осіб, що менше від 
показника 1991 р. тільки на 300 тис. осіб, проте 
їх фактичний стан, а також стан озброєння ЗСУ 
характеризується даними, наведеними в табли-
ці (таблиця 1).

З даних таблиці видно перманентне змен-
шення показників у декілька разів по всіх пози-
ціях (від 3,5 р. – по кількості військовослужбов-
ців (на 520 тис. осіб) і артсистем, до 5,4 р. – по 
літаках і 7,6 р. – по танках (на 5,0 тис. од. за-
мість можливих 2,0 тис. од.)). Катастрофічною 
кількістю військовослужбовців характери-
зується 2013 рік – 120 тис. чол., за можливих 
(згідно з міжнародними договорами) 450 тис. 
чол., тільки виникнення збройного конфлікту  
у 2014 р. спричинило зростання кількісного 
складу Збройних Сил України майже удвічі – 
до 232 тис. осіб.

Розроблені програми реформування україн-
ських Збройних Сил (2002 р. та 2005 р. [18–19]) 
передбачали повний перехід армії на контрак-
тну основу і створення мобільних збройних 
сил для вирішення можливих локальних кон-
фліктів. Крім того, у 2007 р. передбачалася ре-
алізація трьох цільових програм переозброєння 
армії: будівництво нового корвета для флоту 
[20], оснащення армії оперативно-тактичним 
ракетним комплексом «Сапсан», постачання 
новітнього танка «Оплот», які залишились 
невиконаними через відсутність достатніх об-
сягів фінансування. Така ситуація спонукає 
до висновку, по-перше, про безвідповідальне 
ставлення керівництва держави й депутат-
ського корпусу до оборони держави, по-друге, 
про прийняття необґрунтованих і фінансово 
незабезпечених рішень, що загалом суперечить 
передусім нормам бюджетного права України 
в частині застосування програмно-цільового 

Таблиця 1
Кількісна характеристика Збройних Сил України у 1991, 2001, 2005, 2010, 2013–2015 рр.*

Роки Танки,  
шт

ББМ,  
шт

Артсистеми, 
шт

Літаки,  
шт

Гелікопте-
ри, шт

Кораблі,  
шт

Військовосл.,  
тис. чол.

1991 6011 5791 6500 1100 >400 350 730

2001 3928 4670 3726 874 240 ** 400

2005 3058 4290 3437 575 182 ** 245

2010 2522 3855 3149 517 147 ** 200

2013 723 2426 523 163 80 ** 120

2014 683 1965 379 160 72 10+35 232

2015 788 1300 1850 202 133 ** 204

1991/2015, 
рази 7,6 4,5 3,5 5,4 3,0 х 3,6

* Джерело: складено за [5; 10–17]
** Офіційні дані не знайдено.
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методу в бюджетному процесі, передбаченому 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Концепції застосування Про-
грамно-цільового методу в бюджетному проце-
сі» від 14.09.2002 № 538-р.

Відповідно до Стратегії національної безпе-
ки України, затвердженої 06.05.2015, і Концеп-
ції розвитку сектору безпеки і оборони України 
від 04.03.2016, щорічне бюджетне фінансування 
сектору безпеки й оборони має становити не 
менше ніж 5% від валового внутрішнього про-
дукту (далі – ВВП). Зауважимо, що фінансу-
вання видатків на оборону залежить від при-
йнятої Воєнної доктрини, про яку йшлося на 
початку статті.

Ще одним важливим документом, який 
безпосередньо впливає на діяльність Збройних 
Сил України, є щорічні Закони України «Про 
Державний бюджет України». Так, згідно із За-
коном України «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2017 рік», обсяг видатків на безпеку і обо-
рону становить 129,3 млрд грн [21], проте під 
обороною розуміється армія, а під національ-
ною безпекою – спецслужби і правоохоронні 
органи. У цьому зв’язку безпосередньо армія 
через Міністерство оборони України отримає 
тільки 64,0 млрд грн (т. зв. прямих видатків) 
(таблиця 2). Решта – 65,3 млрд грн (прихова-
ні видатки) – спрямовуються на фінансування 
Міністерства внутрішніх справ України, Дер-
жавної прикордонної служби України, Наці-
ональної гвардії України й Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій для забезпе-
чення реалізації заходів щодо підвищення обо-
роноздатності й безпеки держави, покращення 
їх матеріально-технічного стану, будівництва 
(придбання) житла для військовослужбовців, 
які перебувають у їх підпорядкуванні, тощо.

Так само у 2016 р. на потреби національ-
ної безпеки й оборони було виділено рекордну 
суму – понад 110 млрд грн (5% ВВП) [21], од-
нак на фінансування армії спрямовано тільки 
2,4% ВВП (51,1 млрд грн).

З даних, наведених у таблиці, видно, що 
обсяги фінансування Міністерства оборони 
України в національній валюті щороку збіль-
шувалися (в 1,3 р., 1,8 р.), проте в перерахунку 

в долари США найбільші обсяги фінансування 
спостерігалися у 2014–2015 рр. (більше ніж 
3,0 млрд дол. США – 2,6–3,4% ВВП), тоді як у 
2017–2018 рр. ця сума становить тільки близь-
ко 2,5 млрд дол. США, що в умовах військового 
конфлікту, який триває, важко пояснити з по-
зиції дотримання одного з принципів бюджет-
ної системи України, передбаченого п. 6 ст. 7 
Бюджетного кодексу України [22], – ефектив-
ності й результативності, особливо з огляду на 
структуру видатків, про яку піде мова далі.

Такий показник, як витрати на оборону, 
береться до уваги під час підрахунку рейтин-
гу найсильніших військових держав світу, 
який щорічно складається організацією Global 
Firepower, що оцінює військовий потенціал 
більше ніж 100 країн світу, ураховуючи, крім 
названого, ще 50 факторів, серед яких – по-
тужність військово-повітряних і морських сил, 
кількість морських портів і діючих аеропортів, 
протяжність дорожніх шляхів, людські ресурси 
тощо.

Відповідно до такого рейтингу, у 2016 р. 
Україна зайняла 30-у позицію (після Греції та 
Швеції) [23]. Незмінними лідерами в рейтингу 
(1–3 позиції) протягом декількох років поспіль 
залишаються США (як країна-власник най-
більшого оборонного бюджету (581,5 млрд дол. 
США у 2016 р. і 611,1 млрд дол. США у 2017 р.), 
найбільшої кількості авіаносців (19 од.) і най-
більшого авіафлоту (13444 од.)), Російська Фе-
дерація (за кількістю танків (15398 од.), при 
цьому оборонний бюджет цієї країни у 2017 р. 
становить 70,0 млрд дол. США), Китай (за кіль-
кістю армії, яка налічує 750 тис. осіб, а обсяги 
бюджету – 215,1 млрд дол. США) [23, 24].

Водночас, якщо в Російській Федерації 
55% оборонного бюджету у 2016 р. використано 
на фінансування державної програми озброєн-
ня (оснащення армії новими зразками військо-
вої техніки), то в Україні 75% спрямовується 
на утримання армії, а тільки 25% – на модер-
нізацію й закупівлю нових систем озброєння. 
У 2017 р. на розвиток озброєнь і військової 
техніки ЗСУ передбачено близько 6,5 млрд грн 
(10% від обсягу оборонного бюджету), за між-
народної норми: 40% бюджету – на утримання 

Таблиця 2
Обсяги фінансування Міністерства оборони України у 2005, 2010, 2013–2018 рр.*

Роки Обсяг фінанс., 
млрд грн

Зростання 
до поп. 
року, р.

Курс дол. 
США, 

грн

Обсяг фінанс. 
в дол. США, 

млрд дол. 
США

Зростання 
до поп. 
року, р.

Обсяг ВВП, 
млрд дол. 

США

%  
до ВВП

2005 5,9 - - 1,1 - 86,1 1,3

2010 10,5 1,8 7,97 1,3 1,2 136,4 0,9

2013 18,8 1,8 7,993 2,4 1,8 183,3 1,3

2014 26,9 1,4 7,993 3,4 1,4 131,8 2,6

2015 49,3 1,8 15,769 3,1 0,9 90,6 3,4

2016 51,1 1,1 23,488 2,2 0,7 93,3 2,4

2017 64,0 1,3 25,638 2,5 1,1 - -

2018 81,7 1,3 31,0 2,6 1,1 - -
* Складено автором за даними додатку 3 до проекту та Законів України «Про Державний бюджет 

України» на відповідні роки [21].
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армії, 30% – на бойову підготовку і 30% – на 
закупівлю нового озброєння [24]. Виділених 
грошових ресурсів може вистачити тільки на 
ремонт і модернізацію старих зразків ще радян-
ської військової техніки, а не на розроблення 
новітньої військової техніки та озброєння й 
уведення їх в експлуатацію.

Такий фактичний стан фінансування видат-
ків на оборону загалом і на ЗСУ зокрема свід-
чить не тільки про недостатні обсяги коштів 
Державного бюджету України, які спрямову-
ються на окреслені цілі, а й на наявність серйоз-
них диспропорцій у їх структурі: фактично обо-
ронний бюджет України не можна визначити 
як бюджет розвитку, який спроможний забез-
печити надійну обороноздатність держави.

Висновки

Отже, протягом усієї історії України як 
незалежної держави ухвалювалися законодав-
чі й нормативно-правові акти, спрямовані на 
постійне скорочення матеріальних, людських, 
фінансових ресурсів, які повинні забезпечувати 
оборону держави, у т. ч. через діяльність Зброй-
них Сил України. Практичний досвід реалізації 
таких актів підтвердив їх неефективність. Це,  
у свою чергу, стало однією з причин неготов-
ності України до захисту своїх кордонів і тери-
торіальної цілісності й суттєвих втрат під час 
проведення АТО.

Сьогодні в Україні існує гостра потреба в 
оптимізації на законодавчому рівні процедур 
реалізації проектів державно-приватного парт-
нерства, спрямованих на вдосконалення ме-
ханізму фінансування виробництва продукції 
військового призначення, що дасть змогу ви-
рівняти диспропорції, наявні у фінансуванні 
видатків на оборону в Україні. Незважаючи на 
чинність Порядку постачання озброєння, вій-
ськової і спеціальної техніки під час особливо-
го періоду, введення надзвичайного стану та у 
період проведення антитерористичної операції, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.02.2015 № 345, натепер залиша-
ється тривалою й занадто забюрократизованою 
процедура прийняття військової техніки на 
озброєння, яку доцільно значно спростити, вар-
то конкретизувати оптимальні терміни щодо 
кожної з передбачених цим порядком дій. Акту-
альними є й підходи до зваженого вибору саме 
прогресивних та ефективних зразків озброєння 
й техніки для закупівель, пропорційного фінан-
сування здійснюваних видатків протягом року, 
підвищення рівня підготовки кадрів для ЗСУ. 
Ці заходи вимагають об’єднання зусиль не тіль-
ки представників військових структур, а і юрис-
тів та економістів з метою аналізу й прогнозу 
всіх можливих ризиків і наслідків від уведення 
в дію кожного із законодавчих чи нормативно-
правових актів.
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СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ  
ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ  
У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

У статті порушуються питання визначення юрисдикції адміністративного суду щодо вирішення спо-
рів стосовно використання природних ресурсів в Україні. Визначено, що розгляд публічно-правових спорів 
у сфері використання природних ресурсів допускається в судовому та досудовому порядках. До досудових 
способів вирішення публічно-правових спорів у сфері використання природних ресурсів зараховано адміні-
стративний порядок розгляду таких скарг. Підкреслено необхідність забезпечення уникнення корупційних 
ризиків під час вирішення публічно-правового спору у сфері використання природних ресурсів, запропоно-
вано шляхи вирішення проблеми забезпечення прозорості й неупередженості прийняття управлінських 
рішень. Обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення адміністративно-процедурного законодав-
ства у сфері розгляду спорів щодо питань використання природних ресурсів.

Ключові слова: адміністративний порядок, звернення громадян, медіація, публічно-правовий спір, природ-
ні ресурси, юрисдикція.

Постановка проблеми. Ефективність ви-
рішення публічно-правових спорів у сфері 
використання природних ресурсів є запорукою 
реалізації конституційних прав та інтересів гро-
мадян України, визначених як право власності 
українського народу на землю, її надра, атмос-
ферне повітря й інші види природних ресурсів. 
Ефективність правового регулювання у сфері 
використання природних ресурсів залежить від 
упровадження належних, ефективних і, голо-
вне, оперативних способів забезпечення еколо-
гічних прав суб’єктів правовідносин. 

Метою статті є з’ясування сутності катего-
рії публічно-правового спору у сфері вико-
ристання природних ресурсів, установлення 
його сутності й ознак.

Дослідження способів вирішення публіч-
но-правових спорів неодноразово ставало 
предметом наукових розробок. Виділяються 
праці, проведені на рівні комплексних моно-
графічних досліджень, зокрема О.В. Кузьменко 
в дисертації «Адміністративний процес у пара-
дигмі права» (2006) [1] порушуються питання 
адміністративно-позовного провадження, під-
креслюється, що воно належить до конфлік-
тних адміністративно-процесуальних відносин, 
надається прерогатива їх вирішення в порядку 
адміністративного судочинства [1, с. 24–25]. 
Такий висновок, уважається, передусім був 
зумовлений запровадженням в Україні в 
2005 році адміністративної юстиції, був необ-
хідним та актуальним у відповідних умовах 
розвитку суспільства.

Виклад основного матеріалу. Історико-
правові реалії становлення адміністративної 
юстиції в Україні виявили неспроможність 
такої системи вчасно й об’єктивно вирішувати 
публічно-правові спори, що виникають, унаслі-
док передусім надмірного перевантаження від-

повідних судів. Судова реформа, що триває 
нині, спрямована на оновлення судів в Україні, 
вимагає часу, а отже, і пошуку альтернативних 
способів вирішення публічно-правових спорів, 
визначення підстав та умов їх застосування. 
Тому, окрім наявних юрисдикційних спосо-
бів, виділяються й неюрисдикційні способи, не 
пов’язані з участю судових органів.

Адміністративний порядок оскарження 
управлінських рішень у сфері використання 
природних ресурсів є такою альтернативою 
судовому розгляду. Українські вчені неодно-
разово в працях зверталися до пошуку шляхів 
оптимізації такої процедури оскарження. Зага-
лом необхідно зазначити однозначність розу-
міння адміністративного порядку оскарження 
управлінських рішень. Зокрема, І.П. Голосні-
ченко, Л.М. Черненко, досліджуючи проблему 
правового регулювання надання адміністра-
тивних послуг, підкреслюють, що можливість 
оскарження таких процедур в адміністратив-
ному порядку сприяє оперативному розгляду 
звернення громадян чи суб’єктів господарюван-
ня, а враховуючи вартість судового збору, ще й 
дає змогу уникнути зайвих витрат [2]. 

Адміністративний порядок оскаржен-
ня управлінських рішень у сфері природних 
ресурсів, зокрема, встановлюється чинним 
законодавством. Наприклад, у статтях 158–159 
Земельного кодексу України визначено, що 
суб’єктами розгляду спорів із використання, 
володіння, розпорядження земельними ресур-
сами є суд, органи місцевого самоврядування та 
центральний орган виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері земельних від-
носин, – Державна служба картографії, геодезії 
та земельного кадастру України [3]. Виключно 
судом вирішуються земельні спори з приводу 
володіння, користування й розпорядження зе-
мельними ділянками, що перебувають у влас-
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ності громадян і юридичних осіб, а також спори 
щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, 
районів та областей [3]. 

Так само визначається лише коло суб’єктів 
вирішення спорів у сфері використання лісових 
ресурсів. У статті 103 Лісового кодексу України 
встановлено, що виключно судами вирішують-
ся «спори з питань володіння, користування і 
розпоряджання лісами, які перебувають у влас-
ності громадян і юридичних осіб» [4], тоді як, 
відповідно до статті 109 Водного кодексу Укра-
їни, прямо не визначено виключної юрисдикції 
суду у вирішенні спорів, що виникають у сфері 
використання водних ресурсів [5]. 

Згідно зі статтею 64 Кодексу України про 
надра, встановлюються особливості розгляду 
спорів у сфері використання ділянок надр, у 
тому числі з питань отримання спеціальних 
дозволів на видобування корисних копалин 
[6]. Відповідно до чинного законодавства, 
визначається компетенція декількох суб’єктів 
публічного управління з розгляду спорів про 
використання надр. Такими суб’єктами є Дер-
жавна служба геології та надр України, Держав-
на служба гірничого нагляду та промислової 
безпеки України, Державна екологічна інспек-
ція, місцеві ради й суд. При цьому прямо визна-
чено, що до компетенції місцевих рад належить 
вирішення спорів із питань розроблення родо-
вищ корисних копалин місцевого значення. 

Однак при цьому до компетенції Держав-
ної служби гірничого нагляду та промислової 
безпеки прямо не зараховано розгляд спорів 
загалом і зокрема у сфері надрокористуван-
ня. Підпунктом 36 пункту 4 Указу Президен-
та України від 6 квітня 2011 року № 391/2011 
прямо визначено, що до компетенції Державної 
служби геології та надр України належить роз-
гляд спорів, що виникають у сфері користуван-
ня надрами [7]. Так само безпосередньо нор-
мами чинного законодавства встановлюються 
повноваження Державної екологічної інспекції 
України з досудового врегулювання спорів у 
сфері використання природних ресурсів (під-
пункт 18 пункту 6 Указу Президента України 
«Про Положення про Державну екологічну 
інспекцію України» від 13 квітня 2011 року 
№  454/2011 [8]).

Законодавством не встановлюються осо-
бливі умови оскарження рішень, дій чи без-
діяльності суб’єктів владних повноважень 
у сфері використання природних ресурсів. 
За загальним порядком, оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності відбувається шляхом про-
ходження таких взаємопов’язаних стадій. Пер-
шою стадією є прийняття скарги та її попередня 
оцінка. На другій стадії відбувається перевірка 
об’єктивних обставин справи, визначаються 
фактичні дані, що є необхідними для розгляду 
скарги по суті висунутих вимог. На підставі 
проведеного дослідження фактичних даних, 
обставин справи суб’єкт владних повноважень, 
на чию адресу направлена скарга, приймає від-
повідне управлінське рішення, яке має бути об-
ґрунтованим, об’єктивним, неупередженим. До-
датково варто підкресли, що в разі прийняття 
рішення про задоволення вимог, які містяться 

в скарзі, відбувається остання факультативна 
стадія – виконання прийнятого рішення. Якщо 
в розгляді скарги відмовлено, то, по суті, ста-
дія виконання рішення полягає в необхідності 
суб’єктом оскарження дотримуватися вже при-
йнятого управлінського рішення. Третя стадія – 
прийняття рішення за скаргою – прийняття 
відповідного правового акта, яким задокумен-
товано висновки й рішення у справ. Четверта 
стадія – виконання прийнятого рішення – вчи-
нення дій, спрямованих на відновлення пору-
шених прав громадянина чи юридичної особи; 
порушення питання (у разі встановлення факту 
правопорушення) про притягнення винних осіб 
до відповідальності [9, c. 152–155; 10, с. 62–63]. 

Окремі дослідники передбачають ще одну 
стадію – стадію оскарження рішення, прийня-
того в результаті звернення громадян чи скарги 
юридичної особи [11, с. 107]. Убачається, що 
така процедура охоплюється загальним поряд-
ком оскарження управлінських рішень і не ви-
магає додаткового відокремлення, адже, по суті, 
відповідь на надіслану скаргу є знову ж ще од-
ним рішенням суб’єкта публічної адміністрації, 
вищого за субординаційним рівнем, тому вва-
жаємо необґрунтованою, зокрема, таку позицію 
І.О. Грибка [11, с. 107].

Актуальний порядок процедури подання 
адміністративної скарги на рішення, дії чи без-
діяльність органу державної виконавчої влади 
або місцевого самоврядування встановлюється 
відповідно до вимог Закону України «Про звер-
нення громадян» [12]. Згідно з нормами чинно-
го законодавства, скарга є різновидом звернень 
громадян, полягає в установленні можливості 
адресування вимог щодо усунення неправо-
мірності діяльності нижчого органу на розгляд 
органу, який знаходиться на вищому щаблі сис-
теми публічного управління. Законодавством 
установлюється спеціальним строк, протягом 
якого допускається можливим подання скарги, 
в тому числі у випадку оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності суб’єкта публічного управлін-
ня у сфері використання природних ресурсів. 
Таким строком є один місяць «з часу ознайом-
лення громадянина з прийнятим рішенням» 
(стаття 16 Закону України «Про звернення гро-
мадян») [12]. Статтею 99 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України 2005 року вста-
новлювалось положення, що адміністративний 
позов має бути подано протягом одного місяця 
з моменту, як особа дізналася чи могла дізнати-
ся про винесене щодо неї управлінське рішен-
ня, відповідно до статті 99 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України, встановлюється 
шестимісячний строк звернення до адміністра-
тивного суду.

Проектом унесення змін до Кодексу адміні-
стративного судочинства України зберігається 
загальний строк звернення до суду, при цьо-
му також допускаються ситуації, за наявності 
яких строк може бути скорочено (стаття 122) 
[13]. І власне скорочений термін установлю-
ється для позовних проваджень, якщо для них 
законодавством прямо визначено необхідність 
дотримання досудового порядку врегулювання 
спору. У такому випадку встановлюється ско-
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рочений позовний термін, який обчислюється 
«з дня вручення позивачу рішення за резуль-
татами розгляду його скарги на рішення, дії 
або бездіяльність суб’єкта владних повнова-
жень» (частина 4 статті 122 проекту Кодексу 
адміністративного судочинства України) [13]. 
Проголошення незалежності України стало 
етапом докорінних змін у природоресурсному 
законодавстві загалом і в порядку вирішення 
правових конфліктів зокрема. Суд став одним 
із органів, діяльність яких є пріоритетною у 
вирішенні публічно-правових спорів у сфері 
використання природних ресурсів.

При цьому порядок оскарження в адміні-
стративному порядку визначається не єдиним 
нормативно-правовим актом. Так, у разі необ-
хідності розгляд скарги у сфері використання 
природних ресурсів установлюється Законом 
України «Про звернення громадян» [12]. Згід-
но з частиною 4 статті 16 Закону України «Про 
звернення громадян», громадянин може подати 
скаргу особисто або через уповноважену на це 
іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і 
недієздатних осіб подається їхніми законними 
представниками. До скарги додаються наявні в 
громадянина рішення або копії рішень, які при-
ймалися за його зверненням раніше, а також 
інші документи, необхідні для розгляду скарги, 
які після її розгляду повертаються громадя-
нину. Упровадження Концепції електронного 
урядування [14], реалізація її етапів вимага-
ють активізації оптимізації механізму подання 
та розгляду звернень громадян. Можливість 
подання звернення громадян в електронній 
формі допускається чинним законодавством 
(частина 6 статті 5 Закону України «Про звер-
нення громадян» [12]). Така форма подання 
звернення громадян передбачена на офіційних 
сайтах центральних органів державної виконав-
чої влади, в тому числі у сфері використання 
природних ресурсів [15]. Як один зі способів 
звернення громадян розглядається також звер-
нення, яке будо подано через Урядовий контак-
тний центр [16]. 

Головною проблемою такого роду звер-
нень громадян є відсутність чітко визначеної 
процедури реагування на такі звернення, не 
установлено, які звернення підлягають офі-
ційній реєстрації, які строки їх звернення, чи є 
необхідним розглядати кожне таке звернення 
й реагувати на нього з боку уряду. Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 
№ 21 не визначено строки реагування на звер-
нення громадян, подані через контактний 
центр [17]. Окрім того, адміністративний по-
рядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
у сфері використання природних ресурсів має 
безсумнівні переваги порівняно із судовою 
формою порушеного інтересу. До таких пе-
реваг, як правило, належать доступний роз-
мір розгляду скарги (відповідно до статті 23 
Закону України «Про звернення громадян», 
такий розгляд здійснюється безоплатно, тоді 
як із запровадженням змін до Кодексу адміні-
стративного судочинства України впроваджу-
ються підвищені розміри стягнень за судовий 
розгляд адміністративної справи); відносно 

оперативний строк розгляду скарги порівняно 
із судовим, що становить максимально в окре-
мих випадках 45 календарних днів (стаття 20 
Закону України «Про звернення громадян») 
[18, с. 22].

Пропозицію запровадження адміністра-
тивного порядку оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності обґрунтовано підтримано в дис-
ертації Д.О. Власенка, де ним визначено до-
цільність унесення відповідних змін до Ко-
дексу адміністративного судочинства України  
[19, с. 160–161]. Однак, звичайно, адміністра-
тивний порядок розгляду адміністративної 
скарги не забезпечує об’єктивності розгляду 
спору, адже оскарження відбувається в порядку 
субординації до органу державної виконавчої 
влади чи місцевого самоврядування, що можуть 
бути пов’язані між собою, мати певні різновиди 
«корупційних» ризиків. При цьому допуска-
ється виникнення і протилежної ситуації, коли 
задля досягнення певних показників протидії 
корупції вищий орган може скористатися «на-
годою» й, відповідно, під час розгляду скарги 
громадянина необ’єктивно підійти до вирішен-
ня поставленого питання, з метою встановлен-
ня певних показників задовольнити скаргу 
громадянина й застосувати заходи відповідаль-
ності до посадових осіб нижчих органів публіч-
ної адміністрації.

Видається за доцільне з метою вдоскона-
лення системи захисту прав і законних інтер-
есів суб’єктів природокористування функцію 
розгляду екологічних спорів покласти на єди-
ний орган у сфері використання природних 
ресурсів, яким убачається за доцільне передба-
чити Міністерство екології та природних ресур-
сів і його відповідні територіальні утворення, 
при цьому таке відомство, по суті, не має бути 
безпосередньо суб’єктом провадження із забез-
печення протидії корупції, не повинно мати 
«непрямої» заінтересованості в досягненні пев-
них показників.

Донедавна існувала ще додаткова можли-
вість подання скарги до прокуратури. Відповід-
но до чинного законодавства, суттєво обмежена 
компетенція органів прокуратури. Установле-
но, що органи прокуратури мають право пред-
ставляти інтереси громадянина в усіх видах 
процесів, у тому числі бути представником ін-
тересів особи в розгляді скарги в порядку адмі-
ністративного судочинства (стаття 23 Закону 
України «Про прокуратуру») [20]. Законом 
України «Про прокуратуру» додатково перед-
бачаються повноваження щодо можливості 
направлення «позовної заяви (заяви, подання) 
в порядку цивільного, адміністративного, гос-
подарського судочинства», що надається «Гене-
ральному прокурору, його першому заступнику 
та заступникам, керівникам регіональних та 
місцевих прокуратур, їх першим заступникам 
та заступникам» (частина 1 статті 24 Закону 
України «Про прокуратуру») [20]. Установлю-
ється, що право подання апеляційної чи каса-
ційної скарги також належить лише прокурору, 
який брав участь у розгляді справи в суді пер-
шої інстанції (частина 3 статті 24 Закону Украї-
ни «Про прокуратуру») [20].
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Певною допомогою судовому захисту в 
забезпеченні захисту публічно-правових спо-
рів є запровадження медіації та проведення 
досудових переговорів. Застосування таких 
способів прямо не передбачено законодавством, 
але й прямо не заборонено. Упровадження ме-
діації в Україні зумовлюється в тому числі й 
практикою її застосування в зарубіжних краї-
нах. Україна як учасник міжнародних відносин 
має привести у відповідність системи способів 
розгляду публічно-правових спорів, у тому чис-
лі у сфері використання природних ресурсів. 
На розгляді у Верховній Раді України пере-
буває Проект Закону України «Про медіацію» 
(далі – Проект) [21]. У Проекті встановлено, 
що медіацією є «альтернативний (позасудовий) 
метод вирішення спорів, за допомогою якого дві 
або більше сторони спору намагаються в рамках 
структурованого процесу за участі медіатора 
досягти згоди для вирішення їх спору» [21]. Ви-
значаються особливі вимоги до медіаторів, при 
цьому ведеться спеціальний реєстр медіаторів. 
Як зазначає Г.П. Кохан, процедура медіації є 
«мирним вирішенням публічно-правових спо-
рів», спрямована передусім на розвантаження 
адміністративних судів [22]. 

Висновки

Ураховуючи вищевикладене, видається, 
що проблема вдосконалення адміністративно-
процедурного законодавства в Україні зали-
шається невирішеною й потребує активізації 
розроблення відповідних нормативно-правових 
актів, зокрема, у частині підвищення ефектив-
ності адміністративного порядку розгляду скарг 
громадян України, встановлення правового ре-
гулювання здійснення процесу медіації тощо.
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В статье поднимаются вопросы определения юрисдикции административного суда по разрешению 
споров по использованию природных ресурсов в Украине. Определено, что рассмотрение публично-право-
вых споров в сфере использования природных ресурсов допускается в судебном и досудебном порядках. 
К досудебным способам решения публично-правовых споров в сфере использования природных ресурсов 
отнесен административный порядок рассмотрения таких жалоб. Подчеркнута необходимость обеспече-
ния предотвращения коррупционных рисков при решении публично-правового спора в сфере использования 
природных ресурсов, предложены пути решения проблемы обеспечения прозрачности и беспристраст-
ности принятия управленческих решений. Обоснована необходимость дальнейшего совершенствования 
административно-процедурного законодательства в сфере рассмотрения споров по вопросам использо-
вания природных ресурсов.

Ключевые слова: административный порядок, обращения граждан, медиация, публично-правовой спор, 
природные ресурсы, юрисдикция.

In the article the author raises questions of determining the jurisdiction of the administrative court to resolve dis-
putes over the use of natural resources in Ukraine. It has been determined that consideration of public legal disputes 
in the sphere of the use of natural resources is allowed in judicial and pre-trial procedures. The pre-trial methods of 
resolving public disputes in the sphere of the use of natural resources include the administrative procedure for deal-
ing with such complaints. The necessity of ensuring the prevention of corruption risks in resolving the public dispute 
over the use of natural resources is emphasized, ways of solving the problem of ensuring transparency and impartial-
ity of management decisions are proposed. The necessity of further improvement of the administrative-procedural 
legislation in the sphere of disputes over the use of natural resources is substantiated.

Key words: administrative procedure, citizens' appeals, mediation, public dispute, natural resources, jurisdiction.
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Постановка проблеми. Побудова стало-
го демократичного суспільства в Україні від-
бувається в умовах зростання запитів народу 
щодо реалізації влади, джерелом якої він є та 
яка надана йому як носію суверенітету. На те-
перішній час, як ніколи, суспільство постало 
перед нагальною потребою в максимальному 
забезпеченні наданого ст. 5 Конституції Укра-
їни права на безпосереднє здійснення влади та 
права брати участь в управлінні державними 
справами, передбаченого ст. 38 Основного За-
кону України.

Пріоритетними формами реалізації прямо-
го народовладдя в національній правовій сис-
темі України, що безпосередньо конституцій-
но закріплено також і в більшості країн світу, 
стали вибори та референдум, які варто вважати 
першими повноцінними формами безпосеред-
ньої демократії, що пройшли тривалий шлях 
розвитку й реформування.

Проте право народу на безпосереднє здій-
снення влади може бути реалізоване через фак-
тично необмежену кількість різноманітних за 
своїм змістом і владним впливом на суспільні 
відносини форм прямої демократії. У межах 
вітчизняної правової системи така необмеже-
ність гарантована ст. 69 Конституції України 
та передбачає як можливість становлення й 
розвитку наявних форм, так і можливість пер-
манентного морфогенезу нових форм безпосе-
редньої демократії під впливом змін характеру 
суспільно-політичних відносин, їх ускладнення 
та розвитку.

Загалом деякі особливості різноманіт-
них форм безпосередньої демократії були 
предметом досліджень низки вітчизня-
них науковців, зокрема В.Ф. Погорілка, 
О.О. Галус, Ю.Р. Мірошниченка, Р.П. Князе-
вича, С.М. Дерев’янка, І.М. Панкевич і деяких 
інших. Ними здійснено опосередкований ана-
ліз відмінних від виборів і референдуму форм 
прямого народовладдя. Питанням появи, ста-

новлення та розвитку нетипових (допоміж-
них) форм безпосередньої демократії не було 
приділено належної уваги.

З розвитком громадянського суспільства 
та його основних інститутів на тлі системних 
кризових явищ у ключових сферах суспіль-
ного життя, насамперед політичній, основні 
форми прямої демократії перестали повною 
мірою забезпечувати бажаний владний вплив 
народу на державну владу. Саме тому на тепе-
рішній час спостерігаємо процес становлення 
й підвищення значущості нетипових форм 
безпосередньої демократії, які відіграють важ-
ливу, але все ж таки поки що допоміжну роль 
у реалізації народом права на владу порівняно 
з уже усталеними типовими формами. Такі 
форми становлять молоду групу нетипових 
(допоміжних) форм прямого народовладдя, 
які не були відомі давнім демократіям, почали 
виникати протягом останніх століть і набувати 
особливої ваги для сучасних демократичних 
суспільств. При цьому, з огляду на кризу де-
яких ключових інститутів демократії, морфо-
генез таких форм безпосередньої демократії 
не припинився, а тому нові суспільні відноси-
ни неминуче потягнуть за собою зародження 
нових, необхідних для своєчасного та дієвого 
вираження народної волі форм прямого наро-
довладдя.

За таких обставин метою статті є досліджен-
ня особливостей морфогенезу нетипових 
(допоміжних) форм безпосередньої демо-
кратії, а саме визначення основних чинників, 
що потягли за собою виникнення та підви-
щення значущості таких форм, з’ясування  
особливостей переходу різних виявів на-
родної волі до власне практичної реалізації 
безпосередньої демократії, а також установ-
лення особливостей розвитку сучасних нети-
пових (допоміжних) форм і можливостей для 
появи нових.

 М. Михайлов, 2017
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Виклад основного матеріалу. Безпосеред-
ній демократії, як і демократії загалом, прита-
манні невпинні еволюційні процеси. Усклад-
нення суспільних відносин, так чи інакше, 
відображається в зміні чинних або в появі нових 
демократичних інститутів. До таких інститутів 
зараховуємо й різноманітні форми безпосе-
редньої демократії, які покликані забезпечити 
пряме, безпосереднє виявлення волі народу, 
що, у свою чергу, спрямована на вирішення зна-
чущих для суспільства та/або держави питань, 
а також забезпечити реальність наслідків тако-
го волевиявлення.

Як і поява в античному суспільстві 
основних форм прямого народовладдя, зокрема 
виборів і референдуму, утворення та включен-
ня в сучасну демократичну практику нетипових 
(допоміжних) форм безпосередньої демократії 
є тривалим процесом, зумовленим різнорідни-
ми чинниками. Такий процес є нічим іншим як 
морфогенезом нетипових (допоміжних) форм 
прямого народовладдя.

Морфогенез (грец. morphe – форма, 
genesis – поява; дослівно – «формотворен-
ня») – термін характерний насамперед для 
біології, який останніми десятиліттями набув 
певного поширення більшою мірою серед за-
хідних авторів у геології, філософії, соціології, 
містобудуванні та архітектурі. Морфогенез 
використовується для визначення процесів 
формоутворення, виникнення й розвитку нових 
структур (органів, систем), які розглядають як 
в індивідуальному розвитку, так і в історично-
му, еволюційному [1, c. 18]. Цей термін дає змо-
гу визначити процеси виникнення й розвитку 
різноманітних виявів вираження волі народу та 
набуття ними ознак форм безпосередньої демо-
кратії, може бути вдало інтегрований до катего-
ріального апарату конституційного права. При 
цьому дослідження морфогенезу нетипових 
(допоміжних) форм прямого народовладдя дає 
можливість для аналізу не тільки їх зародження 
і становлення, а й невпинного розвитку, харак-
терного як для більш-менш усталених, так і аб-
солютно нових форм. 

Морфогенетичне трактування розвитку сус-
пільних інститутів, якими, зокрема, є і форми 
безпосередньої демократії, було запропоновано 
провідним сучасним європейським соціологом 
Маргарет Арчер [2]. Вона запровадила абстрак-
тні поняття структури й організації, які в нашо-
му випадку можна тлумачити як суспільство та 
демократію. На думку Маргарет Арчер, суспіль-
ні процеси є ні чим іншим як морфогенетични-
ми послідовностями в часі й, незалежно від їх 
природи, порядок, у якому вони відбуваються, 
дає ключ для виявлення причин змін у рамках 
«структура – організація» [2]. Отже, аналізу 
підлягають синхронні суспільні відносини, які 
й визначають характер народжуваних форм 
прямої демократії.

Такий аналіз можливий на основі 
запропонованої Уільямом Б. Гудікунстом теорії 
комунікації [3, c. 36], оскільки реалізація різно-
манітних форм безпосередньої демократії є по-
тужним засобом комунікації між суспільством 
і владою. Морфогенезу соціальних систем, у 

тому числі форм прямого народовладдя, при-
таманна відносна стадійність. Такими стадіями, 
на думку Ульяма Б. Гудікунста, є виникнення 
суспільного явища (emergence), суперечності 
такого явища з усталеними суспільними від-
носинами (divergence), взаємна трансформація 
(transformаtion) і подальше повноцінне вклю-
чення нового явища до системи суспільних від-
носин (convergence).

Поява нетипових (допоміжних) форм 
безпосередньої демократії, безумовно, 
пов’язана передусім із розвитком власне демо-
кратії як такої, якому передує розроблення та 
поширення відповідних філософсько-право-
вих учень. Проте з погляду соціального харак-
теру безпосередньої демократії поява нових її 
форм завжди пов’язана з утратою комуніка-
тивних зв’язків між суспільством і державою 
в особі владних інституцій. Подібна позиція, 
із якою не можемо не погодитись, висловлена 
П.А. Бособород [4]. На її думку, кризові явища 
в демократії випливають із нездатності влад-
них структур своєчасно реагувати на вимоги з 
боку громадян, що зростають. Викладене вва-
жаємо цілком логічним, особливо враховуючи 
невисоку інтерактивність типових (основних) 
форм безпосередньої демократії. Результатом 
ігнорування державою актуальних суспільних 
потреб стає криза довіри [4]. Саме це породжує 
нові суспільні відносини, пов’язані з різнома-
нітними виявами безпосередньої демократії, 
під якими розуміємо діяльність суспільства, що 
полягає у вираженні його волі, спрямованої на 
здійснення безпосереднього впливу на влад-
ні відносини та їх результати, проте не набула 
достатніх ознак форм прямого народовлад-
дя через недостатній рівень імперативності й 
неузгодженість із наявними правовідносинами. 
При цьому виявами безпосередньої демокра-
тії варто вважати вираження суспільної думки 
(позиції, вимоги тощо) як у правовому полі, так 
і поза ним. 

Підтвердженню вищевикладеної нами по-
зиції може бути аналіз морфогенезу нетипових 
(допоміжних) форм прямого народовладдя, що 
мав місце в XIX столітті на фоні буржуазних 
революцій і пов’язаний із ще низьким рівнем 
розвитку основних його форм. Саме в цей пе-
ріод відбулося зародження таких форм безпосе-
редньої демократії, як народна ініціатива, на-
родне вето, мітинги та демонстрації тощо. Так, 
за відсутності дієвих засобів впливу на владні 
процеси на перший план виходили протестні 
рухи [5], які є первинними виявами прямо-
го народовладдя та відбувалися, наприклад, у 
формі мітингів або демонстрацій. Виходячи з 
того, що нормативне регулювання масових зі-
брань до початку XIX століття мало більшою 
мірою обмежувальний характер [6, c. 15], мож-
на говорити про конфлікт між такими виявами 
безпосередньої демократії й чинними правовід-
носинами. Надалі право на мирні збори було га-
рантоване на законодавчому рівні, а особливос-
ті реалізації такої форми прямого народовладдя 
набули належного правового врегулювання 
(Білль про мітинги 1817 року в Англії, Консти-
туція Франції 1848 року тощо [5]). Так само й 
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визнання за громадянами права законодавчої 
ініціативи в Європі було пов’язане з боротьбою 
прихильників безпосередньої та представниць-
кої демократії у Швейцарії середини XIX сто-
ліття [7, c. 33]. Отже, можна говорити про те, що 
стійке бажання громадян впливу на законот-
ворчу діяльність владних інституцій отримало 
належне правове врегулювання й вираження 
у формі безпосередньої демократії на фоні 
конфлікту безпосередньої та представницької 
демократії, породженого комунікативною об-
меженістю останньої. 

У контексті вищевикладеного особливу ці-
кавість викликає запропонована Сільвією де 
Конка [8] теорія співіснування в межах право-
вої системи конституції державної й конститу-
ції громадянської, відповідно до якої державній 
конституції (власне конституції та системі чин-
них нормативно-правових актів) протистав-
ляється «громадянська конституція», яка стає 
основою так званого «гібридного права» і ста-
новить систему правових і неправових важелів 
регулювання реальних суспільних відносин, 
до яких, з-поміж інших, можуть належати мо-
ральні, релігійні норми, громадська думка тощо. 
При цьому чинна система права перебуває під 
постійним тиском «громадянської конститу-
ції», яка прагне інтегрувати до неї свої елементи 
[8]. На нашу думку, ця теорія виражена саме в 
морфогенезі нетипових (допоміжних) форм 
безпосередньої демократії. Так, регулятивним 
підґрунтям виявів безпосередньої демократії 
і є розкрита Сільвією де Конка «громадянська 
конституція», тоді як форми безпосередньої де-
мократії підпорядковані чинній системі права. 
При цьому морфогенезом форм прямого наро-
довладдя є ніщо інше як процес розвитку різно-
манітних виявів безпосередньої демократії, які 
еволюціонують до форм прямого народовладдя 
внаслідок їх включення до правового поля дер-
жави та закріплення їх у системі владних право-
відносин. Така еволюція неодмінно починаєть-
ся з конфлікту чинного в конкретний момент у 
конкретній правовій системі нормативно-пра-
вового врегулювання особливостей безпосеред-
ньої реалізації народом своєї волі з так званою 
«громадянською конституцією». З викладеного 
вбачаємо підтвердження позиції Кріпендорфа, 
що морфогенезу прямої демократії характерна 
взаємодія як правових, так і неправових меха-
нізмів соціальної системи [9]. 

Натепер жвава дискусія точиться навко-
ло кризи представницької демократії й утрати 
ефективності тих форм безпосередньої демо-
кратії, які ми зараховуємо до типових (осно-
вних), необхідності пошуку нових форм, які 
б задовольнили потребу народу, що зростає, 
у впливі на процес вирішення питань місцевого, 
державного та навіть міжнародного значення. 
Суспільство перебуває в стані пошуку нових 
методів управління, що відповідають умовам 
XXІ століття. 

Деякі науковці вказують на те, що криза 
демократії пов’язана з нездатністю сучасної 
держави реалізовувати на практиці принципи 
представницької демократії з її формальни-
ми процедурами й контролем над виконанням 

рішень і законів, що тягне за собою необхід-
ність пошуку нових механізмів самоорганіза-
ції [4, c. 19]. Така позиція є досить виваженою, 
проте показовою вважаємо Резолюцію ПАРЄ 
2010 року № 1746 [10], яка акцентує увагу на 
тому, що така криза ускладняється ще й зни-
женням ефективності безпосередньої демокра-
тії, а точніше її типових (основних) форм. Згід-
но з резолюцією ПАРЄ, головними причинами 
кризи представницької демократії та низької 
ефективності типових форм прямого народо-
владдя є концентрація влади і грошей, а також 
деяких засобів масової інформації в руках неба-
гатьох людей, посилення популістичної, а іноді 
й націоналістичної риторики, наявність у дер-
жавних структур значного масиву особистих 
даних про громадян. Окрім того, згадана, на 
нашу думку, надважлива причина втрати ді-
євості основних форм прямого народовладдя, 
а саме занадто централізовані механізми при-
йняття рішень і ведення перемовин виконав-
чою владою на глобальному рівні за незначного 
парламентського контролю, недостатня тран-
спарентність і відсутність у громадян можли-
вості участі в цих процесах. Аналогічної позиції 
дотримуються й провідні західні науковці, які 
зауважують на важливості пошуку нових допо-
міжних форм прямого народовладдя [11, c. 54]. 
Фактично типові (основні) форми безпосеред-
ньої демократії не мають достатніх механізмів 
впливу на правовідносини міжнародного харак-
теру, які, враховуючи невпинні процеси глоба-
лізації, відіграють усе важливішу роль у житті 
будь-якого суспільства. 

Аналіз причин сучасної кризи демократії 
говорить саме про слабкість комунікативних 
зав’язків суспільства та держави – втрату 
необхідного зв’язку між народом і владними 
структурами, що, як було вже нами визначе-
но, є каталізатором і, по суті, першим етапом 
морфогенезу нетипових (допоміжних) форм 
безпосередньої демократії. При цьому, хоча 
й морфогенетичний аналіз прямого народо-
владдя не дає можливостей для визначення 
майбутніх її форм, із викладеного логічним 
уважаємо висновок, що надалі трансформа-
ція наявних або поява нових нетипових форм 
безпосередньої демократії буде визначатися 
саме можливістю їх впливу на правовідноси-
ни міждержавного та міжнародного характе-
ру. Викладене, однак, не спростовує необхід-
ність налагодження комунікативних зав’язків 
у форматі «народ-держава» в питаннях ло-
кального значення.

Важливим інститутом, який нині перебуває 
на етапі свого становлення, є інститут електро-
нної демократії. Поява мережі Internet породи-
ла нові суспільні відносини, які з часом почали 
вимагати їх включення до правового поля дер-
жави. Пройшовши наведені нами етапи станов-
лення, вияви безпосередньої демократії через 
інструменти мережі Internet стали невід’ємною 
частиною трансформованого суспільства, набу-
ли ознак нової нетипової (допоміжної) форми 
прямого народовладдя – електронної демо-
кратії. Саме подальший розвиток електронної 
демократії може посилити можливість впливу 
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суспільства на владні структури як на внутріш-
ньодержавному, так і на міжнародному рівнях.

Криза демократії та шляхи виходу з неї 
в контексті вітчизняних реалій набувають 
неабиякого значення, враховуючи насампе-
ред глибоку політичну, економічну та правову 
кризу, в якій перебуває Україна. Дискусійним  
у науковому співтоваристві є питання справед-
ливості зарахування подій на Майдані Неза-
лежності 2013–2014 років до форм прямої демо-
кратії, зокрема до нетипових форм. Уважаємо, 
що найбільш точно вирішити це питання мож-
ливо саме завдяки морфогенетичному аналізу 
такого особливого суспільного інституту. Відо-
мим широкому загалу подіям зими 2014 року 
передувала реалізація народом гарантованого 
ст. 39 Конституції України права на мирні збо-
ри, які безумовною більшістю науковців зара-
ховуються до форм безпосередньої демократії 
[12, c. 211]. Проте відсутність комунікативних 
зв’язків між суспільством і владними структу-
рами призвела до появи нових суспільних від-
носин, які ввійшли в суперечність із чинним 
правопорядком, проте були спрямовані на ре-
алізацію народом належної йому влади. Отже, 
можемо говорити, що мав місце вияв безпосе-
редньої демократії. При цьому такий вияв мав 
дієвий вплив на владні правовідносини, а також 
спонукав до трансформації українського сус-
пільства. Проте нині не вбачаємо підстав гово-
рити про те, що відбулося включення такого 
вияву прямого народовладдя до правового поля 
держави та закріплення його в системі владних 
правовідносин, а отже, і про те, що «Майдан» 
у найбільш активній його фазі на цей момент 
здійснив перехід від вияву до форми безпосе-
редньої демократії. Ураховуючи активізацію 
громадянського суспільства, можемо стверджу-
вати, що за подальшої його трансформації, а 
також удосконалення суспільних відносин, ха-
рактерних для «вуличної демократії», можлива 
поява дієвої в українських реаліях нетипової 
(допоміжної) форми безпосередньої демократії, 
яка буде остаточно сприйнята вітчизняною пра-
вовою системою.

Висновки

Викладене дає змогу говорити про те, що 
морфогенез нових форм безпосередньої демо-
кратії – це складний процес, підпорядкований 
певному механізму, який рівною мірою є спра-
ведливим для кожної з нових форм. При цьому 
морфогенез форм безпосередньої демократії 
є перманентним процесом, пов’язаним із тим, 
що народ прагне до розширення комунікатив-
них зв’язків із владою через отримання більш 
ефективних важелів впливу на неї. Саме тому 
на різних етапах історії, у тому числі в сучас-
них реаліях, ми можемо стати свідками різно-
манітних виявів безпосередньої демократії, які 
спрямовані на донесення народом своєї волі до 
відома владних структур. Вони набувають як 
правових, так і неправових форм і прагнуть до 
інтеграції до чинної системи владних правовід-
носин, стаючи новими формами безпосередньої 
демократії. 

Ураховуючи, що чинні суспільно-правові 
відносини характеризуються втратою належ-
ної комунікації у форматі «народ-держава», яка 
раніше забезпечувалася типовими (основними) 
формами прямого народовладдя, активізується 
морфогенез нових – нетипових (допоміжних) – 
форм. 
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Статья посвящена раскрытию содержания и сущности морфогенеза как общественно-правового фе-
номена в контексте становления нетипичных (вспомогательных) форм непосредственной демократии. 
Раскрыт механизм появления, развития и внедрения в систему властных правоотношений новых форм 
прямого народовластия. Описаны главные факторы, которые определяют особенности морфогенеза не-
типичных (вспомогательных) форм непосредственной демократии и способствуют повышению их значи-
мости.

Ключевые слова: морфогенез, непосредственная демократия, формы непосредственной демократии, 
нетипичные (вспомогательные) формы, проявления непосредственной демократии.

The article is devoted to the disclosure of the content and essence of morphogenesis, as a socio-legal phenom-
enon, in the context of the becoming of non-typical (auxiliary) forms of direct democracy. The mechanism of the 
appearance, development and introduction of new forms of direct democracy to the system of power legal relations 
is revealed. The main factors determining the peculiarities of the morphogenesis of non-typical (auxiliary) forms of 
direct democracy and increasing their significance are outlined.

Key words: morphogenesis, direct democracy, forms of direct democracy, atypical (auxiliary) forms, manifestation 
of direct democracy.
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ПРИНЦИП СТАБІЛЬНОСТІ ТА ЙОГО МІСЦЕ  
В НОРМОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

У статті досліджується принцип стабільності та його місце в нормотворчій діяльності у сфері опо-
даткування. Відзначається, що принцип стабільності створює умови для усталеності правозастосування, 
основу для стійкості як всієї системи права, так і її окремих інтегративних елементів. У податковому 
праві принцип стабільності спрямований не тільки на забезпечення інтересів приватних осіб, але й на реа-
лізацію інтересів суб’єктів владних повноважень. Автор доходить висновку, що принцип стабільності має 
основоположне значення для фундації всієї системи податкового законодавства, особливо на етапі нормот-
ворчості у сфері оподаткування.

Ключові слова: податкове право, принципи, податкове законодавство, принцип стабільності податкового 
законодавства, нормотворча діяльність. 

Поступальність та прогресивність нормот-
ворчої діяльності не в останню чергу забезпе-
чується шляхом реалізації вихідних положень 
найвищої міри імперативності – принципів 
права. Натепер виділяють як загальні, так і 
спеціальні принципи нормотворчості [1; 2; 3]. 
Ю. Є. Сисоєв поділяє відповідні принципи на 
системоутворюючі та спеціальні [4, с. 18]. При 
цьому ми зазначаємо, що для забезпечення 
послідовності нормотворчої діяльності на осо-
бливу увагу заслуговує принцип стабільності, 
який водночас може розглядатися як загально-
правовий принцип, так і спеціально-галузеве 
вихідне положення (наприклад, у рамках подат-
кового права). В аспекті даного дослідження 
нас цікавитиме саме специфіка спеціально-га-
лузевих проявів принципу стабільності в меж-
ах суспільних відносин, які мають місце у сфері 
оподаткування. Відповідний принцип має над-
звичайно велике значення для забезпечення 
належності конструювання нормативних при-
писів податкового законодавства. Він забезпе-
чує послідовність нормотворчої практики, фак-
тично створює умови для «плавного» переходу 
від старих правил нормативної регламентації 
до нових алгоритмів упорядкування суспільної 
взаємодії. Перед тим як перейти до безпосеред-
нього аналізу піднятої проблематики, потрібно 
визначити змістове наповнення такої категорії, 
як нормотворчість».

П. М. Рабінович зазначає, що під нормот-
ворчістю слід розуміти діяльність уповноваже-
них на це інститутів публічної влади, наділених 
державою відповідним правом громадських 
формацій, трудових колективів, а в окремих 
випадках – усього народу, або ж окремих те-
риторіальних громад щодо прийняття, зміни 
чи ліквідації правових норм [5, с. 92]. Відпо-
відне визначення автор наводить, акцентуючи 
увагу на суб’єктному складі такої специфічної 
діяльності, як нормотворчість. Що ж стосуєть-
ся О. Ф. Черданцева, то він детермінує про-

цедуру створення нормативних приписів не 
просто як прийняття «голого наказу», але і як 
волю, що зумовлена низкою чинників життя 
соціуму. У зв’язку з вищезазначеним автор 
зазначає, що сучасне право знаходиться десь 
посередині між позитивізмом та юснатураліз-
мом. Дослідник характеризує нормотворчість 
як діяльність, раціональну за своїм характером, 
яка спрямовується на вирішення конкретних 
суспільних проблем, на досягнення окремих 
цілей, які мають політичний, економічний, 
екологічний, соціальний або ж інший характер 
[6, с. 229]. Як влучно зазначає П. М. Рабінович, 
суспільне призначення правотворчості поля-
гає у встановленні еталонів, стандартів, взірців 
поведінки суб’єктів суспільних відносин, тобто 
моделювання алгоритмів суспільної взаємодії, 
що з позицій публічної влади є бажаними, при-
пустимими або ж необхідними. Тобто йдеться 
про формування нормативних конструкцій, які 
визначають дозволену, обов’язкову чи заборо-
нену поведінку учасників суспільних відносин 
[5, с. 92]. При цьому Т. М. Москалькова заува-
жує, що призначення нормотворчих процедур 
полягає у створенні нормативних приписів, 
які спрямовуються на примирення у тих ситу-
аціях, коли мають місце конфлікти в інтересах 
окремо взятих індивідів, виникають колізійні 
ситуації у сфері соціально-економічної вза-
ємодії учасників суспільних відносин, нарос-
тають конфліктні процеси у групах населення, 
між державою та соціумом. Саме за допомогою 
нормотворчої діяльності у такого роду деструк-
тивних ситуаціях стає можливою гармонізація 
процесів суспільної взаємодії та й загалом опти-
мізується модель співіснування відповідних 
груп соціуму [7, с. 50].

Як зазначає С. С. Алексєєв, нормотворча 
діяльність являє собою суттєвий напрям дер-
жавно-правової роботи, через що вона має ґрун-
туватися на прагматичних, раціональних та не 
обтяжених будь-якою деструктивною ідеологі-

 Р. Браславський, 2017
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єю ефективних вихідних положеннях (принци-
пах, основоположних ідеях, керівних вимогах 
найвищої міри імперативності), що допомагає 
нормотворцю уникати помилок у власній нор-
мотворчій діяльності, знижує імовірність при-
йняття неефективних за своїм характером нор-
мативних приписів, сприяє зростанню правової 
культури учасників суспільних відносин 
[8, с. 251]. У цьому твердженні акцент робить-
ся на тому, що нормотворча діяльність повинна 
підпорядковуватися приписам найвищої міри 
імперативності (принципам права), адже тіль-
ки за відповідної ситуації такий складний вид 
діяльності отримуватиме належний рівень про-
гресивно-орієнтованої алгоритмізації.

Про важливість принципу стабільності 
для забезпечення належного процесу нормот-
ворчості говорить також Н. М. Крестовська 
[9, с. 380-381]. О. В. Шаган визначає принцип 
стабільності як вихідне положення імператив-
ного характеру, що має своїм спрямуванням 
забезпечити прийняття стабільного норматив-
но-правого акта, який у подальшому повинен 
органічно інтегруватися в нормативну систему 
держави. Вищеозначений принцип вона детер-
мінує як формально-спеціальний. Під формаль-
но-спеціальним» слід розуміти такий принцип, 
який встановлює формальні вимоги до здій-
снюваної суб’єктами права юридично значу-
щої діяльності [10]. Водночас ми повинні чітко 
усвідомлювати, що такого роду формальність» 
принципу стабільності не применшує його зна-
чення для належності реалізації нормотворчої 
діяльності, адже саме нормотворчість є тим 
специфічним видом діяльності, який вимагає 
дотримання процедурних вимог у найвищій 
мірі їхнього прояву. Такий підхід зумовлюєть-
ся насамперед тим, що навіть найменше проце-
дурне порушення може призвести до суттєвих 
структурно-системних та правозастосовчо-пра-
вореалізаційних деструкцій.

Також потрібно зробити акцент на тому ас-
пекті, що принцип стабільності створює умови 
для усталеності правозастсоування, основу для 
стійкості як усієї системи права, так і її окремих 
інтегративних елементів. Водночас варто за-
значити, що принцип стабільності в жодному 
разі не можна сприймати як такий, що якимось 
чином нівелює динамізм правової системи. 
Та навіть більше того, принцип стабільності 
в його загальноправовому виразі часто вжива-
ють в одному терміносполученні з принципом 
динамізму – принцип стабільності та динаміз-
му. Такого роду підхід зумовлюється необхід-
ністю забезпечити рівновагу між усталеністю 
нормативного масиву та необхідністю його 
перманентної модернізації в силу трансформа-
ційного потенціалу суспільних відносин. З ви-
щезазначеного вбачається, що принцип стабіль-
ності в жодному разі не повинен сприйматися 
як такий, що спрямований на консервацію» 
нормативних приписів. Відповідне вихідне по-
ложення повинно не стримувати модерніза-
ційні процеси у сфері нормотворчості, а забез-
печувати їхню послідовність, виваженість та 
передбачуваність. Під послідовністю в цьому 
разі мається на увазі певною мірою спадко-

вість», правонаступність нормотворчої діяль-
ності. Тобто такий стан справ, коли нові норма-
тивні приписи гармонічно інтегруються до вже 
діючої системи нормативних положень. Що 
ж стосується виваженості, яку надає принцип 
стабільності нормотворчій діяльності, то вона 
проявляється, зокрема, в тому, що прийняття 
нормативних положень повинно бути продума-
ним, плануватися таким чином, щоб у подаль-
шому можна було забезпечити інтеграцію таких 
приписів у поточний, вже чинний нормативний 
масив. Коли ж ідеться про передбачуваність 
реалізації, якій у сфері нормотворчості сприяє 
принцип стабільності, то вона проявляється, зо-
крема, в темпорально-відстрочувальних аспек-
тах, які впроваджує відповідне вихідне поло-
ження в нормативно-установчу діяльність. Так, 
окремим проявом принципу стабільності може 
бути вимога, яка встановлює строки, протягом 
яких нормативний припис нібито перебуває в 
замороженому» стані, тобто вже інтегрований 
до нормативної системи, проте його правозас-
тосування (правореалізація) відстрочується на 
певний строк. Такого роду стан справ дозволяє 
суб’єктам права ознайомитися з новими нор-
мативними вимогами та завчасно оптимізува-
ти свою діяльність відповідно до нових вимог. 
Фактично відповідний підхід дозволяє забез-
печити дійсну, а не ілюзорну реалізацію такого 
презумптивного положення, як презумпція зна-
ння законодавства.

Потрібно зазначити, що системністю та-
кож характеризуються зв’язки, які існують 
між вихідними положеннями права. Систем-
ність лежить в основі механізму конструюван-
ня нормативного припису та слугує критері-
єм  ефективності та правомірності діяльності 
у сфері нормотворчості. Щодо цього О. В. Ша-
ган зазначає, що під системою принципів нор-
мотворчої діяльності слід розуміти сукупність 
формально-юридичних та логічно-обумовле-
них взаємозв’язків, які існують між вихідними 
засадами, які детермінують векторальну  орі-
єнтацію нормотворчості [10]. Дане визначення 
слід уточнити в тому аспекті, що система прин-
ципів нормотворчої діяльності є комплексним 
явищем, тобто унікальним поєднанням ви-
хідних положень, які мають чітко орієнтоване 
спрямування – забезпечити належний процес 
реалізації нормотворчої діяльності. Водночас 
слід зазначити, що до системи принципів нор-
мотворчості можуть бути інтегровані як загаль-
ноправові принципи (вихідні положення, які 
в окремих своїх проявах стосуються нормот-
ворчої діяльності), так і спеціально-юридичні 
основоположні засади (які спрямовують свою 
дію виключно на процес нормотворчості). При 
цьому ми повинні чітко усвідомлювати, що для 
того, щоб різнорідні елементи формували сис-
тему, вони повинні підпорядковуватися пев-
ному конкретному, єдиному знаменнику, який 
і визначає спрямованість їхньої регламента-
ційної дії. Тобто спільність системи вихідних 
положень проявляється насамперед у векторі 
їхньої дії, який у нашому випадку призначений 
забезпечити належний рівень алгоритмізації 
саме нормотворчої діяльності.
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Системністю повинне також вирізнятися 
застосування прийомів нормотворчої техні-
ки. Ж. О. Дзейко, акцентуючи увагу на функ-
ціональному аспекті нормотворчої техніки, 
говорить про її системоутворювальне зна-
чення в силу того, що нормотворча техніка 
створює  умови для узгодженого та системно-
го викладення нормативних приписів у рам-
ках актів чинного законодавства [11, с. 55-56]. 
Узгодженість нормативно-правових актів є 
первинною ланкою у забезпеченні узгодженості 
всієї законодавчої системи. Як влучно зазначає 
В. І. Риндюк, запорукою належного правозасто-
сування та правореалізації нормативних при-
писів є змістове узгодження нормативно-пра-
вових актів між собою [12, с. 25].

Як слушно відзначає І. О. Биля-Сабадаш, 
системність у конструюванні нормативних 
приписів також повинна проявлятися у чіткій 
підпорядкованості приписів, нижчих за сво-
єю юридичною силою, положенням, вищим за 
своєю імперативністю. Так, автор зауважує, 
що тільки максимально несуперечлива, єди-
на система нормативно-правових актів може 
створити умови для  ефективної нормативної 
регламентації суспільних відносин [13]. Що ж 
стосується стадії проектування нормативних 
приписів, то не можна допускати суперечності 
логічного характеру як між приписами одного 
нормативного акта, так і з нормами поточно-
го законодавства. При цьому акцент робиться 
саме на актах вищого та однопорядкового ієрар-
хічного рівня. Відповідне правило не має від-
ношення тільки до так званих випадків конку-
ренції загальних та спеціальних норм», в яких 
превалюючими будуть саме спеціалізовані нор-
мативні приписи. Такими, що суперечать один 
одному, можна назвати тільки такі нормативні 
приписи, які допускають можливість прийнят-
тя різних рішень із тотожних питань [14, с. 22; 
15, с. 44-45].  Тобто ми повинні звертати увагу 
на той аспект, що між нормативними припи-
сами повинна виникати дійсна, а не ілюзорна 
колізійність. Щодо цього ми зазначаємо, що 
дійсна колізійність нормативних приписів має 
місце тільки в тому разі, коли в суперечність 
входять приписи однопорядкового характеру, 
тобто такі, що є тотожними за своєю юридич-
ною силою. 

Потрібно зазначити, що саме принцип ста-
більності, як один із основних принципів нор-
мотворчості: а) забезпечує системність норма-
тивного конструювання правових приписів; 
б) формує основи для послідовності (свого роду 
наступності) нормотворчості (коли нові припи-
си являються логічним продовженням положень 
поточного (чинного) законодавства); в) визна-
чає вектор (спрямованість) нормотворчої діяль-
ності за допомогою встановлення ідейних орієн-
тирів, які слугують своєрідним дороговказом» 
для учасників нормотворчої діяльності.

Як вже зазначалося, принцип стабільнос-
ті може як мати загальноправовий характер, 
так і отримувати свою галузеву специфікацію. 
Так, зокрема, потрібно зазначити, що натепер 
принцип стабільності є одним з основополож-
них принципів податкового законодавства. 

Для належного аналізу його галузевих проявів 
вбачається за доцільне здійснити аналіз істо-
ричних етапів його нормативної формалізації. 
Генезис нормативного обрамлення принципу 
стабільності було досліджено О. О Барабашом 
та Р. В. Джохом. Як зазначають дослідники, 
ще в первинній редакції Закону України «Про 
систему оподаткування» від 25.06.1991 нор-
мотворцем було вміщено нормативний при-
пис, в рамках якого знайшла своє закріплення 
система принципів оподаткування. Відповідна 
система вихідних положень мала своїм завдан-
ням забезпечити основу нормативної регламен-
тації суспільних відносин у податково-правовій 
сфері. До системи відповідних вихідних поло-
жень і було вперше включено принцип стабіль-
ності. При цьому слід зазначити, що змістове 
наповнення даного принципу в рамках вище-
означеного нормативно-правового акта не роз-
кривалося. Слід зазначити, що в наступній ре-
дакції відповідного нормативного акта принцип 
стабільності було виключено із системи вихід-
них положень податкового законодавства. Про-
те вже в третій редакції Закону України Про 
систему оподаткування» законодавцем знову 
було включено принцип стабільності до систе-
ми принципів податкового законодавства. При 
цьому треба зазначити, що на цей раз законодав-
цем було розкрито змістове наповнення відпо-
відного вихідного положення, де зазначалося, 
що під принципом стабільності слід розуміти 
незмінність загальнообов’язкових платежів 
податкового характеру (податків та зборів), а 
також їхніх ставок, податкових пільг протягом 
конкретного бюджетного року. Даний принцип 
податкового законодавства проіснував у відпо-
відній нормативній інтерпретації до прийняття 
чинного Податкового кодексу України [16].

А. В. Бризгалін зазначає, що відповідно до 
принципу стабільності податкова система має 
стабільно функціонувати протягом декіль-
кох років аж до моменту здійснення реформи 
у сфері оподаткування. Крім цього, автор заува-
жує, що податкову реформу слід здійснювати 
виключно у випадках виняткового характеру та 
в чітко визначеному порядку. Принцип стабіль-
ності спрямований не тільки на забезпечення 
інтересів приватних осіб, але й на реалізацію 
інтересів суб’єктів владних повноважень. Слід 
чітко усвідомлювати, що трансформація систе-
ми оподаткування може призвести до суттєвого 
скорочення бюджетних надходжень від сплати 
загальнообов’язкових платежів. Такого роду 
негативні тенденції можуть мати своїм наслід-
ком затяжний дисбаланс бюджетної системи 
[17]. У вищезазначених позиціях вбачається, 
що їхні автори розглядають принцип стабіль-
ності у сфері оподаткування крізь призму його 
широкого тлумачення. Фактично відбуваєть-
ся екстраполяція загальних вимог принципу 
стабільності як загальноправового вихідного 
положення по відношенню до його спеціаль-
но-галузевого прояву. При цьому такого роду 
узагальнення слід сприймати позитивно, адже 
вони наочно ілюструють внутрішній, змістов-
но-зумовлений потенціал досліджуваного ви-
хідного положення.
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Незважаючи на імперативність та основопо-
ложність такого вихідного положення, як 
принцип стабільності, він неодноразово по-
рушувався законодавцем у процесі здійснення 
трансформацій у податково-правовій сфері. 
Однак, окрім випадків прямого недотримання 
вимог принципу стабільності, існують випадки, 
коли відбувається опосередковане, свого роду 
приховане, нівелювання його імперативних ви-
мог. Так, зокрема в п. 3 Прикінцевих та перехід-
них положень» Закону України Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо 
покращення інвестиційного клімату в Украї-
ні» від 15.04.2017 р. зазначалося, що в  частині 
плати за землю вимоги підпункту 4.1.9 пунк-
ту 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України ... не 
поширюються на рішення органів місцевого 
самоврядування, які прийняті на виконання 
цього Закону» [18]. Тут законодавець фактично 
виключив дію досліджуваного вихідного поло-
ження по відношенню до окремої сфери сус-
пільних відносин. Обмежувати дію одних норм 
іншими нормативними приписами є прийня-
тою у сфері нормотворення практикою. Однак 
резонним постає питання, а чи можна нівелю-
вати дію норми-принципу звичайним за своїм 
характером нормативним положенням? 

Звичайно нині точаться дискусії з приводу 
того, чи мають норми-принципи, з формаль-
но-юридичного підходу, більшу міру імпера-
тивності, аніж звичайні нормативні приписи. 
Якщо розглядати дану проблематику у вузько 
юридичному сенсі, то, мабуть, і справді норми-
принципи та звичайні нормативні приписи є 
однопорядковими категоріями. Проте, якщо 
підходити до відповідної проблематики сис-
темно, то слід констатувати різну юридичну 
силу відповідних видів нормативних приписів. 
Нівелювання примату норм-принципів перед 
звичайними нормативними положеннями може 
призвести до порушення логіки функціонуван-
ня системи права чи окремого нормативного 
масиву (галузі, підгалузі, інституту права).

Висновок

У зв’язку з вищезазначеним ми маємо кон-
статувати, що такий підхід законодавця є що-
найменше непослідовним, тобто таким, що 
порушує загальну логіку здійснення нормот-
ворчої діяльності. При цьому ми зазначаємо, 
що принцип стабільності має основоположне 
значення для фундації всієї системи податко-
вого законодавства. Його дія не може зазнавати 
рестриктизації у зв’язку із внесенням змін до 
окремих приписів податкового законодавства. 
Визнання такої практики як припустимої фак-
тично означало б сприйняття несистемного 
нормотворчого підходу як такого, що є допусти-
мим у реаліях сучасної української державності.
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В статье исследуется принцип стабильности и его место в нормотворческой деятельности в сфере 
налогообложения. Отмечается, что принцип стабильности создает условия для устойчивости правопри-
менения, основу для устойчивости как всей системы права, так и ее отдельных интегративных элементов. 
В налоговом праве принцип стабильности направлен не только на обеспечение интересов частных лиц, 
но и на реализацию интересов субъектов властных полномочий. Автор приходит к выводу, что принцип 
стабильности имеет основополагающее значение для фонда всей системы налогового законодательства, 
особенно на этапе нормотворчества в сфере налогообложения.

Ключевые слова: налоговое право, принципы, налоговое законодательство, принцип стабильности налого-
вого законодательства, нормотворческая деятельность.

The article explores the principle of stability and its place in the norm-setting activities in the field of taxation. 
It is noted that the principle of stability creates conditions for the sustainability of law enforcement, creates a basis 
for the stability of both the entire system of law and its individual integrative elements. In tax law, the principle 
of stability is aimed not only at ensuring the interests of private individuals, but also in realizing the interests of the 
subjects of power. The author comes to the conclusion that the principle of stability is of fundamental importance for 
the fund of the whole tax system, especially at the stage of norm-setting in the field of taxation.

Key words: tax law, principles, tax legislation, the principle of stability of tax legislation, norm-setting activities.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКУ  
НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У РЕСПУБЛІЦІ  
СІНГАПУР, НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ ТА УКРАЇНІ

У статті авторами досліджується практика застосування податку на додану вартість у Респу-
бліці Сінгапур і Новій Зеландії з відповідним порівнянням із податковим досвідом України. Установлено 
передумови виникнення податку на додану вартість в обраних країнах, а також його вплив на економіко- 
соціальну ситуацію в окремо взятій державі на основі даних досліджень міжнародних фінансових організа-
цій. Виокремлено особливості адміністрування зазначеного виду обов’язкового платежу, а також перспек-
тиви застосування таких видів у вітчизняній фіскальній системі.

Ключові слова: податкове навантаження, адміністрування, податок на додану вартість, порівняльний ана-
ліз, обов’язкові платежі, Сінгапур, Нова Зеландія, Україна, міжнародні фінансові організації.

Постановка проблеми. Тенденції держа-
вотворення ХХІ століття у світі спрямовані на 
затвердження кардинально нових «стандартів» 
управління державним апаратом. Усе більшої 
популярності набирає концепція «електронної 
державності», у межах котрої кожний громадя-
нин має змогу брати участь у житті державно-
го механізму не виходячи з власного будинку, 
адже має можливість отримувати адміністра-
тивні послуги, відповіді на власні звернення 
в електронній формі на базі централізованого 
веб-ресурсу. Такі держави, як Сполучені Шта-
ти Америки, Канада, Нова Зеландія, Сінгапур, 
Австралія, Естонія, вже кілька років поспіль 
використовують паралельно до класичної сис-
теми голосування формат виборів через мере-
жу Інтернет [1]. Також особливу увагу можна 
приділити тенденціям до вирішення цивільно-
правових і господарсько-правових спорів за 
допомогою централізованих інтернет-ресурсів. 
Як приклад можна навести кібер-суд Китай-
ської Народної Республіки, котрий більшість 
справ із питань електронної комерції вирішує 
у форматі віртуальних судових засідань [2].

Так, ураховуючи вищевикладене, можна 
стверджувати, що формальний спектр прав 
особи або громадянина інтенсифікаційно 
зростає. Тому суспільство більше уваги почи-
нає приділяти власним правам та обов’язкам. 
Не можна не відмітити здебільшого консти-
туційний обов’язок (залежно від специфіки 
законодавства держави) сплачувати податки. 
У цьому контексті неухильно набирає популяр-

ності твердження, що кожний платник податків 
повинен мати право знати, на які заходи було 
витрачено його гроші тим або іншим органом, 
наділеним відповідними владними повнова-
женнями. Зазначене право можна віднайти 
в профільних нормативно-правових актах та-
ких державних адміністраторів систем оподат-
кування, як IRS (США) та IRD (Нова Зелан-
дія) [3, с. 276].

Виходячи з викладеного вище, вважаємо, 
що питання будування податкових правовідно-
син нині – тема, що має значну актуальність не 
лише в межах кордонів України, а й для бага-
тьох інших держав, тому об’єктом дослідження 
є система оподаткування в державі як комплекс 
нормативно-правових актів і практичних захо-
дів і процедур, що здійснюються компетентни-
ми органами. Тоді ж предметом є окремо взятий 
фрагмент системи, а саме податок на додану 
вартість.

Метою статті є визначення особливостей 
застосування податку на додану вартість, ви-
ходячи з досвіду Нової Зеландії та Республі-
ки Сінгапур, що можна впровадити у вітчиз-
няну практику.

Зазначену мету пропонується розкрити, 
виконавши такі завдання: 

1. З’ясувати передумови виникнення подат-
ку на додану вартість у світі та Новій Зеландії 
й Сінгапурі.

2. Дослідити сучасну роль зазначеного 
обов’язкового платежу в межах податкових 

 З. Калініченко, І. Кліницький, В. Тронєв, 2017
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систем обраних країн порівняно з вітчизняним 
досвідом.

3. Виокремити доцільні аспекти адміністру-
вання цього податку фіскальними операторами 
Нової Зеландії та Сінгапуру (IRD та IRAS), 
котрі можуть бути імплементовані в українську 
податкову систему.

4. На основі аналізу, заснованому на порів-
нянні кількох практик, зробити висновок щодо 
перспективності реформування вітчизняного 
податку на додану вартість.

У роботі використані такі методи наукового 
дослідження: 

– теоретичне пізнання;
– формалізація даних. 
Також не можна оминути увагою вчених, 

котрі зробили вагомий вклад у розвиток дослі-
джень щодо специфіки застосування та нормот-
ворчої діяльності стосовно податку на додану 
вартість, таких як Є.М. Гуревич, С. Джонсон, 
С.Н. Іванова, О.Г. Крупинов, Е. Ліндер, Р. Фер-
гюсон, Д. Хєллі.

Виклад основного матеріалу. Пода-
ток на додану вартість – відносно новий вид 
обов’язкових платежів, адже такий уперше 
виник у французькій колонії Кот-Д’Івуар 
(1954 рік) за ініціативою директора Дирек-
ції з податків і зборів Міністерства економіки 
Французької Республіки Моріса Лоре. За влас-
ною правовою природою цей податок зарахо-
вують саме до опосередкованих (непрямих) 
платежів, адже у власній класичній реалізації 
не продавець є реальним платником податків, 
а покупець. Водночас продавець – третя осо-
ба, що сплачує отримані податки в державу. 
На думку вченого Джона Мішеля Хєллі, цей 
вид податкових платежів є «прогресивним», 
адже грошова сума визначена не за фіксованою 
таксою, а у відсотковому відношенні до ціни 
товару або послуги, що в разі збільшення ВВП 
та купівельної спроможності населення дає дер-
жаві змогу залучати кількісно більше коштів, 
а це автоматично ставить гілки влади в роль 
«партнера» з підприємництвом: саме від темпів 
активізації такої групи залежать показники еко-
номічного піднесення. Що не дивно, адже поді-
бні фіскальні інструменти до податку на додану 
вартість використовувались у Канадському До-
мініоні та Сполучених Штатах Америки (як на 
федеральному рівні, так і на рівні штату, округу, 
міста/селища) ще з 1794 року [4].

Стосовно Сінгапуру й Нової Зеландії, роз-
глядаючи історичні передумови виникнення 
в цих державних утвореннях податку на дода-
ну вартість, варто звернути увагу на те, що такі 
держави існують у межах видозміненого англо-
саксонського права часів Британської Імперії, 
тому й британська фіскальна традиція тут має 
суттєвий вплив. Однак упровадження податку 
на додану вартість (податок на товари та послу-
ги – відповідно до британської традиції) у за-
значених державах відбулося лише в другій по-
ловині вісімдесятих років двадцятого століття.

У Новій Зеландії такому нововведенню 
передували численні місцеві та загально-
державні податки на вартість окремо взятих 
послуг і товарів (зокрема податок на молочну 

продукцію, податок на вироби з тютюну тощо) 
[5, с. 223]. Новозеландський науковець-право-
знавець Джейк Нейджел у роботі «Соціальний 
вибір плюралітаріанської демократії: політика 
лібералізації торгівлі у Новій Зеландії» ствер-
джує, що країна на початку вісімдесятих років 
минулого століття перебувала у «передкризо-
вому» стані: попит на якісні послуги, продукцію 
сільського господарства та виробництва в Тихо-
океанському регіоні, що зростав, змушував ке-
рівництво держави створити «тиху гавань» для 
інвестицій, тому тогочасна неоднорідна система 
таксування потребувала спрощення для насе-
лення. Так, єдиний податок на додану вартість 
із початковою ставкою у 12,5% став фактично 
відправною точкою для зростання економі-
ки, оскільки значно спрощувалися процедури 
взаємодії з державою, зменшувалась кількість 
податкових відрахувань [5, с. 243]. 

Станом на 2017 рік систему податкових 
платежів Нової Зеландії становлять лише три 
податки, а саме: 

1) на дохід особи – платіж, що справля-
ється від суми отриманого прибутку за місяць 
(від заробітної плати, інших надходжень, окрім 
подарунків і спадщини), нині існують такі об-
лікові ставки: 10% – у разі доходу до 14000 до-
ларів США, 14% – у випадку доходу більше ніж 
14001 доларів США та до 48000 США, 30% – 
при сумі доходу більше ніж 48001 доларів США 
та до 70000 США;

2) на дохід компанії – 28% (ставки відрізня-
ються також залежно від прибутку, проте 28% є 
максимальною сумою);

3) на додану вартість (на товари та послу-
ги) – 14%.

Відповідно до рейтингу Всесвітнього бан-
ку “Doing Business”, сумарне максимальне 
податкове навантаження для компанії в Новій 
Зеландії становить 30% від прибутку. Також 
ця держава посідала перше місце за рейтин-
гом зручності ведення бізнесу у 2017 році [6]. 
В Україні максимальне податкове навантажен-
ня на суб’єкт господарювання становить 51,9%, 
що суттєво відрізняється від показників Нової 
Зеландії. Податок на додану вартість також сут-
тєво різниться (20% – базова ставка оподатку-
вання ПДВ в Україні).

Місто-держава Сінгапур уже більше ніж сім 
років входить у 10 країн у рейтингах зручнос-
ті ведення підприємницької діяльності. Такі 
здобутки зумовлені передусім сприятливим 
оподаткуванням і принципом безоплатного 
ввезення та вивезення товарів (окрім тютю-
ну, алкоголю й автомобілів), а також низьким 
рівнем корупції в державних структурах. 
Отже, законодавство Сінгапуру створює умо-
ви найбільшого сприяння для ведення бізнесу 
в державі, що є вагомим «важелем» розви-
тку економіки, суспільства та його інституцій. 
Необхідно зазначити, що сінгапурський досвід 
упровадження податку на додану вартість, на 
відміну від новозеландського, був пов’язаний 
не зі значною кількістю видів обов’язкових пла-
тежів, а, навпаки, у зв’язку з нестачею таких: 
до 1986 року в Сінгапурі існувало лише два 
податки зі ставками оподаткування до 5%. 
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Нині українському суспільству притаманні 
досить активні дискусії щодо збільшення ролі 
підприємництва, й одним зі способів його роз-
витку є надання значних прав і свобод суб’єктам 
господарювання. Так, не можна оминути увагою 
позитивні зміни в податковому законодавстві, 
зокрема ті, що стосуються зменшення кількос-
ті податків. Проте все ж поступове поліпшення 
податкового «клімату» в державі не призвело 
до суттєвих покращень стосовно ведення біз-
несу. Зокрема, виходячи зі статистки Світово-
го банку та аудиторської компанії PwC, дивує 
така цифра – 107, саме таке місце посіла наша 
держава станом на 2016 рік за рейтингом подат-
кового тягаря (проаналізовано 189 економік 
світу). Наприклад, країна-сусід Республіка Бі-
лорусь посіла 68 місце [7].

Тому, ураховуючи загальносуспільну потре-
бу в певних змінах податкового законодавства, 
перейняття досвіду такої успішної (з позиції 
умов ведення бізнесу) держави, як Сінгапур, 
має значну актуальність.

Загалом податкову систему цієї невеликої 
країни становлять такі податки та збори: 

– податок на прибуток;
– податок на нерухомість;
– податок на додану вартість;
– податок на ігорні ставки;
– податок на утримування казино;
– збір за використання іноземних неквалі-

фікованих робітників.
Отже, лише два податки стосуються фізич-

них осіб, котрі отримують дохід і мають нерухо-
мість на території міста-держави, і три податки 
мають місце для юридичних комерційних осіб, 
котрі впроваджують власну діяльність на тери-
торії Сінгапуру й мають нерухомість (податок 
на прибуток і на нерухомість). Інші види пла-
тежів мають факультативний характер (напри-
клад, податок на утримування казино).

Загалом найбільш вагомим (таким, що має 
загальне коло платників) є саме податок на 
додану вартість (ставка 7% від ціни товару або 
послуги). У Сінгапурі цей вид обов’язкового 
платежу покладено на дві категорії осіб: 

– фізичні особи, що здійснюють комерційну 
діяльність;

– юридичні особи, які здійснюють комер-
ційну діяльність [8].

Специфіка сінгапурського податку на дода-
ну вартість полягає в тому, що максимальна 
ставка за таким – це 7%, на відміну від україн-
ської практики, де, окрім базової ставки ПДВ у 
20%, у статті 167 Податкового кодексу Украї-
ни визначено ще й додаткові платежі стосовно 
податку на прибутки підприємств окрім базо-
вої ставки у 18% [8]. До речі, на думку вчених 
О.Г. Крупинова та С.Н. Іванова, неоднознач-
ність і наявність складнощів у нарахуванні 
податків лише збільшують «поріг входження» 
схильних осіб до підприємництва в цю сферу 
суспільної діяльності, потребують додаткових 
витрат на персонал або компетентних поза-
штатних спеціалістів [9].

У державі Сінгапур активно використову-
ються методи варіювання податкового наван-
таження. Так, не підлягають оподаткуванню 

доходи, отримані за кордоном, а також у разі 
створення суб’єкта господарювання з метою 
ведення підприємництва новоутворена особа 
отримує пільги в оподаткуванні протягом трьох 
років. Пільга полягає в такому: якщо особа має 
щорічний дохід, який не переважає 300000 сін-
гапурських доларів, то в такому разі до неї 
застосовується понижена ставка у 8,4% щодо 
доходу, інакше ж має місце загальна ставка 
(не розповсюджується на ПДВ, проте вивільняє 
значні кошти на початкових стадіях господарю-
вання). 

До речі, британський учений-правознавець 
Раян Фергюс дотримується позиції, котра отри-
мала назву «податковий лібералізм», зокрема 
в роботі, присвяченій особливостям цивільно-
правових відносин, науковець схиляється до 
того, що податкова система держави повинна 
відповідати таким принципам: 

– компактність – наявність імперативних, 
однозначних норм, невеликої кількості податків;

– доцільність – гроші громадян держава має 
право використовувати лише у сферах крайньої 
необхідності (там, де вільний ринок не буде до-
речним, а ризики є достатніми), це – діяльність 
органів оборони, правопорядку, законодавчих, 
виконавчих і судових структур [10]. 

Висновки

Резюмуючи зазначене вище, вважаємо за 
необхідне використання такого підходу в буду-
ванні вітчизняної податкової системи загалом 
і стосовно оподаткування податку на додану 
вартість. Аналізуючи досліджені податкові сис-
теми обраних нами держав у контексті податку 
на додану вартість, а також його співвідношен-
ня з іншими податками, ми встановили, що цей 
різновид податку є найбільш вагомим серед 
податкових надходжень як України, так і Но-
вої Зеландії, Сінгапуру. Цей регламентований 
державою платіж також є прогресивним, адже 
«прогрес» в економічному зростанні провокує 
збільшення надходжень до бюджету, що стиму-
лює державні органи до вдосконалення зруч-
ності ведення бізнесу.

Усе ж не варто розглядати податок на дода-
ну вартість окремо від податкової системи, 
адже методика його нарахування та сплати не 
відрізняється (не враховуючи облікову ставку), 
проте організація оплачування і стимулювання 
до справлення податків в Україні кардинально 
відрізняється. Ураховуючи складність, кіль-
карівневість, наявність прихованих платежів, 
варто констатувати факт, що оподаткування в 
Україні станом на сьогодні програє не лише об-
раним державам, а й більшості країн.

Від спрощення податкових процедур, 
зниження податкового тягаря і стимулю-
вання за рахунок податкових пільг держава 
в будь-якому разі не стоїть осторонь, не від-
мовляється від власних інтересів, адже сві-
товий досвід свідчить про те, що оптималь-
не податкове навантаження лише сприяє 
залученню іноземних інвестицій в економіку.  
Це питання потребує практичного закріплен-
ня в законодавстві.
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В статье исследована практика применения налога на добавленную стоимость в Республике Сингапур 
и Новой Зеландии с соответствующим сравнением с налоговым опытом Украины. Установлены предпосыл-
ки возникновения налога на добавленную стоимость в избранных странах, а также его влияние на экономи-
ко-социальную ситуацию в отдельно взятом государстве на основе данных исследований международных 
финансовых организаций. Выделены особенности администрирования данного вида обязательного плате-
жа, а также перспективы применения таких видов в отечественной фискальной системе.

Ключевые слова: налоговая нагрузка, администрирование, налог на добавленную стоимость, сравнитель-
ный анализ, платежи, Сингапур, Новая Зеландия, Украина, международные финансовые организации.

The article examines the practice of applying the value added tax in the Republic of Singapore and New  
Zealand with a corresponding comparison with the tax experience of Ukraine. The work establishes the prerequisites 
for the emergence of value added tax in selected countries, as well as its impact on the economic and social situation 
in a single country based on data from studies of international financial organizations. The specifics of the adminis-
tration of this type of compulsory payment, as well as the prospects for applying such in the domestic fiscal system, 
are singled out.

Key words: tax burden, administration, value added tax, comparative analysis, payments, Singapore, New Zealand, 
Ukraine, international financial organizations.
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Здійснено аналіз правових актів та статистичних даних для визначення ступеня законодавчого вре-
гулювання бюджетної підтримки вітчизняних лісокористувачів. Запропоновано дефініцію «система фі-
нансово-правового регулювання державної підтримки лісокористувачів». Визначено перспективи правового 
регулювання бюджетних витрат для підвищення ефективності здійснюваних лісокористувачами заходів 
зі збереження та відновлення лісів. 

Ключові слова: бюджетна система, витрати бюджетів, законодавство, кошти, лісовий фонд, охорона і захист 
лісів, фінансово-правове регулювання.

Постановка проблеми. Правове регулю-
вання фінансово-економічного стану націо-
нального господарства України науковцями та 
фахівцями-практиками визначається як надто 
складний процес, який спрямований на ство-
рення ринкового середовища в країні. У кон-
тексті даного процесу необхідне формування 
та постановка конкретних вимог до розвитку 
національної бюджетної системи. Оскільки бю-
джетні кошти виконують важливу роль у забез-
печенні фінансової стабільності та досягненні 
соціального добробуту в державі, тому необ-
хідне вивчення та подальше вудосконалення 
механізму регулятивного впливу бюджетних 
видатків на функціонування провідних галузей 
сучасної національної економіки [1]. Однією 
з таких галузей є лісове господарство, яке по-
требує постійної бюджетної підтримки лісоко-
ристувачів насамперед для забезпечення ними 
належного використання, збереження та від-
новлення лісів.

Важливим завданням дослідження механіз-
му правового регулювання бюджетного фінан-
сування ведення лісового господарства в умо-
вах постійної обмеженості бюджетних коштів 
на даному етапі фінансово-економічного роз-
витку нашої країни є формування пропозицій 
щодо встановлення оптимального рівня вико-
ристання бюджетних ресурсів, який, з одного 
боку, забезпечував би здійснення комплексу 
необхідних заходів лісокористувачами в лісово-
му господарстві, а з іншого – не заважав би роз-
витку їхньої ділової активності та не стримував 
господарської ініціативи. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Дослідження особливостей бюджетного фі-
нансування лісового господарства у сучасній 
правовій науці здійснено в окремих працях не-
значної кількості вітчизняних науковців у га-
лузі права, економіки, фінансів та управління, 
зокрема таких, як І. С. Благун, Л. П. Заславська, 
І. І. Каракаш, С. Л. Коваль, С. М. Кравченко, 
В. П. Мороз, В. П. Печуляк, І. М. Синякевич, та 
інших.

Однак у працях вищезазначених науковців 
досліджено бюджетне фінансування лісових 
ресурсів у контексті дослідження особливос-
тей бюджетної підтримки природних ресурсів 
[2–5], або дослідження присвячені проблемам 
правового регулювання та управління лісови-
ми ресурсами в Україні [6–8]. Натепер у науці 
фінансового правова практично відсутні спе-
ціальні дослідження, предметом яких є аналіз 
особливостей нормативно-правового регулю-
вання бюджетного фінансування лісового гос-
подарства за період незалежності нашої дер-
жави, що і сформувало авторський інтерес до 
даної проблематики. 

Метою статті є аналіз нормативно-правових 
актів та статистичних даних останніх років 
щодо стану бюджетних видатків на підтрим-
ку лісового господарства та надання пропо-
зицій щодо вдосконалення теоретико- та нор-
мативно-правового регулювання бюджетної 
підтримки здійснення лісокористувачами 
заходів збереження, відновлення та розвитку 
лісового господарства.

Виклад основного матеріалу. Характерис-
тику сучасного стану правового регулювання 
бюджетного фінансування лісового господар-
ства доцільно розпочати з аналізу Лісового ко-
дексу України (надалі – ЛК України) як цен-
трального нормативно-правового акта, який 
регулює лісові відносини та визначає їх як «сус-
пільні відносини, які стосуються володіння, ко-
ристування та розпоряджання лісами і спрямо-
вуються на забезпечення охорони, відтворення 
та стале використання лісових ресурсів з ураху-
ванням екологічних, економічних, соціальних 
та інших інтересів суспільства» (стаття 2) [9]. 

Згідно зі статтею 98 ЛК України видатки 
на підвищення продуктивності, поліпшення 
якісного складу лісів, їх відтворення і охорони 
здійснюються за рахунок: державного бюджету 
та власних коштів підприємств, установ і орга-
нізацій лісового господарства – щодо лісів дер-
жавної власності; місцевого бюджету та влас-
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них коштів підприємств, установ і організацій 
лісового господарства – щодо лісів комуналь-
ної власності; власних коштів власників лісів – 
щодо лісів приватної власності. Видатки на 
зазначені заходи можуть здійснюватися за ра-
хунок інших джерел, не заборонених законом. 
Порядок використання коштів, що виділяють-
ся з Державного бюджету України на ведення 
лісового господарства, встановлюється Кабіне-
том Міністрів України (надалі – КМ України). 
Порядок використання коштів, що виділяються 
з місцевого бюджету на ведення лісового госпо-
дарства, встановлюється відповідними органа-
ми місцевого самоврядування [9].

Затверджуючи загальнодержавні, державні 
і регіональні (місцеві) програми ведення лісо-
вого господарства, КМ України здійснює видат-
ки на підвищення продуктивності, поліпшення 
якісного складу лісів державної і комунальної 
власності, їх охорону, захист і відтворення шля-
хом цільового виділення коштів з державного 
бюджету через Держлісагенство первинним 
лісокористувачам або через бюджетні транс-
ферти місцевим бюджетам. Також КМ України, 
відповідно до ст. 53, 54 ЛК України [9], затвер-
джено Порядок ведення державного лісового 
кадастру та обліку лісів, який ведеться Держлі-
сагентством за єдиною для всіх лісів системою 
за рахунок коштів державного бюджету з метою 
забезпечення ефективної організації охорони і 
захисту лісів, їх раціонального використання та 
відтворення, здійснення постійного контролю 
за якісними і кількісними змінами в лісовому 
фонді України [10].

Аналізуючи фактичний стан справ щодо фі-
нансування ведення лісової галузі у 2016 році, 
ми встановили, що таке фінансування здійсню-
валося з наступних джерел: централізовані ко-
шти загального (8,1%) та спеціального фонду 
(0,3%) державного бюджету; кошти місцевих 
бюджетів (0,002%); власні кошти – виручка від 
реалізації лісової продукції (товарів та послуг) 
та від реалізації майна та оренди основних засо-
бів (91,6%) [11]. 

Такий стан бюджетної підтримки лісового 
господарства показує, що протягом останніх 
років частка видатків, яка надходить із держав-
ного бюджету, постійно знижувалась, а роз-
поділ цих коштів є дуже нерівномірним. Біль-
шість успішних з фінансової точки зору лісових 
підприємств Полісся та частина підприємств 
Лісостепової зони повністю відмовились від 
бюджетного фінансування і намагаються вести 
лісове господарство за рахунок власних коштів, 
отриманих від продажу лісової продукції. 

Трансформація системи бюджетного фінан-
сування лісової галузі, на нашу думку, можлива 
у тому числі й за умови перегляду теоретичних 
засад формування бюджетного законодавства 
у системі державної фінансової підтримки га-
лузей економіки. Адже бюджетна (пряма) під-
тримка будь-якої галузі економіки включає 
використання таких методів державного ре-
гулювання, як пряме бюджетне фінансування 
та його похідні бюджетні компенсації, дотації, 
міжбюджетні трансферти, а також дотації спе-
ціальних фондів та кредитні субсидії [12].

Реалізація бюджетної підтримки ведення 
лісового господарства здійснюється у межах 
державних, регіональних і галузевих цільових 
програм на безповоротній основі залежно від 
напряму такої підтримки. Це дає змогу Держ-
лісагентству сконцентрувати фінансові ресурси 
на конкретні заходи підтримки лісогосподар-
ського сектору, що відповідають державним, 
регіональним і галузевим інтересам, та раціо-
нально їх розподілити серед державних лісових 
господарств (лісокористувачів) як виконавців 
робіт. 

Виходячи з цього, пропонуємо таке визна-
чення: система фінансово-правового регулю-
вання державної підтримки лісокористувачів – 
це врегульована нормами права об’єктивна 
сукупність суспільних фінансових правовід-
носин із надання державою необхідної допо-
моги для забезпечення діяльності державних 
лісогосподарських підприємств з метою орга-
нізації ефективної охорони і захисту лісів, їх 
раціонального використання та відтворення, 
здійснення постійного контролю за якісними і 
кількісними змінами в лісовому фонді та розви-
тку ринку лісової продукції.

Для повноти аналізу наявної системи фі-
нансово-правового регулювання бюджетної 
підтримки ведення лісового господарства та 
визначення її теоретичних і прикладних склад-
ників розглянемо приклади сучасного стану 
законодавчої ініціативи щодо виділення бю-
джетних коштів на розвиток лісогосподарської 
сфери національної економіки. 

Зокрема, метою Державної цільової про-
грами «Ліси України» на 2010–2015 роки стало 
визначення основних напрямів збалансованого 
розвитку лісового господарства, спрямованих 
на посилення екологічних, соціальних та еконо-
мічних функцій лісів [13]. 

На виконання завдань і заходів Про-
грами у 2010–2015 роках з усіх джерел фі-
нансування виділено 32 803,7 млн грн, у т.ч. 
за рахунок коштів загального фонду держ-
бюджету – 3 577,3 млн грн.; спеціального 
фонду – 223,1 млн грн; місцевих бюджетів – 
167,9 млн грн; інших джерел фінансування 
(власні кошти постійних лісокористувачів) –  
28 835,4 млн грн. Відповідно, Держлісагент-
ством та постійними лісокористувачами 
виконувались роботи: з відновлення лісів; об-
лаштування протипожежних розривів та міне-
ралізованих смуг; будівництва, реконструкції 
та відновлення доріг лісогосподарського при-
значення; проведення базового лісовпорядку-
вання. Проте не в повному обсязі використані 
заплановані видатки із державного бюджету 
на: роботи зі створення захисних лісових наса-
джень та полезахисних лісових смуг на землях, 
які не зайняті лісом (21% від плану); інвентари-
зацію та оцінку лісового фонду (9% від плану); 
моніторинг стану лісів (64% від плану) [14]. 

На нашу думку, однією з основних причин 
невиконання ключових показників викорис-
тання цільових бюджетних коштів Держліса-
генством та постійними лісокористувачами є 
нерівномірний розподіл коштів, коли «40% річ-
ної суми виділяється у ІV кварталі, тоді як 
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більшість робіт уже не проводиться, та 10% – 
у І кварталі, в якому, враховуючи специфіку 
галузі, в основному проводяться підготовчі 
сезонні роботи» [11]. Така ситуація потребує 
врегулювання на рівні підзаконних актів КМ 
України та Держлісагентства з метою забезпе-
чення виділення більшості бюджетних коштів 
на виконання лісогосподарських робіт у ІІ та 
ІІІ кварталі поточного року. 

Поряд із неможливістю постійних лісо-
користувачів освоїти бюджетне фінансування 
виконання робіт у лісовому господарстві фор-
мується ще один негативний чинник – змен-
шення та не планування видатків державного 
бюджету на підтримку ведення лісового гос-
подарства. Зокрема, у 2011 р. відтворення лісів 
шляхом їх створення на нових територіях здій-
снено на площі 22,4 тис. га, а у 2015 р. лісороз-
ведення здійснено лише на 2,4 тис. га. [13]. Крім 
того, законами про бюджет на 2016–17 рр. не 
передбачалися видатки на проведення лісовпо-
рядкування та обліку лісів, які характеризують 
лісовий фонд України (площа лісів, лісистість, 
запас деревини) [15–16].

Аналіз стану планування та використання 
коштів Державного бюджету України, виді-
лених на ведення лісового і мисливського гос-
подарства, охорону і захист лісів у лісовому 
фонді України у 2015–2017 рр. [15–17], дав 
можливість визначити загальну мету такої бю-
джетної підтримки, яка полягає у забезпеченні: 
сталого збалансованого розвитку лісового та 
мисливського господарства; створенні системи 
захисних лісових насаджень на не угіддях та в 
басейнах річок; охорони, ефективного викорис-
тання, збереження та відтворення природно-за-
повідного фонду України тощо.

Тобто законами України про державний 
бюджет на 2015, 2016, 2017 роки не враховував-
ся Перелік робіт із ведення лісового і мислив-
ського господарства, охорони і захисту лісів, 
на виконання яких можуть спрямовуватися 
бюджетні кошти [18], та передбачалися бю-
джетні призначення лише за бюджетною про-
грамою КПКВК 2805060 «Ведення лісового і 
мисливського господарства, охорона і захист 
лісі у лісовому фонді» для: забезпечення ді-
яльності бюджетних установ лісового госпо-
дарства; забезпечення охорони, ефективного 
використання, збереження та відтворення при-
родно-заповідного фонду України; забезпечен-
ня у природному стані унікальних природних 
ландшафтів, інших природних комплексів біо-
логічного різноманіття, в тому числі генофонду 
рослинного і тваринного світу, занесених до 
Червоної книги України [15–17].

Використовуючи норми вищезазначених 
актів та норми і приписи Бюджетного кодек-
су України [19], Структури бюджетної класи-
фікації [20], а також локальних нормативних 
документів Держлісагентства (план заходів, 
штатний розпис, внутрігосподарський облік) 
та звітності (форма № 1-заповідник статистич-
ної звітності, форма № 10-ЛГ бухгалтерської 
звітності, форма № 1 Державного лісового 
кадастру, форма № 2-ТП статистичної звітнос-
ті, форма 29 обліку і оцінки якості лісових куль-

тур, звіту про інвентаризацію лісових культур, 
звіту форми № 7д про заборгованість за бю-
джетними коштами тощо) [14], ми сформували 
система результативних показників бюджетної 
підтримки ведення лісового господарства, які 
виглядають таким чином.

1. Суб’єкти лісового господарства, для яких 
передбачаються бюджетні витрати: бюджетні 
установи (лісового і мисливського господар-
ства та природно-заповідного фонду), що на-
лежать до сфери управління Держлісагентства, 
та штатна чисельність їх працівників; підпри-
ємства, установи і організації лісового та мис-
ливського господарства та штатна чисельність 
їх працівників.

2. Види робіт, що проводяться за бюджетні 
кошти, з розрахунку на 1 га площі чи кількості 
таких робіт: здійснення заходів із забезпечен-
ня діяльності бюджетних установ лісового і 
мисливського господарства та природно-за-
повідного фонду; збереження видів рослин та 
тварин, занесених до Червоної книги України; 
боротьба зі шкідниками та хворобами лісу на 
територіях природно-заповідного фонду; охо-
рона лісу від пожеж на територіях природно-
заповідного фонду; створення лісових культур 
на територіях природно-заповідного фонду; 
здійснення лісовпорядкування; проведення 
роботи з вирощування посадкового матеріалу 
з поліпшеними властивостями та створення 
насаджень із швидкоростучих і технічно цін-
них порід; проведення рубки, формування і 
оздоровлення лісів, ліквідація захаращеності, 
допоміжні лісогосподарські роботи; здійснен-
ня відновлення лісів; здійснення наземної та 
авіаційної охорони лісу від пожеж; ведення 
лісового та мисливського господарства; прове-
дення боротьби зі шкідниками і хворобами 
лісу; створення захисних лісових насаджень та 
полезахисних лісових смуг.

3. Показники результативності витрачання 
бюджетних коштів у сфері лісового та мислив-
ського господарства: питома вага збережених 
видів тварин у загальній кількості видів тварин, 
занесених до Червоної книги України; питома 
вага збережених видів рослин у загальній кіль-
кості видів рослин, занесених до Червоної кни-
ги України; приживлюваність лісових культур; 
рівень погашення кредиторської заборгованос-
ті, зареєстрованої в органах Державної казна-
чейської служби України.

Сформована система результативних 
показників бюджетної підтримки ведення лісо-
вого господарства повинна увійти у Концепцію 
Державної цільової програми розвитку лісо-
вого господарства України на 2016-2020 роки, 
яка перебуває у стані проекту [21], та повинна 
визначати основні моменти збалансованого 
розвитку лісового господарства, спрямова-
ні на посилення екологічних, соціальних та 
економічних функцій лісів України, оскільки 
Державна цільова програма «Ліси України» 
завершена у 2015 році. Саме відсутність фінан-
сування з державного бюджету відповідних лі-
согосподарських робіт, пов’язана з відсутністю 
державної програми бюджетної підтримки ве-
дення лісового господарства, призвела до зни-
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ження ефективності господарської діяльності 
державних лісогосподарських підприємств  
у І півріччі 2017 року порівняно з 2016 роком. 

Висновки

Нормативно-правове регулювання бюджет-
ної підтримки ведення лісового господарства 
повинно спиратися на принципи і критерії збе-
реження довкілля і сталого розвитку лісового 
господарства та забезпечувати збільшення лі-
систості території нашої держави, укріплення 
стійкості і продуктивності лісових екосистем, 
зростання екологічної безпеки. 

Характеризуючи структуру фінансової під-
тримки розвитку лісового господарства, слід 
відзначити необхідність запровадження на 
нормативно-правовому рівні переважання в 
абсолютному розмірі непрямої підтримки за 
допомогою спеціальних режимів і механізмів 
оподаткування над прямим бюджетним фінан-
суванням. Непряма підтримка у системі прове-
дення збалансованої фінансово-бюджетної по-
літики повинна стати одним із найважливіших 
правових методів державного регулювання ве-
дення лісового господарства для забезпечення 
його сталого розвитку. Використання непрямої 
підтримки, на противагу виділення бюджетних 
коштів на безповоротній основі, забезпечить 
покращення ситуації на ринку лісової продукції 
України та створить стабільні умови для при-
буткового, конкурентоспроможного функціо-
нування постійних лісокористувачів у сучасних 
умовах.
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Осуществлен анализ правовых актов и статистических данных для определения степени законода-
тельного урегулирования бюджетной поддержки отечественных лесопользователей. Предложена дефи-
ниция «система финансово-правового регулирования государственной поддержки лесопользователей». 
Определены перспективы правового регулирования бюджетных расходов для повышения эффективности 
осуществляемых лесопользователями мероприятий по сохранению и восстановлению лесов.

Ключевые слова: бюджетная система, расходы бюджетов, законодательство, средства, лесной фонд, охрана 
и защита лесов, финансово-правовое регулирование.

The analysis of legal acts and statistical data for determining the degree of legislative regulation of budget sup-
port of domestic forest users is carried out. The definition of the definition “system of financial and legal regulation 
of state support of forest users” is proposed. The prospects of legal regulation of budget expenditures for improving 
the efficiency of forest management measures implemented by forest users are identified.

Key words: budget system, budget expenditures, legislation, means, forest fund, protection and protection of 
forests, financial and legal regulation.
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ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА 
ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ  
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

У статті розглянуто правосуб’єктність як передумову фінансово-правового статусу бюджетних 
установ. Автором проаналізовано правосуб’єктность, її зміст та види у розрізі фінансово-правового ста-
тусу бюджетних установ. 

Ключові слова: правосуб’єктність, фінансово-правовий статус, бюджетні установи, правове регулювання.

Правосуб’єктність розглядається науковця-
ми у різних аспектах. Деякі правники наголо-
шують на тому, що це елемент правового стату-
су суб’єкта [19, с. 128-131; 23, с. 115-119], інші 
вважають правосуб’єктність фактором, який 
передує набуттю відповідного правового стату-
су [17, с. 8; 16, с. 49; 3]. Незважаючи на те, що у 
сучасній науці зростає інтерес до дослідження 
галузевої правосуб’єктності (адміністратив-
ної, господарської, фінансової), остаточного 
висновку щодо її ролі та місця у характеристиці 
суб’єкта права не віднайдено. Метою цієї статі є 
розгляд правосуб’єктності, з’ясування її змісту 
та видів у розрізі фінансово-правового статусу 
бюджетних установ. 

На думку А. В. Міцкевича, правосуб’єктність 
має особливе, основоположне значення для 
правового регулювання поведінки громадян та 
організацій: вона служить передумовою кон-
кретних взаємовідносин між ними, зумовлює 
зміст поведінки особи чи організації у різних 
життєвих ситуаціях [14, с. 13]. Слід погоди-
тись із міркуваннями М. П. Кучерявенка, який 
зазначає: «Правосуб’єктність реалізує функ-
ції правового регулювання через конкретиза-
цію кола суб’єктів, осіб, потенційно здатних 
бути носіями суб’єктивних юридичних прав 
та обов’язків» [11, с. 326]. Саме за допомогою 
правосуб’єктності чітко окреслюється коло 
суб’єктів відповідної галузі права. 

У цьому контексті вважаємо виваженим 
твердження М. О. Перепелиці: «зміст фінан-
сової правосуб’єктності полягає в тому, що 
суб’єкти володіють можливістю бути носіями 
юридичних обов’язків і прав у правовідносинах, 
що складаються у сфері мобілізації, розподілу 
та використання публічних грошових фондів, 
і можливістю їх виконувати з метою досягнен-
ня необхідних цілей» [16, с. 49]. Так, фінансо-
ву правосуб’єктність можна визначати саме як 
ознаку суб’єкта фінансового права та передумо-
ву набуття ними правового статусу.

Розмірковуючи над визначенням фінансо-
вої правосуб’єктності, Є. Г. Писарєва наголо-
шує: «…це здатність бути суб’єктом фінансового 
права взагалі, зміст якої полягає у можливості 
мати права та нести юридичні обов’язки, що 

відповідають природі установи, закріплені у фі-
нансовому законодавстві, а також у локальних 
актах організації» [17, с. 26]. Ми не можемо 
цілком погодитись із запропонованим підхо-
дом. Зокрема, видається нелогічним тверджен-
ня автора щодо закріплення фінансових прав 
і обов’язків бюджетної установи на локаль-
ному рівні. На наш погляд, фінансово-право-
вий статус бюджетної установи визначається 
виключно на законодавчому рівні, саме це є 
однією із принципових особливостей суб’єктів 
фінансового права. На локальному рівні, в уста-
новчих документах бюджетної установи, може 
деталізуватися основна діяльність бюджетних 
установ. Водночас фінансово-правовий статус 
не  може змінюватися локальними нормативни-
ми актами, це можливо лише на законодавчому 
рівні. 

Цілком логічним є підхід, за якого 
правосуб’єктність набуває чіткого визначення 
у разі вступу відповідного суб’єкта у конкретні, 
галузеві правовідносини. Зокрема, у разі вступу 
у фінансові правовідносини відбувається реалі-
зація «першої сходинки в процесі конкретизації 
фінансово-правових норм, на якій визначається 
загальне юридичне положення суб’єктів фінан-
сового права» [17, с.10].

Досліджуючи питання правосуб’єктності, 
С. С. Алєксєєв наголошував на існуванні де-
кількох видів правосуб’єктності, зокрема: а) за-
гальна – характеризує здатність особи в ме- 
жах певної політичної та правової систем бути 
суб’єктом права; б) галузева – здатність особи 
бути учасником правовідносин у межах відпо-
відної галузі права; в) спеціальна – здатність осо-
би виступати учасником лише певних відносин 
у межах відповідної галузі права [1, с. 383-386].  
На наш погляд, запропонований підхід має пра-
во на існування в контексті виділення галузевої 
та спеціальної правосуб’єктності. Щодо виді-
лення загальної правосуб’єктності, то навряд чи 
її виокремлення є доцільним. 

Річ у тому, що, вступаючи у відповідні 
правовідносини, суб’єкт набуває вже конкрет-
ної галузевої правосуб’єктності, яка передує 
виникненню відповідного галузевого правового 
статусу. У рамках певної правової галузі суб’єкт 
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наділяється «підгалузевою» або спеціальною 
(видовою) правосуб’єктністю. Наприклад, 
суб’єкти фінансового права мають фінансову 
правосуб’єктність (як загальну), а вже залеж-
но від того, в які відносини вони вступають, 
ця правосуб’єктність змінюється (бюджет-
на, податкова, валютна й т. ін.). Таким чином, 
вважаємо, що фінансова правосуб’єктність є 
загальною для суб’єктів фінансового права, яв-
ляє собою їх характеристику – юридичну влас-
тивість мати права та обов’язки, а також інші 
елементи правового статусу, які виникають 
у суб’єкта, коли він вступає у фінансово-право-
ві відносини. 

Інший критерій для виділення право- 
суб’єктності установ як суб’єктів фінансово-
го права обрала Є. Г. Писарєва. Вчена зазна-
чає, що «спеціальна родова правосуб’єктність» 
бюджетних установ передбачає наявність у 
таких установ прав і обов’язків, які відповіда-
ють цілям її діяльності та прямо зафіксовані 
в установчих документах [17, с. 71]. Наведена 
позиція, як вбачається, свідчить про те, що фі-
нансово-правовий статус бюджетних установ 
може встановлюватися різними нормативними 
актами – законами, кодексами, а не про особли-
ву правосуб’єктність.

Питання визначення правосуб’єктності 
та її різновидів детально досліджувалося й  
у науці цивільного права. Так, В. В. Надьон 
виділяє три види правосуб’єктності: загальну, 
спеціальну та універсальну. Перший різно-
вид правосуб’єктності розглядається як здат-
ність осіб бути учасниками цивільних пра-
вовідносин; другий – здатність певних осіб 
відповідно до закону бути учасниками цивіль-
них відносин; третій – застосовується до всіх 
учасників цивільних правовідносин [15]. Фак-
тично з наведеної класифікації не вбачається 
відмінностей між загальною та універсальною 
правосуб’єктністю, а спеціальна становить со-
бою галузеву правосуб’єктність. 

З’ясовуючи зміст податкової правосуб’єкт- 
ності, О. Б. Києнко обстоює позицію, згідно 
з якою кожен з учасників податкових правовід-
носин не має універсальної правосуб’єктності – 
вона завжди є спеціальною [5, с. 34]. Виходячи 
з внутрішньої побудови галузі фінансового 
права, констатуємо, що його структурні еле-
менти (підгалузі, інститути і т. д.) мають власні 
особливості, що, у свою чергу, зумовлює й спе-
цифіку видової правосуб’єктності учасників. 
З урахуванням викладеного ще раз підкресли-
мо, що фінансова правосуб’єктність є загальною 
для суб’єктів фінансового права та правовідно-
син відповідно, а видова (бюджетна, валютна, 
податкова) – спеціальною. «Бюджетна уста-
нова як суб’єкт фінансового права, здійснюю-
чи фінансову діяльність, може бути наділена 
різними внутрішньогалузевими видами фінан-
сової правосуб’єктності» – пише Д. П. Ротар 
[19, с. 129]. Дійсно, це так, залежно від стадії 
фінансової діяльності виникатимуть різні пра-
вовідносини і, відповідно, видова (спеціальна) 
правосуб’єктність. 

На справедливе переконання К. К. Лебедє-
ва, найбільш значущою виступає саме галузева 

правосуб’єктність з огляду на те, що її носії є: 
1) суб’єктами права взагалі; 2) суб’єктами від-
повідної галузі права; 3) як такі, що володіють 
визнаною державою здатністю до певного виду 
діяльності [12, c. 21]. Погоджуючись із твер-
дженням автора, зазначимо, що саме галузева 
правосуб’єктність дозволяє окреслити правове 
положення відповідного учасника правовідно-
син.

Правосуб’єктність незалежно від виду має 
власну структуру. У правовій науці сформо-
вано два основних підходи до її внутрішньої 
побудови. За першого підходу виокремлюють 
такі елементи, як правоздатність та дієздат-
ність [20, с. 112]. Прихильники другого підхо-
ду до вищезазначених елементів додають ще 
й деліктоздатність [2, с. 65-66]. Доволі своє-
рідну позицію щодо виокремлення структур-
них елементів правосуб’єктності обстоюють 
О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко, не розрізня-
ючи правосуб’єктність фізичних та юридичних 
осіб. Зокрема, на додаток до  вищенаведеної 
триланкової структури правосуб’єктності (пра-
воздатність, дієздатність та деліктоздатність) 
науковці виокремлюють ще й «осудність як 
умову притягнення до кримінальної відпові-
дальності» [22, с. 444-445]. Із цього приводу 
зазначимо таке. Справді, при притягненні фі-
зичних осіб до кримінальної відповідальності 
стан осудності особи відіграє важливу роль, бо 
суб’єктом злочину відповідно до ч. 1 ст. 18 Кри-
мінального кодексу України є фізична осудна 
особа, яка скоїла злочин у віці, з якого відповід-
но до цього Кодексу може наставати криміналь-
на відповідальність. Проте для юридичних осіб 
така ознака не характерна, у разі, якщо йдеться 
про колективні суб’єкти, вести мову про їх осуд-
ність недоцільно. Більше того, розглядаючи 
правосуб’єктність бюджетних установ, слід за-
значити, що до кримінальної відповідальності, 
так само як і до адміністративної, цивільної та 
дисциплінарної, можуть бути притягнуті лише 
посадові особи, з вини яких допущено пору-
шення фінансового законодавства. 

М. В. Костів, розглядаючи структуру ад-
міністративної правосуб’єктності, наголошує 
на доцільності виокремлення серед її елемен-
тів прав та обов’язків [7, с. 54-55]. Навряд чи 
таку позицію можна вважати конструктивною. 
На наш погляд, правосуб’єктність слід розгля-
дати як передумову виникнення відповідного 
галузевого статусу суб’єктів, зокрема фінансо-
во-правового. При цьому до елементів фінан-
сово-правового статусу ми відносимо: права та 
обов’язки (повноваження) суб’єкта; гарантії ре-
алізації та захисту встановлених законом прав; 
відповідальність за порушення приписів фінан-
сового законодавства [9, с. 99]. Отже, права і 
обов’язки – один зі структурних елементів фі-
нансово-правового статусу суб’єктів. Як вида-
ється, передумова правового статусу не може 
містити у своєму складі його елементи. 

До речі, вперше в українському законодав- 
стві поняття правосуб’єктності віднайшло 
нормативне закріплення. Йдеться про адмі-
ністративно-процесуальну правосуб’єктність, 
визначення та елементи якої закріплено у ст. 48 
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Кодексу адміністративного судочинства Украї-
ни. Так, елементами вказаної правосуб’єктності 
є: 1) адміністративна правоздатність – здат-
ність мати процесуальні права та обов’язки в 
адміністративному судочинстві; 2) адміністра-
тивна дієздатність – здатність особисто здій-
снювати свої адміністративні процесуальні пра-
ва та обов’язки, у тому числі доручати ведення 
справи представникові [6]. Із наведеного вбача-
ється, що такий вид правосуб’єктності визначає 
правовий стан суб’єктів (осіб, які беруть участь 
у розгляді справи у порядку адміністративного 
судочинства). Вище за текстом ми вже акцен-
тували увагу на тому, що правосуб’єктність 
виступає передумовою набуття відповідного га-
лузевого статусу, цим і зумовлена необхідність 
чіткого визначення вказаної категорії. 

Розглянемо більш змістовно вказані елемен-
ти правосуб’єктності. Так, Ю. О. Крохіна визна-
чає фінансову правоздатність як здатність мати 
фінансові права та нести фінансові обов’язки, 
передбачені нормативно-правовими актами  
[10, с. 97]. Зазначимо, що категорія «фінансові 
права та обов’язки» є загальною і не відобра-
жає специфіку положення суб’єкта. У цьому 
контексті нам імпонує підхід до визначення фі-
нансової правоздатності, наданий М. О. Пере-
пелицею. Науковець зосереджує увагу на тому, 
що фінансова правоздатність становить со-
бою здатність суб’єкта володіти обов’язками і 
правами у сфері публічних фінансових право-
відносин [16, с. 50]. Акцент саме на публічних 
фінансових правовідносинах є вкрай важливим 
з огляду на те, що таким чином опосередковано: 
(а) відзначається відповідний суб’єктний склад, 
конкретизується «власник» грошових коштів; 
(б) підкреслюється, що відповідний суб’єкт 
бере участь у публічній фінансовій діяльності; 
(в) наголошується на тому, що у подальшому, 
реалізуючи права та обов’язки, суб’єкт прагну-
тиме до реалізації публічних інтересів.  

Характеризуючи правоздатність бюджетних 
установ, своєрідну позицію висловлює О. О. Ма-
карова. Вчена посилається на норми Цивільного 
кодексу Російської Федерації, вказуючи, що 
цивільне законодавство встановлює принцип 
спеціальної правоздатності, оскільки юридична 
особа, яка є некомерційною організацією, може 
мати цивільні права, що відповідають цілям її ді-
яльності, закріпленим в установчих документах, 
та нести пов’язані з такою діяльністю юридичні 
обов’язки [13, с. 20]. Із цього приводу вислови-
мо декілька зауважень. По-перше, навряд чи 
аргументованим є підхід стосовно регулювання 
фінансово-правового статусу бюджетних уста-
нов та передумов його виникнення нормами 
цивільного права, оскільки йдеться про регу-
лювання різних за своєю суттю та суб’єктним 
складом правовідносин. До того ж, відповід-
но до ст. 2 Цивільного кодексу Російської 
Федерації, за загальним правилом цивільне 
законодавство не застосовується до податкових 
та інших фінансових відносин. Аналогічна нор-
ма міститься й у Цивільному кодексі України  
(ч. 2 ст. 1): до податкових, бюджетних відносин 
цивільне законодавство не застосовується, якщо 
інше не встановлено законом.

По-друге, говорячи про правоздатність бю-
джетних установ, доцільно підкреслити, що 
йдеться про здатність мати права та обов’язки, 
визначені не лише їх установчими документа-
ми. Так, бюджетні установи виступають розпо-
рядниками бюджетних коштів, їхній правовий 
статус визначається положеннями Бюджетного 
кодексу України, наказами Міністерства фінан-
сів України та ін.

Наступний елемент правосуб’єктності – 
дієздатність. О. О. Красавчиков яскраво про-
ілюстрував різницю між правоздатністю і 
дієздатністю при їх тісному взаємозв’язку. 
Вчений відзначає: «Якщо одна з них окреслює 
коло того, що може мати, то інша – перш за 
все, що може створити для себе своїми діями 
суб’єкт права» [21, с. 114]. Щодо виділення 
дієздатності як складової правосуб’єктності у 
фінансово-правовій науці єдиного підходу й 
досі не сформовано, кожен із фахівців акцен-
тує увагу на різних аспектах. Проте усталеною 
є позиція, що це здатність реалізовувати права 
та обов’язки, якими наділений суб’єкт. Так, на 
переконання М. О. Перепелиці, це здатність 
здійснювати юридичні дії у сфері публічних 
фінансових правовідносин [16, с. 56]. Дещо 
інакше підходить до характеристики дієздат-
ності М. В. Костів. Зокрема, вчений вказує 
на доцільність розгляду дієздатності як «осо-
бливої якості правосуб’єктності, яка служить 
умовою реалізації прав і обов’язків» [8, с. 72]. 
Погодимося з правником в частині того, що 
дієздатність – певна умова реалізації прав 
та обов’язків, водночас вважаємо, що вона не 
може вважатися ознакою правосуб’єктності, 
оскільки виступає складником останньої, її 
внутрішнім елементом. 

І. О. Пліс пропонує розглядати дієздатність 
суб’єкта права в іншій площині – не просто як 
складову правосуб’єктності, а як властивість, 
що зумовлює можливість участі у правовідно-
синах. «…Реалізуючи дієздатність, суб’єкт права 
виділяється поміж інших суб’єктів права і пере-
ходить в новий якісний стан – суб’єкта кон-
кретних правовідносин», – зазначає науковець  
[18, с. 82]. Таким чином, саме дієздатність висту-
пає ключовою ознакою, за допомогою якої ми 
можемо відмежувати суб’єкта права від учасни-
ка правовідносин. Вважаємо запропонований 
підхід доволі аргументованим стосовно фізич-
них осіб як суб’єктів фінансового права. 

Конструктивним та аргументованим вба-
чається підхід, запропонований М. В. Карасьо-
вою стосовно того, що в установ як суб’єктів 
фінансового права, так само як і в органів дер-
жавної влади та підприємств, правосуб’єктність 
становить собою правоздатність та дієздат-
ність одночасно. При цьому межі такої право-
дієздатності (правосуб’єктності) визначені їх 
фінансовими правами та обов’язками (повно-
важеннями) [4, с. 87-88]. Справді, розмежувати 
правоздатність та дієздатність установ, підпри-
ємств та організацій на практиці неможливо. 
Схоже міркує й І. В. Біт-Шабо, на переконання 
якої правосуб’єктність як об’єднане поняття ві-
дображає ті ситуації, за яких правоздатність та 
дієздатність неподільні у часі, органічно злива-
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ються у єдине ціле – бюджетні установи мають 
неподільну право- та дієздатність [2, с. 83].

Стосовно деліктоздатності як здатності 
суб’єктів нести юридичну відповідальність за 
вчинення правопорушень, нам імпонує під-
хід, за якого вона належить до дієздатності. Це 
пов’язано з тим, що, перш ніж мати «можли-
вість» нести відповідальність за неправомірні 
дії чи бездіяльність, слід мати можливість вико-
нувати обов’язки, визначені законодавством. 
Так, бюджетні установи як учасники фінан-
сових правовідносин мають фінансову дієз-
датність, у складі якої міститься й фінансова 
деліктоздатність – встановлена нормами фі-
нансового права «можливість» нести фінансову 
відповідальність.

Висновки 

1. Фінансова правосуб’єктність бюджетних 
установ – це здатність бюджетних установ бути 
суб’єктом фінансового права та фінансових пра-
вовідносин, зміст якої полягає у здатності мати 
права та обов’язки, закріплені у нормах фінан-
сового законодавства, реалізовувати їх та нести 
фінансову відповідальність у разі їх неналеж-
ного виконання (або невиконання). 2. У складі 
фінансової правосуб’єктності виокремлюють: 
а) фінансову правоздатність (здатність мати 
права і обов’язки, закріплені нормами фінан-
сового законодавства) та б) фінансову дієздат-
ність (здатність реалізовувати права і обов’язки, 
закріплені нормами фінансового законодавства, 
та нести фінансову відповідальність у разі їх 
неналежного виконання (або невиконання). 
3. Існує два різновиди правосуб’єктності бюд- 
жетних установ: а) загальна (галузева) – фінан-
сова правосуб’єктність; б) спеціальна (видо-
ва) – бюджетна, податкова, валютна й т. д. (за-
лежно від того, в яких відносинах беруть участь 
бюджетні установи). 
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В статье рассмотрена правосубъектность как предпосылка финансово-правового статуса бюджет-
ных учреждений. Автором проанализирована правосубъектность, ее содержание и виды в разрезе финан-
сово-правового статуса бюджетных учреждений.

Ключевые слова: правосубъектность, финансово-правовой статус, учреждения, правовое регулирование.

The article looks at the legal personality as a prerequisite for the financial and legal status of budgetary institu-
tions. The author analyzed the legal personality, its content and types in the context of the financial and legal status 
of budgetary institutions.

Key words: legal personality, financial and legal status, institutions, legal regulation.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ 
ВЛАДИ – НОСІЇВ ПОДАТКОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Статтю присвячено проведенню наукового аналізу внутрішньої організаційної структури системи ор-
ганів публічної влади, що є носіями податкових повноважень. Визначено групи державних органів та органів 
місцевого самоврядування, що є суб’єктами податкових правовідносин. Підкреслено особливе становище 
Верховної Ради України в податковій сфері й виявлено загальну тенденцію до поступового зростання об-
сягу податкових повноважень представницьких органів місцевого самоврядування.

Ключові слова: механізм держави, державний апарат, податкові правовідносини, органи публічної влади, 
податкові повноваження.

Постановка проблеми. Серед ключових 
особливостей публічної податкової право- 
суб’єктності як держави, так і територіальних 
громад особливу роль відіграє та обставина, 
що її реалізація здійснюється цими суб’єктами 
не самостійно, а через низку створених органів 
публічної влади. Саме вони стають безпосеред-
німи учасниками податкових правовідносин, 
допомагаючи державі в реалізації її основних 
напрямів діяльності, зокрема економічної 
функції та функції оподаткування. Указане зу-
мовлює потребу наукового аналізу системи ор-
ганів публічної влади, що є суб’єктами податко-
вих правовідносин, і вивчення взаємозв’язків і 
тенденцій, що утворюються в процесі наділення 
їх податковими повноваженнями.

Метою статті є дослідження процесу реалі-
зації податкової функції публічного тери-
торіального утворення й головних аспектів 
утворення державою системи органів публіч-
ної влади, що отримують податкові повнова-
ження, з визначенням внутрішньої структури 
такої системи.

Виклад основного матеріалу. Один із 
найвідоміших вітчизняних теоретиків права 
В.В. Копєйчиков підкреслював, що функції дер-
жави здійснюються за посередництвом спеці-
ально утвореного для цього інституціонального 
механізму, який визначається як «механізм дер-
жави». Передусім він складається із сукупності 
державних органів, що об’єднуються у відносно 
відокремлену структуру – державний апарат 
[1]. Інший вітчизняний науковець у галузі те-
орії держави і права М.В. Цвік характеризував 
механізм держави, визначаючи його як «сукуп-
ність державних органів, установ, підприємств 
та інших державних інституцій, за посеред-
ництвом яких здійснюються завдання й функ-
ції держави» [2, c. 116]. Фактично механізм 
держави є необхідним їй для виконання свого 
призначення та саме через механізм держави 
відбувається основна частина її взаємодії із сус-
пільством, здійснюється державне управління.

Як можна побачити, механізм держави є 
доволі широким поняттям, що на кшталт по-

няття «механізм правового регулювання» скла-
дається з низки більш специфічних елементів, 
які мають власні більш вузькі завдання. Се-
ред них для нас набуває особливого значення 
та частина механізму держави, що уособлює 
сукупність державних органів, адже саме на її 
основі ми зможемо побудувати систему органів 
державної влади, що є суб’єктами податкових 
правовідносин. М.В. Цвік так само підкреслю-
вав, що найперше в складі механізму держави 
варто виокремлювати державні органи як най-
більш специфічну й важливу для реалізації 
функцій держави його частину [2, c. 116–117]. 
З-поміж усіх інших частин механізму держави 
саме державні органи виконують функції дер-
жави в їх найбільш комплексному вигляді, не-
рідко отримуючи своєрідну монополію у відпо-
відній сфері, набуваючи виключної компетенції 
та здійснюючи від імені держави управління 
за ключовими напрямами діяльності держави. 
Контролюючі органи у сфері оподаткування, 
про які більш детально йтиметься надалі, є до-
речним прикладом формування такої вичерп-
ної компетенції.

Надзвичайно відповідальний обсяг завдань, 
що покладаються на державні органи, дає змо-
гу їх виокремити з усього механізму держави в 
таке самостійне явище, як державний апарат. 
Останній влучно охарактеризував М.В. Цвік як 
«сукупність державних органів, їх ланок і під-
розділів, уповноважених здійснювати державну 
владу і управління, які спираються у своїй ді-
яльності на можливість застосування примусу» 
[2, c. 118]. Науковець підкреслив, що на основі 
належності державним органам як певному різ-
новиду державних інституцій, державно-влад-
них повноважень із більш широкого поняття 
«механізм держави» виокремлюється поняття 
«державний апарат», за посередництвом яко-
го здійснюється державна влада й управління 
суспільством. Державний апарат покликаний 
виконувати основні функції держави щодо здій-
снення державної влади й управління суспіль-
ством і є невід’ємним атрибутом як виникнен-
ня, так й існування та функціонування держави 
[2, c. 118]. У цьому контексті ми бачимо, що 
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державний апарат, невід’ємно супроводжуючи 
державу на всіх етапах її існування, може бути 
визначений однією з рис, що характеризує дер-
жаву та відрізняє її від інших територіальних 
утворень, що породжуються внаслідок життєді-
яльності суспільства.

На прикладі державних органів, що є 
суб’єктами податкових правовідносин, дуже 
яскраво демонструється, як саме через дер-
жавний апарат відбувається реалізація та-
ких важливих функцій держави, як функція 
оподаткування та взаємопов’язана з нею за-
гальна економічна функція. При цьому завдяки 
формуванню й функціонуванню конкретних 
державних органів установлюється певна рів-
новага в діалектичному протистоянні стабіль-
ного та динамічного в державному управлінні, 
коли державні органи можуть змінювати один 
одного в процесі державного будівництва, од-
нак функція, яку вони виконують, залишається 
незмінною. 

Наприклад, подібна закономірність добре 
простежується щодо системи контролюючих 
органів у податковій сфері, які за час неза-
лежності України пройшли декілька етапів ре-
формування. При цьому саме право держави 
справляти податки мало своїм корінням такий 
історичний документ, як Декларація про дер-
жавний суверенітет України, прийнята 16 лип-
ня 1990 року [3], тобто ще за часів перебування 
України у складі колишнього СРСР. 

У контексті дослідження уваги потребу-
ють декілька моментів. По-перше, це преам-
була Декларації, відповідно до якої Верховна 
Рада Української РСР, виражаючи волю на-
роду України, прагнучи створити демократич-
не суспільство, виходячи з потреб усебічного 
забезпечення прав і свобод людини, шануючи 
національні права всіх народів, дбаючи про 
повноцінний політичний, економічний, соці-
альний і духовний розвиток народу України, 
визнаючи необхідність побудови правової дер-
жави, маючи на меті утвердити суверенітет і 
самоврядування народу України, проголошує 
державний суверенітет України як верховен-
ство, самостійність, повноту й неподільність 
влади Республіки в межах її території та неза-
лежність і рівноправність у зовнішніх зносинах 
[3]. І хоча протягом останніх років суверенітет 
нашої держави зазнає серйозний випробувань, 
однак, розглядаючи податковий суверенітет як 
частину загального суверенітету України, ми 
бачимо, що справляння податків розглядається 
як воля народу України, що має на меті забезпе-
чення його існування та повноцінного розвитку 
в умовах правової держави. Згодом, в Основно-
му Законі України, вже буде йтися про правову 
соціальну держави, якою визнається Україна 
в статті 1 Конституції [4]. Ця обставина лише 
підсилила важливість ефективної реалізації 
податкової функції держави, адже переважно 
саме за рахунок податків держава отримує змо-
гу виконати власне соціальне призначення.

Також у Декларації про державний суве-
ренітет України, у її шостому розділі, присвя-
ченому економічній самостійності, прямо 
підкреслено, що Україна самостійно створює 

податкову систему й формує державний бю-
джет [3]. Це є виявом первинної реалізації 
податкового суверенітету України, саме на цій 
основі виникає податкова правосуб’єктність 
нашої держави, яка уособлює податкову функ-
цію держави, що є певним стабільним і непо-
рушним початком сфери податково-правового 
регулювання. У свою чергу, система подат-
кових органів держави, що виникає на цьому 
фундаменті, стає вже своєрідною надбудовою 
до нього й за необхідності може змінюватись 
і набувати динамічного характеру відповідно 
до поточних та актуальних потреб держави й 
суспільства, конкретизованих у публічному ін-
тересі останнього. 

Указані закономірності відмічає й М.П. Ку-
черявенко, зазначаючи, що особливістю діяль-
ності держави під час здійснення економічної 
функції, забезпечення надходження податків є 
поєднання стабільного характеру такої діяль-
ності з гнучкою, локальною реалізацією. При 
цьому стабільність податкової функції держа-
ви пояснюється не тільки давністю походжен-
ня. Саме через її реалізацію забезпечується 
можливість існування держави, фінансова га-
рантованість виконання державою свого при-
значення. Водночас податкові механізми, що 
застосовуються, є дуже чутливими до стану, 
тенденцій розвитку економіки, суспільства за-
галом, і досягнення максимального ефекту в за-
стосуванні податків і зборів стає можливим під 
час мобільного коригування як їх елементів, 
так і податкової системи загалом [5, с. 374].  
Цей самий висновок рівною мірою стосується 
й такого складника системи оподаткування та 
державного апарату, якою є досліджувана сис-
тема податкових органів, що підлягає вдоскона-
ленню в такт до змін конкретних суспільних 
відносин та уявлень про потреби публічного 
інтересу.

Важливо також звернути увагу на ті риси, 
які є притаманними державному апарату. 
М.В. Цвік виділяв вісім таких ознак, а саме: 
1) державний апарат є основним інститутом 
держави, безпосереднім носієм державної вла-
ди, яку він уповноважений практично здійсню-
вати і представляти у відносинах із населенням; 
2) державний апарат як системне утворення 
формується й функціонує на основі єдиних 
принципів організації й діяльності; 3) дер-
жавний апарат є складною системою органів, 
що передбачає поділ на відокремлені ланки та 
підрозділи як за функціональним критерієм – 
на гілки влади, так і за ієрархічними ознаками – 
на вищі й нижчі органи; 4) первинним елемен-
том державного апарату, з якого складається 
вся система державного апарату, є окремий дер-
жавний орган; 5) у державному апараті зайняті 
на постійних засадах професійно підготовлені 
для здійснення управлінських функцій ка-
дри – державні службовці; 6) функціонування 
державного апарату здійснюється в межах і по-
рядку, які встановлені законодавством, тобто в 
певних правових формах; 7) державний апарат 
спирається у своїй діяльності на певні матері-
альні, фінансові та інші ресурси, отримані з дер-
жавних коштів; 8) функціонування державного 
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апарату спирається на можливість застосуван-
ня державного примусу [2, c. 118–119]. 

Для функціонування податкових відносин 
і наділення державних органів податковими 
повноваженнями з перелічених ознак найбільш 
характерними є низка рис. Так, та обставина, 
що державний апарат визнається основним ін-
ститутом держави й безпосереднім носієм дер-
жавної влади, водночас як зумовлює процес 
наділення державних органів виключною ком-
петенцією щодо реалізації податкової функції 
держави, так і визначає обов’язок державних 
органів діяти лише в публічних інтересах, 
тим самим даючи державі змогу виконувати 
її основні завдання та призначення. По-друге, 
розподіл державного апарату за функціональ-
ним критерієм яскраво виявляється щодо 
здійснення державними органами податкової 
функції, коли кожен з елементів податково-
го суверенітету держави конкретизується в 
податкових повноваженнях відповідних дер-
жавних органів, які потім можуть бути зарахо-
вані до органів загальної компетенції та органів 
спеціальної податкової компетенції. По-третє, 
державні органи мають відповідну правову 
основу, діючи тільки в законодавчо визна-
чених межах, що дає можливість послідовно 
дослідити перелік їх податкових повноважень 
та особливості їх реалізації. По-четверте, та об-
ставина, що фінансовою основою державних 
органів стають відповідні видатки Державного 
бюджету України, закладає майже пряму за-
лежність між ефективністю податкової системи 
країни і спроможністю державного апарату ре-
алізовувати своє призначення, отже, зумовлює 
якість здійснення державою інших своїх функ-
цій. По-п’яте, наділення державного апарату 
можливістю застосування державного примусу 
забезпечує виконання податкового обов’язку 
платника незалежно від волі та фактичної пове-
дінки останнього, що на рівні повноважень 
державних органів виражається в можливості 
спрямування до платників податків запобіжних 
заходів, припиняючих заходів, правопоновлю-
вальних заходів і заходів податкової відпові-
дальності.

У наведеному прикладі з преамбули Декла-
рації про державний суверенітет України ми 
можемо добре побачити й те, що навіть держав-
ний суверенітет і податкова функція держави 
не є відправними явищами в природі податко-
вих відносин, податково-правового регулюван-
ня та системи податкових органів. Остаточним 
«засновником» усіх цих явищ варто визнати 
саме народ певної країни, на благо якого від-
бувається встановлення податкової системи, 
справляння податків, здійснюється функціо-
нування контролюючих органів. Звідси суве-
ренну волю щодо визначення основоположних 
елементів системи оподаткування, за загальним 
правилом, виражає парламент держави як її 
найвищий представницький орган. 

Невипадково саме Верховна Рада прийняла 
Декларацію про державний суверенітет Укра-
їни. Тим самим парламент з усіх органів пу-
блічної влади посідає первісне місце в аспекті 
наявності податкових повноважень, причому 

це стосується як хронологічного порядку утво-
рення парламенту, так і значення отримуваних 
ним повноважень. У Конституції України це 
виражено в статті 92, за якою виключно закона-
ми України встановлюються система оподатку-
вання, податки і збори [4]. Завдяки цьому пар-
ламент держави посідає не лише провідне, а й 
фактично домінуюче місце в системі органів пу-
блічної влади з податковими повноваженнями.

На цьому важливому аспекті, що визначає 
роль вищого представницького органу у пра-
вовому регулюванні податкових відносин, 
більш детально зупиняється І.І. Кучеров. Зо-
крема, вчений указує, що як установлення, так 
і введення податку або збору відбувається на 
підставі одностороннього волевиявлення кон-
кретного публічного територіального утворен-
ня. При цьому, як правило, безпосередньо ці 
повноваження реалізуються відповідним пред-
ставницьким (законодавчим) органом влади. 
Установлення й уведення податку або збору 
відбувається представницьким органом влади, 
який приймає відповідний закон від імені всьо-
го народу, що дає змогу виключити необхідність 
його погодження з кожним окремим членом 
суспільства [6, c. 198]. Окресленими особли-
востями повноважень у сфері оподаткування 
парламент зобов’язаний своїй природі, адже 
за критерієм механізму утворення державного 
органу він належить саме до первинних органів, 
що створюються шляхом безпосереднього во-
левиявлення народу як першоджерела та носія 
державної влади.

Однак така близькість у своєму генезисі 
парламенту до народу має й зворотний аспект, 
адже зумовлює те, що громадяни, обравши сво-
їх представників і цим утворивши парламент 
із наділенням його ключовими повноваження-
ми щодо встановлення податків і зборів, дуже 
часто de jure самі вже не можуть вирішувати 
податкові питання в такій формі безпосеред-
нього народовладдя, яким є референдум. Як 
зазначає І.І. Кучеров, у низці країн передбаче-
ні правові заборони на вирішення питань щодо 
оподаткування шляхом проведення загального 
народного голосування. Зокрема, відповідно до 
статті 75 Конституції Італійської Республіки, 
референдум не допускається стосовно зако-
нів про податки і бюджет. Так само, згідно з 
частиною 3 статті 118 Конституції Португаль-
ської Республіки, питання й акти бюджетного, 
податкового та фінансового змісту виключа-
ються з кола питань, що можуть бути винесені 
на референдум [6, c. 198]. Не винятком у цьо-
му підході є й Україна: у статті 74 Конституції 
України визначено, що референдум не допуска-
ється щодо законопроектів із питань податків, 
бюджету та амністії [4]. Подібний стан речей 
призводить до певного відсторонення народу 
від вирішення податкових питань. 

Щоправда це не виключає в цих самих об-
ставинах законодавчої заборони вирішення 
податкових питань на референдумі можливість 
проведення дорадчих референдумів, питання 
яких своєю сутністю опосередковано стосують-
ся різних аспектів системи оподаткування. Та-
кий приклад можна було спостерігати в жовтні 
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2017 року, коли у двох регіонах Італійської Рес-
публіки – Ломбардії та Венето – відбувся дорад-
чий референдум щодо розширення автономії 
[7]. Мешканці цих адміністративно-територі-
альних одиниць підтримали подібне розширен-
ня, що має своїм наслідком уповноваження ор-
ганів місцевого самоврядування на ініціювання 
офіційного узгодження із центральною владою 
переліку питань, які будуть передані на місце-
вий рівень. Й одними із перших серед таких 
питань визначено коригування складу місцевої 
ланки податкової системи та передача цим ре-
гіонам додаткових повноважень щодо розпоря-
дження податковими коштами, акумульовани-
ми від справляння загальнодержавних податків 
і зборів на території відповідних адміністратив-
но-територіальних одиниць. 

Окреслений приклад щодо референдуму в 
регіонах Італійської Республіки є продовжен-
ням загальноєвропейської тенденції останніх 
років щодо децентралізації влади й управ-
ління, наслідком чого стає те, що громадяни 
стають більш наближеними до безпосеред-
нього вирішення питань публічного інтересу. 
У цьому контексті варто зазначити, що така 
тенденція поступово починає руйнувати тра-
диційне уявлення щодо податкового суверені-
тету держави. Наприклад, ще відносно нещо-
давно в історичному масштабі Р.Й. Халфіна 
вказувала, що справляння податків, так само 
як і їх установлення, розглядається як верхо-
венство держави стосовно влади, яка виникає 
в процесі життєдіяльності суспільства, тоб-
то місцевого самоврядування [8, с. 167]. Од-
нак, унаслідок того що громадяни все більше 
прагнуть впливати на управління публічними 
справами та бути залученими у вирішення пи-
тань загального значення, у тому числі й щодо 
системи оподаткування, у різних регіонах Єв-
ропи (як у всьому Європейському Союзі, так і 
в окремих європейських державах) спостеріга-
ється відтік податкових повноважень із рівня 
центральних органів влади на місцевий рівень, 
що є більш наближеним до окремих мешкан-
ців, а отже, й повніше здатний задовольнити 
їхні інтереси, знижуючи корупційні ризики й 
ту шкоду публічному інтересу, що його здат-
ний чинити так званий квазіпублічний інтерес 
окремих політичних груп і посадовців вищих 
органів державної влади. 

Разом із тим варто мати на увазі, що 
продовження цієї тенденції до децентралізації 
може створювати загрозу державному суве-
ренітету й загалом знижує роль держави як 
політико-територіальної організації суспіль-
ства, а цим і зменшує ступінь реалізації най-
важливіших державних функцій, у тому числі 
й таких важливих, як економічна, податкова, 
охоронна тощо. Тому потрібно дуже обережно 
підходити до питань децентралізації, що стосу-
ється й України, яка останні роки намагається 
здійснити децентралізацію з наданням більших 
повноважень місцевим органам. Рівною мірою 
це застереження є справедливим й у контексті 
податкової сфери, управління якою, тим більше 
в такій унітарній державі, як Україна, за будь-
яких обставин має залишатися прерогативою 

центральних органів влади, хоча й із можли-
вістю делегування певної частки повноважень 
місцевому самоврядуванню в обсязі, необхід-
ному для вирішення місцевих питань; невипад-
ково податки розглядаються як одна з основних 
ознак саме держави загалом і податковий суве-
ренітет є частиною загального державного суве-
ренітету. Тому серед системи органів публіч-
ної влади державним органам має надаватись  
переважна частка повноважень у сфері оподат-
кування, що відповідає природі та меті податку 
як складного економіко-правового явища, даю-
чи державі змогу повноцінно здійснювати свої 
функції. 

Водночас і сама держава посідає особливе 
місце як суб’єкт податкових відносин. М.П. Ку-
черявенко вказує, що держава визначає правові 
основи фінансового регулювання, ділячи його 
на окремі інституційні напрями (податкові, 
бюджетні, валютні тощо). Це є основою побу-
дови суб’єктів податкових правовідносин, спів-
відношення їх компетенції, що разом із цим не 
виключає й самостійної безпосередньої участі 
держави в податкових відносинах. Податко-
во-правовий статус держави характеризується 
наявністю єдиної податкової системи держа-
ви, наділенням держави специфічними рисами 
суверенітету у сфері оподаткування [5, c. 375]. 
Дійсно, виключність компетенції держави у 
правовому регулюванні податкових відносин 
стосується як виключно законодавчого вста-
новлення, зміни та скасування окремих елемен-
тів податкової системи, так і розглянутої вище 
заборони на проведення референдуму з по-
даткових питань. Як підкреслюють науковці, 
це «доволі логічно, особливо, якщо виходити 
з того, що податки є атрибутом держави, а не 
суспільства» [5, c. 375].

Тож не викликає сумнівів особливе ста-
новище держави в податковій сфері та щодо 
забезпечення організаційної побудови систе-
ми органів публічної влади, що є суб’єктами 
податкових повноважень. Своєрідний підсу-
мок щодо цього пропонує М.П. Кучерявенко, 
вказуючи, що, відповідно до свого провідного 
місця в системі суб’єктів податкових право-
відносин, держава володіє абсолютною подат-
ковою правосуб’єктністю: встановлює систе-
му оподаткування, права й обов’язки інших 
суб’єктів податкових правовідносин, регулює 
функціонування податкових систем, укладає 
міжнародні договори у сфері оподаткуван-
ня. Будучи носієм суверенітету, держава сама 
визначає коло відносин, безпосереднім учасни-
ком яких вона є, і роль, яку вона в них відіграє, 
як загальний і єдиний власник акумульованих 
за допомогою податків і зборів централізованих 
фондів [5, c. 376]. 

Отже, саме держава, згідно зі своїм подат-
ковим суверенітетом, визначає коло органів 
публічної влади, що стають суб’єктами подат-
кових відносин, розподіляючи серед них різні 
аспекти податкової компетенції відповідно 
до предмета відання цих органів. Цим дер-
жава фактично формує саму основу системи 
органів державної влади й місцевого само-
врядування, що згодом стають суб’єктами 
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податкових відносин – носіями податкових 
повноважень.

Ключову роль у створеній державою систе-
мі органів публічних органів влади – суб’єктів 
податкових правовідносин, що мають повнова-
ження у сфері оподаткування, відіграє ви-
щий представницький орган держави, яким 
у нашій державі є Верховна Рада України.  
Її керівне регулятивне становище в податковій 
сфері забезпечується наявністю конституцій-
но визначеної монополії парламенту на визна-
чення податкової системи та встановлення 
податків і зборів, як загальнодержавних, так і 
місцевих. Зумовлюється така виключна ком-
петенція парламенту в податковій сфері його 
природою як первинного органу, що утворю-
ється шляхом безпосереднього волевиявлення 
народу всієї країни. Сам же народ при цьому 
відстороняється від безпосередньої можливос-
ті встановлення, зміни та скасування податків, 
що з правового боку визначається конституцій-
ною забороною на проведення референдумів із 
податкових питань.

Будь-які інші вітчизняні органи державної 
влади, що отримують повноваження у сфері 
податкових правовідносин, відповідно до кри-
терію механізму власного утворення, належать 
до вторинних органів, тобто є такими, які утво-
рюються первинними органами, є похідними 
від них і їм підзвітні. Найбільш значимими з 
таких вторинних органів є контролюючі орга-
ни, що нині представлені Державною фіскаль-
ною службою України як центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спрямову-
ється й координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра фінансів і який реалізує 
державну податкову політику та державну полі-
тику у сфері боротьби з правопорушеннями під 
час застосування податкового законодавства. 

На відміну від Верховної Ради України, 
що є органом загальної компетенції, Державна 
фіскальна служба України та її підрозділи є ор-
ганом спеціальної компетенції у сфері оподат-
кування, що, однак, не виключає можливості 
делегування їй і низки інших, неподаткових, 
повноважень, зокрема щодо адміністрування 
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування. При цьому 
однією з особливостей сплати такого єдиного 
внеску для зобов’язаних суб’єктів податкових 
правовідносин є те, що, не будучи за своєю при-
родою податком, такий єдиний внесок чинить 
вплив на господарську діяльність платника 
податку рівнозначно до податку, посилюючи 
фінансовий та адміністративний тиск на плат-
ника і збільшуючи його витрати. Ця обставина 
має враховуватись під час планування подат-
кової політики держави й визначення рівня 
податкового тиску.

У системі органів публічної влади як 
суб’єктів податкових правовідносин і носіїв 
податкових повноважень сукупність держав-
них органів доповнюється органами місцевого 
самоврядування – місцевими радами. Останні 
складаються із сукупності сільських, селищних, 
міських рад і рад об’єднаних територіальних 
громад, що створені згідно із законом і перспек-

тивним планом формування територій громад, 
які в межах своїх повноважень приймають рі-
шення про встановлення місцевих податків і 
зборів на території їх юрисдикції. 

Природа податкових повноважень місце-
вих представницьких органів є похідною від 
податкових повноважень центральних орга-
нів влади, які в частині, необхідній для забез-
печення фінансової основи місцевого само-
врядування та реалізації державою взятих 
на себе зобов’язань щодо його гарантування, 
делегуються на місцевий рівень. При цьому 
характерною тенденцією останніх років у за-
гальноєвропейському масштабі є перетік усе 
більшого кола податкових повноважень до міс-
цевих органів шляхом розширення автономії 
регіонів або проведення децентралізації. Це 
має свої як позитивні, так і негативні наслід-
ки: з одного боку, наближує населення тери-
торіальних громад до вирішення актуальних 
питань місцевого значення, залишаючи подат-
кові кошти в межах відповідних адміністратив-
но-територіальних одиниць, однак, з іншого 
боку, обмежує можливість центральних органів 
у реалізації державних функцій, що відбува-
ється пропорційно до зменшення податкових 
надходжень до загальнодержавного бюджету.

Висновки

Отже, у контексті реалізації податкової 
функції публічного територіального утворен-
ня ми визначили співвідношення таких по-
нять, як «механізм держави» та «державний 
апарат». Послідовно переходячи від загально-
го до окремого, розкрили внутрішню органі-
заційну структуру системи органів публічної 
влади, що є носіями податкових повноважень. 
Це дало змогу виокремити в цій системі групу 
державних органів і групу органів місцевого 
самоврядування, що є суб’єктами податкових 
правовідносин. Підкреслено особливе стано-
вище Верховної Ради України в податковій  
сфері та виявлено загальну тенденцію до посту-
пового зростання обсягу податкових повнова-
жень представницьких органів місцевого само-
врядування.
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Статья посвящена проведению научного анализа внутренней организационной структуры системы 
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дарственных органов и органов местного самоуправления, являющихся субъектами налоговых правоот-
ношений. Подчеркнуто особое положение Верховной Рады Украины в налоговой сфере и выявлена общая 
тенденция к постепенному росту объема налоговых полномочий представительных органов местного са-
моуправления.
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thorities, acting as the tax powers’ holders. The groups of the state bodies and the bodies of local self-government, 
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У СФЕРІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ:  
ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Стаття присвячена питанням термінологічного забезпечення функціонування цифрової економіки. 
Аналізуються акти законодавства, що регулюють відносини у цій сфері, і виявляються проблеми правового 
регулювання: численність актів законодавства різної юридичної сили, наявність колізій, прогалин, відсут-
ність кодифікованого акта про цифрову економіку. Прийняття такого акта дозволить усунути більшість 
виявлених недоліків, у т. ч. закріпити в ньому визначення основних понять, що є специфічними для цієї сфери. 

Ключові слова: цифрова економіка; законодавство про цифрову економіку; визначення понять цифрової 
економіки; закон про цифрову економіку.  

Стрімкий розвиток відносин у сфері циф-
рової/електронної економіки потребує адекват-
ного регулювання. Разом із тим акцент здебіль-
шого робиться на електронній торгівлі, як у ЄС  
[1; 2], так і в більшості країн, включно з Укра-
їною [3].  Хоча деякі держави прийняли спеці-
альний закон про цифрову економіку [4; 5.]

Цифрова економіка – складне явище. У ній 
беруть участь не лише представники бізнесу та 
споживачі, а й регулятори різних рівнів – від 
державних до саморегулівних, а також викорис-
товуються різні форми зв’язків – від договірних 
до корпоративних (шляхом участі в капіталі 
бізнес-партнера). 

Європейська комісія запропонувала полі-
тичні та юридичні рішення щодо розв'язання 
проблем сучасної економіки ЄС у рамках своєї 
стратегії цифрового єдиного ринку, представле-
ного в травні 2015 року [6], проте без прийнят-
тя відповідного акта (директиви чи регламен-
ту) щодо комплексного регулювання ключових 
відносин у цій сфері. Слід, однак, згадати про 
проект директиви щодо Європейського кодексу 
електронних  комунікацій (European Electronic 
Communications Code), який має регулювати 
відносини щодо комунікацій як визначального 
складника цифрової економіки, шо забезпечує 
її функціонування [7].

Окремими проблемами цифрової економі-
ки (як правило, з точки зору електронної ко-
мерції, захисту прав споживачів та прав інте-
лектуальної власності) опікуються дослідники 
різних  галузей науки – здебільшого економіки, 
менеджменту  та права  [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14], 
проте питання термінологічного забезпечення 
цієї сфери займають незначне місце в їхніх по-
шуках  [12, с. 52; 13; 14]. Разом із тим це питан-
ня є одним із ключових у процесі регулювання 
будь-яких відносин, а тим паче такої складної  
і нової сфери, як цифрова економіка. 

Отже, метою цієї статті є заповнення зазна-
ченої прогалини і, відповідно, визначення 
проблем термінологічного забезпечення пра-
вового регулювання відносин цифрової еко-
номіки.

Відсутність в Україні кодифікаційного акта 
в цій сфері частково компенсується численними 
актами законодавства, деякі з яких спеціально 
присвячені окремим аспектам відносин сфери 
цифрової економіки  (закони «Про електронну 
комерцію» [3], «Про електронні документи та 
електронний документообіг» [15], «Про елек-
тронний цифровий підпис» [16], нещодавно 
(05.10.2017 р.) прийнятий «Про електронні 
довірчі послуги» [17]) і містять визначення 
понять, що стосуються відповідних відносин. 
Разом із тим деякі відносини щодо викорис-
тання інформаційно-комунікаційних техноло-
гій регулюються також актами законодавства, 
основним предметом регулювання яких є інші 
(безпосередньо не пов’язані з електронними 
ресурсами) відносини, зокрема: Господарський 
кодекс України [18] (закріплює положення 
про обов’язкове оприлюднення державними, 
казенними  та  комунальними підприємствами, 
господарськими товариствами, що контролю-
ються державою або органом місцевого само-
врядування,  інформації про свою діяльність 
шляхом розміщення її на власній веб-сторінці/
веб-сайті або на офіційному веб-сайті суб’єкта 
управління об’єктами державної/комуналь-
ної  власності, що здійснює функції з управ-
ління підприємством, – статті 73, 75, 77, 78, 
79, 90 ГК); Цивільний кодекс України [19] 
(містить положення щодо можливості: відо-
браження інформації в електронному вигля-
ді – ст. 200; вчинення правочину в електронній 
формі (ст. 205), яка є однією з модифікацій 
письмової форми – ст. 207; відображення тво-
ру у загальнодоступних електронних системах 
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інформації – ст. 442; електронної форми роз-
рахунків – за допомогою розрахункових доку-
ментів у електронному вигляді – ст. 1087); 
Податковий кодекс [20], який (серед іншого) 
передбачає: використання електронних ресур-
сів у сфері оподаткування (Єдиного реєстру 
податкових накладних та Єдиного реєстру ак-
цизних накладних, які ведуться в електронно-
му вигляді центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну податкову і митну політику; надання 
послуг електронного цифрового підпису – ст. 14; 
організацію впровадження електронних сервісів 
для суб’єктів господарювання як одну з функ-
цій контролюючих органів (ст. 19-1);  контроль 
за дотриманням суб’єктами  господарювання 
установлених законодавством обов’язкових ви-
мог  щодо забезпечення можливості розрахун-
ків за товари (послуги) з використанням елек-
тронних платіжних засобів – ст. 20 та ін.); Закон 
«Про Кабінет Міністрів» [21] передбачає опри-
люднення на офіційному веб-сайті Кабінету 
Міністрів України (КМУ) проектів актів Уряду 
та прийнятих в установленому порядку поста-
нов КМУ (статті 50; 52); Закон «Про дозвіль-
ну систему у сфері господарської діяльності» 
[22]  закріплює: обов’язок органів виконавчої 
влади щодо  створення та забезпечення функці-
онування в  мережі  Інтернет веб-сторінок,  які 
містять інформацію, необхідну суб'єктам гос-
подарювання для провадження ними госпо-
дарської діяльності (ст. 8); можливість подан-
ня в електронній формі за допомогою засобів 
телекомунікацій заяви про одержання (пере-
оформлення, одержання дубліката, анулюван-
ня) документа дозвільного  характеру, а також 
повідомлення дозвільного органу про відмову 
у видачі такого документа (ст. 4-1); Закон «Про 
доступ до публічної інформації» [23], який: се-
ред джерел  доступної інформації виділяє офі-
ційні веб-сайти в мережі Інтернет,  єдиний 
державний веб-портал відкритих даних (ст. 5); 
закріплює поняття публічної інформації у 
формі відкритих даних, порядок її надання 
розпорядником на єдиному державному веб-
порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах, 
своєчасне оновлення такої інформації; покла-
дає обов’язок щодо створення та забезпечен-
ня функціонування єдиного державного веб-
порталу відкритих даних на центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері електронного урядування (ст. 10-1);  
Закон «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань», що містить  визначення низки 
понять (персонального кабінету підприємця, 
порталу електронних сервісів, коду доступу до 
результатів надання адміністративних послуг 
у сфері державної реєстрації) [24, ст. 1];  під-
законні акти, в т. ч. про електронні гроші [25], 
електронне урядування. Головним складником 
останнього є електронний уряд – єдина інфра-
структура міжвідомчої автоматизованої інфор-
маційної взаємодії органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування між собою, з 
громадянами і суб'єктами господарювання [26] 
та уповноважений з цих питань орган – Держав-

не агентство з питань електронного урядування 
України, одним з основних завдань якого є реа-
лізація державної політики у сфері інформати-
зації, електронного урядування, формування і 
використання національних електронних інфор-
маційних ресурсів, розвитку інформаційного 
суспільства [27, п. 3], в т. ч. узагальнення прак-
тики застосування законодавства з питань, що 
належать до його компетенції, розробка пропо-
зицій щодо його (законодавства) вдосконален-
ня; здійснення державної реєстрації електро-
нних інформаційних ресурсів державних органів, 
органів місцевого самоврядування та інших 
юридичних осіб публічного права, доступ до 
яких здійснюється через телекомунікаційні 
мережі загального користування, та видає від-
повідні свідоцтва; забезпечення (в межах своїх 
повноважень) належного функціонування Єди-
ного веб-порталу Кабінету Міністрів України 
з можливістю інтеграції інформаційних ресур-
сів центральних та місцевих органів виконав-
чої влади, що розміщені в Інтернеті;  коор-
динування  діяльності  органів виконавчої 
влади, пов’язаної зі створенням та інтеграцією 
електронних інформаційних систем і ресурсів 
в Єдиний веб-портал органів виконавчої влади та 
наданням інформаційних та інших послуг через 
електронну інформаційну систему «Електрон- 
ний Уряд, та ін. У Верховній Раді доопрацьо-
вуються й проекти інших законів, пов’язаних 
із використанням електронних ресурсів, у т. ч. 
«Про електронні комунікації» [28]. Отже, ма-
сив актів законодавства, що регулюють від-
носини у сфері цифрової економіки, стрімко 
збільшується, а отже, орієнтуватися в ньому 
стає доволі проблематично. Крім того, зміст 
частини  термінів щодо складників такої еко-
номіки не визначений на законодавчому рівні, 
а на доктринальному – існують розбіжності 
щодо їх змісту (зокрема,  E-Business) у різних 
дослідників, зокрема зарубіжних  [29; 30; 31], 
згадка про яких зумовлена іноземним похо-
дженням цього терміна, що почав використо-
вуватися і вітчизняним законодавцем [32; 33]). 
Також не уніфіковані окремі поняття, зокрема 
подібні за змістом електронний кабінет  [34] 
та персональний кабінет  [24, ст. 1], а визна-
чення пов’язаних із цифровою економікою 
понять закріплено в значній кількості актів 
законодавства різної юридичної сили, в т. ч. під-
законних [34; 35 та ін. ]. 

Цифрова економіка як складова частина 
інформаційного суспільства потребує відповід-
ного правового регулювання, що має насам-
перед забезпечуватися актом малої кодифі-
кації – Законом «Про цифрову економіку», 
в якому доцільно закріпити: (а) визначення 
понять (цифрова/електронна економіка, елек-
тронний бізнес, електронна комерція, електро-
нний договір, електронні послуги, електронний 
Уряд, електронні уповноважені органи, елек-
тронний обмін інформацією, Інтернет-магазин, 
споживачі електронних послуг, електронні ко-
мунікації тощо), (б) основні засади викорис-
тання електронних ресурсів у сфері цифрової 
економіки; (в) суб’єктний склад відносин цієї 
сфери  (представники е-бізнесу та їх саморегу-
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лівні організації, споживачі, уповноважені орга-
ни), (г) їхні права та обов’язки у сфері цифрової 
економіки, механізми захисту  прав та законних 
інтересів, відповідальність за порушення в цій 
сфері та наслідки зловживання правами, осо-
бливості розгляду конфліктів/спорів. Це не 
лише відповідало б Основним засадам розвитку 
інформаційного суспільства в Україні (щодо 
вдосконалення інформаційного законодавства 
з точки зору його кодифікації) [32, п. 2 розді-
лу ІІІ], а й надало б учасникам відносин у сфері 
цифрової економіки, що стрімко розвивається 
і витісняє традиційні форми ведення бізнесу, 
більше можливостей реалізації своїх прав та ін-
тересів і водночас – їх захисту у разі порушен-
ня. Світовий досвід (інших країн, ЄС, матеріа-
ли всесвітніх самітів з питань інформаційного 
суспільства тощо) не лише стане у пригоді, 
але й має бути врахований з огляду на транс-
національний характер бізнесу, глобалізаційні 
процеси у сфері економіки та специфіку циф-
рових технологій, для яких державні кордони – 
не завада. Важливими у справі вдосконалення 
правового регулювання зазначених відносин 
є також напрацювання на доктринальному та 
фаховому (спеціалістами у галузі цифрових 
технологій) рівнях, зокрема, щодо термінології,  
в т. ч.  появи та поширення поняття «електрон- 
ний бізнес» [29; 30; 31].

Природно, що в такому акті навряд чи 
можна закріпити визначення всіх понять, що 
стосуються цифрової економіки, проте він 
має містити положення щодо основних актів 
законодавства, які регулюють певний вид від-
носин та визначають  зміст відповідних понять 
(Податковий кодекс [20] – у сфері оподатку-
вання;  Закон «Про платіжні системи та пере-
каз коштів в Україні» [36] – щодо електронних 
грошей та електронних платежів та ін.). 

Висновки

Отже, формування цифрової економіки та 
її соціальне спрямування вимагає адекватного 
правового регулювання, важливою частиною 
якого є визначення понять, що її характеризу-
ють (суб’єкти, об’єкти, засоби, зв’язки тощо). 
І хоча в Україні прийнята значна кількість актів 
законодавства, які регулюють відносини в цій 
сфері та закріплюють відповідні поняття, проте 
потребує вирішення проблема уніфікації термі-
нів, притаманних цифровій економіці, їх закрі-
плення в кодифікованому акті, яким може бути 
Закон «Про цифрову економіку». Це дозволить 
удосконалити законодавство в цій сфері з точки 
зору змісту, форми, системи  та адаптації до кра-
щих світових стандартів з урахуванням власних 
надбань, а можливо,  й створити більш доскона-
ле правове регулювання відносин електронної 
економіки, ніж те, що вже існує за кордоном. 
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Статья посвящена вопросам терминологического обеспечения функционирования цифровой экономи-
ки. Анализируются акты законодательства, регулирующие отношения в этой сфере, и выявляются про-
блемы правового регулирования: многочисленность актов законодательства различной юридической силы, 
наличие коллизий, пробелов, отсутствие кодификационного акта о цифровой экономике. Принятие такого 
акта позволит ликвидировать большинство выявленных недостатков, в т. ч. закрепить в нем определение 
основных понятий, специфических для этой сферы. 

Ключевые слова: цифровая экономика; правовое регулирование цифровой экономики; определение поня-
тий цифровой экономики; закон о цифровой экономике.

The article is devoted to issues of terminological support for the functioning of the digital economy. It analyzes 
the acts of legislation regulating relations in this sphere and identifies problems of legal regulation: the number  
of acts of legislation of different legal force, the presence of collisions and gaps, the absence of a codified act on 
the digital economy. Adoption of such an act will eliminate most of the identified shortcomings, will consolidate in it 
basic definitions which are specific for this sphere. 

Key words: digital economy; legislation on digital economy; definitions of the concepts of the digital economy; 
Digital Economy Act.
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У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТА БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

У статті проаналізовано повноваження, виключно на базі нормативно-правових актів, державних  
органів загальної компетенції, в яких функція подолання корупції не є основною, та обґрунтовано, чому 
саме такі державні органи мають статус лише загальної компетенції у даній сфері.
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Постановка проблеми. Система, функції та 
цілі органів державної влади України, як і ін-
ших держав, повинні бути чітко сформульовані 
для суспільства задля однозначного розуміння 
мети та повноважень таких органів. Після бурх-
ливих для України подій 2013 року постало 
чітке питання про те, що корупція тільки наби-
рає обертів та, власне, завжди була як у держав-
них органах, так і в приватному секторі. Нині 
запровадженню нових механізмів та створен-
ню нових інституцій зі спеціальним статусом 
«антикорупція» приділено багато уваги. Такі 
органи стали майже автономними стосовно 
державних органів загальної компетенції, але, 
безперечно, є чи підзвітними, чи підконтроль-
ними вищезазначеним, а отже і мають вагоме 
значення для початку нової сторінки для Укра-
їни – очищення її від корупції.

Актуальність теми полягає у структурова-
ному поділі функцій органів державної влади 
загальної компетенції, що є передумовою функ-
цій державних органів спеціальної компетенції 
з протидії і запобігання корупції. 

Метою статті є спроба довести безперечну 
роль державних органів загальної компетен-
ції, а саме Кабінету Міністрів України, Пре-
зидента України та Верховної Ради України 
у формуванні державних органів зі спеціаль-
ним статусом проти корупції в Україні.

Виклад основного матеріалу. Система ор-
ганів державної влади, що уповноважені мати 
спеціальний або загальний статус, мають не 
завжди чітку класифікацію. Деякі науковці 
здійснюють поділ державних органів на такі 
групи, як державні органи загальної та спеці-
альної компетенції. Під час збирання матеріа-
лів для публікації було зроблено аналіз таких 
структур, як Кабінет Міністрів України, Пре-
зидент України та його апарат, Верховна Рада 
України, щодо запровадження спеціальних ан-
тикорупційних інституцій та фактичного впли-
ву на їхню діяльність. 

За основу було взято три новостворені 
державні органи, такі як Національне агент-
ство України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від коруп-
ційних та інших злочинів, Національне антико-

рупційне бюро України та Національне агент-
ство з питань запобігання корупції, що були 
передумовою та одними з ключових показників 
виконання другої фази Плану дій щодо лібера-
лізації ЄС візового режиму для України, комп-
лексного реформування системи запобігання 
корупції відповідно до міжнародних стандартів 
та успішних практик іноземних держав, якими 
передбачено створення незалежних превентив-
них органів та спеціалізованого правоохорон-
ного органу з подолання корупції в Україні. 

Для розуміння того, які саме повноважен-
ня мають Кабінет Міністрів України, Верховна 
Рада України та Президент України, слід зроби-
ти окремий аналіз на прикладах законодавства, 
що відображають діяльність вищезазначених 
органів. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про 
Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів 
України – це вищий орган у системі органів 
виконавчої влади [1]. Цим же актом визначено, 
що Кабінет Міністрів України відповідно до 
своїх повноважень у сферах правової політики, 
законності, забезпечення прав і свобод людини 
та громадянина вживає заходів щодо захисту 
прав і свобод, гідності, життя і здоров’я люди-
ни та громадянина від протиправних посягань, 
охорони власності та громадського порядку, 
забезпечення пожежної безпеки, боротьби із 
злочинністю, запобігання і протидії корупції та 
забезпечує координацію і контроль за діяльніс-
тю органів виконавчої влади щодо запобігання і 
протидії корупції. 

Виходячи з наведеного вище слід розумі-
ти, що питання забезпечення координації та 
контролю за діяльністю органів виконавчої 
влади щодо запобігання та протидії корупції 
розуміється як координація та контроль за ді-
яльністю Національного агентства з питань 
запобігання корупції та Національного агент-
ства України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від коруп-
ційних та інших злочинів як таких, що мають 
свій законний спеціальний статус. Який вплив 
має Кабінет Міністрів України на формування 
вищезазначених органів? Продемонструємо на 
прикладах. Стосовно Національного агентства 
України з питань виявлення, розшуку та управ-
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ління активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів, то саме Кабінет Міністрів 
України в особі члена Уряду – Міністра юсти-
ції України – був суб’єктом законодавчої ініціа-
тиви щодо подання до Верховної Ради України 
проекту Закону України від 04.09.2015 № 3040 
«Про Національне агентство України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших зло-
чинів». Президент України підписав вказаний 
проект Закону, що був підготовлений до друго-
го читання, та, відповідно, проект вже отримав 
офіційний статус Закону. 

Вже чинними положеннями Закону чітко 
регламентовано, що саме Національне агент-
ство України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від коруп-
ційних та інших злочинів, у межах, визначених 
цим та іншими законами, є підзвітним Верхо-
вній Раді України, підконтрольним та відпо-
відальним перед Кабінетом Міністрів України 
[2]. Також визначено, що таке агентство утво-
рюється Кабінетом Міністрів України, про 
що свідчить і Постанова Кабінету Міністрів 
України від 24 лютого 2016 року № 105, а Го-
лова Національного агентства представляє своє 
відомство на засіданнях Уряду. Прикладом від-
повідальності Національного агентства перед 
Кабінетом Міністрів України може слугувати 
норма Закону про те, що міжнародна або на-
ціональна аудиторська компанія зобов’язана 
надіслати звіт про зовнішній аудит діяльності 
Національного агентства до Кабінету Міні-
стрів України та Національного агентства, який 
додається до висновку незалежної зовнішньої 
оцінки діяльності Національного агентства. 
Форма та зміст звіту про зовнішній аудит діяль-
ності Національного агентства затверджуються 
Кабінетом Міністрів України з урахуванням 
вимог цього Закону. 

Якщо про вжиття відповідних заходів Ка-
бінетом Міністрів України щодо утворення 
Національного агентства України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочи-
нів, уявлення вже є, то далі слід зазначити та-
кож важливу роль Верховної Ради України як 
єдиного законотворчого органу України. 

Статтею 93 Закону України «Про Регла-
мент Верховної Ради України» встановлено, 
що кожен проект Закону України чи вже За-
кон направляється до відповідного Комітету 
Верховної Ради України, до предмета відання 
якого належить питання боротьби з корупці-
єю, для підготовки експертного висновку щодо 
його відповідності вимогам антикорупційно-
го законодавства. Такий Комітет не лише дає 
висновок, а і подає проект до прийняття Верхо-
вною Радою України, враховуючи всі зауважен-
ня, що належним чином виправлені. Так сталося 
ще з проектом Закону України «Про Націо-
нальне агентство України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів» (реєстр. 
№ 3040) [3]. У висновку профільного Комітету, 
а саме Комітету з питань запобігання і проти-
дії корупції, від 05 листопада 2015 року Комітет 

наголосив, що у процесі роботи над законопро-
ектом до Комітету від суб’єктів законодавчої 
ініціативи – народних депутатів України –  
надійшло майже триста пропозицій поправок, 
більшість яких враховано, та Комітет рекомен-
дує Верховній Раді України прийняти в друго-
му читанні та в цілому проект Закону, що було 
засвідчено протоколом засідання від 04 листо-
пада 2015 року № 43. Більш того, наголошува-
лося, що доповідачем на засіданні Верховної 
Ради України буде саме Голова Комітету. 

Аналіз історії створення Національного 
агентства з питань запобігання корупції свід-
чить так само і про те, що величезний вплив 
на запуск роботи такого відомства мав Кабінет 
Міністрів України. Так само, як і з Національ-
ним агентством України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, при поданні 
проекту Закону, що мав на меті створення На-
ціонального агентства з питань запобігання 
корупції, суб’єктом законодавчої ініціативи 
виступав Кабінет Міністрів України в особі Мі-
ністра юстиції України. 

Проектом Закону України «Про запобіган-
ня корупції» від 13.10.2014     № 5113 передба-
чалося створення Національної комісії з питань 
запобігання корупції [4]. Згодом, коли про-
ект готувався до другого читання, така комісія 
змінила статус та було утворено Національне 
агентство з питань запобігання корупції. Вре-
шті, Закон був підписаний Президентом Украї-
ни за реєстраційним № 1700-VII від 24.10.2014. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
18.03.2015 № 118 було утворено таке агентство. 

Відповідно до положень цього Закону, Наці-
ональне агентство з питань запобігання корупції 
у межах, визначених цим та іншими законами, є 
відповідальним та підконтрольним перед Вер-
ховною Радою України, а підзвітним Кабінету 
Міністрів України [6]. Також слід зазначити, що 
саме Кабінет Міністрів України приймає рішен-
ня про проведення конкурсу на посаду членів 
Національного агентства з питань запобігання 
корупції, а також своїм актом призначає членів 
відомства на посаду. (Примітка: Голову Націо-
нального агентства з питань запобігання коруп-
ції обирають члени Агентства на своєму засіданні 
шляхом голосування). Взаємозв’язок повнова-
жень Кабінету Міністрів України та Національ-
ного агентства з питань запобігання корупції 
не обмежується лише перевіркою декларацій 
членів Уряду вищезазначеним Національним 
агентством (відповідно до Закону України «Про 
Кабінет Міністрів України» на членів Уряду 
поширюється Закон України «Про запобігання 
корупції» [7]). Одним із основних завдань цен-
тральних органів виконавчої влади є обов’язок 
надання Національному агентству з питань 
запобігання корупції затвердженої Антикоруп-
ційної програми відомства. Передумовою такого 
рішення був проект Закону України «Про засади 
державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», 
ініціатором якого був Прем’єр-міністр Украї-
ни. Законом було доручено Кабінету Міністрів 
України розробити механізм виконання завдань 
(програму) щодо реалізації засад державної ан-
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тикорупційної політики в Україні (Антикоруп-
ційної стратегії) на 2014-2017 роки [8]. Уряд 
України виконав завдання, що було покладено 
Законом, та видав розпорядження від 5 жовтня 
2016 року № 803-р «Деякі питання запобігання 
корупції в міністерствах, інших центральних 
органах виконавчої влади», яким затвердив  
Заходи щодо запобігання корупції в міністер-
ствах, інших центральних органах виконавчої 
влади та План виконання таких Заходів [9].

Такими заходами Кабінетом Міністрів 
України було доручено, зокрема, Національ-
ному агентству з питань запобігання корупції 
розробити Типову Антикорупційну програму 
юридичної особи, що найшло своє відображен-
ня у Рішенні Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 02 березня 2017 року 
№ 75, де таку було затверджено [10]. 

Не можна оминути роль Президента Украї-
ни, як гаранта держави, так і гаранта цілої сис-
теми подолання корупції в Україні. Це є тільки 
два приклади роботи Президента України та 
його апарату у механізмі підписання Законів 
України про діяльність таких органів державної 
влади зі спеціальним статусом, як Національне 
агентство України з питань виявлення, роз-
шуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів, та Національне 
агентство з питань запобігання корупції. 

Наступним прикладом можна вважати  
Закон України «Про Національне антикоруп-
ційне бюро України», який набрав чинності 
25 січня 2015 року і визначив правові засади ор-
ганізації та діяльності спеціалізованого право-
охоронного антикорупційного органу. Проект 
Закону був внесений до Верховної Ради Укра-
їни 16 вересня 2014 року за реєстр. № 5085, але 
тоді такий проект мав зовсім іншу назву, а саме 
проект Закону України «Про систему спеці-
ально уповноважених суб’єктів у сфері проти-
дії корупції», ініціатором якого став Президент 
України. (До речі, станом на серпень 2017 року 
Президентом України під час сесій VII та 
VIII скликання було ініційовано 157 законопро-
ектів). Президент України, відповідно до цього 
Закону, утворює Національне антикорупційне 
бюро України, призначає та звільняє Директо-
ра цього Бюро та затверджує положення про 
Раду Громадського контролю при Національ-
ному антикорупційному бюро України та поря-
док її формування. Тобто, якщо Законом Укра-
їни «Про Національне антикорупційне бюро 
України» [11] чітко не регламентовано, що воно 
є підзвітне та відповідальне перед Президентом 
України, то встановлено тільки те, що контроль 
за діяльністю Національного антикорупційного 
бюро України здійснюється комітетом Верхо-
вної Ради України, до предмету відання якого 
належить боротьба з корупцією і організованою 
злочинністю. 

Слід також зазначити недосконалість такої 
норми, оскільки якщо Національне антикоруп-
ційне бюро України є правоохоронним орга-
ном, то і контроль за його діяльністю повинен 
вести Комітет Верховної Ради України з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності, як профільний Комітет із боротьби 

з організованою злочинністю, а якщо дивитися 
на Національне антикорупційне бюро України 
як орган, що має на меті попередження, вияв-
лення та розслідування корупційних право-
порушень, то такий контроль повинен вести 
Комітет Верховної Ради України з питань 
запобігання і протидії корупції. Водночас про-
фільний Закон про діяльність такого правоохо-
ронного антикорупційного органу не встановив 
чіткої підконтрольності відповідного Комітету 
Верховної Ради України. Повноваження щодо 
звітування та інформування Президента Укра-
їни, Кабінету Міністрів України та Верховної 
Ради України визначені повноваженнями Ди-
ректора Національного антикорупційного бюро 
України.

Висновки

Ілюстрація повноважень Кабінету Міні-
стрів України, Президента України та Верхо-
вної Ради України щодо процесу створення 
антикорупційних органів свідчить про немож-
ливість створення таких без залучення сторон-
ньої допомоги для запуску роботи. 

Суб’єктом права законодавчої ініціативи 
при поданні проекту Закону України до Вер-
ховної Ради України можуть буть як народні 
депутати, Президент України, так і Кабінет 
Міністрів, що свідчить про узагальненість 
повноважень щодо ініціативності та прийняття 
актів. У таких випадках Президент України та 
Верховна Рада України виступають посередни-
ками, в першому випадку – під час прийняття 
проекту, в другому – для підписання Закону, 
що може свідчити про загальність компетенції 
у сфері протидії корупції.

Натомість віднесення Кабінету Міністрів 
України до такої категорії, як державні органи 
загальної компетенції у сфері боротьби з ко-
рупцією, на наш погляд, є не зовсім доречним. 
Як  вже згадувалось, Кабінет Міністрів України 
є вищим органом у системі органів виконавчої 
влади. Із самого визначення зрозуміло, що та-
кий орган є вищим, а отже має і певні переваги 
над іншими органами виконавчої влади, неза-
лежно від того, чи мають вони відмітку спеці-
ального статусу чи ні. У кожному відомстві, 
очільник якого є членом Уряду, є відповідний 
структурний підрозділ у структурі, до предме-
ту відання якого належить питання протидії 
корупції. На додаток утворення Національного 
агентства України з питань виявлення, розшу-
ку та управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів, та Національного 
агентства з питань запобігання корупції не від-
чужує у Кабінету Міністрів України повнова-
жень контролю чи звіту спеціальних державних 
органів. Кабінет Міністрів України ще і контр-
олює роботу таких органів під час видання від-
повідних актів, що надсилаються до Уряду на 
погодження та оприлюднення. Отже і статус 
загальності вищого органу в системі органів 
виконавчої влади, з одного боку, є нікчемним, а 
із іншого – неможливим, оскільки в основному 
акті Кабінету Міністрів України відсутня по-
значка спеціальності. 
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В статье проанализированы полномочия, исключительно на базе нормативно-правовых актов, госу-
дарственных органов общей компетенции, у которых функция предотвращения коррупции не приоритет-
на. Также обосновано, почему именно такие органы имеют статус лишь органов общей компетенции. 
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This article is dedicated to demonstrate functions of government bodies that called general competition bodies 
only on legal background. Also it is substantiating such bodies to have this status. 
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ських інституцій та їх вплив на формування державної політики України. Розглядається процес втілення 
у життя невід’ємного права людини на свободу об’єднання громадян, що передбачено Конституцією Укра-
їни. Широко розкривається аспект добровільності громадян до вступу у такі об’єднання на основі єдності 
інтересів та мотивів. Наводяться приклади співпраці громадських інституцій у сфері антикорупційної ді-
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Закон України «Про об’єднання громадян» 
від 16 червня 1992 року був першим актом неза-
лежної України, де теоретично було врегульо-
вано питання щодо права громадян на свободу 
об’єднань. 

Положеннями цього Закону було встанов-
лено, що об’єднання громадян незалежно від 
назви визначається або політичною партією, 
або громадською організацією. Якщо політич-
на партія – це об’єднання громадян, прихиль-
ників певної загальнонаціональної програми 
суспільного розвитку, які мають головною ме-
тою участь у виробленні державної політики, 
формуванні органів влади, місцевого та регіо-
нального самоврядування і представництво в 
їх складі, то громадською організацією визнава-
лось об’єднання громадян для задоволення та 
захисту своїх законних соціальних, економіч-
них, творчих, вікових, національно-культурних, 
спортивних та інших спільних інтересів [1]. 

На наш погляд, в умовах сучасних реалій 
життя України, як держави, так і українського 
суспільства в цілому, визначення громадської 
організації суто як представництво та захист 
своїх інтересів є не зовсім коректним. Ця стаття 
має на меті розкриття формування саме таких 
громадських організацій, що діють у сфері ан-
тикорупційної діяльності, що свідчить про їхню 
важливу роль у виробленні державної політики 
у цій сфері з одночасним захистом своїх прав на 
прозорість законодавства. 

Дослідженням щодо формування громад-
ських інституцій як основи впровадження 
громадянського впливу у процесі розвитку 
суспільно-політичних відносин у сучасних 
умовах приділено багато уваги. Серед дослід-
ників можна виділити таких, як: Г. Дмитренко, 
А. Кудряченко, В. Бебик, В. Горбатенко, М. Ми-
хальченко, В. Храмов, М. Беляєва, І. Пасічник, 
П. Кралюк, С. Штурхецький, В. Бакуменко, 
М. Головатий. 

Спільність думок про важливість створен-
ня такого інструменту, як громадська органі-

зація, була відображена у Декларації «Про за-
гальні засади державної молодіжної політики 
України» від 15 грудня 1992 року № 2859-ХІІ. 
Державна молодіжна політика – це системна 
діяльність держави у відносинах з особистістю, 
молоддю, молодіжним рухом, що здійснюєть-
ся в законодавчій, виконавчій, судовій сферах 
і ставить за мету створення соціально-еконо-
мічних, політичних, організаційних, правових 
умов та гарантій для життєвого самовизначен-
ня, інтелектуального, морального, фізичного 
розвитку молоді, реалізації її творчого потен-
ціалу як у власних інтересах, так і в інтересах 
держави [2].

Сама держава зацікавлена у залученні мо-
лодого потенціалу для розвитку своєї системи, 
а отже, і заінтересована у вихованні державного 
настрою свого населення.

Активізація громадянського суспільства у 
впливі на державні процеси є запорукою прозо-
рості механізмів держави. Активісти все часті-
ше залучаються до здійснення державної полі-
тики, а саме створюються певні громадські ради 
при державних органах, що беруть активну 
участь у формуванні тієї ж державної політики, 
антикорупційній сфері та нагляді з боку таких 
громадських рад за доцільністю витрачання ко-
штів із державного бюджету. 

Подальша розбудова громадянського сус-
пільства та недовіра суспільства до Уряду 
України дали певний поштовх до створен-
ня дієвого механізму – об’єднання громадян 
України як певного суб’єкта захисту прав і 
свобод населення, моніторингу за діяльністю 
державних установ. Саме такий автономний 
механізм покликаний забезпечити можливості 
відстоювання своїх інтересів, які Уряд Украї-
ни повинен не ігнорувати, а підтримувати. Для 
більш детального аналізу формування громад-
ських інституцій у сфері антикорупційної ді-
яльності слід зробити аналіз актів Уряду, які 
саме встановлювали та регулювали механізм 
створення громадських об’єднань. 

 А. Кладченко, 2017
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Свого часу, 01 липня 1992 року, Постано-
вою Верховної Ради України було внесено на 
всенародне обговорення Проект нової Консти-
туції України, де окремою главою було визна-
чено роль громадських об’єднань [3]. Так, стат-
тею 95 цього Проекту було встановлено, що 
громадськими об’єднаннями визнаються: по-
літичні партії, масові рухи, професійні спілки, 
релігійні організації, добровільні товариства, 
фонди, асоціації та інші об’єднання громадян, 
які не мають на меті одержання прибутку. 

Погоджуючись із тим, що існує певна за-
борона утворення громадських об’єднань, що 
ставлять за мету зміну шляхом насильства кон-
ституційного ладу та протиправне захопленння 
державної влади, законодавець, на наш погляд, 
заборонив утворення і діяльність будь-яких 
структурних підрозділів політичних партій, зо-
крема, у державних органах, органах місцевого 
і регіонального самоврядування, на держав-
них підприємствах, установах, організаціях та 
навчальних закладах.

Аналізуючи цей акт, а саме Проект нової 
Конституції України, в частині того, що в ці-
лому громадськими об’єднаннями є і політичні 
партії, слід зазначити, що заборона створен-
ня таких громадських об’єднань, наприклад, 
у державних органах призведе до зниження 
потенціалу розвитку та залучення громадськос-
ті до формування думки про державну владу, 
а отже, і скорочення принципу прозорості вла-
ди для населення. 

Того ж року, із прийняттям Закону Укра-
їни «Про об’єднання громадян», було вста-
новлено, що втручання державних органів та 
службових осіб у діяльність об’єднань грома-
дян, так само як і втручання об’єднань гро-
мадян у діяльність державних органів, служ-
бових осіб та у діяльність інших об’єднань 
громадян, не допускається, крім випадків, 
встановлених Законом [1]. 

Така норма «крім випадків, встановлених 
Законом» дає змогу розширювати свій кругозір 
та міркувати стосовно інших положень цього 
Закону.

Варто акцентувати увагу на статті 20 «Пра-
ва зареєстрованих об’єднань громадян», згід-
но з якою об’єднання громадян (а це саме і є 
об’єднання, що має на меті захист законних 
прав та інтересів групи людей) користуються 
правом брати участь у політичній діяльності, 
вносити пропозиції до органів влади і управ-
ління, а такий підвид громадського об’єднання, 
як політичні партії, також мають право брати 
участь у виробленні державної політики та бра-
ти участь у формуванні органів державної вла-
ди та мати представництво у їх складі [1].

Виходячи зі змісту таких тверджень, скла-
дається думка, що відмінною ознакою політич-
ної партії, як підвиду громадського об’єднання, 
є саме участь у вигляді представництва осіб, які 
є членами політичної партії у процесі форму-
вання держави, з одночасним представленням 
та захистом своїх законних прав як громадян 
України. 

У Законі України «Про громадські об’єд- 
нання» у визначенні громадського об’єднання 

виокремлюється таке поняття, як «політичні 
партії» [4].

Отже, політичні партії – це вже самостійні 
одиниці, та, відповідно, зареєстроване добро-
вільне об’єднання громадян – прихильників 
певної загальнонаціональної програми суспіль-
ного розвитку, що має своєю метою сприян-
ня формуванню і вираженню політичної волі 
громадян, бере участь у виборах та інших по-
літичних заходах (Закон України від 05 квітня 
2001 року    № 2365-ІІІ «Про політичні партії 
в Україні») [5]. Громадські об’єднання, у свою 
чергу, з 2012 року поділяються на громадські 
організації та громадські спілки. 

Обов’язковою умовою створення громад-
ського об’єднання є його реєстрація, незважаю-
чи на те, чи працює таке об’єднання зі статусом 
юридичної особи чи без такого статусу.

Різновиди громадських об’єднань свідчить 
про різноманітність мети їх створення. Така 
мета є обов’язковою для зазначення у Статуті 
громадського об’єднання. Наведемо приклад на 
основі декількох громадських організацій саме 
в сфері подолання корупції.

У статуті Громадської організації «Всеукра-
їнський центр протидії корупції та сприяння 
правоохоронним органам «Антикорупційна іні-
ціатива» основною метою зазначено реалізацію 
законних інтересів членів такого Центру у роз-
робці та впровадженні на державному рівні на-
ціональної антикорупційної політики шляхом 
залучення громадськості до участі у законотвор-
чому процесі, встановлення громадського конт- 
ролю за дотриманням Конституції та Законів 
України посадовими особами державної влади, 
здійснення наукових досліджень природи ко-
рупції та досвіду передових демократій світу [6].

Статут Громадської організації «Стоп ко-
рупція» основною метою організації діяльнос-
ті визначив консолідацію зусиль суб’єктів, які 
здійснюють заходи щодо запобігання і протидії 
корупції, забезпечення системного запобігання, 
виявлення та припинення корупційних право-
порушень, поновлення законних прав та інтер-
есів фізичних і юридичних осіб, усунення при-
чин і наслідків вчинення корупційних діянь, 
співробітництво з громадськими та державни-
ми діячами з метою запобігання та протидії ко-
рупції, задоволення та захист законних соціаль-
них, економічних, творчих та інших суспільних 
інтересів своїх членів [7]. 

Статут найактивнішої Громадської органі-
зації «Центр протидії корупції» своєю метою 
визначив задоволення та захист спільних ін-
тересів членів організації шляхом сприяння 
популяризації принципів прозорості та добро-
чесності прийняття рішень органами державної 
влади та місцевого самоврядування, іншими 
установами та організаціями, підзвітності гро-
мадянам органів державної влади та місцевого 
самоврядування, добросовісного ведення бізне-
су та вільної конкуренції, обґрунтованого пла-
нування та використання коштів державного 
та місцевого бюджетів, широкої участі грома-
дян у прийнятті рішень [8].

Налагодження системного зв’язку між гро-
мадськими організаціями, що діють в одній 
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сфері, є найважливішим чинником ефектив-
ності таких організацій, що мають єдину мету. 
Прозорість виконання рішень центральними 
органами виконавчої влади свідчить про те, що 
із залученням висококваліфікованих «громад-
ських діячів» державні органи відчувають, що 
всі їх діяння зможуть бути висвітленні у засобах 
масової інформації, з конкретними недоліками, 
що буде бачити громадськість, а залучення гро-
мадськості до державних процесів, що прописа-
но у нормативно-правових актах, свідчить про 
більшу владу у процесі моніторингу формуван-
ня державної політики. 

Параграфом 155 Глави 2 «Відносини з гро-
мадськістю» Регламенту Кабінету Міністрів 
України встановлено, що Кабінет Міністрів 
забезпечує проведення консультацій з гро-
мадськістю з питань формування та реаліза-
ції державної політики, а параграфом 42 – що 
у разі проведення громадської антикорупційної 
експертизи розробник надає громадянам або 
об'єднанням громадян за їх зверненням проект 
акта з необхідними матеріалами, повідомляє 
про строки завершення його підготовки. Про-
позиції, що надійшли в результаті проведення 
громадської антикорупційної експертизи, голо-
вний розробник розглядає під час опрацювання 
проекту [9].

Натомість якщо Регламент акцентує увагу 
на обов’язковості проведення антикорупцій-
ної експертизи із залученням громадськості, 
то наказом Міністерства юстиції України від 
18 березня 2015 року № 383/5, зареєстрова-
ним у Міністерстві юстиції України 19 берез-
ня 2015 року за № 303/26748 встановлено, що 
Міністерство для здійснення антикорупційної 
експертизи чинних нормативно-правових актів 
може залучати в установленому порядку фа-
хівців державних органів, інших підприємств, 
установ, організацій, а також експертів міжна-
родних організацій, представників громадських 
об’єднань (за згодою) [10]. 

Натомість залучення та влив самої громад-
ськості чітко простежується і в інших актах 
центральних органів виконавчої влади, а саме 
у їх Антикорупційних програмах на певні роки. 
Наприклад, в Антикорупційній програмі Мініс-
терства економічного розвитку і торгівлі Украї-
ни на 2017 рік встановлено, що політика Мініс-
терства щодо запобігання та протидії корупції 
ґрунтується на принципах, зокрема, залучення 
громадськості до антикорупційних заходів [11]; 

Заходами з реалізації загальної відомчої по-
літики щодо запобігання та протидії корупції 
у сфері діяльності Міністерства фінансів Укра-
їни, відповідно до Антикорупційної програми 
Міністерства фінансів України на 2017 рік, 
визначено забезпечення доступу громадськості 
до обговорення проектів нормативно-правових 
актів Міністерства [12] (в даному акті відсут-
ня роль громадськості у процесах, наприклад, 
виявлення ризиків, які негативно впливають на 
виконання функцій і завдань в апараті Мініс-
терства та здійснення контролю за дотриман-
ням антикорупційного законодавства).

 Антикорупційною програмою Національ-
ної поліції України на 2017 рік встановлено, що 

політика Національної поліція України щодо 
запобігання і протидії корупції ґрунтується, 
зокрема, на принципі залучення громадськості 
до антикорупційних заходів, а вже напрям ре-
алізації такої політики повинен мати на меті 
взаємодію з громадськістю з питань реалізації 
антикорупційних заходів [13].

Висновки

Дана стаття акцентує увагу на створенні 
активної громадської позиції в Україні та за-
лученні громадських інституцій у сфері діяль-
ності центральних органів виконавчої влади. 
Суттєвий вплив громадськості на забезпечення 
антикорупційної політики та участь в анти-
корупційних експертизах дають змогу контр-
олювати діяльність посадових осіб. Прозорість 
влади та більша довіра населення до політиків 
і спонукала активізацію громадянської позиції 
та залучення висококваліфікованих експертів 
до вступу у громадські організації, поширен-
ня певного рівня контролю на майже всі сфе-
ри політичного та суспільного життя. Аналіз 
законодавства у цій сфері свідчить про важли-
вість такої інституції, як об’єднання громадян, 
що ілюстровано у вищезазначеній статті.
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В статье проведен системный анализ законодательства Украины, которое регулирует процесс фор-
мирования гражданских институций, и, собственно, роль таковых в формировании государственной по-
литики Украины. Рассматривается процесс внедрения в жизнь исключительного права человека на свободу 
объединения граждан, что предусмотрено Конституцией Украины. Широко раскрывается аспект добро-
вольности граждан при вступлении в такие организации на основании идейности интересов и мотивов. 
Приводятся примеры сотрудничества гражданских институций с государством во время необходимости 
противодействия коррупции в приватном секторе. 

Ключевые слова: законодательство, гражданские институции, объединения, государственный орган,  
закон, антикоррупционная политика, общественное мнение.

This article is dedicated to show the analyze of Ukrainian laws that regulate the process of formation public 
institutions and importance in forming government politics. It is considered the implementation exclusive right of 
freedom to be part of such public institutions that is guaranteed by Constitution of Ukraine. Every person has its own 
right of voluntary participation on the base of common interests and motive. It is hold up as an example of mutual 
collaboration between public counsels and government services. 

Key words: legal acts, public institutions, association, law, anticorruption policy, public opinion.
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ЩОДО СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ ПРАВА

Статтю присвячено обґрунтуванню ролі правосвідомості в контексті формування та розвитку сис-
теми джерел права. Виявлено, що формування джерел права зумовлено соціально-історичними чинниками, 
сприйнятими й актуалізованими на рівні правосвідомості. Крім того, доведено, що правосвідомість не лише 
впливає на правогенез, а і є системоутворювальним чинником та інтегративним елементом між системою 
джерел права й іншими юридичними та неюридичними феноменами.

Ключові слова: правосвідомість, джерело права, форма права, система джерел права, класифікація джерел 
права.

Постановка проблеми. Універсальність 
правосвідомості щодо всіх правових явищ 
у суспільстві зумовлює її провідну роль у про-
цесі прийняття юридичних рішень будь-якого 
характеру, що детермінують чинники право-
вої поведінки, якість та ефективність функ-
ціонування державних інституцій. До того ж 
формування джерел права, їх синтез у єдину 
систему не позбавлені впливу правосвідомості 
до-, в процесі й після їх остаточного оформлен-
ня. Це вимагає проведення більш поглиблених 
досліджень щодо конкретизації точок перети-
нання правосвідомості й системи джерел права 
в усіх її виявах з метою дієвого реформування 
останньої через удосконалення процесів піз-
нання, засвоєння та сприйняття права як регу-
лятора суспільних відносин.

Питання джерел права є настільки фунда-
ментальним у площині правової доктрини та 
практики, що йому присвячено численні дослі-
дження, зокрема, таких науковців, як С. Алексє-
єв, Н. Гранат, Н. Гураленко, С. Зівс, С. Комаров, 
М. Марченко, Н. Пархоменко, Н. Разумович, 
Р. Тополевський, немало з яких уже стали кла-
сикою теорії права. Варто також відзначити, що 
в напрацюваннях перелічених і багатьох інших 
авторів звертається увага на правосвідомість 
як один із чинників, що опосередковує форму-
вання джерел права. Тим не менше вважається, 
що правосвідомість не лише впливає на право-
генез, а і є системоутворювальним фактором та 
інтегративним елементом між системою права 
й іншими юридичними та неюридичними фено-
менами, що й потребує подальших досліджень. 

Метою статті є всебічне розкриття ролі пра-
восвідомості у формуванні як окремих дже-
рел права, так і ґенезу їх цілісної системи.

Виклад основного матеріалу. Утілення 
ідеї реформування правової системи країни 
через інтегративний потенціал правосвідо-
мості тісно пов’язано з ґрунтовним відтворен-
ням цього механізму в площині джерел права, 
оскільки в побутовій свідомості право як таке 
асоціюється не з множиною різнорідних пра-

вових явищ, а передусім із обов’язковими пра-
вилами поведінки, а отже, зі джерелами права, 
в яких вони уособлюються. У контексті цього 
найправильнішою видається позиція С. Зівса, 
що «форма права не існує й не може існувати 
поза джерелом права – оболонкою буття пра-
вової норми» [1, с. 9–10]. Із позиції юридичної 
науки, а власне загальної теорії системи права, 
це є істинним та обґрунтованим численними 
теоретиками права. Але правильним є й те, що 
розвиток джерел права нерозривно пов’язаний 
із соціальним буттям людства, економічною 
системою, особливостями історичного шляху 
певної країни, менталітетом і навіть специфі-
кою побуту. Тому поступово виходять з ужи-
вання суто позитивістські визначення джерела 
права як специфічного способу чи форми ви-
раження державної волі, за допомогою яких ця 
воля стає правом [2, с. 214].

Також нечасто нині зустрічаються визна-
чення джерел права через діяльність. Але для 
всебічності аналізу доцільно згадати й таку по-
зицію, що джерело права являє собою вид ді-
яльності держави, яка полягає в установленні 
юридичних норм або визнанні інших норм юри-
дичними [3, с. 15; 4, с. 238].

Натомість усе більше дослідників розрізняє 
джерела права в широкому та вузькому сенсах, 
або в юридичному та матеріальному, чи виділя-
ють в існуванні джерел права щонайменше два 
аспекти. Основи цього підходу також закладе-
ні досить давно. Так, ще в 50-х роках минуло-
го сторіччя О. Йоффе визначав джерела права 
як волю держави, визначену економічними 
умовами життя суспільства [5, с. 34]. За всьо-
го величезного впливу економічної системи на 
процеси формування права доцільно визнати її 
як не єдиний опосередковуючий чинник. Р. То-
полевський юридичне джерело права розуміє 
як специфічну форму закріплення та організа-
ції в конкретному суспільстві інформації про 
загальнообов’язкові правила поведінки (норми 
права), притаманні конкретній історичній епосі 
[6, с. 9]. У цьому визначенні як одна з детермі-
нант виникнення джерел права підкреслюють-
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ся вже особливості історичного руху держави, 
але й це не вичерпує всіх факторів впливу. 

Так, усе більш популярною стає позиція, 
згідно з якою вплив на право сучасної еконо-
мічної реальності, соціальних проблем, роз-
витку інформаційних та інших технологій 
невідворотний. І тому так само невідворотно 
в юридичний аналіз має входити дослідження 
матеріальних чинників, що породжують ті чи 
інші правові положення, які впливають на їх 
розвиток [7, с. 79]. Саме це твердження повною 
мірою відповідає парадигмі сучасної юридичної 
науки й характеризує суспільну затребуваність 
дослідження системи права як частини бут-
тя соціуму в усіх його виявах. Ця теорія стала 
підґрунтям відходу від етатистських учень про 
джерела права та дала підстави для виділення 
їх у вузькому (юридичному) й широкому (мате-
ріальному) значеннях.

Джерело права в широкому значенні, за 
Н. Гранат, – це причини й закономірності пра-
воутворення або генези права, у вузькому ж – 
спосіб закріплення й існування норм права або 
джерело, з якого юрист чи будь-який інший 
суб’єкт права черпає правові норми [8, с. 10]. 

Н. Гураленко у фундаментальному моногра-
фічному дослідженні здійснює спробу система-
тизації матеріальних джерел права [7, с. 78–79] 
і доходить висновку, що в юридичній літературі 
під джерелом права в матеріальному сенсі розу-
міють: 1) соціальні та економічні умови життя 
суспільства, які визначають державну владу і є 
правотворчою силою суспільства [9, с. 3]; 2) ма-
теріальні умови життя суспільства як безпосе-
редню засаду правотворчості й коло органів, 
уповноважених творити право в певній спіль-
ноті [10, с. 119]; 3) розвиток суспільних відно-
син [11, с. 24]; 4) умови життя людей і суспіль-
ства [12, с. 85]; 5) причини, що зумовили зміст 
права [13, с. 8]. Наведена класифікація значно 
розширює соціальні чинники детермінації пра-
ва та яскраво ілюструє поліаспектність джерел 
права в матеріальному (широкому) сенсі.

Більше того, аналізуючи множинність під-
ходів до категорії джерела права, Н. Гурален-
ко акцентує увагу на тому, що майже всім їм 
притаманна спільна негативна риса: розуміння 
права та його джерел як суто об’єктивного яви-
ща. Але право у своїй сутності, за своєю приро-
дою є не лише об’єктивним, а й суб’єктивним. 
Із того факту, що право як зовнішня детермі-
нанта поведінки людини здебільшого виявляє 
свою неефективність, а саморегуляція відбува-
ється скоріше за рахунок узгодження мотивів 
та інтересів на міжіндивідуальному рівні, вона 
робить висновок про наявність суб’єктивних 
чинників у соціальних відносинах [7, с. 76]. 
У цьому контексті очевидним стає вихід на пра-
восвідомість як одну з передумов формування 
джерел права.

Н. Оніщенко в докторській дисертації 
робить наголос на тому, що представни-
ки широкого праворозуміння (С. Кечек’ян, 
А. Піонтковський), усупереч вузькому (пра-
во – сукупність норм, установлених чи 
санкціонованих державою), запропонували 
розуміння права як єдності правових норм 

і правосвідомості або (М. Козюбра, В. Мико-
ленко) правових норм, правосвідомості й пра-
вовідносин [14, с. 6], тим самим підкреслюю-
чи місце правосвідомості не лише в системі 
права, а й у правовій реальності.

На цій самій позиції наполягає Р. Тополев-
ський, зазначаючи, що юридичні джерела права 
значною мірою є результатом взаємодії право-
свідомості та юридичної практики, опосеред-
кованої через діяльність юридичних інституцій 
[6, с. 11]. Отже, еволюція загальної теорії джерел 
права впевнено просувається в напрямі фіксації 
особливого становища правосвідомості в про-
цесі утворення, а також видозміни форми й сут-
ності джерел права. Причому в окремих визна-
ченнях безпосередньо робиться посилання на 
взаємозв’язок джерел права, правосвідомості 
та окремих інших елементів правової системи. 
Проте в кожній із точок зору простежується 
аналіз діалектики перелічених феноменів як 
однопорядкових, що не відповідає фактичній 
ситуації, тому що історичні, соціальні, еконо-
мічні й інші передумови відображаються в дже-
релах права через правосвідомість правотворця. 
А в юридичній практиці вони реалізуються, бу-
дучи первинно сприйнятими правосвідомістю 
її численних і різнорідних суб’єктів. Відтак 
верифікованого вигляду набуває версія про 
інтегративну, системоутворювальну роль пра-
восвідомості, що не може ставити її на один рі-
вень з іншими компонентами правової системи. 

Стосовно системи джерел права це вияв-
ляється через екстраполяцію історичних, мен-
тальних, економічних передумов на основні 
форми права, які є затребуваними цим сус-
пільством і державою, а також на їх внутрішню 
структуру та зміст. Якщо внутрішньою сутніс-
тю права є людська свобідна воля, то зовніш-
німи виявами цієї сутності є звичаї, договори, 
закони, правові принципи, судові рішення  
[15, с. 12], які об’єднуються і знаходять вну-
трішню систематизацію в системі джерел права.

Н. Пархоменко у фундаментальному дослі-
дженні теоретико-методологічних засад джерел 
права надає характеристику «системи джерел 
права» як складної, комплексної, багаторівне-
вої, динамічної й відкритої системи, складники 
якої розташовані в певному порядку та об’єднані 
певними зв’язками, що забезпечує її функціо-
нальність і визначає її місце у правовій систе-
мі. Вона ж послідовно обґрунтовує, що система 
права й система джерел права є різними за своєю 
природою, але взаємопов’язаними феноменами, 
складниками правової системи. Система права 
відображає об’єктивні закономірності суспіль-
ного розвитку, і від ступеня цієї об’єктивності 
залежить зміст системи джерел права й ефек-
тивність їх реалізації. Відтак система права 
відповідає філософській категорії «зміст» і 
становить внутрішню структуру права, відпо-
відно до характеру регульованих ним суспіль-
них відносин. Система джерел права відповідає 
категорії «форма» і становить сукупність фор-
мально-юридичних джерел права [16, с. 13, 14].  
Тим не менше, відповідно до викладеного вище, 
і форма, і зміст права первинно формують-
ся у свідомості індивідуальних і колективних 
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суб’єктів, а лише потім формально виражають-
ся на нормативному рівні. 

Системи джерел права всіх правових систем 
світу, незалежно від рівня регулювання, мають 
схожу структуру компонентів: базовий (фунда-
ментальний); похідний (конкретизувальний); 
допоміжний (субсидіарний). До базового ком-
понента можна зарахувати ті джерела права, які 
є основними для цієї системи права. Похідний 
компонент об’єднує ті юридичні джерела права, 
які розвивають, конкретизують елементи пер-
винного компонента [6, с. 12]. Для цілей дослі-
дження, в тому числі для усвідомлення ролі 
правосвідомості в заснуванні наведеної класи-
фікації, видається доцільним розкрити сутність 
множини джерел права та звернутися до аргу-
ментованості виділення того чи іншого джерела 
права як самостійного у правовій доктрині.

Так, за класифікацією А. Денисової, систе-
му джерел права становлять лише нормативно-
правові акти, судові прецеденти й санкціоно-
вані державою звичаї [17, с. 147–148]. Можна 
сказати, що перелічені джерела права хоча, звіс-
но, і не вичерпують усього їх різноманіття, але 
є спільними, такими, що об’єднують безліч кла-
сифікацій формальних джерел права.  

Г. Василевич пропонує поділ джерел права 
на: 1) нормативно-правові акти державних ор-
ганів (до них же він зараховує міжнародні до-
говори, які стали обов’язковими для держави 
у зв’язку з ратифікацією, приєднанням, затвер-
дженням); 2) правовий звичай; 3) судові преце-
денти; 4) загальні принципи права [18, с. 2].

За іншою, значно розширеною, класифіка-
цією до джерел права належать нормативно-
правові акти, правові прецеденти, правові зви-
чаї, нормативно-правові договори, нормативні 
принципи права, правові доктрини, визнані 
державою як обов’язкові [16, с. 13].

С. Бодров натомість наполягає, що в загаль-
нотеоретичному плані на основі узагальнен-
ня різних правових систем уже давно склався 
певний реєстр джерел права, які виділяють за 
критеріями суб’єктів волевиявлення (їх спів-
відношення), способів об’єктизації юридичних 
норм, порядку їх установлення, а саме: закон 
(який розуміють як узагальнення будь-яких 
правових актів, законодавства); публічний до-
говір; звичай; прецедент; канон як релігійне 
джерело права, доктрина; природне право; сус-
пільні принципи та норми міжнародного права 
[19, с. 18–19]. Утім це твердження ще більше 
підкреслює неоднозначність вирішення питан-
ня про класифікацію джерел права, оскільки, 
всупереч вступній частині, наведена автором 
класифікація якраз є достатньо нетрадиційною 
для загальної теорії права.

Окремими правниками запропоновано по-
ряд із традиційними юридичними джерелами 
права (нормативно-правовий акт, нормативно-
правовий договір, правовий звичай, правовий 
прецедент) включити до неї й нетрадиційні – 
принципи права, корпоративні акти, релігій-
но-правові тексти, акти «м’якого права» (ре-
комендаційні акти міжнародних організацій) 
[6, с. 6], що може бути перспективним у світлі 
значних трансформацій суспільних відносин, 

пов’язаних із глобалізаційними тенденціями, 
прискоренням розвитку соціально-економіч-
них процесів, специфікою системи джерел пра-
ва різних правових систем, які внаслідок право-
вої конвергенції починають відігравати більш 
впливову роль за їх межами. 

Із цього випливає готовність правової сві-
домості в окремих системах і на наднаціональ-
ному рівні до розширення класифікації джерел 
права за рахунок визнання нарівні з норматив-
но-правовим актом, правовим прецедентом, 
нормативним договором (видом якого, у свою 
чергу, є міжнародні угоди), правовим звичаєм 
і юридичною доктриною нетрадиційних джерел 
права у вигляді релігійно-правових норм і за-
гальних принципів права.

Звісно, формування та дія релігійних норм 
як джерел права опосередковуються абсолютно 
своєрідними механізмами, але через розповсю-
дженість таких систем у світі немає потреби го-
ворити про них у контексті будь-якої винятко-
вості. Просто необхідно усвідомлювати ще більш 
тісні зв’язки між розгалуженими підсистемами 
суспільства, які забезпечуються правосвідо-
містю й водночас впливають на її особливості. 

Що ж стосується загальних принципів пра-
ва, то їх можна охарактеризувати як симбіоз 
духу права та філософських першооснов жит-
тєдіяльності суспільства, що піддаються реф-
ракції в конкретних правових системах через 
колективну правосвідомість. Варто визнати,  
що в окремих правових системах вони закріпле-
ні на рівні позитивного права й не виокремлю-
ються з нього, а в деяких – набули самостійного 
значення. Наднаціональні системи правового 
регулювання також усе частіше звертаються 
до загальних принципів права, тим самим нада-
ючи їм статус загальнообов’язковості у право-
вих системах, що визнають примат міжнарод-
ного права.

Варто звернути увагу на те, що питання пра-
восвідомості в цьому контексті набуває особли-
вої гостроти, адже загальні принципи права за 
своєю сутністю є уособленням правосвідомості 
найвищого рівня. Завдяки тому, що вони «про-
сочили» собою всі щаблі правового регулюван-
ня, тією чи іншою мірою проникаючи майже в 
усі правові системи світу, загальні принципи 
права створюють своєрідну платформу для 
всезагального підвищення престижу права, 
утвердження стандартів прав людини та грома-
дянина, є кінцевим орієнтиром реформування 
державно-правових систем. 

Висновки

Унаслідок різнорідності джерел права в су-
часному світі та їх видозміни у зв’язку з гло-
балізаційними процесами, можна припустити 
наявність глибинних і поліаспектних чинників 
їх продукування, які, врешті-решт, зводяться до 
певних констант на рівні правосвідомості, що 
й дають їм змогу тією чи іншою мірою стабіль-
ності втілюватись у систему права та юридичну 
практику певної правової системи. 

Виявлено, що історичні, соціальні, еко-
номічні й інші передумови відображаються в 



178

11/2017
Т Е О Р І Я  Д Е Р Ж А В И  І  П Р А В А

джерелах права через правосвідомість право-
творця. А в юридичній практиці вони реалізу-
ються, будучи первинно сприйнятими право-
свідомістю її численних і різнорідних суб’єктів. 
Відтак верифікованого вигляду набуває версія 
про інтегративну, системоутворювальну роль 
правосвідомості щодо як системи джерел права, 
так і в площині всієї правової системи та на між-
системному рівні. Стосовно системи джерел 
права це виявляється через екстраполяцію істо-
ричних, ментальних, економічних передумов на 
основні форми права, які є затребуваними цим 
суспільством і державою, а також на їх внутріш-
ню структуру і зміст.

Правосвідомість об’єктивує регулятори 
поведінки в суспільстві як джерела права, від-
водить їм відповідне місце у правовій реаль-
ності, сприймає та моделює еволюцію системи 
джерел права через юридичне й (або) моральне 
«відмирання» певних джерел і розширення їх 
видів за рахунок інших регуляторів, які почина-
ють усвідомлюватись як джерела права внаслі-
док трансформації фактичних відносин.
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Статья посвящена обоснованию роли правосознания в контексте формирования и развития системы 
источников права. Выявлено, что формирование источников права обусловлено социально-историческими 
факторами, воспринятыми и актуализированными на уровне правосознания. Кроме того, доказано, что 
правосознание не только оказывает влияние на правогенез, но и выступает системообразующим факто-
ром и интегративным элементом между системой источников права и другими юридическими и неюриди-
ческими феноменами.

Ключевые слова: правосознание, источник права, форма права, система источников права, классификация 
источников права.

The article is devoted to justification of the role of legal consciousness in the context of formation and 
development of the system of sources of law. It is found that formation of the sources of law due to socio-historical 
factors, perceived and actualized on the level of legal awareness. In addition, it is proved that the sense of justice 
has an impact not only on law-genesis, but also acts as a system-forming factor and integrative element between the 
system of sources of law and other legal and non-legal phenomena.

Key words: legal consciousness, the source of law, form of law, system of sources of law, classification of sources 
of law.



179

11/2017
Т Е О Р І Я  Д Е Р Ж А В И  І  П Р А В А

УДК 340.111

Вікторія Щербина,
аспірант кафедри теорії права та держави
юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ  
ЗАСОБІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ

Стаття присвячена дослідженню соціального призначення засобів законодавчої техніки, практичного 
застосування засобів законодавчої техніки в сучасних умовах. Обґрунтовано основні напрями використан-
ня засобів законодавчої техніки в процесі створення закону. 

Ключові слова: законодавча техніка, засоби законодавчої техніки, законотворча діяльність, со-
ціальне призначення засобів законодавчої техніки. 

Постановка проблеми. Законодавча тех-
ніка посідає вагоме місце у правовій систе-
мі суспільства. Саме вона становить основу 
законотворчості як особливої та однієї з най-
важливіших функцій держави й суспільства, є 
визначальним засобом високої ефективності 
регулювання суспільних відносин.

Особливо актуальним є питання техніко-
юридичної досконалості законів, забезпечення 
їх системності в умовах постійного зростання 
їх кількості. Аналіз законів України свідчить 
про те, що значна їх частина виробляється з по-
рушенням вимог законодавчої техніки, містить 
численні техніко-юридичні помилки. Серед 
таких недоліків – надмірна громіздкість їх тек-
стів, невиправдане повторення й відтворення 
наявних положень законів, декларативний ха-
рактер і некоректність формулювань правових 
положень, недотримання вимоги однознач-
ності у використанні термінології, порушення 
системності, узгодженості юридичних норм 
тощо. І саме дієве застосування засобів і пра-
вил законодавчої техніки є основою для покра-
щення якості законів. Дослідженням проблем 
засобів законодавчої техніки займалися такі су-
часні вітчизняні вчені, як Н. Артикуца, І. Биля, 
В. Головченко, Ж. Дзейко, А. Іванова, В. Ко-
вальський, О. Копиленко, П. Рабінович, В. Рин-
дюк, І. Шутак, І. Онищук, М. Хавронюк та інші. 
Утім поняття засобів законодавчої техніки та їх 
соціальне призначення потребують подальших 
досліджень, що зумовлено неоднозначністю їх 
розуміння, складнощами в запровадженні від-
повідних наукових здобутків у законодавчу 
практику. 

Метою статті є розкриття соціального при-
значення засобів законодавчої техніки, 
з’ясування їх змісту й форм, класифікація 
засобів законодавчої техніки. 

Виклад основного матеріалу. Як правило, 
законодавча техніка розглядається в контексті 
правотворчості як один із її елементів. Автор 
у дослідженні ґрунтується на такому визначен-
ні поняття: законодавча техніка – це «система 
правил, що використовуються і є спеціально 
призначеними для пізнавально-логічного й 
нормативно-структурного формування право-

вого матеріалу та підготовки тексту закону»  
[1, с. 268]. Таке визначення значно розши-
рює межі законодавчої техніки, наближує її 
до законодавчого процесу і сприяє чіткішо-
му зв’язку змістових і формально-юридичних 
засобів підготовки проектів законів.

Завданням законопроектувальника під час 
застосування законодавчої техніки є розроблен-
ня такого варіанта регулювання суспільних від-
носин шляхом юридичної регламентації, який 
би повною мірою відповідав суспільним інтер-
есам, що мають бути втілені в законі. Серед 
основних напрямів комплексного застосування 
законодавчої техніки можна виділити такі:

– систематичний і планомірний вплив на 
законодавчу діяльність, що дає можливість 
юридично коректно формувати нормативний 
матеріал майбутнього закону, не допускати 
законодавчої помилки й виправляти її з погля-
ду дотримання правил законодавчої техніки;

– вплив на правозастосовну діяльність і як 
результат правильне розуміння змісту законів і 
правових норм для здійснення юридичних дій;

– застосування законодавчої техніки 
як засобу міжнародного обміну інформаці-
єю, що має на меті зближення національних 
законодавств;

– паралельне використання для досліджен-
ня та вивчення проблематики правотворчості і 
правозастосування тощо.

Без сумніву, завдання, що ставить перед 
собою суб’єкт, який застосовує законодавчу 
техніку і її засоби та правила, безпосередньо 
впливають на вибір ним останніх та особливос-
ті їх утілення в життя. Застосування цих засобів 
і правил має бути комплексним, послідовним і 
взаємопов’язаним, оскільки недотримання од-
ного з них надалі зменшує ефективність інших.

Правила законодавчої техніки становлять 
систему вимог і методів створення найбільш 
доцільних за формою й досконалих за структу-
рою нормативно-правових актів. Завдяки їм ці 
акти характеризуються точністю та визначеніс-
тю юридичних форм: речень, словосполучень, 
окремих термінів, а також ясністю й доступ-
ністю мови для адресатів закону, вдалими фор-
мулюваннями норм права, вдалою побудовою 
юридичних конструкцій тощо.

 В. Щербина, 2017
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Стосовно засобів законодавчої техніки вар-
то сказати, що це нематеріальні форми, за допо-
могою яких визначається в різних його виявах, 
конструкціях.

До засобів законодавчої техніки, зокрема, 
належать:

– юридичні конструкції;
– правові фікції;
– правові презумції;
– логіка, стиль і мова закону;
– юридична термінологія;
– примітки в законах;
– додатки до законів;
– застереження в законах тощо.
Перераховані та інші наявні засоби 

законодавчої техніки, а також правила їх 
застосування мають на меті забезпечення чіт-
кості й визначеності норм права, адекватного, 
повного та чіткого регулювання суспільних від-
носин, реалізації правомірних інтересів і спря-
мовані на досягнення доступності й ефектив-
ності законів.

Правові засоби втілюються в будь-якому 
законі, вони можуть бути предметом певних 
операцій або комбінацій «первісних елементів 
правової матерії». «Правові засоби як елемен-
ти матерії права кожного разу на різноманітних 
ділянках юридичної догми виявляють себе як 
позитивні зобов’язання, заборони, дозволи», – 
такої позиції дотримується сучасний юрист 
С. Алексєєв [2, с. 110]. Більше того, він наголо-
шує, що ні норми права, ні правові відносини, 
ні елементи законодавчої техніки не можна 
ототожнювати з указаними правовими засоба-
ми. Тому в жодному разі не можна говорити про 
те, що законодавча техніка є чимось стороннім, 
побічним щодо права, щодо закону. Чим вищим 
є рівень правового регулювання, тим вищим має 
бути технічний рівень творення правових актів.

Основним поштовхом до створення закону 
або іншого нормативного акта є суспільно зна-
чуща проблема, невирішене питання, що має 
значення для великої кількості людей і для 
держави та суспільства загалом. Результатом 
тривалого процесу законотворчості є закон, що 
відповідає потребам прогресивного розвитку 
суспільства, правової держави, правопорядку.

Під час створення правових норм, видання 
нормативних актів і наступної їх системати-
зації використовується низка правил і засобів 
для забезпечення досконалості законодавства. 
У цьому випадку техніку можна розглядати в 
суб’єктивному сенсі як мистецтво оздоблення 
правового матеріалу, а в об’єктивному – ме-
ханізм правотворчості [3, с. 205]. Законодавча 
техніка відрізняється своєю багатогранністю та 
багатоаспектністю. Вона має три основні вияви, 
три форми існування. Законодавча техніка 
насамперед є сукупністю засобів і прийомів не-
матеріального, технічного характеру [2, с. 275]. 
Засоби і прийоми є технічними, оскільки вони 
є, так би мовити, зовнішніми інструментами 
і способами організації правового матеріалу.  
Як і все технічне, засоби та прийоми законодав-
чої техніки з однаковим успіхом використову-
ються під час створення, оформлення й систе-
матизації законів.

Законодавча техніка виражається в пра-
вилах, відповідно до яких вона й використо-
вується. Правильне та доцільне використання 
технічних засобів і прийомів закріплюється в 
правилах законодавчої техніки, що належать 
до особливого різновиду технічних норм, які 
стосуються сфери правового регулювання. 
Вони можуть бути виражені в нормативних ак-
тах, у тому числі особливих інструкціях із під-
готовки та оформлення законопроектів. Тоді 
вони виступають як техніко-юридичні норми, 
що зобов’язують законодавця, інших суб’єктів 
суспільних відносин дотримуватися вимог, від 
реалізації яких залежить досконалість актів.

Рівень законодавчої техніки в тій чи іншій 
країні визначається насамперед ступенем ре-
ального використання технічних засобів і при-
йомів у процесі створення законів.

Серед засобів юридичного вираження волі 
законодавця провідну роль відіграють юридич-
ні конструкції як моделі врегульованих пра-
вом суспільних відносин. Це – більш високий 
рівень техніко-юридичного вираження волі 
законодавця, що відбиває характер зв’язку 
між елементами і сторонами правових норм.  
Юридичні конструкції являють собою специ-
фічну побудову нормативного матеріалу, що 
відповідає певному типу або виду юридич-
них фактів, правовідносин, які склалися, та їх 
зв’язку між собою.

Юридичні конструкції як один із засобів 
законодавчої техніки є готовими типовими 
зразками, схемами, відповідно до яких оформ-
люється нормативний матеріал. Їх використан-
ня полегшує формулювання юридичних норм, 
надає нормативній регламентації суспільних 
відносин чіткості й визначеності, забезпечує 
необхідну формальну визначеність права.

Найважливіше завдання під час закріплен-
ня юридичних норм у законах полягає в тому, 
щоб побудувати такі конструкції, які давали б 
змогу з максимальною ефективністю забезпе-
чити поставлені законодавцем завдання.

Юридичні конструкції складаються на 
певних етапах правотворчості, в ході яких від-
бираються найбільш доцільні й відкидаються 
застарілі моделі побудови нормативного мате-
ріалу. Значну роль у їх створенні відіграє пра-
вова наука. Вона не лише теоретично закріплює 
й осмислює типові конструкції, що склалися на 
практиці, а й ставить питання про їх подальший 
розвиток.

На належну увагу заслуговує й такий засіб 
законодавчої техніки, як правова фікція. Вона 
відома ще за часів римського права. Р. Ієрінг ха-
рактеризував її як юридичну неправду, освячену 
необхідністю, вона дає змогу уникати труднощів, 
замість того щоб переборювати їх, і являє собою 
свого роду «технічний обман» [4, с. 202–207].  
Фікція, фіктивне – щось неіснуюче, помилкове, 
саме поняття породжує сумніви з приводу «за-
конності» буття цього феномена в праві.

У правовому регулюванні використовують-
ся різні юридико-технічні засоби, застосування 
яких у деяких випадках пересікається. Більше 
того, за своєю природою деякі правові яви-
ща володіють подібними характеристиками.  
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До таких близько прилеглих до фікцій явищ 
варто зарахувати правові символи, презумпції, 
аксіоми, припущення. Правовий символ, так 
само як і правова фікція, є засобом юридичної 
й законодавчої техніки, може бути сприйнятий 
і використаний різними правовими технологі-
ями. Правовий символ і фікцію можна назва-
ти схожими технічними засобами: в їх основі 
лежить щось умовне, вони виникають, вирос-
тають з одного кореня, виконують споріднені 
функції в праві, їх долі в історії правознавства 
багато в чому схожі.

Про природу співвідношення правових 
фікцій і символів писали ще відомі вчені-пра-
вознавці середини XIX століття. Так, Д. Мейєр 
зараховував і фікції, і символи до надбання 
«суспільства, що перебувало в стані немовля-
ти», вбачаючи в них гру уяви, зумовлену станом 
громадської свідомості в якнайдавнішій період, 
тим самим переводячи їх у ранг явищ застарі-
лих, таких, що не знаходять застосування в су-
часному юридичному побуті [10, с. 70].

У радянський і пострадянський періоди 
у вітчизняній юриспруденції проблемам фік-
цій у праві приділялося недостатньо уваги. 
Винятком є монографія К. Панька, предметом 
якої стали правові фікції в кримінальному пра-
ві і правозастосуванні. У працях В. Камінської, 
М. Строговича, В. Ойгензіхта, П. Пашкевича, 
Я. Штутіна та інших правові фікції розгляда-
лися в контексті їх співвідношення з презумп-
ціями. Інші аспекти правових фікцій знайшли 
своє місце в роботах С. Алексєєва, В. Баранова, 
М. Козюбри, О. Копиленка, Л. Луць, Ю. Обо-
ротова, Н. Оніщенко, І. Погрібного, П. Рабіно-
вича, В. Селіванова, О. Скакун, Н. Тарусіної, 
Ю. Тихомирова, А. Черданцева, Я. Шевчен-
ка, Ю. Шемшученка, В. Шаповала та інших 
науковців.

Генезис фікцій і юридичних конструкцій 
у праві свідчать про те, що їх застосування в 
історії світової правової думки не є новим, їх 
створювали й використовували для здійснення 
правосуддя в різних країнах.

Найважливішою передумовою виникнення 
та використання правових фікцій є необхідність 
регулювання відносин, що складаються в сус-
пільстві, за допомогою умовно сформульованої 
дійсності. У різних правових системах фікція 
є ефективним інструментом ціннісно-норма-
тивного регулювання суспільних відносин.

Загалом у правовій доктрині не існує єди-
ного погляду на зміст не лише правової фікції, 
а й презумпції. Це зумовлено їх зв’язком із мо-
делюванням абстрактних явищ. Процес моде-
лювання може бути різний, відмінними можуть 
бути й підходи до його здійснення. 

Серед наукових підходів до розуміння 
сутності правової презумпції Є. Марохін най-
поширенішим уважає визначення правової 
презумпції через категорію припущення. Цей 
учений звертається до робіт Д. Мейєра, який 
указував на презумпцію як на визнання факту, 
що існує з імовірністю. Зазначений підхід зго-
дом розробив Г. Дорминдонтов, який, говорячи 
про презумпцію як про припущення, доводить 
її загальний і технічний зміст. У загальному 

сенсі презумпція є будь-яким визначенням 
об’єктивного права, що відтворює розуміння 
законодавцем певної точки зору на будь-який 
сумнівний предмет. Технічно під юридичним 
припущенням Г. Дорминдонтов розумів юри-
дичне визначення, згідно з яким можливий, але 
сумнівний факт або ж його якість приймаєть-
ся за об’єктивно ймовірний і навіть достовір-
ний та обговорюється як наявний і доведений  
[7, с. 121–123].

Протягом багатьох століть людство формує 
для себе правила поведінки, створюючи певні 
норми, спрямовані на регулювання найважли-
віших суспільних відносин. Конкретним на-
прямом цього є зародження юридичної мови, 
в основі якої знаходиться правова терміноло-
гія. В останнє десятиліття феномен юридичної 
мови став привертати до себе особливо пильну 
увагу. У зв’язку з упровадженням численних 
новацій у сфері тактики й техніки побудови 
закону та збільшенням нормативного масиву 
істотно зросло значення форми і змісту юри-
дичного тексту і його основного інструмента-
рію – правової термінології. Цей вид засобів 
законодавчої техніки дає змогу закріплювати, 
фіксувати належним чином виражену волю 
законодавця.

Культура правотворчості передбачає ло-
гічно послідовний виклад тексту закону, чітко 
витриманий професійний стиль і мову закону 
й разом із тим її простоту, зрозумілість, доступ-
ність широким верствам населення. Адже по-
милково побудована фраза, непослідовність, не-
правильне використане слово здатні викликати 
негативні наслідки. Чим досконаліший текст 
закону, тим менше виникає ускладнень під час 
його виконання, дотримання й застосування. 
Саме тому логіка, стиль і мова закону – одні 
з основ засобів законодавчої техніки. Мова 
закону відрізняється директивністю та офіцій-
ністю, вона має бути стислою, містити чіткі роз-
порядження.

Термінологія, якою користується юри-
дична наука й законодавство, характеризує 
особливість законодавчого стилю. Як заува-
жив Рудольф Ієрінг, завдяки юридичній тер-
мінології створюється економія сотні слів. 
Термінологічна розвиненість законодавства 
свідчить про рівень культури законотворчос-
ті [4, с. 73]. Чим багатший термінологічний 
фонд, досконаліше відпрацьована законодавча 
термінологія, тим більшою мірою досягається 
стійкість, ефективність і лаконічність закону. 
Існує думка, що «вживання в законі виключ-
но термінів – це ідеал, до якого право прагне і 
якого воно ніколи не досягне через складність 
самої діяльності, що становить предмет права і 
його мету» [11, с. 106].

Юридичні терміни визначаються як «сло-
весні значення понять, що використовуються 
під час викладення змісту закону», слова, що 
вжиті в законодавстві, є узагальненими найме-
нуваннями юридичних понять [5, с. 89].

Юридична термінологія – це сукупність 
юридичних термінів, що використовуються 
правотворчою практикою. Іншими словами, 
вона являє собою систему загальноприйнятих, 
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упорядкованих, однакових і належним чином 
оформлених, уніфікованих юридичних термі-
нів [6, с. 137]. Юридичний термін – це слово, 
яке вжито в законодавстві, є узагальненим на-
йменуванням юридичного поняття, має точний 
і певний зміст і відрізняється функціональною 
стійкістю. Юридичні терміни є досконалими 
лише в тому випадку, якщо вони з оптимальною 
точністю відображають цілісний зміст понять, 
їх логічну структуру та істотні ознаки.

Ще одним засобом законодавчої техніки є 
законодавча стилістика – юридико-лінгвістич-
на наука, що обґрунтовує систему прийомів 
найбільш доцільного використання мовних 
засобів у законодавстві. Це наука про словесну 
майстерність (мистецтво) законодавця; осо-
бливі принципи відбору й поєднання мовних 
засобів у галузі лексики та граматики, наслід-
ком чого є особлива сукупність організації 
мовних засобів. Вона вивчає технічні засо-
би і прийоми використання мовних засобів 
для надання думкам, судженням законодавця 
специфічної мовної «оболонки». Вивчаючи 
законодавчу мову (мову закону), законодавча 
стилістика водночас є і юридичною, і лінгвіс-
тичною наукою.

М. Калінін говорив: «Наше завдання – щоб 
те, що ми говоримо, було сприйнято; сприйнят-
тя ж значною мірою залежить від форми, якою 
ми оформлюємо наші виступи» [9, с. 215, 245].

Для забезпечення безперешкодного сприй-
няття змісту нормативних актів необхідно звер-
нути увагу на те, щоб закони були зрозумілими 
для широких верств населення. Стиль норма-
тивних актів повинен забезпечити функціону-
вання права як владного регулятора, зокрема 
точність і повноту вираження волі законодавця. 
Потрібно, щоб нормативні акти по можливості 
містили в собі вичерпні відповіді на всі питання, 
пов’язані з їх застосуванням. Перевагою стилю 
нормативних актів є короткі формулювання. 
Максимальна стислість дає змогу поєднува-
ти доступність і точність юридичних текстів із 
необхідним рівнем нормативних узагальнень. 
Короткі та ясні юридичні формулювання, що 
виражають із вичерпною повнотою думку 
законодавця, стають характерною особливістю 
сучасного стилю правових актів.

Висновки

Отже, рівень розвитку та наукового опрацю-
вання засобів законодавчої техніки, їх соціальне 
призначення, практичне застосування зумов-
люються рівнем розвитку суспільства, правової 
системи, у тому числі законодавчої техніки як її 
складового елемента. Можна стверджувати, що 
законодавча техніка має не тільки прикладне, 
а й пізнавальне, гносеологічне значення.

Соціальне призначення засобів законодав-
чої техніки насамперед виявляється в практич-
ній роботі з підготовки та оформлення право-
вих актів – законів. Високий технічний рівень 
законів та інших актів може бути досягнутий 
тільки на основі перевірених досвідом і теоре-
тично відпрацьованих наукових рекомендацій. 
Зрозумілість, точність і стислість мови закону 
створюють сприятливі умови для однаково-
го його розуміння і тлумачення, однакового 
дотримання, виконання й застосування. Не-
ухильне дотримання вимог юридичної тех-
ніки щодо логіки, стилю та мови закону буде 
сприяти його вдосконалюванню й поліпшенню 
практики реалізації, зміцненню режиму право-
порядку в країні.

Подальші дослідження соціального зна-
чення засобів законодавчої техніки полягають  
у більш глибокому вивченні практичних аспек-
тів їх застосування.
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Статья посвящена исследованию социального назначения средств законодательной техники, прак-
тического применения средств законодательной техники в современных условиях. Обоснованы основные  
направления использования средств законодательной техники в процессе создания закона.

Ключевые слова: законодательная техника, средства законодательной техники, законотворческая деятель-
ность, социальное назначение средств законодательной техники.

The article is devoted to the study of the social purpose of the means of legislative technique, the practical  
application of the means of legislative technique in modern conditions. Also author substantiates the basic directions 
of using of means of legislative technique in the process of creation of the law.

Key words: legislative technique, means of legislative technique, legislative activity, social purpose of means of 
legislative technique.
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У статті розглянуті різні наукові позиції щодо визначення видових об’єктів злочинів, передбачених 
розділом VII Особливої частини Кримінального кодексу України, та проаналізовані наукові підходи щодо 
визначення системи господарських злочинів. На підставі проведеного аналізу, з урахуванням останніх змін 
чинного законодавства запропоновано удосконалити систему господарських злочинів, а також визначено, 
що фондовий ринок виступає окремим видовим об’єктом цього розділу.  

Ключові слова: родовий об’єкт злочину, видовий об’єкт злочину, злочини у сфері господарської діяльності, 
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го ринку.  

Постановка проблеми. Розділ VII «Зло-
чини у сфері господарської діяльності» Осо-
бливої частини Кримінального кодексу Укра-
їни (далі – КК) є певною мірою еклектичним 
утворенням. Проте, незважаючи на специфіку 
кожного зі злочинів у сфері господарської ді-
яльності та великий спектр цінностей, на які 
посягає кожен із цих злочинів, у межах розді-
лу VII Особливої частини КК помітною є пев-
на подібність основних безпосередніх об’єктів 
окремих злочинів, що дозволяє їх умовно 
об’єднати в групи, виділивши (в межах родо-
вого) видові об’єкти цих груп злочинів. Проте 
така систематизація господарських злочинів 
має не тільки суто практичне значення. Як за-
значає В. Я. Тацій, виділення окремих підгруп 
(видів) господарських злочинів надає системі 
більшу стрункість, посилює її практичну значу-
щість [24, с. 87-88].

Аналіз досліджень і публікацій. Питання 
визначення видових об’єктів злочинів у сфері 
господарської діяльності, а також систематиза-
цію цих злочинів у своїх роботах досліджували 
П. П. Андрушко, А. М. Бойко, Б. В. Волженкин, 
Д. Л. Виговський, К. А. Голдзіцький, Н. О. Гу-
торова, О. О. Дудоров, М. Д. Дякур, В. М. Ки-
ричко, Н. О. Лопашенко, О. І. Перепелиця, 
О. Е. Радутний, Г. А. Русанов, О. Б. Сахарова, 
С. І. Селецький, Є. Л. Стрельцов, Я. В. Ступ-
ник, М. В. Талан, В. Я. Тацій, А. В. Шевчук, 
А. М. Яковлев та інші вітчизняні та зарубіжні 
вчені. Проте і до сьогодні ці питання носять 
дискусійний характер та залишаються оста-
точно не вирішеними.

Метою цієї статті є встановлення видових 
об’єктів, які входять до розділу VII «Зло-
чини у сфері господарської діяльності» 
Особливої частини КК, та визначення на їх 
основі системи злочинів у сфері господар-
ської діяльності.

Виклад основного матеріалу. Перед тим 
як перейти до визначення видових об’єктів та 
системи господарських злочинів, слід звернути 
увагу на такі обставини. Як зазначають О. О. Ду-
доров та Р. О. Мовчан, правотворчість у час-
тині оновлення кримінального законодавства 
про відповідальність за господарські злочини 
не може не вражати своєю інтенсивністю. Ма-
ється на увазі те, що за час дії чинного КК роз-
діл VІІ його Особливої частини був доповнений 
14 новими статтями з одночасним вилученням 
із нього 17 статей. Натепер у цьому розділі 
КК не залишилося жодної статті, викладеної 
в її первинній редакції. При цьому науковці 
відзначають те, що найбільший резонанс (як 
у суспільстві загалом, так і в наукових колах 
зокрема) викликав такий акт законотворчості 
у розглядуваній сфері, як Закон від 15 листопа-
да 2011 р., на підставі якого з КК було виключе-
но одразу 16 статей: 202, 203, 207, 208, 214, 215, 
217, 218, 220, 221, 223, 225, 226, 228, 234 і 235. 
Прийняття цього Закону стало чи не найбіль-
шим реформуванням вітчизняного КК за весь 
час його чинності [5, с. 216, 236]1. Ці обставини 
істотно впливають на трансформацію наукових 

1 Проте така невтішна ситуація має місце не 
тільки в Україні. Н. О. Лопашенко пише про те, що 
в перші роки існування КК РФ вона, поряд із  ін-
шими дослідниками, намагалась пояснити те, що 
відбувається, будь-якими об’єктивними або майже 
об’єктивними причинами. Але коли вал законодав-
чих змін почав нагадувати тільки кроки недосвід-
ченого ляльковода, який намагається шляхом 
незграбних посмикувань створювати імітацію 
спектаклю, коли в законодавчих змінах всього 
КК чітко проступала головна ідея чи не будь-якої 
реформи – «кримінальний закон як ліки від усіх 
хвороб», не залишилося вже ні бажання, ні сил шу-
кати чорну кішку в темній кімнаті, оскільки її там 
немає, і давно [17, с. 18]. 
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підходів щодо визначення в межах родового 
видових об’єктів злочинів, передбачених роз-
ділом VII Особливої частини КК, та класифі-
кації господарських злочинів. У зв’язку із цим 
будуть проаналізовані останні наукові позиції 
з цих питань.

В. М. Киричко, О. І. Перепелиця та В. Я. Та-
цій залежно від безпосереднього об’єкта злочи-
ни у сфері господарської діяльності поділяють 
на такі групи: 1) злочини у сфері кредитно- 
фінансової, банківської і бюджетної систем 
України (статті 199, 200, 201, 204, 210, 211, 212, 
212-1, 216 КК); 2) злочини у сфері підприєм-
ництва, конкурентних відносин та іншої діяль-
ності суб’єктів господарювання (статті 203-1, 
203-2, 205, 205-1, 206, 206-2, 209, 209-1, 213, 229, 
231 і 232 КК); 3) злочини у сфері банкрутства 
(ст. 219 КК); 4) злочини у сфері використання 
фінансових ресурсів та обігу цінних паперів 
(статті 222, 222-1, 223-1, 223-2, 224, 232-1 і 232-2 
КК); 5) злочини у сфері обслуговування спожи-
вачів та захисту їх права (ст. 227 КК); 6) злочини 
у сфері приватизації державного і комунально-
го майна (ст. 233 КК) [10, с. 203; 12, с. 154-156]. 
Запропоновану класифікацію також підтриму-
ють А. В. Шевчук, М. Д. Дякур та Я. В. Ступ-
ник [26, с. 132; 22, с. 220]. О. О. Дудоров пише 
про те, що наведена класифікація викликає 
деякі зауваження. Так, бюджетні злочини, від-
повідальність за які передбачена ст. 210, 211 
КК (група 1), очевидно, є підстави визнавати 
злочинами у сфері використання фінансових 
ресурсів (група 4), а передбачене ст. 222 КК 
шахрайство з фінансовими ресурсами (група 4) 
можна віднести до злочинів у сфері кредит-
но-фінансової і банківської систем (група 1). 
Ст. 199 КК в частині незаконних дій з держав-
ними цінними паперами (група 1), поза всяким 
сумнівом, є злочином у сфері обігу цінних па-
перів (група 4). Вбачається відсутність чітких 
критеріїв розмежування злочинних посягань, 
які входять до першої і четвертої груп. Правник 
також вважає, що безпосередні об’єкти злочи-
нів, об’єднані у першу і другу групи, досить іс-
тотно відрізняються [6, с. 19].

Д. Л. Виговський та К. А. Голдзіцький за-
лежно від безпосередніх об’єктів злочинів усі 
злочини у сфері господарської діяльності сис-
тематизують таким чином: 1) злочини у сфе-
рі фінансової, банківської та бюджетної сис-
тем (статті 199–201, 204, 210–212-1, 216 КК);  
2) злочини у сфері підприємництва, конкурен-
ції, банкрутства і обігу цінних паперів (стат-
ті 203-1, 205, 206, 209, 209-1, 213, 218-1, 219,  
220-1, 220-2, 222, 222-1, 223-1, 229, 231, 232, 232-1,  
232-2 КК); 3) злочини у сфері обслуговування 
споживачів (ст. 227 КК) [9, с. 205]. На мою дум-
ку, наведена класифікація також викликає низ-
ку зауважень. Перш за все, ст. 199 КК в частині 
незаконних дій з державними цінними папера-
ми (група 1), поза всяким сумнівом, є злочином 
у сфері обігу цінних паперів (група 2), а перед-
бачене ст. 220-1 КК порушення порядку веден-
ня бази даних про вкладників або порядку фор-
мування звітності та ст. 222 КК шахрайство з 
фінансовими ресурсами (група 2) можна відне-
сти до злочинів у сфері фінансової, банківської 

та бюджетної систем (група 1). Також безпосе-
редні об’єкти злочинів, які об’єднано у другу 
групу, досить істотно відрізняються. 

Крім того, як слушно зауважує П. П. Ан-
друшко, об’єктивно кожен зі злочинів у сфері 
господарської діяльності має свої основний і 
додатковий безпосередні об’єкти, відмінні від 
таких об’єктів інших злочинів. Тому об’єктивна 
спроба здійснити систематизацію цих злочи-
нів за безпосередніми об’єктами приречена на 
невдачу. Така систематизація може бути здій-
снена лише за їх видовими об’єктами [1, с. 71]. 
Є. Л. Стрельцов також відзначає, що для кра-
щого розуміння змісту, понять та ознак цих 
злочинів їх необхідно класифікувати. Тради-
ційно така класифікація проводиться залежно 
від видового об’єкта цих злочинів. З урахуван-
ням сучасного стану розвитку нашої економіки 
можна виділити певні видові об’єкти посягань, 
в основі яких лежить сфера чи галузь здійснен-
ня господарської діяльності. Правник пропо-
нує таку систему злочинів у сфері господар-
ської діяльності: 1) злочини в бюджетній галузі  
(статті 210, 211 КК); 2) злочини у сфері гос-
подарювання і підприємництва (статті 201, 
202, 203, 203-1, 205, 206, 213, 214, 230-1 КК); 
3) злочини в галузі приватизації державного і 
комунального майна (статті 233, 234, 235 КК); 
4) злочини в кредитно-фінансовій і банківській 
сфері (статті 199, 200, 207, 208, 209, 209-1, 215, 
222, 223, 224 КК); 5) злочини в податковій галу-
зі (статті 204, 212, 216 КК); 6) злочини у сфері 
конкуренції (статті 217, 228, 229, 231, 232 КК); 
7) злочини у галузі надання послуг (статті 225, 
226, 227 КК); 8) злочини у сфері банкрутства 
(статті 218, 219, 220, 221 КК) [11, с. 130-131]. 

Наведена система злочинів у сфері госпо-
дарської діяльності також викликає запитан-
ня в плані виділення або не виділення того чи 
іншого видового об’єкта та обґрунтованості 
віднесення конкретного посягання до того чи 
іншого виду злочинів. Так, протидію закон-
ній господарській діяльності, передбачену 
ст. 206 КК (група 1), можна віднести до зло-
чинів у сфері конкуренції (група 6), а легалі-
зація майна, здобутого злочинним шляхом 
(ст. 209 КК), не у всіх своїх проявах шкодить, 
передусім, кредитно-фінансовій і банків-
ській сферам. Також вбачається відсутність 
чітких критеріїв розмежування злочинних 
посягань, які входять до першої групи. Крім 
того, не виокремлено окремої групи злочинів, 
пов’язаних з ринком цінних паперів, про що 
йтиметься далі.

О. О. Дудоров також відзначає конструк-
тивність ідеї звернення до поняття видового 
(підгрупового) об’єкта як до критерію поділу 
господарських злочинів на певні види (групи) 
та, пропонуючи власну класифікацію злочинів 
у сфері господарської діяльності, виходить саме 
з цього критерію. На думку правника, саме та-
кий підхід дозволяє в межах всієї сукупності 
злочинів, передбачених нормами, об’єднаними 
у розділі VII Особливої частини КК, виділити 
окремі групи більш-менш близьких один до 
одного посягань, які мають спільний для них 
об’єкт. Займаючи проміжне становище між ро-
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довим і безпосереднім об’єктами, будучи части-
ною родового об’єкта і перебуваючи з останнім  
у співвідношенні «вид – рід», видовий об’єкт 
дає змогу виокремити специфічні групи зло-
чинних посягань на близькі, взаємопов’язані 
соціальні цінності [6, с. 16, 21]. Залежно від 
видового (підгрупового) об’єкта злочини у 
сфері господарської діяльності О. О. Дудоров 
пропонує класифікувати таким чином: 1) зло-
чини проти системи грошового обігу, фондового 
ринку і порядку обігу деяких документів (стат-
ті 199, 200, 222-1, 223-1, 223-2, 224, 232-1, 232-2 
КК)2; 2) злочини проти системи оподаткування 
і системи загальнообов’язкового державного 
соціального страхування (статті 204, 212, 212-1, 
216 КК); 3) злочини проти бюджетної системи 
(статті 210, 211 КК); 4) злочини проти порядку 
переміщення предметів через митний кордон 
України (ст. 201 КК); 5) злочини проти поряд-
ку зайняття господарською діяльністю (статті 
203-1, 203-2, 205, 206, 209, 209-1, 213, 227 КК); 
6) злочини проти прав кредиторів (статті 219, 
222 КК); 7) злочини проти засад добросовісної 
конкуренції (статті 229, 231, 232 КК); 8) зло-
чини проти порядку приватизації (ст. 233 КК)  
[8, с. 449; 13, с. 277-278; 4, с. 188].

Запропонована система злочинів у сфері 
господарської діяльності видається найбільш 
вдалою порівняно з усіма іншими класифі-
каціями, є виваженою і добре продуманою, 
хоч і вона може викликати запитання в плані 
віднесення конкретного посягання до того чи 
іншого виду злочинів. На це звертає увагу і 
сам О. О. Дудоров, який пише, що умовність 
запропонованої ним класифікації полягає в 
тому, що окремі господарські злочини пося-
гають на кілька видових (безпосередніх) 
об’єктів, а поміщені тільки в одну класифіка-
ційну групу [8, с. 449; 13, с. 278]. Отже, ця кла-
сифікація може бути вдосконалена, якщо зло-
чини, що посягають на кілька безпосередніх 
об’єктів, які, у свою чергу, можуть бути вклю-

чені до різних видових об’єктів, будуть нале-
жати не до одного, а до кількох видів злочинів 
із позначенням, в якій саме частині той чи 
інший злочин посягає на відповідний об’єкт. 
Вважаю, що запропонований підхід дозволить 
удосконалити класифікацію злочинів у сфері 
господарської діяльності. 

З метою узагальнення понятійного апарату 
стосовно посягань, що відбуваються на ринку 
цінних паперів, О. О. Кашкаров запропонував 
використовувати термін «злочини у сфері ви-
пуску та обігу цінних паперів», до яких відніс: 
виготовлення та збут державних цінних папе-
рів (ст. 199 КК), виготовлення та збут недер-
жавних цінних паперів (ст. 224 КК), випуск 
цінних паперів без реєстрації емісії (ч. 1 ст. 223 
КК), внесення у документи, які подаються 
для реєстрації емісії цінних паперів, завідомо 
недостовірної інформації або затвердження 
таких документів (ч. 2 ст. 223 КК) та розголо-
шення або використання неоприлюдненої або 
неопублікованої інформації про емітента або 
його цінні папери (ст. 232-1 КК). При цьому, 
на думку науковця, видовим об’єктом злочинів, 
які посягають на випуск та обіг цінних паперів, 
є суспільні відносини з випуску і обігу гро-
шей, державних і недержавних цінних паперів,  
іноземної валюти і білетів державної лотереї  
[7, c. 5, 64]. 

У своєму дослідженні науковець залишив 
поза увагою ряд злочинів на ринку цінних па-
перів, які поряд зі злочинами, передбаченими 
статтями 199, 223, 224 та 232-1 КК, посягають 
на фондовий ринок, а основні безпосеред-
ні об’єкти цих злочинів утворюють єдиний 
видовий об’єкт злочину. Це злочини, відпо-
відальність за вчинення яких передбачена 
статтями 223-1 «Підроблення документів, які 
подаються для реєстрації випуску цінних па-
перів» та 223-2 «Порушення порядку ведення 
реєстру власників іменних цінних паперів» 
КК. Їх аналіз дозволяє стверджувати, що вони 
також порушують порядок випуску та обігу 
цінних паперів. 

На думку О. Б. Сахарової, злочини, що вчи-
няються на ринку цінних паперів, – це суспіль-
но небезпечні діяння, які посягають на суспільні 
відносини, що виникають між емітентами, ін-
весторами, фінансовими посередниками, юри-
дичними особами, що здійснюють діяльність 
по організації торгівлі на ринку цінних паперів, 
реєстраторами, депозитаріями (зберігачами) та 
державою в процесі відчуження (видачі, пере-
рахування на рахунок власника) цінних паперів 
первинним власникам та подальшого їх обігу на 
ринку, які охороняються державою. При цьому 
науковець відносить до статей, які сконстру-
йовані законодавцем спеціально для охорони 
суспільних відносин на ринку цінних паперів, 
статті 199, 202 «Порушення порядку зайнят-
тя господарською та банківською діяльністю», 
223 «Порушення порядку випуску (емісії) та 
обігу цінних паперів», 224 «Виготовлення, 
збут та використання підроблених недержав-
них цінних паперів», 233 «Незаконна прива-
тизація державного, комунального майна»,  
234 «Незаконні дії щодо приватизаційних папе-

2 Слід зазначити, що подібну групу злочи-
нів виділяють не тільки вітчизняні, але й зару-
біжні науковці під час класифікації злочинів у 
сфері економічної діяльності. Так, Г. А. Русанов 
виокремлює злочини, що посягають на суспільні 
відносини у сфері обігу грошей і цінних паперів 
[18, с. 14]. М. В. Талан у рамках злочинів у сфе-
рі фінансової діяльності виокремлює злочини у 
сфері обігу грошей, цінних паперів та інших пла-
тіжних документів [23, с. 37]. На думку Б. В. Вол-
женкіна, злочини у сфері економічної діяльності 
включають, зокрема, злочини, що порушують 
встановлений порядок обігу грошей і цінних па-
перів [2, с. 89-92]. Т. Д. Устинова виокремлює зло-
чини, що посягають на суспільні відносини, які 
регулюють обіг грошей, цінних паперів, інших 
розрахункових та платіжних документів, а також 
валютних цінностей [25, с. 24-25]. Л. Л. Кругліков 
виділяє злочини, що спрямовані проти встанов-
леного порядку обігу грошей, цінних паперів та 
валютних цінностей [14, с. 22-23]. А. М. Яковлев 
виокремлює злочини у сфері грошового обігу і 
цінних паперів [15, с. 408-409]. Злочини, що пося-
гають на відносини у сфері емісії і обігу грошей, 
цінних паперів і платіжних документів, виокрем-
лює І. В. Шишко [3, с. 6-7].   
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рів» та 2563 «Сприяння учасникам злочинних 
організацій та укриття їх злочинної діяльності» 
[21, с. 21-22, 29].  

На мою думку, система грошового обігу та 
порядок обігу деяких документів з однієї сто-
рони та фондовий ринок (ринок цінних папе-
рів) утворюють не один, а два окремих видових 
об’єкта. В юридичній літературі видовий (під-
груповий) об’єкт злочинів визначається як під-
група близьких, подібних соціальних благ, що 
входить у більш широку групу однорідних, од-
нопорядкових цінностей. Видовий об’єкт – це 
об’єкт виду (підгрупи) дуже близьких за харак-
тером злочинів [16, с. 209]. 

Однак, чи виступає система грошового обі-
гу та порядок обігу деяких документів з однієї 
сторони та фондовий ринок з іншої сторони 
настільки близькими, подібними соціальними 
благами, які утворюють відповідний видовий 
об’єкт? Розглядаючи питання про співвідно-
шення таких понять, як «фінансовий ринок» 
та «фондовий ринок», я встановив, що фінан-
совий ринок, як ринок фінансових ресурсів, 
існує як сукупність взаємозалежних і взаємо-
доповнюючих ринків: кредитного, валютного, 
ринку цінних паперів. У структурі фінансового 
ринку виділяється: ринок готівки; ринок корот-
кострокових платіжних коштів, які виконують 
функції, подібні готівці (чеки, векселя); ринок 
валюти; ринок цінних паперів (фондовий ри-
нок); ринок банківських кредитів. При цьому 
система грошового обігу лежить в основі рин-
ку готівки, ринку валюти та ринку банківських 
кредитів. На відміну від ринків готівки та бан-
ківських кредитів, фондовий ринок не можна 
вважати дуже близьким, подібним їм соціаль-
ним благом, оскільки він суттєво відрізняється 
від зазначених ринків.

Г .О. Русанов, попри те, що виокремлює 
в рамках розділу 22 «Злочини у сфері економіч-
ної діяльності» КК РФ такий видовий об’єкт, 
як суспільні відносини у сфері обігу грошей і 
цінних паперів, пише про те, що всередині цьо-
го видового об’єкту простежується відмінність 
охоронюваних суспільних відносин, яка до-
зволяє виокремити у відокремлену групу зло-
чини, які вчиняються на ринку цінних паперів, 
які посягають на відповідні суспільні відно-
сини. При цьому науковець слушно зазначає, 
що суспільні відносини на ринку цінних па-
перів відрізняються низкою специфічних рис.  
По-перше, ці відносини виникають у специ-
фічному середовищі, тобто на ринку цінних 
паперів. Ринок цінних паперів покликаний 
виконувати ряд важливих функцій для еко-
номіки держави, зокрема акумулюючу і роз-
подільчу функції в економіці, які є найваж-
ливішими. По-друге, вказана група відносин 

регулюється самостійним масивом норматив-
но-правових актів, що видаються різними дер-
жавними органами. По-третє, специфічним 
предметом суспільних відносин, що виникають 
на ринку цінних паперів, є емісійні цінні папери.  
По-четверте, учасники відносин, що виника-
ють на ринку цінних паперів, володіють низ-
кою специфічних прав і виконують відповідні 
обов’язки, виходячи з нормативно-правових 
актів у сфері регулювання відносин на ринку 
цінних паперів [19, с. 43, 44-45]. Г. О. Русанов 
до злочинів на ринку цінних паперів відносить 
ті, які передбачені статтями 185 «Зловживан-
ня при емісії цінних паперів», 185-1 «Злісне 
ухилення від розкриття або надання інфор-
мації, визначеної законодавством Російської 
Федерації про цінні папери», 185-2 «Пору-
шення порядку обліку прав на цінні папери»,  
185-3 «Маніпулювання ринком», 185-4 «Пере-
шкоджання здійсненню або незаконне обме-
ження прав власників цінних паперів» КК РФ 
[19, с. 31]. При цьому науковець не включає до 
цієї групи злочини, передбачені статтями 170-1  
«Фальсифікація єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, реєстру власників цінних 
паперів або системи депозитарного обліку»,  
185-6 «Неправомірне використання інсайдер-
ської інформації» та 186 «Виготовлення, збері-
гання, перевозка або збут підроблених грошей 
або цінних паперів» КК РФ, які також є всі під-
стави віднести до злочинів проти ринку цінних 
паперів. Водночас, на думку А. Ю. Рябової та 
Л. К. Савюка, до суспільно небезпечних діянь, 
які утворюють систему злочинів, що вчинюють-
ся на ринку цінних паперів, належать злочини 
проти порядку: емісії цінних паперів (ст. 185, 
ст. 185-1 КК РФ), обігу цінних паперів (ст. 186 
КК РФ), дотримання прав володільців цінних 
паперів (ст. 185-4 КК РФ), обліку прав на цінні 
папери (ст. 185-2 КК РФ) [20, с. 41].

Отже, виникає питання, які саме близькі, 
схожі соціальні цінності утворюють видовий 
об’єкт злочинів проти фондового ринку? Ана-
лізуючи питання розуміння фондового рин-
ку (ринку цінних паперів) у кримінальному 
праві та інших юридичних науках, я дійшов 
висновку про те, що «компоненти» фондового 
ринку, які потребують кримінально-правової 
охорони, слід пов’язувати з: емісією (випус-
ком), розміщенням, обігом, обліком цінних 
паперів та інших фінансових інструментів, а 
також з дотриманням прав, свобод та інтер-
есів учасників фондового ринку і тих осіб, що 
володіють емітованими цінними паперами чи 
іншими фінансовими інструментами, які мо-
жуть використовуватися на фондовому ринку. 
Отже, з позиції соціальних цінностей, які ма-
ють братися під кримінально-правову охорону, 
«потенційно» можуть зазнати істотної шкоди 
та стати об’єктом злочину: 1) права, свободи та 
правоохоронювані інтереси учасників фондо-
вого ринку; 2) потерпілі (учасники фондового 
ринку та інші особи, які володіють емітовани-
ми цінними паперами чи іншими фінансовими 
інструментами, які можуть використовуватися 
на фондовому ринку); 3) соціальні зв’язки між 
учасниками фондового ринку, а також іншими 

3 Включення до цього переліку ст. 256 КК 
викликає ряд запитань. Проте сама автор зазначає, 
що злочинні дії, передбачені ст. 256 КК, безпосе-
редньо не завдають шкоди суспільним відносинам 
на ринку цінних паперів. Відносини щодо даного 
ринку є додатковим об’єктом злочину, а цінні па-
пери є тільки одним із засобів вчинення злочинних 
дій [21, с. 23].   
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особами, які володіють емітованими цінними 
паперами чи іншими фінансовими інструмента-
ми, які можуть використовуватися на фондово-
му ринку з приводу реалізації їхніх прав, свобод 
та інтересів, що набувають форми правовідно-
син. Саме ці близькі, подібні соціальні цінності 
утворюють видовий об’єкт злочинів проти фон-
дового ринку.

Як слушно зазначає О. Б. Сахарова, понят-
тя «злочини, що вчиняються на ринку цінних 
паперів» є елементом більш широкого поняття 
«злочини у сфері господарської діяльності». 
Крім того, поняття «злочини, що вчиняються 
на ринку цінних паперів» є родовим поняттям 
стосовно окремих структурних груп діянь, що 
вчиняються на цьому ринку. Таким чином, 
триступенева система кримінологічних по-
нять (злочини у сфері господарської діяльнос-
ті – злочини, що вчиняються на ринку цінних 
паперів, – окремі структурні елементи цих зло-
чинів за відповідними сферами їх вчинення) є 
відповідним методологічним положенням щодо 
подальшої кримінально-правової та криміноло-
гічної характеристики злочинів, що вчиняють-
ся на ринку цінних паперів [21, с. 29-30].

Висновки

Повертаючись до питання про систему зло-
чинів у сфері господарської діяльності, врахо-
вуючи останні зміни, що відбулися в цьому роз-
ділі, пропоную їх класифікувати таким чином: 

1) злочини проти системи грошового обігу 
та порядку обігу деяких документів (ст. 199 КК 
у частині незаконних дій із підробленою націо-
нальною або іноземною валютою, білетами дер-
жавної лотереї, ст. 200 КК); 

2) злочини проти фондового ринку (ст. 199 
у частині незаконних дій із підробленими дер-
жавними цінним паперами, статті 222-1, 223-1, 
223-2, 224, 232-1, 232-2 КК);

3) злочини проти системи оподаткування 
і системи загальнообов’язкового державного 
соціального страхування (ст. 199 КК у частині 
незаконних дій із підробленими марками ак-
цизного податку, статті 204, 212, 212-1, ст. 222 
КК у частині незаконного одержання пільг 
щодо податків або спроби їх одержання);

4) злочини проти бюджетної системи (стат-
ті 210, 211 КК);

5) злочини проти порядку переміщен-
ня предметів через митний кордон України  
(ст. 201 КК);

6) злочини проти порядку зайняття госпо-
дарською діяльністю (статті 203-1, 203-2, 205, 
205-1, 206, 206-2, 209, 209-1, 213, 227 КК); 

7) злочини проти прав кредиторів (стат-
ті 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222 КК у частині 
незаконного одержання субсидій, субвенцій, 
дотацій та кредитів або спроби їх одержання);

8) злочини проти засад добросовісної кон-
куренції та встановленого порядку охорони та 
використання засобів індивідуалізації учасни-
ків господарського обороту, товарів і послуг 
(ст. 199 КК у частині незаконних дій із підро-
бленими голографічними захисними елемента-
ми, статті 216, 229, 231, 232 КК);

9) злочини проти порядку приватизації 
(ст. 233 КК).
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В статье рассмотрены различные научные позиции относительно определения видовых объектов пре-
ступлений, предусмотренных разделом VII Особенной части Уголовного кодекса Украины, и проанализиро-
ваны научные подходы к определению системы хозяйственных преступлений. На основании проведенного 
анализа, с учетом последних изменений действующего законодательства предложено усовершенствовать 
систему хозяйственных преступлений, а также определено, что фондовый рынок является отдельным 
видовым объектом этого раздела.

Ключевые слова: родовой объект преступления, видовой объект преступления, преступления в сфере  
хозяйственной деятельности, преступления в сфере экономики, хозяйственные преступления, преступления 
против рыночной экономики, преступления против фондового рынка.

The article deals with various scientific positions regarding the definition of the specific objects of crimes pro-
vided for in Section VII of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine and analyzes the scientific approaches 
to the definition of the system of economic crimes. On the basis of the analysis, taking into account the latest changes 
in the current legislation, it is proposed to improve the system of economic crimes, and it is also determined that the 
stock market serves as a separate specific object of this section.

Key words: generic object of crime, kind object of crime, crimes in the sphere of economic activity, crimes in the 
sphere of economy, economic crimes, crimes against a market economy, crimes against the stock market.
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ПОМИЛУВАННЯ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена визначенню історико-правових особливостей формування інституту помилуван-
ня, його сучасної інтерпретації порівняно з досвідом зарубіжних країн, а також пошуку проблем  ефектив-
ності цього інституту через аналіз резонансних справ про помилування періоду незалежності.
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Постановка проблеми. Законодавство 
України про кримінальну відповідальність 
здійснює правове забезпечення охорони прав і 
свобод людини і громадянина, власності, гро-
мадського порядку та громадської безпеки, 
довкілля, конституційного устрою України від 
злочинних посягань; забезпечення миру і без-
пеки людства, а також запобігання злочинам. 
Для здійснення цього завдання Кримінальний 
кодекс України визначає, які суспільно небез-
печні діяння є злочинами та які покарання 
застосовуються до осіб, що їх скоїли. При цьо-
му актуальним для чинного законодавства про 
кримінальну відповідальність залишаються 
питання застосування механізмів звільнення 
від кримінальної відповідальності. У системі 
наявних в українському законодавстві видів 
звільнення від відповідальності помилування 
займає чільне місце. Тому в період політичної 
реформи в Україні доволі актуальною є пробле-
ма ефективності інституту помилування через 
призму його історико-правового становлення, 
сучасної інтерпретації та порівняння із зару-
біжним досвідом.

Метою статті є визначення історико-право-
вих особливостей формування інституту 
помилування, його сучасної інтерпретації, 
пошуку проблем  ефективності через аналіз 
резонансних справ про помилування періоду 
незалежності.

Визначенням особливостей інституту по-
милування займаються вже давно й досить 
широко. Що стосується кримінального права, 
то помилуванню приділялась увага в роботах 
таких учених: В. М. Мойсеєнка, А. А. Музики, 
В. В. Голіна, М. В. Грамматчикова, Т. В Грека, 
М. П. Євтєєва, В. В. Єраксіна, Є. С. Назимка, 
О. В. Чепелюка, Є. О. Письменського, Л. Ф. Пом- 
чалова, О. Ю. Соболєва, Ю. М. Ткачевського, 
Г. Х. Шаутаєва та ін. 

Виклад основного матеріалу. Соціаль-
но-правовий феномен помилування як прояв 
милосердя держави та її керівника щодо осо-
би, яка скоїла злочин, та дієвий стимул для 
виправлення осіб, які відбувають кримінальне 
покарання, відомий людству з давніх часів і на-
тепер вже є традиційним повноваженням глав 
держав у сфері реалізації судової влади. При-

чому, попри багатовіковий шлях цивілізовано-
го розвитку й державного становлення різних 
народів світу, суть помилування як правового 
інституту залишалася фактично незмінною – 
прояв милосердя з боку держави (монарха) до 
своїх підданих, які скоїли злочини будь-якої 
тяжкості. У цьому  контексті дослідження істо-
рії вітчизняного кримінального права загалом 
і  становлення інституту помилування в умо-
вах розвитку незалежної Української держа-
ви зокрема є досить актуальним і необхідним.  
Це сприяє вивченню на більш якісному рівні 
правової культури, менталітету українського 
народу, його правосвідомості.

Україна у своєму прагненні до держав-
ної незалежності пройшла доволі складний 
шлях, позначений драматичними, а нерідко й 
трагічними періодами, однак за часів станов-
лення державності й створення національної 
законодавчої бази завжди проявляла такі гене-
тично притаманні їй якості, як людинолюбство 
й милосердя. Свідченням цього є нормативно-
правові документи, за якими надавалася мож-
ливість застосування помилування як індиві-
дуального державно-владного веління у формі 
вибачення особи, яка скоїла злочин.

Перші згадки про звільнення від покаран-
ня на території сучасної України шляхом ми-
лування або прощення знаходимо ще за часів 
Русі-України, коли правом помилування був 
наділений не лише князь Київський, але й інші 
князі українських земель. 

Згідно з артикулами Литовського Статуту 
1588 р., до кола суб’єктів права помилування 
належали король, «вряд» та потерпілі. Своєрід-
ність інституту помилування у той період поля-
гала в тому, що король міг повністю скасувати 
або пом’якшити покарання у разі скоєння ви-
нними злочинів проти держави, суду, військо-
вих злочинів.  Потерпілий мав право на поми-
лування у разі скоєння злочинів, спрямованих 
проти особи або її майна [1, с. 111].

За часів Запорозької Січі особливе значен-
ня мало звичаєве козацьке право – сукупність 
правових звичаїв, що встановлювалися у житті 
козацтва. Незважаючи на суворість норм звича-
євого козацького права, в ньому була «чесність 
велика». На Запорозькій Січі врятувати козака 
від смертної кари могла жінка, яка побажала 

 М. Ломакін, 2017
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взяти його собі за чоловіка [2, с. 10]. Окрім цьо-
го, на Січі правом помилування користувалась 
козацька громада. 

Згодом у «Правах, за якими судиться ма-
лоросійський народ» інститут помилування 
злочинця зазнав деякої трансформації. З од-
ного боку, повністю збереглося помилування 
винного скривдженими або його родичами, 
законодавчо було оформлено примирення між 
злочинцем і потерпілим («через двосторонню 
згоду, коли самі сторони, між собою погово-
ривши, добровільно, на чому помиряться») 
[3, с. 135]. З іншого боку, «Правами, за якими 
судиться малоросійський народ» передбачало-
ся створення так званого «полюбовного суду», 
до якого входили обрані сторонами особи. Зна-
чні зміни сталися щодо помилування монархом. 
На відміну від Литовського Статуту 1588 р., 
«Права, за якими судиться малоросійський на-
род» декларують абсолютне право монарха на 
помилування: «Монарх має право судити будь-
які персони… в його єдиній волі і владі є поми-
лування злочинцям їх провин» [3, с. 146].

У період включення більшої частини укра-
їнських земель до складу Російської імперії та 
за часів царювання Катерини I, Петра II, Анни 
Іоанівни, Єлизавети та Катерини II інститут 
помилування набуває  рис звичаєвої практики. 
Правом помилування наділявся монарх, який 
своїм маніфестом милував злочинця. Як пра-
вило, помилування проводилося з нагоди свят 
та урочистостей (наприклад, одруження особи 
царської крові, народження спадкоємця пре-
столу). Пізніше, у XVIII-XIX століттях, така 
практика стає звичною, а милування злочинців 
з нагоди свята перетворюється в норму.

Варто зазначити, що у законодавстві цар-
ської Росії не проводилось чіткого розмежуван-
ня між помилуванням та амністією, дореволю-
ційне законодавство не застосовувало терміна 
«амністія», а використовувало терміни «поми-
лування» або «прощення», які застосовувались 
у разі звільнення від покарання як окремих 
осіб, так і цілих груп засуджених. 

Наступним етапом розвитку інституту по-
милування стає нормативне закріплення по-
нять та частково процедури «помилування». 
В «Уложенні про покарання» 1845 року, яке 
згодом практично продублює Уложення 1903 р, 
ст. 165, яка присвячена помилуванню, вигляда-
тиме таким чином: «Помилування й прощення 
не залежать від суду...» [4, с. 31]. 

У  Законах про тимчасовий державний 
устрій України, що були підписані 29 квітня 
1918 р. Гетьманом всієї України П. Скоропад-
ським та Отаманом Ради Міністрів М. Усти-
мовичем, «Про Гетьманську владу» зазначено: 
«Гетьманові належить помилування засудже-
них, послаблення кари і загальне прощення 
вчинених злочинних дій зі скасуванням про-
ти них переслідування і звільнення їх від суду 
і кари». 

За період радянської окупації були при-
йняті Конституції УРСР в 1919, 1929, 1937 та 
1978 рр. Незважаючи на ідеологічне спрямуван-
ня й політичну заангажованість, які виключали 
можливість надання пріоритетності питанням 

забезпечення прав і свобод громадян, усі ці 
конституційні акти передбачали «помилуван-
ня осіб, засуджених судами України», право 
на здійснення якого належало Президії Верхо-
вної Ради УРСР. Так, Конституція Радянської 
України 1978 року уповноважувала президію 
ВР здійснювати помилування лише осіб, засу-
джених судами УРСР, водночас Конституція 
Радянського Союзу 1977 року наділяла найви-
щий законодавчий орган Союзу нічим не обме-
женим правом здійснювати помилування.

Після прийняття 28 червня 1996 р. Верхо-
вною Радою України нової Конституції норму 
про помилування було викладено в такій редак-
ції: «Президент України здійснює помилуван-
ня» (п. 27 ст. 106).

Як бачимо, помилування на території Укра-
їни має своє глибоке коріння, пройшло певну 
трансформацію та кардинально відрізнялось 
протягом різних періодів. Однак якщо в істо-
ричному аспекті прообразом помилування було 
право потерпілої особи прощати свого кривдни-
ка, то у процесі еволюції суспільства й розвитку 
кримінального законодавства моральна катего-
рія «помилування» перетворюється на право-
вий інститут, що служить підставою звільнення 
від покарання осіб, які скоїли злочин.

Важливим етапом розгляду поставленої 
проблеми є з’ясування особливостей інституту 
помилування в зарубіжних країнах. У дослі-
дженнях всіх часів широко висвітлювалося пи-
тання зародження і розвитку інституту поми-
лування, наголошувалося, що в давньому Римі, 
Русі-Україні, країнах Cередньовіччя, і особли-
во в буржуазній Франції (про що стверджува-
ли просвітителі того часу), помилування ефек-
тивно застосовувалось лише до засуджених із 
привілейованих шарів суспільства, воно часто 
використовувалось феодалами з метою особис-
того збагачення, давало можливість залишати 
безкарними тяжкі злочини аристократії. У той 
період часто виникало питання доцільності ін-
ституту помилування через розгляд цього діян-
ня як прояву свавілля монарха.

Повертаючись до сучасності, варто зазна-
чити, що у деяких країнах Європи помилу-
вання на конституційному рівні обмежується 
законом: наприклад, у 62-й статті Конституції 
Іспанії зазначається, що король здійснює право 
помилування відповідно до закону. Також Кон-
ституція Латвійської Республіки передбачає, 
що обсяг і порядок застосування президентом 
права помилування визначається спеціальним 
законом [5, с. 85].

Чимало країн обмежують право помилу-
вання спеціальними процедурами, пов’язаними 
з притягненням до відповідальності вищих 
посадових осіб. Зокрема, президент США має 
право надавати помилування за злочини, ско-
єні проти Сполучених Штатів, за винятком 
засудження шляхом імпічменту (другий розділ  
2-ї статті Конституції США). Подібні норми та-
кож містять конституції Польщі, Греції, Іслан-
дії, Норвегії, Ліхтенштейну [6].

Такі країни, як Швеція, Австрія, Ісландія, 
Ліхтенштейн, Чехія, деталізують зміст поми-
лування. Зокрема, згідно із 65-ю статтею Кон-
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ституції Австрії, федеральному президенту 
належить право (в окремих випадках) на по-
милування осіб, засуджених вироком суду, що 
набув чинності, пом’якшення й заміни призна-
чених судами покарань, пом’якшення правових 
наслідків і погашення судимості в порядку по-
милування.

Варто зазначити, що в більшості держав по-
милування здійснюється Президентом, однак у 
деяких республіках із парламентською формою 
правління, як виняток, помилування може здій-
снюватися парламентом держави. Так, згідно 
з Конституцією Португальської Республіки 
право на оголошення амністії та загального по-
милування належить до компетенції Асамблеї 
Республіки [2].

Інші ж країни – Франція, Італія, Литва, 
Угорщина, у тому числі Україна – мають ла-
конічну та ємку формулу повноваження пре-
зидента на здійснення помилування, яка в силу 
відсутності конституційних обмежень завжди 
трактується широко, включаючи не лише пра-
во пом’якшувати покарання та його правові 
наслідки, але також і право припинення кримі-
нального переслідування на досудових стадіях.

Яскравим підтвердженням останньої тези 
є широко відомий історичний приклад по-
милування екс-президента США Ричарда 
Ніксона після «Вотергейтського» скандалу 
1972-1974 років із приводу політичного підслу-
ховування. Ніксон був помилуваний президен-
том Джеральдом Фордом ще до початку проце-
дури імпічменту в Сенаті, тобто на першій стадії 
кримінального переслідування. До кінця життя 
Ричард Ніксон не вважав себе винним і не був 
таким, зважаючи на презумпцію невинуватос-
ті й той факт, що суду над ним так і не було. 
Цей приклад показує, що за широкої формули 
повноважень президента помилування містить 
у собі потенціал можливості його застосування 
до осіб, які тільки переслідуються в криміналь-
ному порядку, а не лише засуджених.

Як бачимо, на сучасному етапі розвитку 
інститут помилування має свої особливості в 
іноземних державах. Це зумовлюється специ-
фікою правового режиму, форми держави тощо.

У чинному законодавстві та підзаконних 
актах ми не знаходимо визначення поняття 
«помилування». Тому необхідно звернутися до 
його доктринального тлумачення. 

Так, науковці В. Т. Маляренко й А. А. Му-
зика характеризують помилування як спеціаль-
ний вид звільнення від покарання (повне або 
часткове) індивідуально визначеної особи, 
засудженої за скоєння злочину, що здійснюєть-
ся на підставі відповідного акта (указу про по-
милування), прийнятого Президентом України 
[7, с. 13]. 

О. М. Литвак та О. В. Чепелюк визначають 
помилування як акт гуманізму й милосердя 
з боку держави щодо конкретно визначеної осо-
би (групи осіб), яка скоїла злочин (злочини), 
що застосовується на підставі виданого Пре-
зидентом України указу про помилування у ви-
гляді заміни довічного позбавлення волі на пев-
ний строк, повного або часткового звільнення 
від відбування як основного, так і додаткового 

покарання, заміни покарання або невідбутої 
його частини більш м’яким покаранням [8, с. 74]. 

На думку М. І. Мельника та М. І. Хавроню-
ка, помилування – це індивідуальне держав-
новладне веління у формі пробачення особі, яка 
вчинила злочин будь-якої тяжкості. На відміну 
від амністії акт помилування не розрахований 
на невизначену кількість випадків використан-
ня і є персоніфікованим актом одноразового 
застосування права щодо конкретної особи або 
групи осіб, індивідуально зазначених в указі 
Президента України [9, с. 245].

В. М. Мойсеєнко під помилуванням розу-
міє спеціальний вид звільнення від покарання 
(повне або часткове звільнення) індивідуально 
визначеної особи, засудженої за скоєння зло-
чину, що здійснюється на підставі відповідного 
акта (указу про помилування), виданого Прези-
дентом України [2, с. 190].

Як бачимо, помилування  – це звільнення 
від відбування кримінального покарання інди-
відуальним рішенням, як правило, глави держа-
ви. Помилування здійснюється за клопотанням 
засудженого у випадках, що потребують гуман-
ного ставлення.

У правовому значенні помилування в Укра-
їні існує як інститут права, що утворюється 
шляхом видання Президентом України акта 
правового характеру, який не скасовує дію 
закону про кримінальну відповідальність, але 
водночас звільняє особу від кримінального 
покарання. Так, згідно з п. 27 ст. 106 Конститу-
ції України саме Президент України має право 
здійснювати помилування засуджених. Зазна-
чена вище конституційна норма конкретизова-
на у ст. 87 Кримінального кодексу України. 

В Україні немає окремого закону, що ре-
гулював би процес помилування засудженого.  
За інформацією, наданою Департаментом з пи-
тань помилування у відповідь на запит автора 
статті, Указом Президента України від 21 квіт-
ня 2015 року № 223 було затверджено «Поло-
ження про порядок здійснення помилування», 
на підставі якого функціонує інститут помилу-
вання. Варто додати, що у ч. 1 ст. 44 Криміналь-
ного кодексу України зазначається, що особа, 
яка скоїла злочин, звільняється від криміналь-
ної відповідальності на підставі акта помилу-
вання. 

Окрім цього, у ст. 87 КК України зазнача-
ється, що Президент України здійснює помилу-
вання лише стосовно індивідуально визначеної 
особи. Тобто Президент не вправі застосувати 
помилування до певної категорії осіб, оскіль-
ки згідно з Основним Законом лише Верховна 
Рада України наділена правом оголошення 
амністії – звільнення від кримінальної відпо-
відальності або покарання певної категорії осіб, 
які скоїли злочин. 

Коло засуджених осіб, щодо яких може 
бути застосовано помилування, законом не 
визначено. Помилування не залежить ні від 
ступеня суспільної небезпеки особи засудже-
ного, ні від тяжкості скоєного ним злочину 
й суворості призначеного йому покарання. 
Практично це може бути будь-який засудже-
ний і Президент може прийняти стосовно ньо-
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го будь-яке з вказаних рішень відразу після 
засудження до покарання або під час його від-
бування [10, с. 4]. 

Однак законодавче забезпечення засто- 
сування помилування в нашій державі є вкрай 
недосконалим і з позиції кримінального пра-
ва, і з точки зору процедурної надійності та 
неупередженості прийняття рішень про по-
милування. Важко назвати демократичною 
процедуру помилування у тій державі, в якій 
Президент здійснює помилування на підставі 
Положення, ним і затвердженого. 

У зв’язку з цим заслуговують на цілковиту 
підтримку пропозиції окремих науковців, зо-
крема Ю. В. Бауліна, С. М. Школи, про необ-
хідність урегулювання соціальних відносин, 
пов’язаних зі здійсненням помилування, спеці-
альним законом, оскільки відповідно до п. 22 ч. 1 
ст. 92 Конституції України діяння, які є злочин-
ними, визначаються виключно законами нашої 
держави, а тому і звільнення від кримінальної 
відповідальності та відбування покарання як 
елементи однієї системи повинні регулюватись 
законами [11]. З цих міркувань можна зробити 
висновок: акт помилування за своєю сутністю є 
актом правосуддя. Такий висновок набуває ще 
більшої переконливості, якщо проаналізувати 
ч. 1 ст. 74 КК, в якій у переліку суб’єктів, котрі 
в різних правових формах можуть здійснювати 
гуманістичні акти щодо звільнення засуджених 
від покарання або подальшого його відбуван-
ня, заміни більш м’яким, а також пом’якшення 
призначеного покарання, зазначаються суди 
(застосовують у цьому напрямі ст. 75–84 КК). 
У свою чергу, Верховна Рада України приймає 
закони про амністію (ст. 85, 86 КК), а Прези-
дент України видає укази про помилування  
(ст. 85, 87 КК). 

Однак, не вдаючись до процедурних мо-
ментів, варто зазначити, що  про ефективність 
інституту помилування свідчить статистика: 
якщо в 2000 році було помилувано найбільшу 
кількість засуджених – 1351 осіб, то в 2014 по-
милувані лише дві особи. Задля отримання 
повної статистичної інформації щодо діяль-
ності інституту помилування автором статті 
був поданий запит до Адміністрації Прези-
дента. Отже, Президентом України П. О. По-
рошенком у 2015 році було видано п’ять Ука-
зів про помилування, а саме: від 12 червня 
2015 року № 335; від 16 липня 2015 року № 433; 
від 5 жовтня 2015 року № 569; від 26 листопа-
да 2015 року № 664; від 17 грудня 2015 року 
№ 709, цими указами помилувано 67 засудже-
них, з яких 25 жінок та 42 чоловіки. У 2016 році 
Президент помилував також 67 ув’язнених. 
Разом із тим він не задовольнив клопотання 
стосовно осіб, які скоїли тяжкі чи особливо 
тяжкі умисні злочини або були неодноразово 
засуджені та такі, що відбули дуже незначний 
термін покарання.

Важливим для з’ясування питання ефек-
тивності інституту помилування є аналіз ре-
зонансних справ, яких в історії українського 
права було чимало. Вони продемонстрували  як 
ефективність, так і вибірковість, упередженість 
інституту помилування. 

Однією з таких була справа екс-міністра 
внутрішніх справ України Юрія Луценка, яко-
го обвинувачували в перевищенні службових 
повноважень і суд виніс вирок – 4 роки  позбав-
лення волі. Однак 7 квітня 2013 року в указі 
№ 197 Екс-президент Янукович видав постано-
ву «Про помилування Луценка Юрія Віталійо-
вича». Також цим указом був звільнений  екс-
міністр охорони навколишнього природного 
середовища Георгій Філіпчук. 

У системі права фігурувала ще одна ре-
зонансна справа  про помилування у зв’язку 
з місією Кокса – Квасневського у справі Юлії 
Тимошенко. Вона полягала в  частковому поми-
луванні, поєднаному з відкриттям можливості 
лікування. У цьому разі місія Європейського 
парламенту дуже збалансовано і коректно по-
єднала дві форми – помилування як інструмент 
суверенної держави та гуманітарний інстру-
мент лікування, чим забезпечила цій позиції 
підтримку не лише європейської спільноти,  
а й інших країн. 

Варто зазначити, що у 2015 році найбільш 
резонансним  було помилування майора РФ 
Владіміра Старкова, засудженого в Україні до 
14 років ув’язнення. Як зазначається в Указі 
Президента, його помилували для визволення 
розвідника 81-ї десантно-штурмової бригади 
ЗСУ, кіборга Андрія Гречанова. Як бачимо, по-
милування є ефективним інструментом звіль-
нення українських військовополонених. Окрім 
цього, помилування громадянина іншої держа-
ви є безпрецедентним випадком в історії укра-
їнського права.

5 жовтня 2015 року Петро Порошенко 
видав ще один Указ, в якому одним із помилу-
ваних став волонтер Костянтин Ходаковський. 
За гратами він провів 11 років. Унікальність 
і безпрецедентність історії Ходаковського 
в тому, що, всупереч перебуванню в ув’язненні, 
він брав активну участь у волонтерській робо-
ті. Як бачимо, помилування в сучасній Україні 
є інструментом звільнення від покарання осіб, 
які ведуть доброчесний спосіб життя.

Підсумовуючи, варто зазначити, що, окрім 
вибіркових, несправедливих помилувань, в іс-
торії українського права є  чимало резонансних 
справ, результати яких свідчать про дієвість ін-
ституту помилування в Україні.

Висновки

Отже, соціально-правовий феномен поми-
лування як вийняткового акта милосердя дер-
жави та її керівника щодо людини, яка скоїла 
злочин, відомий людству з давніх часів і на-
тепер вже є традиційним повноваженням глав 
держав (з деякими обмеженнями) у сфері реа-
лізації судової влади. 

Зрештою, помилування було і є по цей день 
актом милосердя, який видає всього лише лю-
дина, хоча й наділена спадково чи за результа-
тами виборів певними перевагами, але завжди 
на власний розсуд і повністю поза контролем 
суспільства. Тому не дивно, що в період звіль-
нення держав від кайданів абсолютної монархії 
й розквіту прогресивної правової думки багать-
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ма вченими висловлюється негативне ставлен-
ня до самого існування помилування як спосо-
бу звільнення від покарання. 

З іншого боку, Україна у своєму  прагненні 
до державної незалежності завжди проявляла 
такі генетично притаманні їй якості, як люди-
нолюбство й милосердя, тому в нашій країні ін-
ститут помилування займає чільне місце. В іс-
торії українського права є чимало резонансних 
справ про помилування, які показали як ефек-
тивність, так і неупередженість і політичні мо-
тиви застосування помилування. 

Варто зазначити, що законодавче забез-
печення застосування помилування є вкрай 
недосконалим. Тому це питання потребує зна-
чної уваги українського законодавця з метою 
всебічної розробки положень інституту поми-
лування, а від науковців – вивчення правової 
природи помилування, а також визначення те-
оретичних перспектив його розвитку. Це дасть 
змогу інституту помилування у нашій державі 
стати об’єктивним, відкритим та гласним, більш 
динамічним та гуманним. Такі зміни в україн-
ському законодавстві знімуть значну кількість 
проблем і поставлять Україну в цьому питанні 
у коло демократичних країн.

Список використаних джерел:

1. Литвак О. С. Інститути амністії та помилу-
вання на території України. Соціально-правові осо-
бливості формування і розвитку / О. С. Литвак, 
О. К. Палійчук // Вісник Прокуратури. – 2006. – № 10. –  
С. 109–115.

2. Мойсеєнко В. М. Помилувати не можна стра-
тити / В. М. Мойсеєнко // Наук.-інформ. Вид. – К.: 
Вища шк., 2011. – 376 с.: іл.

3. Права, за якими судиться малоросійський 
народ 1743 р. // Національна Академія наук Укра-

їни, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького,  
Інститут української археографії та джерело- 
знавства ім. М.С. Грушевського. – К.: АТ «Книга», 
1997. – 547 с.

4. Назимко Є. С.   Встановлення основних етапів 
розвитку інституту покарання за допомогою вико-
ристання історично-ретроспективного методу піз-
нання / Є. С. Назимко // Наше право. – 2011. – Ч. 1, 
№ 2. –  С. 30–34.

5. Назимко Є. С. Компаративістський метод 
дослідження інституту помилування /  Є. С. Назим-
ко / / Юридична Україна. – 2011. – № 7. – С. 79-85, 115.

6. Грек Т. В. Помилування в Україні та Республі-
ці Польща: порівняльно-правова характеристика / 
Т. В. Грек // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 
2009. – № 4. – С. 115–119.

7. Музика А. А. Амністія і помилування в сис-
темі сучасного українського права / А. А. Музика, 
С. М. Школа // Кримінальне право України. – 
2006. – № 1. – С. 10–23.

8. Чепелюк О. В.   Соціальне і кримінологіч-
не призначення інститутів амністії та помилуван-
ня / О. М. Черепюк // Вісн. Нац. акад. прокуратури  
України. – 2008. – № 3. – С. 70–74.

9. Хавронюк М. І. Диференціація кримінальної 
відповідальності або чи не очікує Україну соціаль-
на катастрофа? / М. І. Хавронюк // Диференціація 
кримінальної відповідальності : матеріали міжнарод-
ного симпозіуму 11/12 вересня 2009 року. – Львів : 
ЛьвДУВС, 2009. – С. 243–248.

10. Яценко С. А. Кримінально-правовий та кри-
мінально-процесуальний аспекти інституту поми-
лування за чинним вітчизняним законодавством  
на тлі положень Конституції України / С. А. Яцен-
ко // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. –  
№ 11. – С. 3–6.

11. Школа С. А. Помилування засуджених в Укра-
їні: проблеми правового регулювання / С. А. Шко-
ла // Право України. – 2000. – № 8. – С. 99–102. 

Статья посвящена определению историко-правовых особенностей формирования института по-
милования, его современной интерпретации по сравнению с опытом зарубежных стран, а также поиску  
проблем эффективности через анализ резонансных дел о помиловании периода независимости.
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The article is devoted to the determination of the historical legal features of the formation of the institute  
of the individual pardon, its modern interpretation in comparison with the experience of the foreign countries, and 
to the search of the problems of efficiency through the analysis of the high-profile cases on the individual pardon 
during the period of independence
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  
НА ДЕТЕРМІНАЦІЮ ЗЛОЧИННОСТІ

У статті досліджуються особливості криміногенного впливу засобів масової інформації. Визначено 
способи, через які здійснюється зазначений вплив, що зумовлений зловживанням свободою слова, зокрема 
порушенням правил моралі та журналістської етики. Охарактеризовано механізм криміногенного впливу 
засобів масової інформації на злочинність.

Ключові слова: злочинність, засоби масової інформації, засоби масової інформації як чинник злочинності, 
детермінація злочинності, формування особи злочинця. 

Постановка проблеми. Натепер представ-
лені уявні образи часто відіграють значно біль-
шу роль і мають більший вплив на суспільну 
та індивідуальну свідомість, ніж реальність.  
На цьому тлі засоби масової інформації  
(далі – ЗМІ), йдучи назустріч повсякденному 
настрою населення, не тільки неправдоподібно 
висвітлюють соціальні процеси, а й значною мі-
рою вторгаються в них, створюють свою кримі-
нальну інтерпретацію.

Не розуміючись на багатьох видах злочин-
ності, ЗМІ представляють її однобоко, тільки 
в тій її частині, яка може бути цікава аудиторії 
(насильство, історії з маніяками, вбивствами 
на замовлення із життя відомих підприємців, 
перестрілки й розбирання злочинних автори-
тетів). Симбіоз художньої та документальної 
інтерпретації дає уявлення про злочинність 
для населення як про всеосяжне й невідворот-
не явище, з яким державна влада впоратися не 
може. Це є однією з причин віктимізації сус-
пільства. 

У свою чергу, віктимізація населення як 
процес утрати внутрішніх ресурсів до проти-
стояння злочинності призводить до його кри-
міналізації. Сприйняття злочинності як нор-
мального явища реальної дійсності зумовлює 
адаптацію суспільства до неї, його небажання 
боротися проти неї та, що ще гірше, звернення 
до представників злочинності для вирішення 
нагальних проблем. 

Однак, говорячи про криміногенний інфор-
маційний вплив, необхідно звернути увагу на 
провідник такого впливу – громадську думку, 
за допомогою якого медіа керують суспіль-
ством і політичною владою. Громадська дум-
ка – складник масової свідомості, що містить 
у собі приховане або явне ставлення різних со-
ціальних спільнот до проблем, подій і фактів 
дійсності. Процеси формування та функціо-
нування громадської думки можуть протікати 
стихійно, однак у сучасних суспільствах най-
частіше зазначають визначальний вплив з боку 
численних соціальних установ – політичних 
організацій, ЗМІ тощо. 

Проблематика впливу ЗМІ на стан зло-
чинності неодноразово висвітлювалася вітчиз-

няними та зарубіжними вченими, проте комп-
лексного дослідження не проводилося. Увагу 
в рамках статті привертають праці П.С. Була-
тецького, А.А. Гаджиєвої, Ю.І. Гололобової, 
А.І. Долгової, В.М. Дрьоміна та ін. 

Метою статті є висвітлення механізму кримі-
ногенного впливу ЗМІ на стан злочинності. 

Виклад основного матеріалу. Засоби масо-
вої інформації змушують населення вірити тій 
інформації, яку вони надають і перевірити яку 
рядові члени суспільства не мають можливості. 
Створюючи певні факти, переказуючи події, за-
ломлені через думки зацікавлених осіб, масові 
комунікації формують громадську думку з того 
чи іншого приводу. Громадська думка, у свою 
чергу, впливає на окремих членів соціуму, спря-
мовуючи їхні дії певним чином (наприклад, «усі 
крадуть, і я буду красти»), і, вирушаючи зворот-
ним зв’язком, через громадську думку впливає 
вже як сила свідомості всього суспільства на 
політичну владу. 

Якщо дії політичної влади спрямовані на 
розвиток сфер публічної політики в інтересах 
соціуму й усунення перешкод на шляху до цьо-
го процесу, то таке суспільство буде процвітати. 
Якщо ж перешкоди (наприклад, криміноген-
ні) отримають можливість співіснувати з по-
зитивними суспільними процесами, то вони 
завжди будуть намагатися придушити розвиток 
і привести суспільство до хаосу.

Проаналізувавши теоретичні доробки бага-
тьох дослідників криміногенного впливу ЗМІ, 
варто виокремити певні групи дій, через які й 
здійснюється зазначений вплив. Загалом це 
інформування суспільства про певні події, про-
паганда тощо. 

1. Інформування про методи та способи вчи-
нення злочинів. Продукція інформаційних аген-
цій, телебачення, кримінальні новини, а також 
кінопродукція, які містять повідомлення про 
злочини, способи їх учинення, сцени насиль-
ницького характеру, «рекомендації» криміналь-
ного характеру, нерідко являють собою стимул 
до вчинення злочинів, схожих на описані чи 
показані. При цьому продукція подібного роду, 
хоча й створена для суспільства (з функцією 

 М. Мокряк, 2017
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інформування, розважання, навіть попереджен-
ня), має двосторонній вектор: криміногенний 
та антикриміногенний. Звідси випливає, що, 
інформуючи про метод і спосіб учинення зло-
чинної дії, ЗМІ одночасно й пропагують їх. 

2. Зловживання ненормативною лексикою. 
Загальновизнано, що використання ненорма-
тивної лексики призводить до зниження со-
ціального контролю, збідніння мови та куль-
тури [9, с. 10]. Уживання ж ненормативної 
лексики в інформаційних повідомленнях ЗМІ 
стає посилюючим елементом впливу описаних 
чи показаних злочинних дій, при цьому агре-
сивна чи навіть злочинна поведінка, виходячи 
з ефекту праймінгу, може бути активована в 
більш-менш агресивній обстановці за вживання 
ненормативної лексики. 

3. Романтизація й ідеалізація злочинності, 
героїзація злочинців. П.С. Булатецький відзна-
чає, що романтизація злочинності найбільший 
розвиток отримала в радянські часи, коли 
спроби боротьби зі злочинними виявами лише 
посилювали інтерес громадян до злочинних 
дій чи злочинного способу життя [2, с. 71–72]. 
Найбільша частина такого впливу відбуваєть-
ся за рахунок кінематографічних творів (існу-
вання окремого жанру – кримінальна драма, 
кримінальна комедія тощо), серіалів, які опи-
сують або певний вид злочинів, або кілька зло-
чинних дій одночасно. При цьому в багатьох 
таких творах злочини залишаються безкарни-
ми, що створює додаткові стимули для вчинен-
ня злочинів [7]. 

Крім того, романтизації злочинного способу 
життя сучасними ЗМІ сприяє й активна попу-
ляризація злочинних дій через опис їх у книж-
кових виданнях. Значне поширення отримали 
детективи найрізноманітнішої спрямованості, 
від «легких» до таких, що детально описують 
усі подробиці злочинних дій. 

4. Реклама алкогольної й тютюнової про-
дукції. Статистика останніх років [1, с. 8] указує 
на те, що велика кількість злочинів учиняється 
в стані алкогольного сп’яніння. До того ж по-
пуляризація такого способу життя засобами 
ЗМІ й телебачення, кіноіндустрії призводить 
до негативного впливу на глядачів і стирання 
кордонів між допустимим і недопустимим ужи-
ванням. Крім того, реклама алкогольних напоїв 
і тютюнових виробів часто містить сцени, дуже 
близькі до кримінальних. 

5. Сприяння та розвиток кримінальної суб-
культури. Звичайно, варто визнати, що спе-
ціально ЗМІ не формують кримінальну суб-
культуру. Як зазначає В.М. Дрьомін, одним із 
найбільш недосліджених механізмів зворотно-
го впливу злочинності на суспільство є вплив 
засобів масової комунікації. Сформувалося 
специфічне соціально-психологічне явище, яке 
можна назвати «інформзлочинність» – та зло-
чинність, образ якої створений засобами ма-
сової комунікації й суттєво відрізняється від 
реальної злочинності, з якою зіштовхується 
кожний [2, с. 499]. Деякі дослідники, зокрема 
А.А. Гаджиєва, вважають поширення негатив-
них звичаїв, норм, асоціального способу життя 
й моралі злочинних формувань кримінологіч-

ним феноменом, розглядаючи його як пропа-
ганду «кримінальної ідеології» [3, c. 111].

Кримінальне середовище, в основі якого 
закладена система відносин організованих зло-
чинних формувань, створює й розвиває власну 
кримінальну ідеологію – досить упорядковану 
систему негативних поглядів, цінностей та орі-
єнтації, що містить критику кримінальної по-
літики держави й культивує злочинний спосіб 
життя. При цьому ця ідеологія здатна чинити й 
чинить інтенсивний соціально-психологічний 
вплив на індивіда (групи, шар, клас, суспіль-
ство). Отже, можна говорити про перехід кри-
мінальної ідеології на рівень зовнішньої екс-
пансії, в результаті чого методами пропаганди 
у вигляді системи упорядкованих уявлень, по-
глядів, традицій і цінностей за допомогою ЗМІ 
відбувається поширення культури злочинного 
середовища.

Кримінальна субкультура як сформована та 
розвинута система поширюється на суспільство 
за допомогою ЗМІ. Оскільки культура безпосе-
редньо пов’язана з вихованням, то в процесі 
передання (трансляції) її елементів відбуваєть-
ся виховний вплив, що сприяє зміненню соці-
ально обумовлених характеристик особистості. 
Відповідно, поширення й підвищений ступінь 
сприйняття інформації, що транслюється ЗМІ, 
формують систему цінностей у представників 
різних соціальних груп, що призводить до мож-
ливості впроваджувати кримінальні установки, 
звичаї і традиції в соціальне буття. Трансфор-
мація поглядів і системи цінностей автоматич-
но створює в більшої частини суспільства по-
зитивну думку про злочинців і їхню діяльність, 
сприяє криміналізації суспільства, створює ві-
ктимність населення. 

Метод пропаганди кримінальної субкуль-
тури, на думку Ю.І. Гололобової [4, c. 61–63], 
включає в себе декілька компонентів. 

По-перше, це формування привабливого 
образу злочинного світу. Практично всі філь-
ми вітчизняного й іноземного виробництва, 
виконані в жанрі бойовиків або кримінальних 
драм, представляють життя учасників злочин-
ного світу як розкішне, з усіма його атрибутами: 
величезними заміськими будинками, дорогими 
машинами, різноманітними видами відпочин-
ку, а також владним впливом як на підлеглих 
у злочинній ієрархії, так і на корумпованих чи-
новників, не говорячи вже про страх у законос-
лухняних громадян.

По-друге, інформаційне та морально-пси-
хологічне забезпечення окремих видів і на-
прямів злочинної діяльності. ЗМІ приділяють 
величезну увагу негативній або неефективній 
діяльності правоохоронних органів, піддають 
необ’єктивній критиці політичних лідерів, 
викриттю державних чиновників на замовлен-
ня. Під час моральної та політичної дискреди-
тації правоохоронних структур і структур полі-
тичної влади за допомогою ЗМІ в громадськості 
відкриваються можливості більш високої тер-
пимості до кримінальних посягань організова-
ної злочинності на всі сфери суспільства, тому 
що сильніший супротивник визначений, то з 
двох зол злочинність видається найменшою. 
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Через інформаційні атаки ЗМІ правоохоронна 
діяльність органів, покликаних захищати сус-
пільство від злочинних посягань, утрачає його 
довіру, свою легітимність та орієнтованість на 
боротьбу зі злочинністю, у свою чергу, в сус-
пільній свідомості самі стають кримінальними. 

По-третє, створення позитивного образу 
представників злочинних структур і корум-
пованих представників влади. За відсутності 
взаємодії між політичними елітами й суспіль-
ством, засобами законності, політичними й 
економічними реформами, ЗМІ утворюються 
порожнечі, які заповнює організована злочин-
ність, використовуючи в поводженні із суспіль-
ством різноманітні методи, від прямого впливу 
на учасників громадянського суспільства і пря-
мого вирішення їхніх особистих проблем в об-
хід законодавства до впливу на політичну еліту 
шляхом корумпування державних чиновників, 
впливу засобами масової інформації на обох 
суб’єктів публічної політики – соціум і політич-
ну еліту.

По-четверте, поширення злочинної ідео-
логії. Ця форма має певну специфіку, так як в 
основному інтерес до неї виявляють молодь і 
підлітки. ЗМІ докладно консультують у спеці-
алізованих розділах щодо злодійських тради-
цій, роз’яснюють, як уникнути кримінальної 
відповідальності, детально описують процес 
учинення злочинів, а також упроваджують зло-
дійський жаргон, кримінальну культуру, вжи-
вання нецензурних виразів. Отже, за рахунок 
культивування кримінальних звичаїв, виправ-
дання вчинення злочинів і створення умов 
безкарності відбувається залучення нових осіб 
у злочинну діяльність, а також посилення зна-
чення самого кримінального середовища. 

6. Формування негативної думки про дер-
жавні та правоохоронні органи та їх посадових 
осіб, заходи з профілактики й боротьби зі зло-
чинністю. Неефективна робота державних 
органів, у тому числі правоохоронних, що 
не в змозі забезпечити громадянам доступні, 
швидкі та ефективні способи захисту своїх прав 
і законних інтересів, є основним чинником цьо-
го явища. У такому випадку інформація ЗМІ 
також може криміногенно впливати. Мова йде 
про формування соціальних уявлень про те, що 
правоохоронні органи працюють неефективно, 
іншими словами, як зазначає А.І. Долгова [5], 
відбувається стигматизація співробітників пра-
воохоронних органів. Унаслідок цього громадя-
ни починають вороже чи недовірливо ставитися 
до правоохоронців. Такий стан речей негативно 
впливає як на правоохоронців, так і на самих 
громадян, оскільки відсутність суспільних сти-
мулів до ефективної роботи лише підтверджує 
підозри та недовіру громадян. 

Криміногенний інформаційний вплив ЗМІ 
в низці випадків спрямований на вирішення 
конкретних завдань:

• поширення завідомо неправдивої інфор-
мації, а також публікація відомостей і фактів, 
що відводять убік слідство в кримінальних 
справах;

• створення засобами масової інформації 
громадської думки, що сприяє розвалу кримі-

нальних справ, які володіють величезним сус-
пільним резонансом;

• розголошення конфіденційних відомос-
тей, що становлять службову таємницю, таєм-
ницю слідства;

• компрометація правоохоронних органів 
і їх окремих представників, які виявляють ак-
тивність у боротьбі зі злочинністю. Виконуючи 
політичне або кримінальне замовлення, ЗМІ 
втрачають свій авторитет, аудиторію, рекламу, 
дохід. ЗМІ, розраховуючи на підтримку полі-
тичних або злочинних сил, стають заручниками 
інтересів, які диктують правила гри відповідно 
до запитів своїх покровителів.

Звісно, ЗМІ мають інформувати суспіль-
ство про злочинні дії посадовців, поліції, інших 
посадових осіб правоохоронних органів, але ця 
інформація має подаватися в мінімально нега-
тивних описах, аби не підривати довіру до пра-
воохоронної системи. 

Отже, усе вищевказане дає змогу говори-
ти про те, що вплив ЗМІ зумовлений зловжи-
ванням свободою слова, зокрема порушенням 
правил моралі та журналістської етики. Звісно, 
ЗМІ мають інформувати суспільство про зло-
чинність (стан, структуру, динаміку, терито-
ріальність), її вияви в державі та за кордоном, 
роблячи при цьому попереджувальний вплив, 
розважати представників суспільства тим чи ін-
шим видом інформаційної продукції (кінофіль-
ми, серіали, ток-шоу тощо), але це має робитися 
кримінологічно обґрунтовано. Функція висвіт-
лення не має створювати в суспільстві паніки, 
з одного боку, а з іншого – не викликати в будь-
кого бажання вчинити злочин.

Отже, криміногенний вплив ЗМІ завдяки 
маніпулятивності й особистісним факторам 
(психологічним, фізіологічним) легко сприй-
мається реципієнтами масової інформації, що 
породжує серйозну загрозу безпеки як сус-
пільства, так й особи зокрема. При цьому кри-
міногенний вплив ЗМІ, по-перше, входить до 
єдиної системи взаємодії, що призводить до 
можливого та, власне, дійсно існуючого меха-
нізму створення причин, які детермінують зло-
чинність; по-друге, може здійснюватися саме 
злочинністю (її елементами) в різних виявах, 
що дає можливість говорити, що ЗМІ можуть 
як породжувати злочинність, так і виступати 
співучасниками її (через інформаційне забез-
печення). 

На думку політолога Гарольда Лассуелла, 
ЗМІ виконують три основні соціальні функції. 
Перша з них – спостереження за світом з метою 
повідомлення про те, що відбувається. ЗМІ ви-
рішують, яку новину варто висвітлити, яку про-
ігнорувати, що є подією, а що фактом і як довго 
варто приділяти увагу тому, що відбувається, 
або вигаданому. Знову ж таки, за якою вказів-
кою обирається ланцюг розкритих політичних 
подій країни або приватного життя громадян і 
хто віддає такі розпорядження [11, с. 117].

Друга функція – інтерпретація сенсу подій, 
коли ЗМІ дають оцінку подій (об’єктивну або 
необ’єктивну), у якій зацікавлені або їхні влас-
ники, або державні чиновники, або представни-
ки організованої злочинності.
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Третя функція – соціалізація індивідів і 
їхнього культурного оточення, за якої ЗМІ 
вивчають і транслюють основні цінності соці-
уму, необхідні для включення індивідів у сус-
пільство.

Висновки

Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що 
ЗМІ в силу своєї інформаційної політики або у 
зв’язку з їх криміналізованістю, зі зловживан-
ням свободою слова виявляють криміногенний 
вплив на особистість і суспільство загалом. 
Через віктимізацію та криміналізацію суспіль-
ства вони сприяють поширенню агресивнос-
ті, віктимної поведінки, поширенню злочинів 
насильницького характеру.

Механізм криміногенного впливу ЗМІ на 
злочинність являє собою латентний вплив, 
спрямований на емоційний стан і поведінку лю-
дей, що сприяє криміналізації та віктимізації як 
суспільства загалом, так і конкретних осіб, що 
виражається в кримінальній (криміногенній) 
поведінці. 

Основними способами криміногенного 
впливу ЗМІ на суспільство є такі: 

• інформування про методи і способи вчи-
нення злочинів; 

• використання ненормативної лексики;
• пропаганда злочинної поведінки; 
• романтизація злочинності; 
• агресивна реклама алкогольних і тютюно-

вих виробів; 
• сприяння розвитку й популяризації кри-

мінальної субкультури; 
• формування негативної суспільної думки 

щодо правоохоронних органів. 
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В статье исследуются особенности криминогенного влияния средств массовой информации. Опреде-
лены способы, которыми осуществляется указанное влияние, обусловленное злоупотреблением свободой 
слова, в частности нарушением правил морали и журналистской этики. Охарактеризован механизм кри-
миногенного влияния средств массовой информации на преступность.

Ключевые слова: преступность, средства массовой информации, средства массовой информации как фак-
тор преступности, детерминация преступности, формирование личности преступника. 

The article investigates the features of the criminogenic influence of mass media. The ways in which this influ-
ence is carried out is determined by the abuse of freedom of speech, in particular, violation of the rules of morality 
and journalistic ethics. The mechanism of criminogenic influence of mass media on criminality is characterized.

Key words: crime, mass media, mass media as a factor of crime, determination of crime, formation of the person of 
the offender.
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Постановка проблемы. В условиях постро-
ения правового государства должен быть ре-
шен вопрос о соотношении прав и интересов 
отдельной личности и государства, разграни-
чении сфер их возможного вмешательства в 
дела друг друга, в том числе и в рамках уголов-
ной процессуальной деятельности. Особенно 
острый характер эта проблема приобретает 
при необходимости уголовно-правовой защи-
ты прав граждан от преступных посягательств, 
в том числе это касается и преступлений част-
ного обвинения. Именно в этой сфере дей-
ствия государства в лице его правоохранитель-
ных и судебных органов должны происходить 
исключительно на основании сотрудничества 
личности и государства, основанного на взаи-
моуважении прав и интересов друг друга. По-
этому отношение к преступлениям частного 
обвинения является своеобразным показате-
лем существования и развития правового го-
сударства в обществе.

Институт частного обвинения как диффе-
ренциация уголовно-процессуальной формы 
был предметом исследования в трудах таких 
ученых, как В.В. Дорошков, В.С. Зеленецкий, 
А.В. Ищенко, Ю.В. Козубенко, В.З. Лукашевич, 
Н.В. Малярчук, А.Р. Михайленко, В.В. Золуш-
ка, И.В. Рогатюк, М.С. Строгович, В.М. Юрчи-
шин и др. Ценность исследований указанных 
авторов является бесспорной.

Целью статьи является исследование осо-
бенностей и проблем правового регулирова-
ния частного обвинения как дифференциа-
ции уголовно-процессуальной формы, а на 
основе полученных научных данных фор-
мулирование предложений по усовершен-
ствованию института частного обвинения 
в законодательстве Украины и Республики 
Беларусь. 

Изложение основного материала. Необ-
ходимость на законодательном уровне рефор-
мирования уголовной юстиции в направлении 
ее гуманизации, бесспорно, является важным 
шагом на пути приближения украинской и бе-
лорусской правовых систем к мировым стан-
дартам в сфере защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина.

Несмотря на научные достижения ученых, 
социальные отношения продолжают упорно 
развиваться, а наряду с ними должно усовер-
шенствоваться и законодательство. Поэтому 
принятие изменений в уголовно-процессуаль-
ное законодательство и Украины, и Республики 
Беларусь – это беспрерывный процесс усовер-
шенствования порядка регулирования крими-
нальных процессуальных правоотношений. 

Отметим, что 20 ноября 2012 г. вступил 
в силу новый Уголовный процессуальный ко-
декс Украины (далее – УПК Украины) [2], но, 
несмотря на это, необходимость в основатель-
ном анализе новелл УПК Украины остается, 
в том числе и по поводу дальнейшего изуче-
ния института частного обвинения. Проблема 
охраны и защиты прав участников уголовного 
производства требует высшей степени нор-
мативной регламентации. В УПК Украины 
2012 г. прослеживается расширение круга га-
рантий обеспечения таких прав. Существенное 
реформирование претерпела позиция законода-
теля по охране прав и законных интересов не 
только обвиняемого (подозреваемого, подсуди-
мого), но и потерпевшего. Об этом свидетель-
ствует расширение круга уголовных правона-
рушений, производство по которым должно 
осуществляться в форме частного обвинения.

Стоит отметить, что нормативному закре-
плению таких весомых изменений в уголов-
ном процессе поспособствовал ряд факторов, 
среди которых не последнюю роль сыграл и 
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международно-правовой фактор. В частности, 
по нашему мнению, важное влияние имела 
Рекомендация № R (85) 11 Комитета Мини-
стров Совета Европы государствам-членам от-
носительно положения потерпевшего в рамках 
уголовного права и уголовного процесса [5] и 
Рекомендация Rec (2006) 8 Комитета Мини-
стров Совета Европы государствам-членам (да-
лее – Рекомендации) по помощи пострадавшим 
от преступлений [6]. Содержание указанных 
Рекомендаций заключается в содействии осу-
ществлению реформирования отраслей крими-
нального права и процесса в направлении углу-
бления их частноправовых элементов, то есть 
повышения роли и значения взаимоотношений 
обвиняемого (подсудимого, подозреваемого) и 
потерпевшего в ходе уголовного производства; 
а также необходимость актуализации внима-
ния на статусе потерпевшего как участника 
охраняемых нормами права общественных от-
ношений, на которые было совершено посяга-
тельство вследствие неправомерных действий 
других участников (участника) – субъектов, 
совершивших криминально наказуемое деяние. 
Одной из причин предоставления права уго-
ловного преследования пострадавшему явля-
ется стремление возвратить последнему права 
полноценного участника конфликта. Новая мо-
дель уголовной юстиции будет ориентировать-
ся как на применение наказания в отношении 
виновного, так и на восстановление прав по-
терпевшего теми способами, которые являются 
наиболее приемлемыми для него.

В отличие от УПК 1960 г., в котором поня-
тие «частное обвинение» вообще не употребля-
лось (под ним следовало понимать «привлече-
ние к уголовной ответственности не иначе как 
по жалобе потерпевшего» [3]), в новом УПК 
Украины этому институту выделено отдельное 
место (в разделе VI главы 36), что подчерки-
вает значимость этой формы осуществления 
уголовного процесса. Итак, в соответствии 
со ст. 477 УПК Украины 2012 г., уголовным 
производством в форме частного обвинения 
является производство, которое может быть 
начато следователем, прокурором только на 
основании заявления потерпевшего [2]. Воз-
буждение уголовного дела происходило путем 
вынесения постановления о его возбуждении 
и назначении дела к рассмотрению (ч. 1 ст. 27,  
ч. 3 ст. 251 УПК Украины 1960 г.). Согласно 
ст. 251, жалоба должна соответствовать требо-
ваниям обвинительного заключения, установ-
ленным КПК Украины в 1960 г. Последний, в 
свою очередь, состоял из описывающей и резо-
лютивной части.

Иными словами, такой объем и уровень зна-
ний о фактических обстоятельствах события 
требовался законом от следователя и прокурора 
по делу публичного обвинения в конце досудеб-
ного следствия после проведения всех возмож-
ных и необходимых процессуальных действий, 
требовался и от потерпевшего или его законно-
го представителя еще до начала производства 
по делу частного обвинения.

К тому же следует обратить внимание на 
проблему терминологического несоответствия 

в УПК Украины 1960 г. при определении одно-
родных понятий. Так, анализ перечня поводов 
для возбуждения уголовного дела, который был 
закреплен в ч. 1 ст. 94, свидетельствует о том, что 
дела частного обвинения могли быть возбужде-
ны только при наличии повода, предусмотрен-
ного п. 1 ч. 1 этой статьи (заявления отдельных 
граждан). Однако, как мы уже отмечали ранее, 
ст. 27 УПК 1960 г. определяла именно жалобу, 
а не заявление потерпевшего как необходимый 
процессуальный документ для возбуждения 
дела в порядке частного обвинения.

За УПК Украины 2012 г., процессуальным 
документом, в противовес жалобе в Кодек-
се 1960 г., является заявление потерпевшего.  
Согласно Приказу Министерства внутренних 
дел Украины «Об утверждении Инструкции 
о порядке ведения единого учета в органах и 
подразделениях внутренних дел Украины заяв-
лений и сообщений о совершенных уголовных 
правонарушениях и других событиях и по-
ложений о комиссиях» от 19.11.2012 № 1050, 
принятие заявлений и сообщений о совершен-
ных уголовных правонарушениях и других 
событиях, независимо от места и времени их 
совершения, полноты полученных данных, лич-
ности заявителя, осуществляется круглосуточ-
но немедленно тем органом внутренних дел, к 
которому поступило заявление или сообщение 
о совершении уголовного правонарушения и 
другие событий. Также Приказом предусмо-
трено две формы такого заявления, а именно 
устная или письменная [4]. Мы считаем эту 
норму большим шагом в направлении гумани-
зации и упрощения уголовно-процессуальных 
процедур. Прогрессивными можно назвать по-
ложения ст. 214 УПК Украины, в соответствии 
с которыми не позднее одних суток после пода-
чи заявления о совершении уголовного право-
нарушении следователь или прокурор обязан 
внести соответствующие сведения в Единый 
реестр досудебных расследований и начать рас-
следование [2].

До вступления в силу УПК Украины 
2012 г., согласно ст. 27 УПК 1960 г., привлече-
ние к уголовной ответственности не иначе как 
по жалобе потерпевшего осуществлялось толь-
ко за преступления, предусмотренные ст. 125, 
ч. 1 ст. 126, ст. 203-1, ч. 1 ст. 206, ст. ст. 219, 229, 
231–232-2, 356 Уголовного кодекса Украины 
относительно действий, которыми причинен 
ущерб правам и интересам отдельных граждан. 
Дела о преступлении, предусмотренном ч. 1 
ст. 152, возбуждались не иначе как по жалобе 
потерпевшего, но закрывать их за примирением 
потерпевшего с обвиняемым, подсудимым, в от-
личие от других, нельзя было [3].

В УПК Украины 2012 г. спектр уголовно 
наказуемых деяний, производство по которым 
осуществляется в форме частного обвинения, 
увеличился почти в 6 раз. К таким деяниям от-
несены преступления, предусмотренные ч. 1 
ст. 122, ст. 125, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 129, ст. 132, 
ч. 1 ст. 133, ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 136, ч. 1 ст. 139, 
ч. 1 ст. 142, ст. 145, ч. 1 ст. 152, ст. 154, ч. 1 ст. 161, 
ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 164, ч. 1 ст. 165, 
ч. 1 ст. 168, ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 177, ст. ст. 180, 
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182, ч. 1 ст. 194, ст. ст. 195, 197, 203-1, ч. 1 ст. 206, 
ст. ст. 219, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, ч. 1 ст. 355, 
ст. 356, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 362, ст. ст. 364-1, 365-1,  
365-2 Уголовного кодекса Украины [1; 2].

Из анализа п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 477 УПК Укра-
ины следует, что право на подачу заявления 
об уголовном правонарушении имеют те лица, 
которые: 1) согласно п. 2, является супругом 
(супругой) лица, совершившего уголовное пре-
ступление, предусмотренное ч. 2 ст. 122, ч. 2 
ст. 126, ст. 128, ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 146, ч. 2 ст. 152, 
ч. 1 ст. 153, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 296, ч. 2 ст. 361, 
ч. 2 ст. 362 Уголовного кодекса Украины;  
2) является супругом (супругой), другим близ-
ким родственником или членом семьи лица, 
совершившего уголовное преступление, а также 
вч. случае причинения правонарушителем (ко-
торый находился в статусе наемного работни-
ка) вреда исключительно собственности такого 
лица (ст. ст. 185, 186, 189, 190, 191, 192, ч. ч. 1 
и 2 ст. 289, ст. 357 Уголовного кодекса Украи-
ны) [1; 2].

Таким образом, законодательное закре-
пление расширенного круга уголовных пра-
вонарушений, по которым осуществляется 
производство в форме частного обвинения, по 
нашему мнению, прослеживает факт попытки 
отечественного законодателя реформировать 
уголовно-процессуальную отрасль права в кон-
тексте соблюдения требований (рекомендаций) 
Европейского сообщества и общемировых тен-
денций усиления частноправовой составляю-
щей при реализации норм указанной отрасли.

Определенной корректировке подлежит, на 
наш взгляд, и порядок возбуждения уголовных 
дел частного обвинения и в Республике Бела-
русь. Анализ главы 44 УПК Республики Бела-
русь (далее – УПК) позволяет сделать вывод 
о том, что ее нормы регламентируют в основном 
работу суда по рассматриваемой категории дел. 
Однако нельзя не считаться с тем, что абсолют-
ное большинство заявлений пострадавших лиц 
фактически поступает не в суд, а в органы до-
знания, чаще всего – именно в органы внутрен-
них дел1.

Органы дознания проводят проверку по 
всем поступающим заявлениям и сообщениям 
о преступлениях и, если преступное деяние от-
носится к преследуемым в частном порядке, 
согласно п. 4 ч. 1 ст. 174 УПК, прекращают 
проверку, а пострадавшему разъясняют право 
обратиться в суд для возбуждения уголовно-
го дела в соответствии со ст. 426 УПК. Одна-
ко, как следует из результатов проведенного 
исследования, такое решение принимается за-
частую сразу же после установления квалифи-
кации деяния, отчего иногда страдает полнота 
проверки, не всегда приобщаются материалы, 
характеризующие личность лица, его совер-
шившего, и т. д.

Приведенные обстоятельства влекут за-
тягивание судебного разбирательства, по сути, 
необходимость судье «дополнительно рас-
следовать» уголовное дело. По этому поводу 
Л.Л. Зайцева и В.М. Хомич справедливо за-
мечают, что «судье нередко приходится высту-
пать в роли дознавателя (следователя), прово-
дить самостоятельно весь объем подготовки 
дела к судебному заседанию для того, чтобы 
в дальнейшем самому же вынести приговор.  
Подобное нарушает принципы состязатель-
ности и равноправия сторон, возлагает на суд 
несвойственные ему функции, … ущемляет и 
права пострадавшего, который не может обой-
тись в сборе доказательств без помощи государ-
ственных органов уголовного преследования» 
[7, с. 19]. 

Думается, что пострадавший особенно нуж-
дается в помощи в то время, когда органами 
уголовного преследования принято решение 
по п. 4 ч. 1 ст. 174 УПК, и до момента обраще-
ния в суд. Поэтому существующая процедура 
проверки и принимаемого после ее окончания 
решения нуждается в корректировке с целью 
комплексной защиты прав и законных интере-
сов граждан.

В этой связи полагаем, следует обязать 
органы уголовного преследования выяснять 
обстоятельства, необходимые для отражения 
в заявлении по делу частного обвинения. Кроме 
того, исходя из того, что заявление понимается 
как обвинительный акт, требуется также уста-
навливать и иные обстоятельства, подлежащие 
доказыванию в соответствии со ст. 89 УПК,  
в частности влияющие на характер и размер 
ответственности лица, данные о его личности  
и т. д. Это, на наш взгляд, позитивно отразится 
на быстроте, всесторонности и полноте рассмо-
трения уголовного дела в суде.

После завершения проверки лицо, ее 
проводившее, вызывает пострадавшего, разъ-
ясняет ему квалификацию деяния, порядок 
возбуждения уголовного дела и выясняет, 
желает ли он инициировать уголовное пре-
следование. Если пострадавший заявит, что 
не хочет привлекать причинителя вреда к уго-
ловной ответственности, думается, должно 
приниматься решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела по п. 6 ч. 1 ст. 29 УПК – 
за отсутствием заявления лица, пострадав-
шего от преступления. Такое полномочие 
публичного органа власти по преступлению, 
преследуемому в порядке частного обвине-
ния, не противоречит диспозитивным нача-
лам анализируемого производства, так как 
фактором, его предопределяющим, остается 
волеизъявление пострадавшего. Одновре-
менно оно будет способствовать более ответ-
ственному отношению последнего к своему 
выбору, ибо повторное его обращение в суд 
до отмены постановления органа дознания 
об отказе в возбуждении уголовного дела, со-
гласно п. 9 ч. 1 ст. 29 УПК, невозможно. 

Если пострадавший настаивает на привле-
чении лица к уголовной ответственности и 
заявляет о намерении обратиться в суд, орган 
уголовного преследования в связи с отсутстви-

1 В результате изучения архивных уголовных 
дел частного обвинения в некоторых районных 
судах г. Минска не было обнаружено ни одного 
уголовного дела, возбужденного пострадавшим 
путем его подачи непосредственно в суд, без пред-
варительного обращения в органы внутренних дел.
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ем у него права возбуждения данной катего-
рии дел принимает решение, по п. 4 ч. 1 ст. 174 
УПК, о прекращении проверки и разъяснении 
заявителю права и порядка возбуждения в 
суде, в соответствии со ст. 426 УПК уголовно-
го дела, частного обвинения. При этом орган 
уголовного преследования должен разъяснить 
пострадавшему сущность принятого решения, 
правовую квалификацию деяния и предоста-
вить материалы проверки для ознакомления. 
По желанию пострадавшего он может получить 
копии документов, необходимых для приобще-
ния к подаваемому в суд заявлению. В отно-
шении субъекта преступления, на наш взгляд, 
подобной обязанности у органа уголовного 
преследования не возникает в силу требований 
ч. 3 ст. 427 УПК об ознакомлении с уголовным 
делом судьей при наличии оснований для на-
значения судебного разбирательства.

Выводы

Подводя итог, отметим, что в статье мы 
проанализировали, в чем же заключается зна-
чение принятия в Уголовно-процессуальном 
кодексе 2012 г. правового регулирования ин-
ститута частного обвинения, а также особен-
ности и проблемные аспекты регулирования 
порядка возбуждения уголовных дел частного 
обвинения в Украине и Республике Беларусь. 
Важность существования и развития этого 
института в процессе развития гражданско-
го общества является необходимым залогом 
эффективности проведения реформирования 
уголовной юстиции. Комплексное обновление 
законодательной базы в направлении соблю-
дения, охраны и защиты прав, свобод и инте-
ресов участников уголовного процесса должно 
способствовать утверждению Украины в глазах 
мирового сообщества как прогрессивного и де-
мократического государства.
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The article deals with some problematic aspects of legal regulation of certain criminal procedural relations  
under the legislation of Ukraine and the Republic of Belarus on criminal cases of private prosecution. Following  
the results of the article writing, the author suggests options and ways to solve problematic issues of legal regulation  
of the institute of private prosecution.
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Стаття присвячена визначенню місця криміналістичної невербалістики у системі криміналістики. 
Охарактеризовано чинники формування та виміри криміналістичної невербалістики. Виділено етапи фор-
мування криміналістичної невербалістики та окреслено стадії формування криміналістичної невербаліс-
тики. Доведено необхідність виокремлення криміналістичної невербалістики як самостійної галузі науко-
вого знання. 
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Постановка проблеми. Умови досліджен-
ня криміналістичної невербалістики потребу-
ють комплексного підходу до вивчення явищ, 
пов’язаних зі злочинами, використання досяг-
нень і об’єднання зусиль фахівців різних галу-
зей наук (у тому числі, психології і фізіології). 
Такий широкий підхід до формування кримі-
налістичної невербалістики необхідний, перш 
за все, у зв’язку з тим, що її основи базуються 
на стику гуманітарних (юридичних), природ-
ничих і технічних наук. У межах криміналіс-
тики криміналістична невербалістика займає 
важливе місце у системі криміналістики, пере-
буваючи на стику криміналістичної техніки і 
тактики, оперуючи її науковим категоріальним 
апаратом, виконуючи головне завдання кримі-
налістики і відповідаючи її законам розвитку 
і руху.

Аналіз досліджень і публікацій. Більшість 
оприлюднених публікацій щодо досліджень 
невербальної інформації в науковому світі 
сконцентрована навколо її психологічного піз-
нання і тлумачення, тому видається важливим 
формування нової сфери знань, яка би змогла 
відповідати одній із головних функцій кримі-
налістики – боротьбі зі злочинністю [1, c. 20].  
Переходячи від головної функції криміналіс-
тики до сутності кримінального провадження, 
необхідно підкреслити актуальність питань і 
попит на дослідження невербальної інформа-
ції на досудовому розслідуванні і в судовому 
провадженні [2; 3; 4; 5]. 

Отже, метою даної статті є виявлення тен-
денцій формування криміналістичної невер-
балістики у системі криміналістики та 
дослідження можливостей її формування як 
самостійної галузі наукового знання. 

Виклад основного матеріалу. Процес фор-
мування нових знань криміналістичної невер-
балістики, які відтворюють об’єктивні законо-

мірності навколишнього середовища, включає 
пізнання, зумовлене соціально-історичною 
практикою людської діяльності та її розви-
тком. Цей процес наділений такими власти-
востями, як:

• розвиток;
• розширення;
• поглиблення;
• вдосконалення;
• відтворення [6; 7].
Маючи у чинниках вищезазначені власти-

вості, криміналістична невербалістика формує 
нові об’єктивні знання про людину та її діяль-
ність. Ці знання будуть унікальними завдяки 
тому, що досліджуватимуть психофізіологіч-
ний стан людини у чотиристоронньому вимірі, 
крізь призму криміналістики, психології, фізіо-
логії та досягнень технічних наук.

Одним із загальних завдань криміналісти-
ки є розроблення і систематизація об’єктивних 
знань про психофізіологічний стан людини. 
Знання в такому разі розглядається як резуль-
тат пізнавальної діяльності психофізіологічної 
сутності людини в її взаємозв’язку з вербаль-
ною та невербальною поведінкою, що охоплю-
ється криміналістикою як форма усвідомле-
ного пошуку і пізнання істини (теоретичне, 
прикладне, фундаментальне, експерименталь-
не) у кримінальному провадженні. У змісті кри-
міналістичної невербалістики відображається 
її багатогранність, спеціалізоване значення і 
визначення місця криміналістичної неверба-
лістики у системі загальних знань. Ці знання 
криміналістичної невербалістики вживаються 
у таких вимірах:

1. Гносеологічне пізнання навколишнього 
середовища (тобто процес пізнання навколиш-
нього середовища);

2. Верифікована та валідована інформація 
(тобто дані, які підлягають виявленню, дослі-
дженню та використанню);

 О. Ващук, 2017
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3. Компетентності (тобто комплекс знань-
вмінь-навичок для практичного застосування).

З одного боку, криміналістична невербаліс-
тика досліджує невербальну комунікативність 
людини як сукупність взаємозумовлених спіль-
них дій людей у вигляді інформаційно-комуні-
каційного процесу, який охоплюється певними 
закономірностями і має причинно-наслідковий 
результат. У цьому відношенні варто визначити 
такі критерії наукового пізнання, як види, рівні, 
типи та класифікація.

З іншого боку, криміналістична неверба-
лістика спрямована на формування знань про 
невербальну інформацію навколишнього се-
редовища, метою якої є осягнення дійсності 
у реальних фактах природнього взаємозв’язку, 
передбачення динаміки розвитку дійсності і 
можливостей впливу на неї, тобто пізнання 
об’єктивних умов на основі узагальнення комп-
лексу наявних даних вербального і невербаль-
ного характеру. 

Основне трактування криміналістичної 
невербалістики як діяльності з розуміння при-
роди невербальної інформації, своєчасного тлу-
мачення і використання у кримінальному прова-
дженні зумовлено трьома такими факторами:

• форма діяльності, тобто процес опануван-
ня знань, їх розвиток і вдосконалення, резуль-
татом якого є поглиблення людських компе- 
тенцій;

• форма діяльності, тобто взаємодія об’єкта 
і суб’єкта (суб’єкта і суб’єкта тощо), результа-
том якого є шифрування-дешифрування невер-
бальної інформації;

• цілеспрямоване відображення навколиш-
нього світу у свідомості людей, результатом 
якого є нове знання.

На початку свого формування криміналіс-
тична невербалістика стосовно ступеня піз-
нання поділяла отримані дані на чуттєві і ра-
ціональні. Вже через декілька років це бачення 
змінилося у зв’язку зі стрімким розвитком тех-
нічних наук, а далі отримало вдосконалення у 
зв’язку з технологізацією сучасних знань. 

Етапний розвиток криміналістичної невер-
балістики пройшов власні рівні пізнання:

• дослідження феномену невербальної ін-
формації;

• апробація даних криміналістичної невер-
балістики; 

• утвердження знань криміналістичної 
невербалістики.

Для розуміння сутності криміналістичної 
невербалістики за типами наукового пізнання 
виділяється:

1) природне пізнання;
2) соціальне пізнання;
3) суспільне пізнання;
4) наукове пізнання.
Отримані знання у сфері криміналістичної 

невербалістики набувають різних форм:
1) природна;
2) соціальна;
3) суспільна;
4) наукова.
У світлі сучасної третьої наукової рево-

люції криміналістична невербалістика роз-

вивається на тлі загальної наукової еволюції, 
науково-технічного та науково-технологіч-
ного стрімкого розвитку. Головним її резуль-
татом стає синтез наукових знань, технічних 
розробок у поєднанні з технологією пізнан-
ня дійсності через невербальну інформацію. 
Подібно до того, як поетапно відбувались ці 
процеси розвитку і формування, першорядне 
розуміння невербальної інформації перерос-
тало в окрему сферу знань – криміналістичну 
невербалістику, що породило психофізіологіч-
ний поштовх розуміння людської діяльності і 
навколишнього середовища; ця тенденція пе-
ретворилась на технологічну конструкцію, яка 
формує нове бачення у криміналістиці. Вона 
відповідає чинним завданням кримінально-
го процесуального законодавства (ст. 2 КПК 
України), обставинам, які підлягають доказу-
ванню (ст. 91 КПК України), і викликам з боку 
злочинності.

Основою криміналістичної невербалістики 
є новітні технології, які ґрунтуються на ново-
му розумінні невербальної інформації, шир-
шому колі її джерел, модернізованих засобах 
використання її в межах кримінального прова-
дження. Виняткову роль у цьому процесі віді-
грають технічні засоби (механізми, пристрої та 
пристосування), які отримали високу динаміку 
розвитку та поширення, що зараз вже має всес-
вітній масштаб.

Головним чинником формування криміна-
лістичної невербалістики є зростання значення 
невербальної інформації стосовно вербальної 
у людській діяльності та пошук нових форм 
встановлення даних, отримання орієнтуючої ін-
формації в межах кримінального провадження. 
Прямим і нерозривним став зв’язок невербаль-
ної інформації з вербальною інформацією, які, 
знаходячись у взаємодії, з одного боку, корелю-
ють одна з одною, а з іншого –  підтверджують 
або спростовують свої знаки.

Розуміння невербальної інформації в кри-
міналістиці зазнає глибоких змін, з’являються 
нові продуктивні засоби її дешифрування, 
збільшується її провідна роль у людській кому-
нікації, продовжується її формування у само-
стійну галузь знань і відкриття нового знання. 
Передусім відбулися зміни в елементах пізнан-
ня невербальної інформації. 

Елементи пізнання невербальної інформа-
ції в криміналістиці обмежені сферою дії кримі-
нального процесуального законодавства:

• суб’єкт пізнавального процесу (той, що 
пізнає);

• суб’єкт пізнавального процесу (той, якого 
пізнають);

• об’єкт пізнавального процесу (який пізна-
ється);

• обстановка пізнавального процесу (місце, 
час та інші умови, які пізнаються).

Суб’єктом пізнавального процесу (тим, 
що пізнає) не завжди виступає одна людина, 
це може бути група з необмеженою кількістю 
дослідників із різних сфер знань. Суб’єкт пізна-
вального процесу (той, якого пізнають) – люди-
на (група людей), точніше людська діяльність, 
що відбувається у певних умовах кримінально-



205

11/2017
К Р И М І Н А Л І С Т И К А

го провадження. Об’єкт пізнавального процесу 
(який пізнається) – навколишня обстановка 
людської діяльності, створеної опосередковано 
в межах події кримінального провадження, яка 
відіграє додаткову інформаційну роль. Обста-
новка пізнавального процесу (місце, час та інші 
умови, які пізнаються) – об’єкти та інші речі 
матеріального світу у контексті кримінально-
го провадження, що відіграють функціональну 
роль.

У співвідношенні елементів пізнання невер-
бальної інформації спостерігаються резонансні 
зміни залежно від поставлених завдань у межах 
кримінального провадження та інших зовніш-
ніх чинників впливу. Не завжди відбувається 
трансформація невербальних знаків у сприйня-
ту інформацію.

Формування криміналістичної невербаліс-
тики супроводжується такими кореляційними 
стадіями:

• поява проблеми недостовірності вербаль-
ної інформації та пошук інформаційних знаків 
у навколишньому середовищі злочинної події;

• виокремлення нового об’єкта і предмета 
досліджень – невербальної інформації;

• визначення методів (застосування, адап-
тація наявних; створення нових) дослідження 
об’єкта і предмета досліджень;

• накопичення змісту (напрями, компонен-
ти, завдання і т. п.) сфери знань із невербальної 
інформації.

Під час формування криміналістичної 
невербалістики відбулося розуміння її предме-
та дослідження, синтез її визначення у різних 
наукових колах та адаптація в межах кримі-
нального провадження, виокремлення та ство-
рення спеціальних методів її дослідження.

Визначаючи напрям наукового дослідження 
криміналістичної невербалістики, відзначимо її 
прикладний науковий характер, тобто це такі 
дослідження криміналістичної невербалістики, 
що застосовують досягнення фундаменталь-
них наук (криміналістика, психологія, фізіоло-
гія, кримінальний процес, кримінальне право 
тощо) для вирішення практичних завдань та 
результатом яких є вдосконалення або створен-
ня новітніх технологій з дослідження людини 
й людської діяльності та навколишнього сере- 
довища.

Якщо говорити про місце криміналістич-
ної невербалістики серед елементів наукового  
знання:

• природознавство – природничі науки 
(центральний об’єкт дослідження – природа);

• людинознавство – гуманітарні науки 
(центральний об’єкт дослідження – людина);

• суспільствознавство – суспільні науки 
(центральний об’єкт дослідження – суспіль-
ство);

• технознавство – технічні науки (цент- 
ральний об’єкт дослідження –техніка), то зро-
зумілим є її місце серед гуманітарних наук, де 
центральним об’єктом дослідження виступає 
людина.

Отже, основним науковим фундаментом 
криміналістичної невербалістики серед сфер 
знань є:

• криміналістика;
• психологія; 
• фізіологія.
Розуміння цього наукового фундаменту 

не обмежує застосування знань інших наук – 
навпаки, надає можливість подальшого інтегра-
тивного розвитку криміналістичної невербаліс-
тики у світі наукового пізнання.

Висновки

Формування криміналістичної невербаліс-
тики зумовлено специфічними властивостями, 
вимірами знань криміналістичної невербаліс-
тики, значенням пізнання криміналістичної 
невербалістики, етапним розвитком криміна-
лістичної невербалістики, типами, формами і 
елементами наукового пізнання криміналістич-
ної невербалістики, кореляційними стадіями 
криміналістичної невербалістики та свідчить 
про готовність до розуміння криміналістичної 
невербалістики як самостійної галузі наукових 
знань.
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Статья посвящена определению места криминалистической невербалистики в системе криминали-
стики. Охарактеризованы факторы и измерения формирования криминалистической невербалистики. 
Выделены этапы формирования криминалистической невербалистики и определены стадии формирования 
криминалистической невербалистики. Доказана необходимость выделения криминалистической неверба-
листики как самостоятельной отрасли научного знания.

Ключевые слова: криминалистика, система криминалистики, невербальная информация, измерения кри-
миналистической невербалистики, криминалистическая невербалистика.

The article is devoted to the definition of the place of criminalistical nonverbalistics in the criminalistics sys-
tem. The stages of the formation of criminalistical nonverbalistics are highlighted. The factors of the formation  
of criminalistical nonverbalistics are described. The necessity of distinguishing criminalistical nonverbalistics as 
an independent branch of scientific knowledge is proved.

Key words: criminalistics, criminalistics system, non-verbal information,  measures of criminalistical nonverbalis-
tics, criminalistical nonverbalistics.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ФОРМ ВЧИНЕННЯ 
ШАХРАЙСТВ ТА ЇХ КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

У статті аналізуються особливості  форм вчинення шахрайства та їх криміналістичне значення.  
Викладено думку про необхідність перегляду визначення предмета сучасного шахрайства. Автором за-
пропоновано розширити коло об’єктів власності, що можуть виступати предметом сучасних розкрадань.  
У представленій статті досліджено особливості шахрайства, що вчиняється у формі заволодіння майном 
і у формі придбання права на майно. Акцентовано увагу на відмінностях цих двох форм та їх криміналіс-
тичному значенні.
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Постановка проблеми та її зв’язок із важ-

ливими практичними завданнями. Протягом 
останніх років наша держава зазнала суттєвих 
перетворень у багатьох сферах життя. Соці-
ально-економічні, ринкові, політичні зміни, 
впровадження новітніх систем і технологій ра-
зом із реформуванням системи судової влади 
й органів правопорядку в Україні даються в 
знаки – на цьому фоні спостерігається стрім-
ке зростання злочинності та якісні зміни її 
проявів. Шахрайство належить до злочинів, що 
найбільш чутливо реагують на будь-які зміни в 
суспільстві, а особливо на послаблення право-
охоронних функцій у державі. Аналіз слідчо-
оперативної практики свідчить про появу нових 
форм цього злочину, а також вдосконалення 
шахрайських схем, відомих практиці раніше. 

Статистичні дані Департаменту інформа-
ційних технологій МВС України свідчать про 
реєстрацію досить невеликої частки досліджу-
ваної категорії злочинів (приблизно 4-5% від 
загальної кількості), але це не відображає 
справжньої картини їх скоєння. Шахрайство 
характеризується найбільшим рівнем латент-
ності серед інших злочинів. Це зумовлено дво-
ма основними чинниками. По-перше, потерпілі 
не звертаються із заявами про скоєння злочину, 
не здогадуючись, що стали жертвою обману. 
По-друге, значна частина потерпілих намага-
ються відновити втрачені майнові права через 
вирішення спорів у судах, адже шахрайство 
маскується під оболонкою цивільних, адміні-
стративних чи господарських правовідносин.

Офіційна статистика Генеральної прокура-
тури України, що відображає стан розслідуван-
ня зареєстрованих фактів шахрайства, також 
невтішна. Адже тільки п’ята частина із зареє-
строваних проваджень за статтею 190 Кримі-
нального кодексу України спрямовується з 
обвинувальним актом до суду, а у більшій по-
ловині рішення взагалі не приймаються.

Аналіз слідчої практики, а також власний 
досвід розслідування фактів шахрайства дає 
підстави стверджувати, що основні проблеми у 
слідчих виникають на стадії прийняття рішен-

ня про відкриття кримінального провадження, 
коли необхідно встановити ознаки складу зло-
чину у фактичному акті добровільної передачі 
потерпілим майна або права на нього. Труд-
нощі пов’язані з тим, що слідчому необхідно 
прийняти ключове процесуальне рішення на 
підставі аналізу дуже обмеженої інформації 
про подію.

Крім того, навіть у рамках відкритого кри-
мінального провадження дуже складно сфор-
мувати систему доказів наявності злочинного 
наміру в діях шахрая. Адже, на відміну від ін-
ших злочинів, вони відбиваються не стільки в 
матеріальних слідах, скільки в актах інтелекту-
ального характеру: повідомленні неправдивої 
інформації, використанні фіктивних докумен-
тів, маскуванні афери законними рішеннями 
уповноважених осіб та багатьма іншими. Збір 
доказів такого порядку вимагає надзвичайно-
го рівня професіоналізму. Слідчий не тільки 
повинен мати високий рівень знань чинного 
кримінального і кримінального процесуального 
законодавства, а й бути обізнаним щодо спосо-
бів дій шахраїв різних категорій. Проявити ви-
щий професійний пілотаж слідчому дасть змогу 
тільки глибоке знання механізму скоєння цього 
виду злочинів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
з даної теми, виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми. Проблемам роз-
слідування шахрайства у різний час приділя-
лася увага у дослідженнях вітчизняних та ро-
сійських учених, зокрема С. С. Чернявського, 
С. М. Астапкиної, А. Ф. Волобуєва, О. В. Во-
лохової, В. І. Гаєнка, Т. А. Пазинич, Н. В. Пав-
лової, А. А. Сандрачука, В. В. Корнієнка, 
М. Ф. Галагузи, В. М. Єгошина, В. Ю. Голубо-
вського, О. В. Журавльова,  В. В. Колесникова, 
В. Д. Ларичева, О. І. Лученка, О. С. Овчинсько-
го, В. І. Отряхина, Р. С. Сатуєва, Г. М. Спіріна, 
К. В. Суркова, Є. П. Фірсова, С. Ю. Шарова, 
В. Ю. Шепітька, П. С. Яні та інших. Разом із 
тим потрібно зазначити, що на цей час залиша-
ється ще багато проблемних і малодослідже-
них питань у цій сфері, зокрема, це стосується 
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висвітлення тонкощів самого механізму скоєн-
ня цього злочину.

Слід зауважити, що шахрайство є найбільш 
різноманітним з усіх злочинів проти власності, 
має безліч проявів і вчинюється майже у будь-
якій сфері людського життя. Шахраї вдаються 
до численних вивертів і хитрощів, застосову-
ють новітні засоби і технології, майстерно 
користуються прогалинами в законодавстві. 
При цьому вони намагаються досягнути двох 
взаємопов’язаних цілей: 1) створити зовні ле-
гальну оболонку заволодіння чужим майном; 
2) уникнути притягнення до кримінальної від-
повідальності. Механізм скоєння шахрайств 
виступав  предметом багатьох досліджень у 
науках кримінально-правового циклу, але пере-
важно в кримінологічному і кримінально-пра-
вовому аспектах. У криміналістиці це питання 
залишається малодослідженим, що негативно 
відбивається на формуванні методики розслі-
дування цих злочинів. Рідко приділяється увага 
вчених і принциповому питанню відмежування 
форм і способів скоєння шахрайства, встановле-
них відповідно до редакції статті 190 Криміналь-
ного кодексу України (шахрайство – заволодін-
ня чужим майном або придбання права на майно 
шляхом обману чи зловживання довірою).

Метою представленої роботи поставлено роз-
криття особливостей форм вчинення сучасних 
шахрайств та їх криміналістичного значення. 

Виклад основного матеріалу. Предметом 
шахрайства виступає чуже майно. Слід зверну-
ти увагу, що в теорії кримінального права існує 
єдиний підхід у визначенні цієї категорії, а саме: 
майном визнаються речі матеріального світу, 
яким притаманні специфічні ознаки фізичного, 
економічного та юридичного характеру.

При цьому фізична ознака визначає мате-
ріальність предмета розкрадання; економіч-
на – визначає, що предметом викрадення може 
бути тільки річ, яка має мінову та споживчу 
вартість; юридична – предметом шахрайства 
може бути лише чуже для винного майно, тобто 
таке, що належить за правом власності іншому 
суб’єктові [1].

Але такий підхід, на нашу думку, дещо 
застарів і вимагає переосмислення з урахуван-
ням технологічного розвитку у світі в цілому, і 
нашого соціуму зокрема. 

Так, очевидним є той факт, що в користу-
ванні сучасної людини з’явились нові за сво-
єю формою об’єкти власності – це об’єкти, які 
особа створює (придбаває), а потім володіє 
ними, користується і розпоряджається у вір-
туальному просторі [2]. До такої віртуальної 
власності, зокрема, можна віднести внутрішньо 
ігрові об’єкти – техніка із певними функціями, 
персонаж із особливими здібностями, елемен-
ти екіпірування тощо. Прикладом виступають 
відомі  масові багатофункціональні онлайн-
ігри, такі як (назви мовою оригіналу) Worlds of 
Warcraft, World of Tanks та інші, в яких корис-
тувачі не тільки офіційно купують за реальні 
гроші у «магазинах» вказані віртуальні речі, а й 
активно перепродають їх та залишають нащад-

кам. Вивчення статистики продажів свідчить, 
що ціна на такі віртуальні речі може сягати 
кілька тисяч євро [3]. 

За оцінками багатьох експертів сфери пра-
вознавства об’єктами власності також повинні 
бути визнані акаунти ігор, сторінки користу-
вачів соціальних мереж, скриньки електро-
нної пошти, фонотеки iTunes, сайт-блоги тощо.  
Зараз у всьому світі фіксуються акти звернень 
у судовому порядку громадян із позовами про 
визнання права власності за ними в рамках прав 
спадкування, права сумісної власності подруж-
жя у справах про розлучення і поділ майна та 
інші [4; 5; 6].  

Слід звернути увагу, що у світі вже мають 
місце прецеденти притягнення до кримінальної 
відповідальності осіб за викрадення віртуаль-
ного майна [7; 8].  

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо 
визначити, що предметом сучасних шахрайств 
може бути майно у широкому розумінні цього 
поняття, тобто об’єкти, стосовно яких особа 
може набути права власності (володіння, ко-
ристування, розпорядження). До таких можуть 
бути віднесені: об’єкти нерухомості (будинки, 
квартири, земельні ділянки, офісні, складські 
та інші приміщення); автотранспорт; гроші у 
готівковій та безготівковій формі, цінні метали, 
цінні папери, ювелірні вироби, техніка,  про-
дукти харчування, худоба, засоби виробництва, 
вироблена продукція (промислова, сільськогос-
подарська тощо), а також  інші об’єкти матері-
ального світу.

Об’єкти віртуального простору можуть 
виступати предметом шахрайства, якщо вони 
відповідають таким вимогам: а) вони створе-
ні власно особою або придбані нею за гроші; 
б) вони мають споживчу цінність; в) ними мож-
на користуватись та розпоряджатись у вірту-
альному просторі; г) їх оцінка дає можливість 
визначити ринкову вартість.   

Диспозицією статті 190 Кримінального 
кодексу України встановлено дві форми вчи-
нення шахрайства : 1) заволодіння чужим май-
ном шляхом обману або зловживання довірою;  
2) придбання права на майно шляхом обма-
ну або зловживання довірою. Таким чином, 
юридична формула даного правопорушен-
ня  передбачає дві окремі системи дій злочинця. 
У першій його дії спрямовані на безпосереднє і 
негайне заволодіння чужим майном. У другій – 
на отримання легальної можливості заволодін-
ня чужим майном через певний час. 

У разі вчинення шахрайства шляхом заво-
лодіння  чужим майном передача цього майна 
здійснюється потерпілим, який вважає, що він 
зобов’язаний передати це майно. Тобто потерпі-
лий, відчуваючи довіру до шахрая або під дією 
обману, добровільно передає весь комплекс 
прав власності на своє майно, і передає його, як 
правило, в натурі.  При цьому жертва не спо-
дівається на повернення її майна. Прикладами 
таких технологій можуть виступати дії шахраїв, 
спрямовані на спонукання громадян передати 
їм гроші як виграш в азартних іграх (шулерство, 
ігрові автомати, вдавані акції), під час збиран-
ня пожертвувань на благодійні цілі, як оплату 
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вдаваних послуг (з працевлаштування, турис-
тичних поїздок тощо), оплату штрафів та багато 
інших.

Під формою придбання права на чуже май-
но, на наш погляд, треба розуміти умисні дії 
шахраїв, спрямовані на переконання жертви 
передати окреме право на її майно (права во-
лодіння або користування чи розпоряджан-
ня).  Тобто, відчуваючи довіру або під дією об-
ману, потерпілий добровільно передає тільки 
окреме право на майно. При цьому, як правило, 
потерпілий не очікує, що майно буде вилучене з 
його фондів. Він розраховує на те, що передача 
окремого права на майно дозволить йому отри-
мати певні блага від шахрая.

Наприклад, у театрі жінка передає своєму 
супутнику-шахраю номерок від гардеробу для 
того, щоб він отримав її шубу та передав їй. 
Злочинець, отримавши право володіння шубою 
на деякий час, заволодіває нею і зникає. Або по-
терпілий складає доручення і передає шахраю 
право розпорядитись його квартирою, розрахо-
вуючи на те, що той буде діяти на його користь 
та згідно з  його інтересами. Але злочинець, 
користуючись наданим правом розпорядитись 
майном, привласнює виручені з купівлі-прода-
жу квартири кошти собі. 

Слід звернути увагу, що в наведених схемах 
шахрайства добровільність передачі обмежена 
тільки окремим правом на майно, користую-
чись яким злочинець обертає на свою користь 
усі інші права. Це має принципове значення для 
предмета доказування у кримінальних прова-
дженнях таких категорій.

Окремі автори вважають, що право на май-
но – це предмет злочину, наводячи як приклад 
документи, які надають право на отримання 
майна [1].  Але такі документи не можуть бути 
предметом злочину, адже вони не мають кон-
кретної економічної вартості. Крім того, саме 
визначення «право на майно – це предмет...» 
суперечить логіці, тому що предмет – це річ 
матеріального світу. Право на майно, на наше 
переконання,  взагалі не може розглядатися як 
предмет злочину. Право на майно  – це юридич-
на категорія, яка може бути закріплена в різних 
документах, наприклад у заповіті, страховому 
полісі, довіреності, дорученні тощо. Тому, коли 
шахрайство вчиняється шляхом придбання 
права на майно, предметом злочину виступає те 
майно, яке злочинець намагається обернути на 
свою користь. 

 Придбання права шахраєм на чуже майно 
може взагалі не тягнути як наслідок вилучен-
ня у власника його майна (шкода спричинять-
ся його користуванням). Може бути й так, 
що  фактичне вилучення майна вчиняє не зло-
чинець, а треті особи, які не мають відношення 
до шахрайської схеми.

Висновки 

Підводячи підсумок, хотілось би зазначити, 
що однією з актуальних проблем сьогодення 
є потреба ретельного дослідження механізму 

вчинення сучасних видів шахрайства. Адже 
формування доказової бази у таких кримі-
нальних провадженнях вимагає надзвичайного 
рівня професіоналізму слідчого. Звісно, пред-
ставлена робота не вичерпує всі особливості 
скоєння цього надзвичайно складного виду зло-
чину, але є одним із кроків у висвітленні про-
блемних питань у даному напрямі.
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В статье анализируются особенности форм совершения мошенничества и их криминалистическое 
значение. Излагается мнение о необходимости пересмотра категории предмета современных хищений. Ав-
тор предлагает расширить круг объектов собственности, которые могут выступать предметом корыст-
ных преступлений. В статье исследованы особенности мошенничества, совершаемого в форме завладения 
имуществом и в форме приобретения права на имущество. Акцентировано внимание на отличиях этих 
двух форм преступления и их криминалистическом значении.

Ключевые слова: мошенничество, предмет мошенничества, формы мошенничества, объекты виртуальной 
собственности, завладение имуществом, приобретение права на имущество.

The features of forms of feasance of swindle, and their criminalistics value, are analysed in the scientific arti-
cle. Opinion opens up in relation to the necessity of revision of category of the article of modern thefts. An author 
suggests to extend the circle of property objects that can come forward the article of mercenary crimes. In the article 
features are investigational swindles that is accomplished in form laying hands on property, and in form acquisition 
of right on property. Attention on the differences of these two forms of crimes is accented, and their criminalistics 
value.

Key words: fraud, object of fraud, forms of fraud, objects of virtual property, property seizure, acquisition of the 
right to property.
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МОМЕНТ ПОЧАТКУ ПРОТИДІЇ  
КРИМІНАЛЬНОМУ ПЕРЕСЛІДУВАННЮ

У статті досліджено моменти початку кримінального переслідування та протидії йому. Доведено, що 
виникнення означених явищ може не збігатися за часом, а також не залежить від стадії кримінального про-
вадження чи прийняття процесуальних рішень. Визначено, що кримінальне переслідування може виникати 
й до початку кримінального провадження – під час здійснення оперативної розробки. Момент початку 
протидії кримінальному переслідуванню автор пов’язує з конкретними діями, бездіяльністю чи створени-
ми перешкодами, спрямованими на унеможливлення, вирішення або припинення кримінального конфлікту.

Ключові слова: кримінальне переслідування, протидія кримінальному переслідуванню, початок протидії, 
кримінальний конфлікт, оперативна розробка.

Постановка проблеми. Відносини з проти-
дії кримінальному переслідуванню в процесі 
свого існування зазнають еволюції – виника-
ють, змінюються та припиняються. Необхідною 
умовою для такого розвитку є час. Останній 
є не лише мірою тривалості, а й основою для 
послідовного метаморфозу відносин в означе-
них процесах.

Актуальність дослідження моменту почат-
ку протидії кримінальному переслідуванню 
зумовлена теоретичною і практичною необхід-
ністю. Так, перша полягає в можливості спрог-
нозувати за допомогою цих знань поведінку 
суб’єктів, отримати інформацію щодо їхніх 
особистих якостей, визначити завдання проти-
дії на окремих етапах переслідування, характер 
її організованості тощо. У прикладному плані 
вказані знання дадуть змогу визначити комп-
лекс і порядок проведення слідчих (розшуко-
вих) дій та оперативно-розшукових заходів для 
нейтралізації протидії в такий час, коли вона 
буде неможливою або неефективною.

Теоретичну основу статті становлять праці 
таких науковців, як І.В. Гловюк, О.А. Губська, 
С.В. Дадонов, Д.Д. Донський, В.Ф. Крюков, 
А.В. Лапкін, Л.В. Лівшиц, О.О. Левендаренко, 
Т.О. Лоскутов, І.В. Рогатюк, О.Б. Соловйов, 
О.О. Толкаченко, Д.М. Цехан, М.О. Чельцов, 
О.Г. Халіулін, Н.І. Щегель та інші.

Метою статті є науковий результат у вигляді 
визначення моменту початку кримінального 
переслідування та протидії йому. Завдання-
ми є такі: 1) з’ясування моменту початку кри-
мінального переслідування; 2) дослідження 
моменту початку протидії кримінальному пе-
реслідуванню; 3) визначення співвідношення 
часових меж початку означених явищ.

Виклад основного матеріалу. Протидія, за 
визначенням С.І. Ожегова, являє собою дію, 
яка перешкоджає іншій дії [1]. Із зазначеного 
випливає висновок про залежність виникнення 
протидії від факту існування дії. Стосовно на-
шого дослідження виникнення протидії кримі-

нальному переслідуванню зумовлене наявністю 
кримінального переслідування, а отже, можна 
висловити тезу про те, що в загальному вигляді 
й час їх існування повинен збігатися. Перевіри-
мо зазначене припущення.

Аналіз позицій учених щодо моменту по-
чатку кримінального переслідування показав, 
що єдність у цьому питанні поки що відсутня. 
У науковій літературі можна зустріти такі під-
ходи:

• позиція перша: кримінальне пересліду-
вання починається після пред’явлення підозри 
особі (порушення кримінальної справи проти 
особи). Позицію обстоюють І.В. Гловюк [2], 
Д.М. Цехан [2], А.В. Лапкін [3, с. 54], В.Ф. Крю-
ков [4, с. 33], О.О. Левендаренко [5, с. 167], 
О.Г. Халіулін [6, с. 6], О.Б. Соловйов [7, с. 93] 
та інші (рис. 1).

• позиція друга: кримінальне пересліду-
вання починається з унесення відомостей про 
кримінальне правопорушення до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань (порушення кри-
мінальної справи за фактом). Прихильники 
позиції – І.В. Рогатюк [8, с. 81], М.О. Чельцов 
[9,  с. 348], Н.І. Щегель [10, с. 10], С.В. Дадонов 
[11, с. 22], Д.Д. Донський [12, с. 57], С.М. Кузне-
цова [13, с. 68] та інші (рис. 2).

• позиція третя: кримінальне пересліду-
вання починається з першою слідчою (розшу-
ковою) чи процесуальною дією, спрямованою 
на викриття особи, яка вчинила злочин. Пози-
ція підтримується Т.О. Лоскутовим [14, с. 4], 
О.А. Губською [15, с. 111] та іншими.

Відповідно до Кримінального процесу-
ального кодексу (далі – КПК) України, слідчі 
(розшукові) дії проводяться після внесення 
відомостей про кримінальне правопорушення 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 
Єдиною слідчою (розшуковою) дією, яка може 
йому передувати, є огляд місця події. Окрім 
цього, до початку кримінального провадження 
можуть мати місце й процесуальні дії, зокрема 
такі як затримання особи на місці злочину, ві-
дібрання пояснення тощо. Отже, відповідно до 
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третьої позиції, кримінальне переслідування 
може розпочатися в будь-який час, разом із пер-
шою слідчою (розшуковою) або процесуаль-
ною дією, спрямованою на викриття злочинця,  
в тому числі й до початку кримінального прова-
дження (рис. 3).

Із запропонованих позицій остання, на 
нашу думку, є найбільш правильною. Поча-
ток кримінального переслідування вченими 
пов’язується з процесом доведення виннос-
ті особи в кримінальному правопорушенні 
шляхом проведення слідчих (розшукових) і 
процесуальних дій. Це є більш зрозумілим і 
логічним, аніж прив’язка кримінального пере-
слідування до факту прийняття процесуаль-
них рішень (початок кримінального прова-
дження, пред’явлення підозри, направлення 
обвинувального акта до суду).

Водночас варто вказати, що всі запропонова-
ні позиції обмежують кримінальне пересліду-
вання, а відповідно, і протидію йому стадією 
досудового розслідування, що, як нам видаєть-
ся, звужує сутність указаних явищ і не відпові-
дає реаліям боротьби зі злочинністю.

Зокрема, аналіз законодавства та практики 
роботи оперативних підрозділів свідчить про 
існування кримінального переслідування й до 
моменту вчинення злочину. Зокрема, ст. 1 Зако-
ну України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність» (далі – Закон) передбачено, що завдан-

ням оперативно-розшукової діяльності є пошук 
і фіксація фактичних даних про протиправні 
діяння окремих осіб і груп, відповідальність за 
які передбачена Кримінальним кодексом Укра-
їни. Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону, однією з під-
став для проведення оперативно-розшукової ді-
яльності є наявність достатньої інформації про 
осіб, які готують учинення злочину [16].

І.В. Гловюк і Д.М. Цехан, досліджуючи 
вказану проблематику, запропонували ввести 
нову наукову категорію «оперативно-розшуко-
ве переслідування», яке розглядають як забез-
печувальний і підготовчий етап до досудового 
розслідування та кримінального переслідуван-
ня з пріоритетом виконання забезпечувальної 
функції щодо кримінального провадження  
[2, с. 343].

Підтримуючи позицію названих учених 
щодо можливості «переслідування» до початку 
кримінального провадження, не можемо по-
годитись із самою сутністю означеного ними 
явища. На наше переконання, такий підхід 
(розгляд як забезпечувального та підготовчого 
етапу) суттєво звужує значення оперативної 
розробки, зводячи її, по суті, до дій, спрямо-
ваних на збирання відомостей з метою почат-
ку кримінального провадження (внесення до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань) і 
подальшого пред’явлення підозри. Проте це 
не зовсім так. Метою оперативної розробки, 

Рис. 2.
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аналогічно як і досудового розслідування, є 
притягнення винних до відповідальності. Для 
цього на обох стадіях ведеться діяльність щодо 
збирання доказів слідчими (розшуковими) дія-
ми чи оперативно-розшуковими заходами (ч. 2 
ст. 99 КПК України) [17]. Отже, можна дійти 
висновку, що оперативна розробка є такою ж 
частиною кримінального переслідування, як і 
досудове розслідування.

Ураховуючи викладене та беручи до уваги 
те, що оперативно-розшукові справи заводять-
ся стосовно встановленої особи, яка готується 
до вчинення злочину, а проведення оперативно-
розшукових заходів без заведення такої справи 
неможливе, закономірно й логічно випливає, 
що заведення оперативно-розшукової справи 
стосовно осіб, які готують учинення злочину, і 
є тією крайньою межею, від якої може почина-
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тися кримінальне переслідування. Безумовно, 
кримінальне переслідування може розпочатися 
й набагато пізніше – з першим оперативно-роз-
шуковим заходом, слідчою (розшуковою) або 
процесуальною дією, спрямованими на викрит-
тя злочинців, але до початку оперативної роз-
робки особи (заведення оперативно-розшуко-
вої справи) про нього не може бути й мови.

Окрім цього, велика кількість практиків 
і теоретиків, серед яких – О.В. Александрен-
ко, Л.В. Лівшиц, І.А. Ніколайчук [18, с. 16;  
19, с. 46–47; 20, с. 18–19] та багато інших, за-
значають, що за часом процес протидії може по-
чинатися й до початку розслідування. На стадії 
підготовки до кримінального правопорушення 
злочинцями вже розробляються заходи, які 
зменшують ризик їх викриття, а саме: прихову-
вання слідів і знарядь злочину, підготовка місць 
зберігання викраденого, створення хибного алі-
бі, підбір співучасників, відпрацювання лінії 
поведінки на випадок затримання тощо (рис. 4).

У попередніх дослідженнях [21, с. 277] нами 
наводилися й різні варіанти докримінальної (до 
вчинення злочину) протидії кримінальному пе-
реслідуванню, зокрема такий підвид, як втру-
чання в процесуальну діяльність правоохоронних 
органів, прокуратури, суду. Прикладом такої 
протидії є формальне заведення оперативно-
розшукової справи, без проведення комплексу 
необхідних заходів щодо особи (групи осіб), 
яка планує вчинення кримінальних правопо-
рушень. Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону [16], 
указані дії унеможливлять проведення опера-
тивно-розшукових заходів щодо цих злочинців 
іншими співробітниками, що в результаті стане 
суттєвою перешкодою для документування під-
готовки та планування злочинної діяльності.

За такого розвитку подій протидія кримі-
нальному переслідуванню на вісі часу передує 
самому кримінальному переслідуванню, пере-
шкоджаючи виникненню самої оперативної 
розробки і, як наслідок, документуванню про-
типравної діяльності (рис. 5).

Наведений приклад демонструє лише один 
із безлічі можливих варіантів докримінальної 
протидії кримінальному переслідуванню, яка 
може починатися задовго не лише до момен-
ту вчинення злочину, а й до початку опера-
тивної розробки, унеможливлюючи сам факт 
виникнення кримінального переслідування.

Отже, максимально «раннім» моментом 
початку кримінального переслідування є по-
чаток оперативної розробки особи (заведення 
оперативно-розшукової справи), а протидії – 
вчинення будь-якої першої дії, бездіяльності чи 
створення перешкоди суб’єктом протидії, спря-
мованої на недопущення початку кримінально-
го переслідування, і може мати місце задовго до 
початку оперативної розробки.

Рисунок 5 наочно демонструє, що в окремі 
проміжки часу відносини з протидії (у цьому 
випадку докримінальної) можуть мати не дво-, 
а односторонній характер. За такого «сценарію» 
злочинці впливають на сторону обвинувачення, 
а останній нічого не може протиставити у від-
повідь. Аналогічні ситуації трапляються й під 
час латентних злочинів. Заради справедливості 

варто зазначити, що у практиці боротьби зі зло-
чинністю трапляються й кардинально проти-
лежні ситуації, за яких протидія кримінальному 
переслідуванню зовсім відсутня.

Викладене дає змогу зробити висновок про 
хибність висловленої на початку статті тези 
щодо збігу періодів існування відносин із кри-
мінального переслідування та протидії йому. 
Указані явища взаємозалежні та взаємозумов-
лені, проте не завжди мають двосторонній ха-
рактер, оскільки моменти їх виникнення й роз-
витку залежать від існування кримінального 
конфлікту.

Під останнім розуміється взаємовплив 
суб’єктів (учасників та інших осіб, які залучені 
до цього) кримінального провадження за до-
помогою процесуальних і непроцесуальних 
засобів з метою відстоювання прав та інтересів 
указаних осіб, у зв’язку з учиненням криміналь-
ного правопорушення [22, с. 196].

На різних стадіях кримінального пересліду-
вання суб’єкти протидії вчиняють дії і створюють 
перешкоди стороні обвинувачення задля досяг-
нення головної мети – унеможливлення (не-
можливість заведення оперативно-розшукової 
справи, відмова в унесенні відомостей до ЄРДР), 
вирішення (повне припинення досудового роз-
слідування, звільнення від відповідальності, 
призначення менш суворого покарання) або 
нейтралізації (призупинення досудового роз-
слідування) кримінального конфлікту. 

Отже, моментом початку протидії кримі-
нальному переслідуванню є, відповідно, пер-
ша дія, бездіяльність або створена перешкода, 
спрямована унеможливлення, вирішення або 
нейтралізацію кримінального конфлікту.

Висновки

Підсумовуючи викладене, можна резюмува-
ти таке:

1. Кримінальне переслідування починаєть-
ся з першим оперативно-розшуковим заходом, 
слідчою (розшуковою) або процесуальною 
дією, спрямованими на викриття злочинця, але 
не раніше за початок оперативної розробки (за-
ведення оперативно-розшукової справи).

2. Протидія кримінальному переслідуван-
ню починається з першою процесуальною чи 
непроцесуальною дією, бездіяльністю або ство-
реною перешкодою, спрямованою на унемож-
ливлення, вирішення або нейтралізацію кримі-
нального конфлікту, і може мати місце задовго 
до вчинення злочину й початку оперативної 
розробки.

3. Відносини, які складаються між сторо-
нами протидії кримінальному переслідуванню, 
залежно від характеру впливу суб’єктів один 
на одного, можна поділити на односторонні та 
двосторонні. Відповідно, моменти початку кри-
мінального переслідування і протидії йому мо-
жуть не збігатися за часом.

Перспективи подальших наукових розро-
бок нами вбачаються в проведенні наукових 
досліджень чинників, які впливають на трива-
лість існування протидії кримінальному пере-
слідуванню.
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В статье исследованы моменты начала уголовного преследования и противодействия ему. Доказано, 
что возникновение рассматриваемых явлений может не совпадать во времени, а также не зависит от 
стадии уголовного производства или принятия процессуальных решений. Определено, что возникновение 
уголовного преследования возможно и до начала уголовного производства – при осуществлении оператив-
ной разработки. Момент начала противодействия уголовному преследованию автор связывает с конкрет-
ными действиями, бездействием или созданными препятствиями, направленными на предупреждение, 
решение или прекращение уголовного конфликта.

Ключевые слова: уголовное преследование, противодействие уголовному преследованию, начало проти-
водействия, уголовный конфликт, оперативная разработка.

In the article the moments of the beginning of criminal prosecution and counteraction to it are investigated.  
It is proved that the appearance of the phenomena under consideration may not coincide in time, nor does it depend 
on the stage of criminal proceedings or the adoption of procedural decisions. It is determined that the emergence of 
criminal prosecution is possible even before the start of criminal proceedings – in the implementation of operational 
development. The author connects the moment of beginning of counteraction to criminal prosecution with concrete 
actions, inaction or created obstacles, directed on the prevention, the decision or the termination of criminal conflict.

Key words: criminal prosecution, counteraction to criminal prosecution, the beginning of opposition, criminal 
conflict, operational development.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ  
ЗА ВІРТУАЛЬНИМИ СЛІДАМИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

У статті досліджено способи встановлення особистості злочинців, які вчиняють кримінальні правопо-
рушення в мережі Інтернет, можливості використання мережевих ідентифікаторів та інших віртуальних 
слідів в процесі встановлення суб’єктів злочину. Проаналізована роль та значення інформаційних техноло-
гій та соціальних мереж в процесі розслідування кримінальних правопорушень. Досліджені найбільш опти-
мальні та раціональні прийоми, які складають комплекс дій слідчого та оперативних підрозділів, спрямова-
них на встановлення осіб, що вчинили злочини в мережі Інтернет. Визначені основні проблеми та складнощі, 
які перешкоджають ефективному встановленню суб’єктів злочину в глобальній мережі. 

Ключові слова: суб’єкт злочину, встановлення злочинця, Інтернет, інформаційні технології, ідентифікація 
злочинця.

Постановка проблеми. Закономірним 
наслідком розвитку інформаційних техно-
логій стає їх глобальне впровадження в усі 
аспекти життєдіяльності людини. Людина в 
більшій чи меншій мірі існує одночасно в двох 
просторах – реальному і віртуальному. Якщо 
перший був предметом вивчення криміналіс-
тики протягом усього часу її існування, то дру-
гий все ще знаходиться на стадії усвідомлення 
необхідності його дослідження та поступового 
освоєння.

Стаючи частиною суспільного життя, вірту-
альний простір стає частиною злочинного світу, 
де накопичені криміналістикою знання стають 
недостатніми для виконання завдань кримі-
нального провадження.

У зв’язку з чим, актуальним завданням су-
часної криміналістики стають питання іденти-
фікації особистості злочинця по віртуальним 
слідам, які він залишив в мережі Інтернет, мож-
ливості використання глобальної мережі для 
дослідження особистості злочинця, виконання 
діагностичних завдань, які стоять як перед кож-
ним криміналістом окремо в процесі розсліду-
вання злочинів, так і перед криміналістикою як 
наукою в цілому.

Стан дослідження. Досліджуваній у даній 
статті проблематиці, а також її окремим пи-
танням присвячували свої праці такі науков-
ці, як: В.В. Білоус, В.Б. Вєхов, А.Ф. Волобуєв, 
О.О. Двойніков, О.В. Захарченко, Н.С. Козак, 
О.Є. Користін, О.В.Манжай, І.А. Осятинська, 
В.М. Струков, В.В. Торяник, Н.Н. Федотов, 
В.Ю. Шепітько, О.М. Юрченкота ін.

Метою даної статті є дослідження способів 
встановлення особистості злочинців, які вчи-
няють кримінальні правопорушення в мере-
жі Інтернет, характеристика комплексу дій 
слідчого та оперативних підрозділів, спря-
мованих на встановлення таких осіб, а також 
дослідження ролі та значення інформаційних 
технологій та соціальних мереж в процесі 
розкриття злочинів.

Для досягнення поставленої мети визначе-
но наступні завдання:

• дослідити основні способи ідентифікації 
злочинців, які вчиняють кримінальні правопо-
рушення в мережі Інтернет;

• визначити роль інформаційних техноло-
гій та можливості їх використання в процесі 
розкриття кримінальних правопорушень;

• дослідити можливості використання со-
ціальних мереж в процесі збирання криміналіс-
тичної важливої інформації;

• охарактеризувати алгоритм дій слідчого 
та оперативних підрозділів, які спрямовані на 
встановлення особистості злочинців;

• дослідити основні проблеми та складнощі 
встановлення особистості злочинців в мережі 
Інтернет.

Виклад основних положень. Існування 
людини у віртуальному просторі виражається 
у використані нею спеціальних програм, тех-
нічних засобів, комп’ютерних та телефонних 
додатків, які спрощують та оптимізують життя 
людини. Такими засобами є електронна пош-
та, електронні платіжні системи, кредитні та 
платіжні картки, записи в електронних книгах, 
календарі, соціальні та пошукові мережі тощо, 
внаслідок експлуатації яких незалежно від волі 
людини в електронній мережі залишаються вір-
туальні сліди, що генеруються використовува-
ними людиною електронними пристроями.

Виступаючи творцем і розповсюджувачем 
власного контенту та споживачем чужого, лю-
дина неминуче залишає в кіберпросторі вірту-
альні сліди своєї діяльності. За цими слідами 
можна встановити не тільки фізичні параметри 
часу та місця вчинення тієї чи іншої дії, а й з 
високим ступенем імовірності вирішити низку 
діагностичних завдань з формування психоло-
гічного профілю відображеного суб’єктата про-
гнозування його майбутньої поведінки [8, с. 6].

Особливість віртуального простору по-
лягає в тому, що взаємодіючі в ньому об’єкти, 
які беруть участь в процесі утворення слідів, не 
мають зовнішньої будови. Накопичені знання 
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криміналістичної трасології стають практично 
непридатними для дослідження віртуальних 
слідів. Віртуальні сліди – це будь-які зміни 
комп’ютерної інформації, пов’язані з подією 
злочину, зафіксовані на матеріальних носіях 
комп’ютерної техніки. Вони не мають матері-
альної форми існування, існують лише на тех-
нічних носіях та мають складну інформаційну 
структуру, в якій поряд зі значимою криміналь-
но-релевантною інформацією міститься зна-
чний обсяг допоміжних даних, що відповідають 
за цілісність і доступність комп’ютерної інфор-
мації віртуального сліду.

У зв’язку із цим, проблемою сучасної кримі-
налістики стають питання пошуку віртуальних 
слідів, способів їх вилучення та можливостей їх 
використання в процесі розслідування кримі-
нальних правопорушень, зокрема, встановлен-
ня особистості злочинця, який вчиняє злочин в 
мережі Інтернет.

Встановлення особистості злочинця, який 
вчиняє неправомірну діяльність в мережі Інтер-
нет, розпочинається із фіксування самого факту 
неправомірної дії. На думку Двойнікова  О.О., 
у разі виявлення факту розміщення заборо-
неної інформації в глобальній мережі право-
охоронними органами, під час фіксування готу-
ються такі документи, що підтверджують факт 
знаходження протиправного контенту на сайті: 
1) рапорт (лист) працівника органів внутрішніх 
справ про виявлення та встановлення наявності 
знаходження протиправної інформації на сайті; 
2) протокол зі скріншотами (копії сторінки сай-
ту з екрана), що підтверджує наявність проти-
правної інформації на сайті; 3) документ (файл) 
для перегляду сторінки сайту в режимі онлайн; 
4) додається посилання на сторінку сайту у ка-
талозі обраного в Microsoft Internet Explorer;  
5) створюється копія сторінки сайту на жор-
сткому диску за допомогою спеціальної ути-
літи; 6) готується інформаційна довідка про 
ідентифікаційні дані сайту (ІР-адреса, URL), 
інтернет-провайдера (електронна адреса, номе-
ри телефонів) тощо [2, с. 220].

На підставі встановленого факту розмі-
щення інформації в мережі Інтернет, що також 
може бути здійснено як за ініціативою слід-
чого, так і на підставі заяви зацікавлених осіб, 
слідчий відкриває кримінальне провадження. 
Першочерговою слідчою дією, яку повинен 
здійснити слідчий є слідчий огляд веб-сайту в 
порядку, передбаченому ст. 237 КПК України, 
на предмет наявності чи відсутності факту вчи-
нення кримінального правопорушення. 

Під час огляду веб-сайту, у разі відсутності 
в слідчого спеціальних знань, слідчий повинен 
залучати до огляду відповідного спеціаліста. 
У протоколі огляду слід зазначати серійний 
номер службового комп’ютера, назву та версію 
операційної системи, яка встановлена на дано-
му комп’ютері, назву та версію програми-брау-
зера, за допомогою якої здійснюється доступ до 
мережі Інтернет [3, с. 187].

Під час огляду веб-сторінки слідчий 
повинен зібрати максимально можливий об’єм 
інформації, який надасть змогу ідентифікувати 
особу злочинця. Обов’язково в ході огляду слід-

чий повинен встановити домен сайту, вказати 
URL веб-сторінки, який завжди є індивідуаль-
ним, зазначити стандартні реквізити електро-
нного документа: назву, автора, псевдонім, час 
створення електронних документів, якщо такі 
відомі, призначення документа, стислий зміст 
та викладені в ньому обставини, які мають зна-
чення для розслідування злочину.

Інформація, що є доступною у мережі Ін-
тернет, у тому числі й та, що міститься на веб-
сайтах, фізично розміщена на комп’ютерному 
обладнанні, об’єднаному каналами зв’язку 
з цією мережею, і кожне таке обладнання має 
IP-адресу – ідентифікатор (унікальний номер, 
який складаєтьсяз набору чотирьох 8-бітних 
чисел), що використовується для адресації 
комп’ютерів у електронні мережі. 

Домен сайту завжди є відкритим та відомим 
для будь-якого абонента мережі. На підставі на-
йменування домену сайту слідчий може встано-
вити IP-адресу домену та інтернет-провайдера, 
його найменування та місцезнаходження серве-
ру, на якому зберігаються дані сайту. Встанов-
лення вищезазначених даних здійснюється за 
допомогою інтернет-ресурсів «2ip» та «whois», 
які знаходяться у відкритому доступі, а тому 
будь-яка людина може самостійно встанови-
ти інтернет-провайдера та місцезнаходження 
будь-якого сайту. 

Після встановлення IP-адреси домену, на-
йменування інтернет-провайдера, який надає 
доступ до веб-сайту, та його місцезнаходження 
керуючись нормами глави 15 КПК України, 
слідчий повинен отримати тимчасовий доступ 
до документів, що знаходяться у провайдера те-
лекомунікацій та містять охоронювану законом 
таємницю, а саме: інформацію про особу, яка 
зареєструвала веб-сайт, ІР-адресу електронно-
обчислювальної машини, з якої було здійснено 
реєстрацію веб-сайту, ІР-адресу електронно-
обчислювальної машини, з якої здійснювалось 
управління веб-сайтом та наповнення веб-
сайту забороненим контентом [2, с. 221].

Після встановлення інформації про осо-
бу, яка зареєструвала веб-сайт та ІР-адреси 
електронно-обчислювальної машини, з якою 
здійснюється адміністрування сайту, слідчий 
повинен отримати доступ до персональних 
даних такої особи. Особа, яка зареєструвала 
сайт, та особа, яка здійснює його адміністру-
вання та наповнення, можуть не співпадати, 
а тому інтернет-провайдер може надати лише 
ІР-адресу електронно-обчислювальної машини 
без зазначення будь-яких персональних даних.

У зв’язку із цим, слідчий на підставі відо-
мої ІР-адреси ЕОМ, з якої здійснюється доступ 
до певного веб-сайту, за допомогою вищезаз-
начених ресурсів «2ip» та «whois» встановлює 
інтернет-провайдера, який надає доступ до Ін-
тернету особі із вищезазначеною ІР-адресою 
ЕОМ. Після цього, слідчий отримує в слідчого 
судді тимчасовий доступ до інформації та доку-
ментів іншого інтернет-провайдера стосовно 
персональних даних особи за конкретною  
ІР-адресою.

При кожному візиті абонентом мережі Ін-
тернет журнал сервера, який знаходиться у фі-
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зичному володінні Інтернет-провайдера, збері-
гає наступну інформацію: клієнтські IP-адреса/
місце розташування, дату і час запиту, кон-
кретні адреси запитаних сторінок, код HTTP, 
кількість байт, переданих користувачеві, агент  
браузера у користувача.

Провайдер може також записати IP-адреси / 
розташування відвіданих сайтів, скільки даних 
передано і що конкретно було передано і 
отримано. Поки дані не зашифровані, інтер-
нет-провайдер зможе бачити, які конкретно 
дії здійснювалися, яка інформація отримува-
лась та передавалась. Наприклад, відеохостинг 
«Youtube» не шифрує трафік, а тому інтернет-
провайдер може спостерігати, що саме пере-
глядає абонент. В свою чергу, соціальна мережа 
«Facebook» свій трафік шифрує, а тому в третіх 
осіб, окрім абонентів та службових осіб орга-
нізації «Facebook», доступ до такої інформації 
закритий.

Отже, на даному етапі слідчому стає відома 
ІР-адреса домену сайту, на якому розповсю-
джено заборонену інформацію, та інтернет-про-
вайдер, який забезпечує доступ до такого сайту,  
ІР-адреса ЕОМ, з якої було розповсюджено 
таку інформацію, інтернет-провайдер такої осо-
би, фізична особа, якій належать ІР-адреса, її 
місце розташування, дата і час розповсюдження 
заборонених матеріалів, інші дії, які вчинялись 
на веб-сайті з конкретної ІР-адреси ЕОМ.

Для забезпечення точної ідентифікації осо-
би злочинця, слідчий повинен отримати фі-
зичний доступ до електронно-обчислювальної 
машини, з якої здійснювалось розповсюдження 
інформації. На підставі інформації про ймо-
вірного злочинця та його місця розташування 
слідчий звертається до слідчого судді із клопо-
танням щодо отримання ухвали про обшук за 
вказаною адресою та проведення інших слідчих 
(розшукових) дій.

В пам’яті ЕОМ зберігається інформація про 
вчинене кримінальне правопорушення, зокрема 
матеріали, які були незаконно розповсюджені, 
інформація про відвідувані веб-сторінки, на 
яких було розповсюджено заборонену інфор-
мацію тощо. Тому слідчий на підставі даних, 
отриманих від інтернет-провайдера, та даних 
ЕОМ остаточно ідентифікує особу злочинця, 
встановлює обставини, які мають значення для 
кримінального провадження та збирає необхід-
ні докази.

Таким чином, слідчий на підставі інформа-
ції про веб-сайт, на якому розміщені заборонені 
матеріали, викладені викрадені об’єкти автор-
ського та суміжних прав тощо, може встановити 
особистість злочинця, який вчинив криміналь-
но карні діяння. 

Іншим способом встановлення особи може 
виступати пошук інформації за її мережевими 
ідентифікаторами, які особа залишила в мережі. 
Як правило, такими ідентифікаторами висту-
пають адреса електронної поштової скриньки, 
нікнейм у форумі, профіль соціальної мере-
жі тощо. Перш за все, необхідно скористатися 
можливостями інтегрованої інформаційно- 
пошукової системи органів внутрішніх справ. 
У рамках використання даного способу також 

можуть бути застосовані різні пошукові систе-
ми, такі як Google, Rambler, Yahoo тощо. 

В цьому напрямку цікавими є досліджен-
ня вчених французького державного інституту 
досліджень в інформатиці та автоматиці INRIA, 
в якому вони дійшли висновку, що історія веб-
браузера кожного користувача унікальна. Вони 
зазначають, що історія запитів в браузері – це 
віртуальні сліди, аналогічні відбиткам паль-
ців людини. За кількома постійними запитами 
можна визначити, хто саме їх зробив.

На підставі дослідження історії запитів 
близько 370000 інтернет-користувачів, фран-
цузькі вчені проаналізували різні комбінації 
запитів і частоту відвідування певних сайтів 
кожного з учасників дослідження. Результати 
показали, що для більшості користувачів – 68%, 
історія відвідувань веб-браузера унікальна.  
Дослідження показали, що на підставі перегля-
ду чотирьох сайтів у 97% випадків можна іден-
тифікувати конкретну людину [9].

Пошук доцільно продовжити в соціальних 
мережах, таких як «Фейсбук», «Instagram», 
«Twitter» тощо. Користувачі активно розміщу-
ють на своїх сторінках інформацію особистого 
характеру: номери телефонів, адреси, місце 
роботи, посаду, місце свого знаходження, фо-
тографії. На підставі інформації з соціальних 
мереж можливо встановити стать, вік, майно-
вий стан особи, освіту, сферу інтересів, фізичне 
місцезнаходження особи в той чи інший час.

Додатковим способом пошуку особи є 
використання сервісів «FaceSearch» та інфор-
маційного ресурсу «Radaris», які забезпечують 
пошук зображень облич. Крім того, в якості 
додаткових джерел криміналістичної інформа-
ції можливо використовувати інформаційні ре-
сурси «nomer.org», «lookup.com», приватні бази 
суб’єктів маркетингових досліджень. 

Одним із способів встановлення особи 
за мережним ідентифікатором є використання 
систем відновлення паролів різних ресурсів. Зо-
крема, таким чином можна встановити номери 
телефонів, віднайти профіль особи у соціаль-
них мережах тощо. У подальшому, аналізуючи 
зміст та геопозначки відповідних фотографій 
можна встановити місця перебування особи 
у певний проміжок часу. Знаючи місця пересу-
вання особи, можна у 95 % випадків однозначно 
її ототожнити, що на практиці було доведено 
дослідниками з Масачусетського технологічно-
го інституту і Католицького університету в Ле-
вені [4, с. 257].

Процес встановлення особистості злочин-
ців, які вчиняють злочини в мережі Інтернет, 
стикається із рядом певних проблем, які пере-
шкоджають встановленню суб’єкта того чи ін-
шого злочину. Сутність таких проблем полягає 
у застосуванні злочинцями таких технічних 
засобів, програмних комплексів тощо, які або 
забезпечують повну анонімність злочинця в ме-
режі Інтернет або значно ускладнюють процес 
ідентифікації таких осіб.

1. Застосування VPN-технологій. VPN 
(від англ. Virtual Private Network) – це техно-
логія, сутність якої полягає у створенні без-
печного та зашифрованого з’єднання над менш 
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безпечним з’єднанням, таким як Інтернет. Тех-
нологія VPN була розроблена як спосіб дозво-
лити віддаленим працівникам та філіям безпеч-
но отримувати доступ до корпоративних даних, 
внутрішніх програм та інших ресурсів. 

VPN створює захищене тунельне з’єднання 
з використанням спеціальних VPN-протоко- 
лів – маскує справжню IP-адресу користувача 
за своїм власним – шифрує всі дані користува-
ча і передає їх захищеним тунелем, що дозволяє 
використовувати Інтернет анонімно. У зв’язку 
із цим, в мережі Інтернет злочинець ототожню-
ється із іншою, неналежною йому IP-адресою, 
а справжні дані користувача, у тому числі 
справжня IP-адреса, інформація, яке передаєть-
ся та отримується, шифруються за допомогою 
засобів криптографії, що унеможливлює їх зчи-
тування.

2. Застосування відкритих проксі-сер-
верів. Проксі-сервер (від англ. proxy – «пред-
ставник, уповноважена особа») – це проміжний 
сервер (комплекс програм) в комп’ютерних 
мережах, що виконує роль посередника між 
користувачем і цільовим сервером. Відкритий 
проксі-сервер представляє собою сервер, що  
обробляє запити від будь-яких IP-адрес в Ін-
тернеті. 

Відкритий проксі-сервер дозволяє практич-
но будь-якому вузлу мережі звертатися через 
себе до інших вузлів мережі. При цьому, коли 
говорять про відкриті проксі-сервери, то часто 
мають на увазі анонімні відкриті проксі-сер-
вери, які приховують реальні IP-адреси клієн-
тів і тим самим надають можливість анонімно 
користуватися послугами мережі Інтернет 
(відвідувати сайти, брати участь у форумах)  
[7, с. 248]. 

Для використання відкритого проксі-сер-
веру користувач заходить на веб-сайт, що надає 
послугу такого серверу, вводить в адресний ря-
док адресу веб-сторінки, яку користувач бажає 
відвідати анонімно. Проксі-сервер завантажує 
цю сторінку собі, обробляє її та передає корис-
тувачеві від свого імені. Це представляє певну 
проблему, оскільки подібна анонімність може 
дозволити безкарно порушувати закон і умови 
надання послуг в мережі.  

3. Застосування мережі TOR. TOR (від 
англ. – The Onion Router) – це система, що 
дозволяє встановлювати анонімне мережеве 
з’єднання, захищене від прослуховування. TOR 
розглядається як анонімна мережа віртуальних 
тунелів, що здійснює передачу даних в зашиф-
рованому вигляді [7, с. 248]. Фактично TOR 
представляє собою систему проксі-серверів, 
які захищені багаторівневим шифруванням. 
Усі проксі-сервери, які беруть участь в процесі 
передачі даних, вибираються випадково, а тому 
відстежити реального абонента майже немож-
ливо. 

За допомогою TOR користувачі можуть збе-
рігати анонімність при відвідуванні веб-сайтів, 
публікації матеріалів, відправці повідомлень та 
інше. У зв’язку із цим, TOR активно використо-
вується в авторитарних державах, де публічна 
критика переслідується з боку влади. Крім того, 
TOR використовується приватними особами 

для забезпечення таємниці свого приватного 
життя, а корпорації та організації – для забезпе-
чення комерційної таємниці та інших даних, що 
можуть зашкодити охоронюваним інтересам. 

В цілому, TOR розглядається як наукове 
досягнення с технічної точки зору, що забезпе-
чує високу конфіденційність абонентів мережі, 
та, одночасно, як правова цінність та інструмент 
демократичного суспільства, адже TOR дозво-
ляє вільно висловлювати свої думки, передава-
ти важливу для суспільства інформацію без 
страху нести відповідальність за свої дії.

Разом з тим, використовуючи переваги ме-
режі TOR, злочинці використовують його для 
розповсюдження порнографічних матеріалів, 
створення онлайн-майданчиків для продажу 
наркотичних засобів, порушення авторських 
та суміжних прав, розповсюджуючи викрадені 
наукові, художні, музикальні твори, кінофільми 
тощо для відкритого доступу, що, в свою чергу, 
значно ускладнює або унеможливлює вста-
новлення особистості таких злочинців. Крім 
того, складнощі досудового розслідування по-
лягають у тому, що фізичні носії (сервери) за-
бороненої до розповсюдження інформації  зна-
ходяться поза межами території України, що 
значно ускладнює процес ідентифікації особис-
тості злочинця або робить його неможливим.

Висновки 

Ідентифікація особистості злочинця, який 
вчинив кримінальне правопорушення в мережі 
Інтернет, є найголовнішим та найскладнішим 
завданням, яке стоїть перед слідчим в проце-
сі розслідування злочину. Головними пере-
шкодами є відсутність комплексних наукових 
досліджень в даному напрямку, недостатність 
спеціальних знань у слідчих та працівників опе-
ративних підрозділів, а також дії самих злочин-
ців, які приховують віртуальні сліди та вико-
ристовують засоби криптографії.  

Основним способом ідентифікації злочин-
ця є встановлення його особистості за допо-
могою IP-адреси домену сайту, на якому роз-
міщено заборонено інформацію, та IP-адреси 
електронно-обчислювальної машини, за допо-
могою якої здійснювався вихід в глобальну ме-
режу. Отримання такої інформації здійснюєть-
ся за допомогою відкритих інтернет-ресурсів та 
слідчих дій, спрямованих на отримання доступу 
до речей та документів відповідних інтернет-
провайдерів.

В процесі встановлення особистості зло-
чинця слідчий повинен використовувати облі-
кові дані, які особа залишила за собою в мережі. 
Пошукові системи, відкриті бази даних, соці-
альні мережі стають одним з головних джерел 
криміналістичної інформації, на підставі якої 
встановлюється особистість злочинця, його 
психофізіологічні риси, соціальний статус, міс-
цезнаходження тощо.    

Незважаючи на існуючі способи ідентифі-
кації особистості злочинця, які вчиняють зло-
чини в мережі Інтернет, на сьогоднішній час 
окремими злочинцями використовуються спе-
ціальні засоби анонімізації даних в глобальній 
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мережі, такі як VPN-технології, відкриті проксі-
сервери, мережа TOR, які шифрують дані, при-
ховують віртуальні сліди, що унеможливлює 
або значно ускладнює розслідування злочинів, 
вчинених за допомогою таких технологій. 

Перспективами подальших розробок у да-
ному напрямку є дослідження способів іденти-
фікації злочинця, які використовують засоби 
анонімізації даних в мережі Інтернет, вивчен-
ня мережевих ідентифікаторів, які сприяють 
встановленню криміналістично значимої ін-
формації, аналіз останніх наукових та техніч-
них досягнень, спрямованих на ідентифікацію 
винних осіб, а також подальший аналіз спосо-
бів дослідження особистості злочинця на під-
ставі віртуальних слідів, залишених в глобаль-
ній мережі. 
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В статье исследованы способы установления личности преступников, совершающих уголовные пра-
вонарушения в сети Интернет, возможности использования сетевых идентификаторов и других вир-
туальных следов в процессе установления субъектов преступления. Проанализированы роль и значение 
информационных технологий и социальных сетей в процессе расследования уголовных правонарушений. 
Исследованы наиболее оптимальные и рациональные приемы, которые составляют комплекс действий сле-
дователя и оперативных подразделений, направленных на установление лиц, совершивших преступления 
в сети Интернет. Определены основные проблемы и сложности, которые препятствуют эффективному 
установлению субъектов преступления в глобальной сети.

Ключевые слова: субъект преступления, установления преступника, Интернет, информационные техноло-
гии, идентификация преступника.

The article explores ways of identifying the criminals who commit criminal offenses in the Internet, the use of 
network identifiers and other virtual traces in the process of identifying the subjects of crimes. The role and im-
portance of information technologies and social networks in the process of investigating the criminal offenses are 
analyzed. The article examines the most optimal and rational methods that constitute a set of actions of the investi-
gator and operational units aimed at identifying subjects who commit  crimes in the Internet. The main problems and 
difficulties which hinder the effective establishment of crime subjects in the global network are identified.

Key words: subject of the crime, the Internet, information technology, offender identification, crime investigation.
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СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ  
ПІД ЧАС НАДАННЯ СУДОВИХ ПОСЛУГ

У статті висвітлюється система критеріїв оцінювання ефективності діяльності судів під час надан-
ня судових послуг. З урахуванням проведеного аналізу міжнародної практики оцінювання діяльності орга-
нів правосуддя система критеріїв оцінювання ефективності судів під час надання судових послуг повинна 
бути представлена в такому вигляді: якість судового рішення, доступність адміністративного суду, своє-
часність розгляду справи адміністративної юрисдикції, професіоналізм суддів і працівників апарату суду, 
рівень громадської довіри до суду.

Ключові слова: адміністративне судочинство, критерії, оцінювання, якість судового рішення, доступність 
адміністративного суду, своєчасність розгляду справи адміністративної юрисдикції, професіоналізм суддів.

Постановка проблеми. Ефективність – 
оцінна категорія, яка здатна відігравати важли-
ву роль в управлінні різними видами соціальної 
діяльності, в тому числі у сфері відправлення 
правосуддя. Саме тому цьому питанню приді-
ляється останнім часом особлива увага. Зумов-
люється це тим, що об’єктивна оцінка роботи 
стимулює якісну й сумлінну працю, створює 
в системі атмосферу здорової конкуренції, 
викликає прагнення виконавців до підвищення 
професійного рівня [1, с. 111]. 

Мета статті – висвітлити систему критеріїв 
оцінювання ефективності діяльності судів 
під час надання судових послуг.

Виклад основного матеріалу. Зрозуміло, 
що для оцінювання рівня ефективності діяль-
ності адміністративних судів можна використо-
вувати певні умови, критерії та показники. При 
цьому під умовами ефективності діяльності ад-
міністративних судів варто розуміти обставини, 
за яких функціонує система адміністративних 
судів. До таких умов можна зарахувати й вза-
ємовідносини адміністративних судів з іншими 
судами загальної юрисдикції, органами держав-
ної влади, механізми фінансування, організацію 
роботи адміністративних судів, досконалість 
судової процедури тощо. 

Аналіз наукових джерел із питань оцінюван-
ня ефективності діяльності дає змогу зробити 
висновок, що в окремих випадках автори публі-
кацій ототожнюють такі поняття, як «крите-
рій» і «показник». І хоча між ними існує тісний 
взаємозв’язок, ми поділяємо точку зору тих уче-
них, які розрізняють такі поняття [2, с. 90–92;  
3, с. 68; 4, с. 210]. При цьому будемо керуватися 
тим, що критерій (грец. – kriterion) – трактуєть-
ся як «підстава для оцінки, визначення або кла-
сифікації чогось, мірило» [5, с. 465]. Якщо ж  го-
ворити про показники ефективності діяльності 
адміністративних судів, то їх варто тлумачити 
як абсолютну або відносну величину, ступінь 

якості стану. Саме за допомогою таких індика-
торів можливий вимір та оцінювання ефектив-
ності діяльності адміністративних судів. 

Отже, можна зазначити, що критерії оці-
нювання ефективності діяльності адміністра-
тивних судів – це постійні величини, які уосо-
блюють оптимальні умови, за яких досягається 
мета діяльності адміністративних судів, певні 
стандарти якості функціонування системи цих 
органів. Показники, у свою чергу, являють со-
бою якісні та кількісні відомості, за якими мож-
на судити про ступінь досягнення цілей, постав-
лених перед системою адміністративних судів. 
При цьому кожен критерій може розкриватися 
через низку показників. Він більшою мірою ви-
ражає якісний стан об’єкта, а показник дає мож-
ливість виміряти кількісний рівень цього стану. 
У свою чергу, умови та критерії оцінювання 
ефективності діяльності адміністративних су-
дів можуть збігатися. Так, наприклад, професі-
оналізм суддів і працівників апарату суду може 
виступати і як умовою ефективності діяльності, 
і як критерій, за допомогою якого може оціню-
ватися діяльність адміністративного суду. 

Загалом у юридичній літературі науковці 
досліджували критерії оцінювання ефектив-
ності діяльності судів із різних кутів зору. Так, 
одні автори визначали критерії ефективності 
правосуддя, інші – судової діяльності, дея-
кі – судочинства або всієї судової системи чи 
судової влади. Учені І.Л. Петрухін і Т.Г. Мор-
щакова запропонували визначати критерії оці-
нювання ефективності суду в кількісних показ-
никах, які вимірюються кількістю судових 
помилок [6, с. 241–261]. У науковому серед-
овищі така думка викликала низку зауважень. 
Учені, які досліджували проблеми оцінювання 
ефективності роботи правоохоронних орга-
нів, указували на недостатність використання 
лише кількісних (статистичних) показників, 
оскільки, на їхню думку, це може призвести до 
виникнення певної невідповідності між цілями 
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діяльності цих органів і критеріями їх оціню-
вання [7, с. 85]. Професійній правоохоронній і 
судовій діяльності, як відомо, притаманні певні 
кількісні показники: загальна кількість судів, 
службових осіб, кількість завершених судових 
справ, кількість розглянутих заяв про зло-
чини та правопорушення, час, витрачений на 
провадження із цього приводу, кількість актів 
застосування права в різних напрямах правово-
го захисту. Крім того, наявні також такі якісні 
показники судової діяльності, як стиль роботи 
органу, система контролю за його діяльністю, 
ступінь професійного ризику, межі відпові-
дальності співробітників правоохоронних орга-
нів і суддів, потенційно конфліктний характер 
їхньої діяльності тощо. Захоплення кількісни-
ми показниками може зумовити погіршення 
стилю роботи, понизити рівень її контролю, 
врешті-решт, втрату довіри конкретних людей, 
що звертаються за захистом. Тому в літературі 
обґрунтовується доцільність використання як 
кількісних, так і якісних показників у сукупнос-
ті [8, с. 14–19]. На використанні їх у сукупності 
наполягає й міжнародна практика оцінювання 
діяльності судових органів. За допомогою кіль-
кісних показників можливо встановити резуль-
тативність досягнення цілей діяльності адміні-
стративних судів і витрати на її забезпечення, 
а якісні показники допоможуть сформулювати 
положення щодо ефективності такої діяльності. 

Загальними критеріями оцінювання ефек-
тивності правосуддя, на думку В.М. Сирих, є 
такі: 1) рівень підготовки справ до судового 
слухання; 2) законність та обґрунтованість 
судових рішень; 3) причини судових помилок; 
4) додержання процесуальних прав учасників 
судового процесу; 5) правильність відшкоду-
вання судових витрат; 6) дотримання процесу-
альних строків і причини їх порушення; 7) рі-
вень і своєчасність виконання судових рішень; 
8) загальна кількість судових справ [9, с. 62]. 
Навряд чи всі з названих критеріїв можна за-
рахувати до критеріїв ефективності саме пра-
восуддя. Адже, як уже зазначалось раніше, така 
діяльність суду, як підготовка справ до судово-
го розгляду, не охоплюється поняттям право-
суддя, а належить до іншої діяльності суду, що є 
допоміжною стосовно правосуддя. 

Щодо розкриття питань ефективності різ-
них видів судочинства, то, наприклад, у літера-
турі ефективність господарського судочинства 
вимірюється за доступністю, справедливістю, 
неупередженістю, об’єктивністю й законністю 
правосуддя, оптимальністю строків прийняття 
остаточного (в конкретній судовій інстанції) 
судового рішення у справі [10, с. 23].

Ефективність правосуддя в цивільних спра-
вах, на думку А.В. Цихоцького, є здатністю 
(властивістю) правосуддя як виду здійснення 
судом у встановленій законом цивільній проце-
суальній формі державної діяльності щодо роз-
гляду та вирішення конкретних судових справ 
з ухваленням у них законних, обґрунтованих і 
справедливих постанов, забезпечуючи за пев-
них умов досягнення соціально значущих ці-
лей [11, с. 152]. Ця здатність характеризується 
відношенням фактично досягнутого правосуд-

дям рівня цілей до нормативно встановленого 
законом.

Щодо критеріїв оцінювання ефективнос-
ті судової системи, наприклад, Л.М. Москвич 
виокремила чотири групи критеріїв: 1) які від-
бивають стандарти організації судової системи; 
2) що дають змогу оцінити якість функціону-
вання суду, пов’язану з досягненням позитив-
них цілей правосуддя; 3) які віддзеркалюють 
стандарти професіоналізму суддів і працівників 
суду; 4) що допомагають оцінити рівень легі-
тимності інституту суду в суспільстві [2, с. 90]. 

Загальними критеріями оцінювання ефек-
тивності судової влади під час надання судових 
послуг визначають обсяг судової юрисдикції; 
наявність методологічних, методичних та інших 
наукових розробок із судочинства, втілення їх 
у практику розгляду судових справ; показник 
довіри до судової системи; коефіцієнт доступ-
ності до судового захисту й судової інформації; 
показник свободи і справедливості або альтер-
нативності правосуддя; показник оператив-
ності правосуддя; коефіцієнт технологічності; 
показник якості правосуддя; показник діалогу 
із суспільством; коефіцієнт оптимальності про-
цедур із оскарження й перегляду судових поста-
нов; показник виконуваності судових постанов  
[12, с. 94–95].

Отже, можна стверджувати, що критерії 
оцінювання ефективності діяльності адмі-
ністративних судів під час надання судових 
послуг відбивають певні стандарти якості 
їх функціонування. При цьому вони пови-
нні: 1) стимулювати досягнення цілей орга-
ну (діяльності); 2) давати кількісну та якісну 
характеристики; 3) створювати умови для 
об’єктивного оцінювання; 4) бути універсаль-
ними, але не суперечливими; 5) бути повними 
й охоплювати всі сторони процесу [15, с. 5–7]. 
Уважаємо, що такі основні засади можуть бути 
покладені й в основу розроблення критеріїв 
оцінювання ефективності діяльності адміні-
стративних судів. 

Безумовно, всі зазначені підходи до визна-
чення критеріїв оцінювання ефективності пра-
восуддя та судової системи під час надання 
судових послуг як у теорії, так і на практиці 
заслуговують на увагу, але хотілося б навести 
власні зауваження щодо оцінювання ефектив-
ності діяльності саме адміністративних судів 
України. При цьому в рамках дослідження ак-
цент буде зроблено як на питаннях визначення 
ефективності діяльності адміністративних су-
дів у галузі досягнення цілей адміністративного 
судочинства, так і на ефективності організацій-
ної діяльності адміністративних судів з ураху-
ванням міжнародних стандартів правосуддя.

Визначаючи критерії оцінювання ефектив-
ності діяльності адміністративних судів, вар-
то мати на увазі те, що певні критерії можуть 
визначати ефективність діяльності окремого 
судді адміністративного суду, певного адміні-
стративного суду, всієї системи адміністратив-
них судів і судів, що здійснюють правосуддя в 
адміністративних справах. Оцінювання ефек-
тивності діяльності адміністративних судів під 
час надання судових послуг може здійснювати-
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ся як різними суб’єктами всередині судової сис-
теми, так й особами, які звертаються до судових 
органів. Так, наприклад, особа, яка звертається 
до адміністративного суду з позовом, навряд 
чи може дати оцінку судовому адмініструван-
ню, яке пропонується як критерій проектом 
«Система оцінки якості роботи суду: стандар-
ти, критерії, показники та методи». Дати оцін-
ку лідерським, професійним та управлінським 
якостям голови суду чи керівника апарату суду 
можуть лише працівники конкретного адміні-
стративного суду. Тому вважаємо, що система 
критеріїв оцінювання ефективності діяльності 
адміністративних судів під час надання судових 
послуг повинна задовольняти оцінку ефектив-
ності діяльності адміністративних судів неза-
лежно від суб’єктів її здійснення. 

Безперечно, ключовими критеріями діяль-
ності адміністративних судів під час надання 
судових послуг варто визнати своєчасність 
розгляду справи адміністративної юрисдик-
ції та якість винесених суддею адміністратив-
них судів рішень. Зазначені критерії в сукуп-
ності дають уявлення про те, яким має бути 
досконалий адміністративний суд, тобто суд, у 
якому повною мірою реалізовані базові право-
ві цінності демократичного суспільства: верхо-
венство права, незалежність суду тощо. Такі 
критерії та показники охоплюють практично 
всі суттєві аспекти діяльності суду, не обмеж-
уючись лише показником «скасованих чи 
змінених рішень». За допомогою зазначених 
критеріїв можна проводити внутрішню оцінку 
ефективності діяльності адміністративних су-
дів, зосереджуючи увагу саме на ефективності 
діяльності системи адміністративних судів чи 
конкретного адміністративного суду, спрямо-
ваної на захист прав, свобод людини та грома-
дянина. 

Під час обговорення РСУ проекту «Систе-
ми оцінки якості роботи суду» наголошувалося 
на недоречності включення до оцінювання пи-
тання «оцінки судового рішення», адже судове 
рішення не може бути ніким оцінене по суті, а 
суддя, виносячи відповідне рішення, керується 
виключно принципом верховенства права та 
законом. Після обговорення питання доціль-
ності включення в оцінку якості роботи суду 
оцінки судового рішення РСУ цей розділ був 
виключений [13]. Ми не розділяємо такої точки 
зору, вважаємо, що без характеристики прийня-
того адміністративним судом рішення оцінка 
ефективності всієї діяльності адміністративних 
судів буде неповною. Адже ухвалення судового 
рішення є найважливішим результатом здій-
снення правосуддя адміністративними судами. 
Крім того, як зазначалося вище, саме в рішеннях 
адміністративного суду (постановах та ухвалах) 
виявляється результат його діяльності. Дійсно, 
важко встановити, за якими критеріями буде 
визначатися якість судового рішення, адже 
підстави, наприклад, для скасування постано-
ви можуть бути різними, в певних випадках 
навіть не пов’язуватися із судовою помилкою. 
Для визначення критеріїв оцінювання якос-
ті судового рішення та з’ясування його змісту 
можна використовувати досвід і напрацювання 

європейських країн і міжнародних організацій. 
Так, багато зробила КРЄС щодо оцінювання 
якості судових рішень [14].

Оскільки метою діяльності адміністра-
тивних судів є передусім захист прав, свобод, 
інтересів фізичних і юридичних осіб, то части-
на критеріїв повинна слугувати оцінюванню 
задоволеності населення їхньою діяльністю. 
Такими критеріями варто визнати доступність 
адміністративного суду, рівень громадської 
довіри до адміністративного суду, професіона-
лізм суддів і працівників апарату суду. 

Висновки

Отже, з урахуванням проведеного аналізу 
міжнародної практики оцінювання діяльності 
органів правосуддя система критеріїв оцінюван-
ня ефективності судів під час надання судових 
послуг повинна бути представлена в такому 
вигляді: якість судового рішення, доступність 
адміністративного суду, своєчасність розгляду 
справи адміністративної юрисдикції, професіо-
налізм суддів і працівників апарату суду, рівень 
громадської довіри до суду.
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В статье освещается система критериев оценки эффективности деятельности судов при предостав-
лении судебных услуг. С учетом проведенного анализа международной практики оценки деятельности 
органов правосудия система критериев эффективности судов при предоставлении судебных услуг долж-
на быть представлена в следующем виде: качество судебного решения, доступность административного 
суда, своевременность рассмотрения дела административной юрисдикции, профессионализм судей и ра-
ботников аппарата суда, уровень общественного доверия в суд.

Ключевые слова: административное судопроизводство, критерии, оценка, качество судебного решения, до-
ступность административного суда, своевременность рассмотрения дела административной юрисдикции, про-
фессионализм судей.

Тhe scientific article describes the system of criteria for assessing the effectiveness of the courts in providing 
judicial services. Taking into account the analysis of the international practice of assessing the performance of the 
judicial authorities, the system of criteria for the effectiveness of courts in providing judicial services should be 
presented as follows: the quality of the court decision, the availability of the administrative court, the timeliness of 
consideration of the case of administrative jurisdiction, the professionalism of judges and staff of the court, the level 
of public trust to court

Key words: administrative justice, criteria, evaluation, quality of court decision, availability of administrative 
court, timeliness of consideration of administrative jurisdiction, professionalism of judges.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕРМІНІВ  
«МЕДІАЦІЯ» ТА «ПРИМИРЕННЯ»

Статтю присвячено дослідженню змісту термінів «медіація» та «примирення» на основі положень 
українського й закордонного законодавства, міжнародних договорів, наукових публікацій. З’ясовано харак-
терні, спільні й відмінні риси медіації та примирення, що дало змогу зробити висновок про нетотожність 
цих термінів. Запропоновано під час подальшого розроблення українського законодавства у сфері альтер-
нативних методів вирішення спорів розрізняти ці поняття й чітко визначати роль і повноваження тре-
тьої сторони процедури вирішення спорів. 

Ключові слова: медіація, посередництво, примирення, медіатор, посередник, альтернативні методи вирі-
шення спорів.

Постановка проблеми. Значний сплеск 
інтересу науковців і практиків до альтерна-
тивних методів вирішення спорів, намагання 
законодавчого врегулювання медіації в наці-
ональному законодавстві викликають необ-
хідність теоретичних досліджень щодо тер-
мінології основних категорій та інститутів 
альтернативних методів вирішення спорів.

Об’єктивні й виважені висновки, лако-
нічні й точні визначення основних термінів 
дадуть змогу правильно характеризувати та 
з’ясовувати зміст понять, уникати змішування 
тощо. Варто зауважити, що основні моменти 
законодавчого регулювання медіації беруться 
із закордонного досвіду, тому вільний переклад 
термінів і специфічної лексики призводить до 
змішування термінів чи невиправданого роз-
ширення їх змісту. Більше того, у чинному 
законодавстві застосовується термін «прими-
рення», але його смислове наповнення відріз-
няється від змісту процесу примирення в зако-
нодавстві інших країн. 

Натепер у Верховній Раді України на роз-
гляді знаходиться декілька законопроектів 
щодо запровадження альтернативних методів 
вирішення спорів. Незважаючи на те що всі 
вони мають на меті розвантаження судової 
системи, зниження рівня конфліктності й під-
вищення правової культури суспільства, тер-
мінологія цих документів різниться, що у ви-
падку їх схвалення може призвести до проблем 
у правозастосуванні. Зокрема, це стосується 
Проекту Закону України «Про медіацію» (від 
17.12.2015 № 3665) [1], Проекту Закону Украї-
ни «Про внесення змін до Цивільного процесу-
ального кодексу України (щодо вдосконален-
ня процедури примирення)» (від 14.08.2017 
№ 7026) [2].

У наукових працях українських дослідни-
ків, у публікаціях засобів масової інформації 
спостерігається паралельне вживання термінів 
«медіація», «примирення», «посередництво», 
що також свідчить про потребу розроблення 

уніфікованої україномовної термінології у сфе-
рі розв’язання конфліктів.

Медіацію як інститут, особливості запрова-
дження медіації в окремих сферах правовідно-
син, правовий статус медіатора досліджували 
в працях Х. Алікперов, А. Арутюнян, Т. Кисе-
льова, Ю. Притика, Ю. Задорожній та інші. 
І все ж таки інституту медіації в Україні бракує 
комплексних теоретичних досліджень, що спо-
нукає до роботи в цьому напрямі.

Метою статті є з’ясування спільних і від-
мінних рис процедур медіації та примирення  
з метою уникнення їх змішування.

Виклад основного матеріалу. Деякі укра-
їнські науковці вважають, що медіація та при-
мирення є тотожними поняттями. Наприклад, 
В. Фрич та О. Комарницька в статті «Медіація 
(примирення) як альтернатива судовому роз-
гляду кримінальних проваджень» [2] вживають 
ці терміни як синоніми; аналогічної думки в 
статті «Актуальність впровадження інституту 
медіації в законодавстві України» дотримують-
ся її автори – М. Колеснікова, А. Шаповалова [4].

Не можна не погодитися з тим, що медіа-
ція та примирення мають багато спільних рис: 
це методи розв’язання спорів у позасудово-
му порядку, із залученням третьої сторони – 
неупередженої й нейтральної, досягнення 
сторонами спору взаємовигідного порядку 
розв’язання спору тощо.

Водночас є й інші визначальні риси цих ме-
тодів вирішення спорів, які дають змогу ствер-
джувати про недоцільність уживання термінів 
«примирення» та «медіація» як синонімів.

Примирення у вітчизняному законодавстві 
відоме ще з положень Кримінального процесу-
ального кодексу (далі – КПК) України в редак-
ції 1960 року (у чинному КПК перелік право-
порушень, для яких можливе укладення угоди 
про примирення, значно розширено).

Згідно зі ст. 469 КПК України, угода про 
примирення може бути укладена за ініціативою 

 Н. Мазаракі, 2017
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потерпілого, підозрюваного або обвинувачено-
го. Домовленості стосовно угоди про примирен-
ня можуть проводитися самостійно потерпілим 
і підозрюваним чи обвинуваченим, захисником 
і представником або за допомогою іншої особи, 
погодженої сторонами кримінального прова-
дження (крім слідчого, прокурора або судді) [5].

Під примиренням особи, яка вчинила зло-
чин, із потерпілим (потерпілими), відповідно 
до п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду 
України «Про практику застосування суда-
ми України законодавства про звільнення від 
кримінальної відповідальності» від 23.12.2005 
№ 12, необхідно розуміти акт прощення її ним 
(ними) в результаті вільного волевиявлення, 
що виключає будь-який неправомірний вплив 
незалежно від того, яка зі сторін була ініціато-
ром і з яких мотивів [6]. 

Водночас у Кодексі не подано визначення 
поняття «інша особа», відсутнє визначення по-
няття, принципів і порядку примирення. Тому 
неможливо говорити про те, що «медіація» та 
«примирення» в українському законодавстві – 
тотожні поняття.

Процедура примирення передбачена також 
ст. 111 Сімейного кодексу України: «Суд вжи-
ває заходів щодо примирення подружжя, якщо 
це не суперечить моральним засадам суспіль-
ства». Під заходами щодо примирення розумі-
ється строк для примирення подружжя. Водно-
час у такій процедурі не передбачено залучення 
третьої особи – ані медіатора, ані посередника.

В іноземних країнах процедура примирення 
здебільшого застосовується в державах із рома-
но-германською правовою системою (напри-
клад, в Італії) для розв’язання трудових спорів 
і спорів за участю споживачів і розглядається 
як альтернативний (позасудовий) метод вирі-
шення спорів за участі мирового посередника.

Типовий закон Комісії Організації Об’єд- 
наних Націй по праву міжнародної торгівлі 
«Про міжнародну комерційну погоджуваль-
ну процедуру» містить таке визначення пого-
джувальної процедури (англомовний термін 
conciliation перекладається як «погоджувальна 
процедура» та «примирення» [7]): процедура, 
яка може називатися погоджувальною, посе-
редницькою чи визначатися терміном анало-
гічного змісту, у рамках якої сторони просять 
третю особу чи осіб, «посередника», надати їм 
допомогу в намаганні досягнути мирного ви-
рішення їхнього спору, що виник із договірних 
чи інших правовідносин. Посередник не має 
повноважень нав’язувати сторонам порядок ви-
рішення спору. Разом із тим, згідно з Типовим 
законом, посередник може на будь-якій стадії 
погоджувальної процедури вносити пропозиції 
з урегулювання спору [8].

У науковій літературі з конфліктології 
та права медіація розглядається як механізм 
позасудового врегулювання непорозумінь, кон-
фліктів і спорів, спрямований на розроблення 
взаємовигідних і взаємоприйнятних умов щодо 
спору й добровільне укладання сторонами уго-
ди відповідно до погоджених умов.

Медіацію розглядають і як процес, у ході 
якого сторони конфлікту за допомогою ней-

трального посередника (медіатора) планомірно 
виявляють проблеми та шляхи їх розв’язання, 
шукають альтернативи й намагаються досягти 
консенсусу, який би відповідав їхнім інтересам.

Крім цього, медіацію розглядають як метод, 
який допомагає сторонам спору за сприяння 
третьої, нейтральної й неупередженої, особи – 
медіатора – добровільно напрацювати взаємо-
вигідну, життєздатну угоду, що відповідає їхнім 
інтересам [9, с. 138].

У Проекті Закону України «Про медіацію» 
запропоновано визначення медіації як альтер-
нативного (позасудового) методу вирішення 
спорів, за допомогою якого дві або більше сто-
рони спору намагаються в рамках структурова-
ного процесу за участі медіатора досягти згоди 
для вирішення їхнього спору [1].

Наведені та інші погляди на сутність меді-
ації дають змогу говорити про такі характерні 
риси медіації:

• прямі переговори між сторонами спору;
• участь медіатора як третьої сторони на 

принципах неупередженості й нейтральності;
• досягнення сторонами спору взаємовигід-

них умов вирішення спору.
З метою розрізнення медіації та примирен-

ня варто звернути увагу на повноваження й 
роль третьої сторони вирішення спору.

Директива Європейського Союзу «Щодо 
окремих аспектів медіації у цивільних і комер-
ційних справах» від 21.05.2008 № 2008/52/EC 
містить подібне до вищенаведеного визначення 
медіації (варто зазначити, що в неофіційному 
перекладі Директиви, розміщеному на сайті 
Верховної Ради України, використовується 
термін «посередництво», що також призводить 
до змішування термінів, адже термін «посеред-
ництво» є родовим поняттям щодо «медіації»). 
Так, медіація визначена як «структурований 
процес, як би він не називався, у якому дві 
чи більше сторони намагаються добровільно 
досягти вирішення свого спору за допомогою 
медіатора» [10].

На перший погляд таке широке тлумачен-
ня терміна «медіація» не дає змоги відрізнити 
медіацію від примирення, водночас пункт 11 
преамбули до вказаної Директиви зазначає, що 
її положення не застосовуються до процесів, у 
яких особи чи інстанції виносять офіційне рі-
шення за спором [10].

З огляду на те, що мировий посередник, за 
усталеною в європейських країнах практикою, 
хоча й відіграє допоміжну роль у вирішенні 
спору, він може пропонувати формальні реко-
мендації сторонам, що дає можливість ствер-
джувати, що Директива Європейського Союзу 
розрізняє поняття медіації та примирення.

Посередник, на відміну від медіатора, 
безпосередньо дає поради сторонам щодо по-
рядку вирішення спору, пропонує готове рі-
шення. Саме посередник, а не сторони спору 
розробляє та подає на розгляд сторонам умови 
примирення. Сторони спору бачать у посеред-
нику керманича процесу вирішення спору, го-
тові розглядати його пропозиції.

Водночас наріжним принципом роботи ме-
діатора є неупередженість, нейтральність, він 



228

11/2017
С У Д О У С Т Р І Й

не бере участі в розробленні умов і порядку 
вирішення спору. Навпаки, медіатор працює 
разом зі сторонами як партнер, щоб знайти 
найкращий механізм вирішення спору, що від-
повідатиме інтересам сторін. Пріоритет роботи 
медіатора полягає у сприянні діалогу між сторо-
нами спору, висловленні ними своїх побажань 
та інтересів, у спрямуванні сторін до взаємови-
гідного рішення спору, яке буде справедливим і 
придатним до втілення в життя. У медіації сто-
рони спору відіграють активну роль, оголошу-
ючи свої інтереси, пропонуючи можливі спосо-
би вирішення спору, приймаючи рішення щодо 
пропозицій іншої сторони спору. До медіатора 
сторони спору приходять, тому що їм необхідна 
допомога у віднайденні власного рішення.

З теоретичного погляду медіація та прими-
рення відрізняються в підходах до вирішення 
спору: заснованому на правах сторін чи на ін-
тересах сторін. Підхід, заснований на інтересах 
сторін, передбачає, що сторони не лише обго-
ворюють свої юридичні права, а й ураховують 
важливі для них інтереси, емоції, мотивувальні 
чинники, щоб знайти шляхи до вирішення спо-
ру. Саме медіація заснована на такому підході, 
а примирення передбачає найбільшу увагу до 
юридичних прав, а не до інтересів сторін, саме 
тому мировий посередник і пропонує сторонам 
спору рішення, засноване на здійсненні прав і 
виконанні обов’язків, хоча посередник і може 
врахувати суб’єктивні інтереси сторін під час 
формулювання своїх рекомендацій щодо вирі-
шення спору.

Цілями примирення та медіації є збере-
ження наявних відносин (комерційних, осо-
бистих тощо) й повернення балансу інтересів 
сторін, водночас роль третьої сторони якісно 
відрізняється. Мировий посередник відіграє 
більш активну роль, ніж медіатор, не тільки 
допомагаючи сторонам, а й рекомендуючи 
умови та результати вирішення спору, нада-
ючи експертні поради й так впливаючи на рі-
шення у спорі. Медіатор допомагає сторонам 
спору контактувати одна з одною, щоб вони 
змогли з’ясувати та дослідити складники спо-
ру до моменту прийняття взаємовигідного рі-
шення у спорі [11].

Хоча Проект Закону України «Про медіа-
цію» не визначає процедурних стадій медіації, 
говорячи лише про порядок початку й завер-
шення медіації, іноземні дослідники виділяють 
від п’яти до дев’яти стадій (окремі автори опи-
сують і більше ніж десять) медіації: попередні 
домовленості, вступне слово медіатора, презен-
тації сторін, збирання інформації, виявлення 
інтересів, вироблення пропозицій, переговори 
з погодження умов, укладення медіаційної уго-
ди, завершення процедури медіації [12, с. 35]. 
Тобто процедура медіації є структурованою, 
медіатор має контролювати процес медіації та 
переходити від стадії до стадії, при цьому сто-
рони повноцінно контролюють результат меді-
аційної процедури.

Під час примирення посередник може 
не дотримуватися структурованого процесу, 
а проводити примирення у формі переговорів  
у різних форматах.

Примирення здебільшого використову-
ється як запобіжна процедура, на стадії заро-
дження спору, щоб не допустити повноцінного 
конфлікту. Медіація ж ближча до арбітражного 
розгляду, коли спір набув значного характеру 
та його неможливо розв’язати без професійної 
допомоги. Звертаючись до медіатора, сторо-
ни розуміють серйозність спору, тому що роз-
глядають медіацію як альтернативу судовому 
розгляду. Хоча медіація може застосовуватися 
у спорах на їх початкових етапах.

Висновки

Світова практика виробила багато методів 
альтернативного вирішення спорів, водночас 
перейняття закордонного досвіду в україн-
ське законодавство і практику має відбувати-
ся на основі теоретичних досліджень у тому 
числі щодо змісту понять, недопущення їх 
змішування. Адже для того, щоб медіація чи 
інші альтернативні методи вирішення спорів 
набули поширення та були сприйняті сус-
пільством, необхідне їх чітке унормування, 
розуміння сторонами спору придатності того 
чи іншого спору до певного методу його ви-
рішення. З огляду на процес гармонізації 
українського законодавства з правом Євро-
пейського Союзу, що триває, запровадження 
нових процедур, уважаємо, що доцільно на 
законодавчому рівні визначити визначення і 
зміст понять, що стосуються альтернативних 
методів вирішення спорів. Указане насампе-
ред стосується визначення ролі та повнова-
жень третьої сторони в процесі вирішення 
спору.
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Статья посвящена исследованию содержания терминов «медиация» и «примирение» на основе по-
ложений украинского и зарубежного законодательства, международных договоров, научных публикаций. 
Выявлены характерные, общие и отличительные черты медиации и примирения, что позволило сделать 
вывод о нетождественности этих терминов. Предложено при дальнейшей разработке украинского законо-
дательства в сфере альтернативных методов разрешения споров различать эти понятия и четко опреде-
лять роль и полномочия третьей стороны процедуры разрешения споров.

Ключевые слова: медиация, посредничество, примирение, медиатор, посредник, альтернативные методы 
разрешения споров.

The article is devoted to the study of the terms “mediation” and “conciliation” on the basis of the provisions of 
Ukrainian and foreign legislation, international treaties, scientific publications. The characteristic, common and 
distinctive features of mediation and conciliation have been identified, which made it possible to conclude that the 
terms are not identical. It is suggested, at the further development of Ukrainian legislation in the field of alternative 
dispute resolution, to distinguish between these concepts and to clearly define the role and powers of a third party 
in the dispute resolution process.

Key words: mediation, conciliation, mediator, alternative methods of dispute resolution.
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КОНСУЛЬТАТИВНИЙ КОМІТЕТ  
ЯК ДОПОМІЖНИЙ ОРГАН РАДИ ООН  
З ПРАВ ЛЮДИНИ

У статті проаналізовано Консультативний Комітет, а саме його склад, функції, порядок і критерії 
обрання експертів, керівні положення, що визначають основи його діяльності. Досліджено процедуру під-
готовки доповідей Комітетом та наведено приклади.

Ключові слова: консультативний комітет, підкомісія із заохочення і захисту прав людини, експерти, прин-
цип справедливого географічного представництва.

Консультативний комітет (Комітет) є допо-
міжним органом РПЛ – її головним експерт-
ним центром, який працює під її керівництвом. 
У Комітеті проводяться консультації з тема-
тичних питань щодо дотримання прав людини. 
РПЛ також визначила його склад, порядок і 
критерії обрання експертів, керівні положення, 
що визначають основи його діяльності. Комі-
тет, по суті, замінив раніше існуючу Підкомісію 
із заохочення і захисту прав людини. Було ско-
рочено число експертів, звужені її повноважен-
ня: Консультативний комітет вже не має права 
самостійно приймати резолюції та рішення, він 
здійснює свої функції «таким чином і в такій 
формі, в якій вони будуть затребувані Радою».

Відповідно до Правил процедури РПЛ [1] 
Комітет складається з вісімнадцяти експертів 
(п. 65), кожного з яких обирають на три роки. 
Як і переважно всі органи ООН, склад екс-
пертів формується з дотриманням принципу 
справедливого географічного представництва. 
Як зазначає В. М. Репецький, держави створю-
ють міжнародні організації «з метою реалізації 
і захисту своїх власних інтересів на міжнарод-
ній арені, що досягається саме через представ-
ництво» [2]. Але дотримання цього принципу 
у складі Комітету забезпечує лише присутність 
у ньому представників різних регіонів світу і 
жодним чином не повинно надавати державам 
можливості впливати на його діяльність. Пра-
вила процедури Ради вимагають, щоб експерт 
діяв «в особистій якості» – це єдина норма, яка 
двічі повторюється у цьому документі (пп. 65, 
68). Таким чином, кожна держава обмежена 
представництвом від свого регіону1. Крім того, 
скоріше за все, в цьому разі було б точніше гово-
рити не про представництво держав, а про фор-
мальне представництво регіонів, хоча грома-
дянство експерта зрештою може мати значення 
для відбору кандидатів на наступних виборах.

Зважаючи на високий рівень відповідаль-
ності експертів, керівні документи Ради ви-
магають максимально уникати формального 
ставлення до формування Консультативного 
комітету. Відповідно, встановлено досить жор-
сткі критерії відбору персонального складу 
Комітету. У першу чергу, це вимоги до канди-
датів, що передбачають: а) визнану компетент-
ність претендента і досвід у сфері прав людини; 
b) високий моральний авторитет кандидата; 
c) незалежність і неупередженість. Окрім цього, 
претендент повинен бути знаним і підтриманим 
інститутами громадянського суспільства своєї 
країни: «При відборі своїх кандидатів держави 
повинні консультуватися зі своїми національ-
ними правозахисними установами та організа-
ціями громадянського суспільства та у зв’язку 
із цим вказувати назви тих з них, які підтриму-
ють їх кандидатів» (п. 66). Не допускається та-
кож існування будь-якого конфлікту інтересів 
у кандидата на посаду: «Особи, що займають 
керівні посади в державних органах чи в будь-
яких інших організаціях або органах, в зв’язку 
з якими може виникнути конфлікт інтересів з 
виконанням функцій, передбачених мандатом, 
відводяться» (п. 68).

Як можна зрозуміти з керівних докумен-
тів РПЛ та з відповідної практики, Рада чіт-
ко не визначила повноваження Комітету. Це 
можна пояснити виключно його пов’язаністю 
з поточною діяльністю Ради. Відповідно, Пра-
вила процедури Ради встановлюють лише те, 
що «функції Консультативного комітету по-
лягають у наданні експертних знань Раді та-
ким чином і в такій формі, в якій вони будуть 
затребувані Радою, приділяючи основну увагу 
дослідженням і заснованим на дослідженнях 
консультаціям. Крім того, такі експертні знання 
надаються тільки на прохання Ради відповідно 
до її резолюцій і під її керівництвом» (п. 75). 

1 Відповідно до Правил процедури Ради з прав людини (п. 73) встановлено таке географічне пред-
ставництво: п’ять осіб від африканських держав; п’ять осіб від азіатських держав; дві особи від східноєв-
ропейських держав; три особи від латиноамериканських і карибських держав; три особи від західноєвро-
пейських і інших держав.

 С. Асірян, 2017
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Як наслідок, Рада постійно скеровує діяльність 
Комітету і визначає йому завдання. Щоправда, 
у рамках такої роботи Комітет може визначити 
певні міркування з приводу подальших дослі-
джень, але і це потребуватиме згоди РПЛ.

Нині Комітету було доручено здійснити 
17 тем досліджень. 14 із них Комітет завер-
шив: «Напади на осіб, які страждають на аль-
бінізм»[3], «Декларація про освіту і підготовку 
в захисті прав людини»2, «Негативний вплив 
корупції»3, «Закріплення міжнародного співро-
бітництва в галузі прав людини»4, «Права лю-
дини і міжнародна солідарність»5, «Місцеве са-
моврядування»6, «Особи, що безвісно зникли»7, 
«Права людини в постконфліктних ситуаціях»8, 
«Право на харчування», «Право на мир»9, «За-
охочення прав людини через спорт і ідеали 
олімпійського руху»10, «Захоплення заручни-

ків терористами»11, «Заохочення прав людини 
і основних свобод шляхом більш глибокого 
розуміння традиційних цінностей людства»12, 
«Односторонні засоби примусу»13.

Три теми лишаються у порядку денному 
Комітету. Перша тема – «Дискримінація щодо 
осіб, які страждають на проказу». На 29-й сесії 
РПЛ ухвалила резолюцію 29/5 про ліквідацію 
дискримінації щодо осіб, які страждають на 
проказу, і членів їхніх сімей [4], у якій попроси-
ла Консультативний комітет «підготувати 
дослідження з аналізом ситуації із втіленням 
у життя принципів і керівних положень й для 
ліквідації дискримінації щодо осіб, які страж-
дають на проказу, і членів їх сімей та факто-
рів, що перешкоджають цьому» і представити 
РПЛ доповідь у червні 2017 року. Друга тема –  
«Діяльність фондів-стерв’ятників». На 27-й се-

2 У своїй резолюції 6/10 Рада з прав людини попросила Консультативний комітет підготувати проект 
декларації про освіту і підготовку в галузі прав людини. У грудні 2011 року Декларація ООН про освіту 
і підготовку в галузі прав людини була розглянута Генеральною Асамблеєю (UN Doc. A/RES/66/137).

3 Проміжна доповідь (UN Doc. A/HRC/26/42) була надана на 26-й сесії Ради з прав людини у червні 
2014 року. Рішенням 26/115 (UN Doc. A/HRC/DEC/26/115) Рада продовжила строк надання остаточної 
доповіді Комісією до своєї 28-ї сесії.

4 У рамках 19-ї сесії Рада з прав людини взяла до уваги дослідження Консультативного комітету з 
питання про зміцнення міжнародного співробітництва в галузі прав людини (UN Doc. A/HRC/19/74), 
проведене відповідно до резолюції Ради «Enhancement of international cooperation in the field of human 
rights» (UN Doc. A/HRC/RES/13/23).

5 На 23-й сесії Ради Незалежний експерт з питання про права людини і міжнародної солідарності 
В. Дандан надала доповідь (UN Doc. A/HRC/23/45), яка містить короткий виклад результатів її роботи з 
вересня 2012 року по лютий 2013 року, а також нові відомості про її подальший план роботи.

6 У вересні 2014 року Рада прийняла резолюцію 27/4 (UN Doc. A/HRC/RES/27/4), у якій взяла до ві-
дома той факт, що Консультативний комітет надав доповідь про хід роботи і попросив продовжити вказане 
дослідження і надати остаточну доповідь про роль місцевих органів влади у заохоченні і захисті прав лю-
дини Раді з прав людини на її 30-й сесії. Рада також попросила Комітет під час розробки остаточної допові-
ді відобразити в ній основні проблеми, з якими стикаються місцеві органи влади у заохоченні і захисті 
прав людини, і винести рекомендації з подолання цих проблем на основі використання передового досвіду 
всебічної інтеграції прав людини в діяльність місцевої адміністрації і державних служб.

7 У Рішенні Ради 14/118 про зниклих безвісти осіб взято до уваги доповідь про хід роботи Консульта-
тивного комітету Ради з прав людини з передової практики у питанні про зниклих безвісти осіб (UN Doc. 
A/HRC/14/42). РПЛ попросила Консультативний комітет завершити дослідження з передової практики 
і надати Раді на її 16-й сесії (березень 2010 року). Консультативний комітет схвалив остаточну доповідь і 
надав її Раді для подальшого розгляду (UN Doc. A/HRC/16/70).

8 На своїй 22-й сесії Рада прийняла резолюцію 22/16 (UN Doc. A/HRC/RES/22/16) про захист прав 
людини в ситуаціях після лих і конфліктів. Доповідь було підготовлено та створено робочу групу для її 
остаточного редагування. Редакційна група завершила свою доповідь (UN Doc. A/HRC/28/76), яка була 
надана на 28-й сесії Ради з прав людини.

9 На 20-й сесії Рада з прав людини взяла до уваги проект декларації, підготовлений Консультативним 
комітетом (UN Doc. A/HRC/20/31), і прийняла рішення заснувати міжурядову робочу групу відкритого 
складу, уповноважену поступово узгоджувати проект декларації ООН про право на мир. По завершенню 
роботи з проектом доповіді Консультативний комітет попросив редакційну групу завершити підготовку 
проекту декларації про право народів на мир з урахуванням дискусій Консультативного комітету на його 
7-й і 8-й сесіях, а також надати проект Раді з прав людини на її 20-й сесії.

10 На своїй 27-й сесії у вересні 2014 року Рада прийняла резолюцію 27/8 (UN Doc. A/HRC/RES/27/8), 
у якій вона попросила Консультативний комітет завершити дослідження з питання про можливі шляхи 
використання спорту й олімпійських ідеалів для заохочення прав людини всіх і зміцнення їх всезагальної 
поваги і надати доповідь Раді з прав людини на її 30-й сесії (вересень 2015 року).

11 Остаточну доповідь було надано Раді на її 24-й сесії у вересні 2013 року (UN Doc. A/HRC/24/47).
12 Дослідження про те, яким чином більш глибоке розуміння і повага таких традиційних цінностей, як 

гідність, свобода і відповідальність, може допомогти заохоченню і захисту прав людини, було надано на 
22-й сесії Ради. (Исследование Консультативного комитета Совета по правам человека о поощрении прав 
человека и основных свобод благодаря более глубокому пониманию традиционных ценностей человече-
ства. – UN Doc. A/HRC/22/71).

13 У резолюції 24/14 (UN Doc. A/HRC/RES/24/14) РПЛ доручила підготувати звіт про права люди-
ни й односторонні примусові заходи, у якому попросила Комітет підготувати засновану на досліджен-
нях доповідь, яка містить рекомендації щодо механізму з оцінки негативного впливу односторонніх при-
мусових заходів на здійснення прав людини. Редакційна група завершила свою доповідь (UN Doc. A/
HRC/28/74), яка була надана на 28-й сесії Ради з прав людини.
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сії РПЛ ухвалила резолюцію 27/30 про ді-
яльність «фондів-стерв’ятників» [5], у якій 
попросила Консультативний комітет підготува-
ти доповідь про їхню діяльність і вплив на права 
людини та надати доповідь у березні 2016 року. 
І третя тема – «Несупроводжувані діти і підліт-
ки-мігранти». У червні 2015 року РПЛ ухвалила 
резолюцію 29/12 про несупроводжуваних дітей 
і підлітків-мігрантів та права людини [6], в якій 
просила Консультативний комітет провести 
аналітичне дослідження щодо глобальної про-
блеми супроводу дітей та підлітків-мігрантів 
і прав людини, в якому визначити сфери, при-
чини і конкретні випадки виникнення цієї про-
блеми у світі, та представити рекомендації Раді 
у вересні 2016 року.

Під час підготовки доповіді Комітет працює 
приблизно за однаковою процедурою. Наведе-
мо для прикладу процедуру підготовки Комі-
тетом доповіді «Права людини і односторонні 
примусові заходи». На 24-й сесії РПЛ прийняла 
резолюцію 24/14 з проханням до Консультатив-
ного комітету підготувати засновану на дослі-
дженнях доповідь, що містила б рекомендації 
щодо механізму оцінки негативного впливу од-
носторонніх примусових заходів на здійснення 
прав людини, та представити доповідь Раді на її 
28-й сесії [7]. Одночасно Рада спрямувала дору-
чення до Верховного комісара ООН з прав лю-
дини «організувати до початку 27-й сесії Ради 
робочу нараду із впливу застосування односто-
ронніх примусових заходів на здійснення прав 
порушеного населення, зокрема їх соціально-
економічному впливу на жінок і дітей, у держа-
вах, проти яких спрямовані такі заходи, а також 
підготувати доповідь про роботу цієї робочої 
наради і представити її на 27-й сесії Ради» [8].

На виконання резолюції РПЛ Комітет 
заснував у лютому 2014 року редакційну гру-
пу, відповідальну за складання попередньої 
версії доповіді, і призначив експертів, загальна 
кількість яких зазвичай від 4 до 6. Одночасно 
Комітет підготував та затвердив Опитуваль-
ник для держав, який містить п’ять запитань:  
«1. Чи вважаєте ви, що односторонні примусо-
ві заходи впливають на права людини? Якщо 
так, то чому? Якщо ні, то чому? 2. На які саме 
аспекти прав людини впливають односторон-
ні примусові заходи у визначених державах? 
Чи можете ви навести приклади груп, що най-
більше потерпають від односторонніх приму-
сових заходів, і в чому це проявляється? Чи 
мають вплив односторонні примусові заходи 
на громадян третіх держав і чи можна навести 
приклади? 3. Чи є ефективними наявні норми 
і механізми з прав людини у подоланні нега-
тивної дії односторонніх примусових заходів у 
визначених державах? 4. Які конкретні меха-
нізми з прав людини можуть бути використані 
для оцінки негативного впливу односторонніх 
примусових заходів на здійснення прав людини 
в державах або у будь-якій іншій третій держа-
ві, а також сприяти здійсненню спостереження? 
5. Чи можете ви навести конкретні приклади 
впливу односторонніх примусових заходів у 
сфері прав людини у вашій країні, якщо такі є?» 
[9] Опитувальник було надіслано до Білорусі, 

Куби, Колумбії, Еквадору, Європейського Со-
юзу, Гондурасу, Ірану, Кувейту, Лівану, Мекси-
ки та отримано від них відповіді. Комітет також 
попросив редакційну групу надати йому проект 
доповіді про хід підготовки з урахуванням від-
повідей на запитання опитувальника.

Відповідно до п. 82 Правил процедури 
РПЛ Консультативному комітету наполегли-
во пропонується під час виконання ним свого 
мандата «налагодити взаємодію з державами, 
національними правозахисними установами, 
неурядовими організаціями та іншими струк-
турами громадянського суспільства відповідно 
до порядку, затвердженого Радою». З ураху-
ванням цього Комітет, окрім держав, розіслав 
Опитувальники і отримав відповіді від низки 
правозахисних організацій та неурядових ор-
ганізацій. Було також залучено Незалежного 
експерта з питання про заохочення демократич-
ного і справедливого міжнародного порядку. 
З урахуванням п. 83 Правил процедури Ради 
(«Держави-члени і спостерігачі, включаючи 
держави, які не є членами Ради, спеціалізовані 
установи, інші міжурядові організації та націо-
нальні правозахисні установи, а також неурядо-
ві організації мають право брати участь у роботі 
Консультативного комітету») відбулося обго-
ворення проекту доповіді.

Зрештою на підставі отриманої інформації 
Комітет вивчив представлений редакційною 
групою проект доповіді про хід підготовки, 
який містить рекомендації щодо механізму 
з оцінки негативного впливу односторонніх 
примусових заходів на здійснення прав люди-
ни і сприяння притягненню до відповідальнос-
ті. Комітет також попросив редакційну групу 
знову розіслати опитувальник, щоб отримати 
думки і матеріали різних зацікавлених сто-
рін, які не відповіли раніше, для забезпечення 
більш інформованої діяльності. На додаток 
Комітет попросив редакційну групу заверши-
ти підготовку доповіді про хід роботи з ура-
хуванням дискусії, проведеної Консультатив-
ним комітетом. Після цього редакційна група 
завершила свою доповідь та спрямувала її до 
РПЛ [10].

Наведений приклад підготовки доповідей 
Консультативним комітетом є стандартним і 
наочно демонструє змішаність дипломатичних 
і громадських засобів у його діяльності. Комі-
тет опрацьовує та надає РПЛ звіти, які остання 
може офіційно використовувати виключно як 
інформацію без прив’язки до конкретних дер-
жав і без юридичних звинувачень у правопору-
шеннях. Таким чином, складається враження, 
що доповіді мають виключно політичне зна-
чення.
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Постановка проблеми. Стрімкі глобалі-
заційні процеси зумовлюють дедалі тіснішу 
співпрацю та взаємодію держав в економіч-
ній та фінансовій сферах, створюючи, по суті, 
єдину систему господарювання, а враховуючи 
масштаби такої взаємодії, можна стверджувати, 
що її функціонування впливає і на міжнародно-
правові  інтереси держав-учасниць таких відно-
син. Тому дослідники констатують перехід від 
світу з переважанням класичних війн до світу, 
в якому переважають економічні та технологіч-
ні конфлікти, у зв’язку з чим роль дипломатії 
дещо змінює свій характер порівняно з роллю 
економіки та фінансів.

Однак, навіть незважаючи на те, що вико-
ристання обмежувальних заходів економічного 
характеру як засобу тиску однієї держави на 
іншу з метою змусити її уряд піти на поступки 
і внести корективи у свою політику відомо ще 
з часів «мегарської псефісми», коли в 432 р. до 
н. е. Афінським морським союзом (Делоською 
Сіммахією) була накладена заборона на торгів-
лю з Мегарой (що входила до Пелопонеського 
союзу) з метою зупинити практику прийому в 
цьому місті втікачів афінських рабів і оранки 
священних прикордонних територій, що став 
одним із приводів до початку Пелопонесь-
кої війни [5], та те, що відтоді такі обмеження 
застосовувалися періодично різними країнами 
для досягнення своїх зовнішньополітичних 
цілей, а у  ХХ-XXI ст. їх використання в між-
народних відносинах стало взагалі буденною 
справою, – однак і досі у міжнародно-правових 
документах немає конкретного і вичерпного пе-
реліку економічних санкцій або хоча б меж їх 
застосування. Так само  немає в Статуті ООН 
чи інших міжнародно-правових актах і визна-
чення  поняття «економічні санкції», але вод-
ночас у статті 41 Статуту згадується «повна або 
часткова перерва економічних відносин, заліз-
ничних, морських, повітряних, поштових, теле-
графних, радіо- або інших засобів сполучення, 
а також розрив дипломатичних відносин» [10], 

що лише певним чином відповідає поширеним 
уявленням про санкції.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Проблема застосування економічних санкцій 
як однієї із форм реалізації міжнародного при-
мусу є однією з  гострих та дискусійних не лише 
у доктрині міжнародного права, а й у практиці 
міждержавних відносин та діяльності міжнарод-
них організацій [1, с. 377]. На жаль, доводиться 
констатувати, що у вітчизняній юридичній літе-
ратурі, так само як і в літературі держав-колиш-
ніх радянських республік, питання застосуван-
ня економічних санкцій  у міжнародному праві 
не отримали достатньої уваги [8, с. 325]. Лише 
окремі аспекти проблеми нормативно-право-
вого регулювання застосування економічних 
санкцій у контексті дослідження відповідаль-
ності держави за міжнародно-протиправні 
діяння розглядали у  своїх працях вітчизня-
ні і зарубіжні фахівці з міжнародного права: 
В. А. Василенко, Д. Б. Левін, Ю. М. Колосов, 
П. М. Курис, Г. І. Курдюков, В. І. Менжинський, 
Л. X. Мингазов, С. В. Черниченко, П. В. Чіков.

Водночас важливі напрями зазначеної 
проблеми ще не стали об’єктом спеціального 
вивчення в сучасній українській науці міжна-
родного права і лише частково розкриті питан-
ня про юридичну природу економічних санкцій, 
їх співвідношення з іншими міжнародно-право-
вими санкціями та заходами міжнародно-пра-
вової відповідальності, а також зміст, умови та 
порядок застосування економічної сили.

Формулювання завдання дослідження. 
Основним завданням цієї статті є з’ясування 
й удосконалення теоретичних й норматив-
них засад, умов та порядку застосування 
економічних санкцій на основі аналізу вже 
наявної практики їх реалізації та відповідно 
до сучасних тенденцій  міжнародного права, а 
також наведення на основі аналізу наукових 
позицій міжнародно-правового визначення 
поняття «економічні санкції». 

 Р. Біланчук, 2017
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Виклад основного матеріалу. У теорії між-
народного права економічні санкції розгляда-
ються як захід примусу. Так, прийняття у 1945 р. 
Статуту Організації Об’єднаних Націй заклало 
підвалини нового міжнародного правопорядку 
та суттєво змінило погляди на примус як інсти-
тут міжнародного публічного права. Відтоді за-
гальновизнаним є підхід, згідно з яким будь-які 
види міжнародного примусу, в т. ч. й економічні 
санкції, можуть застосовуватися лише на під-
ставах і в порядку, передбачених принципами 
та нормами міжнародного права [4, с. 77]. При 
цьому треба відзначити, що міжнародно-пра-
вові норми та принципи, які стосуються сфери 
застосування економічних санкцій, мають, як 
вже зазначалося раніше, переважно некодифі-
кований звичаєвий характер [3]. 

У цьому аспекті можна погодитися з 
І. І. Лукашуком, який відзначав, що «примус 
як елемент методу функціонування міжнарод-
ного права уявляє собою не насильство, а один 
із засобів реалізації права. Його необхідний 
ознака – правомірність. Примус має бути пра-
вомірним як за основою, так і за методами і об-
сягом. Правомірність визначається насамперед 
основними цілями і принципами міжнародного 
права» [7, c. 401].

Тож перш за все слід звернутися до доктри-
ни міжнародного права, в якій існують певні 
погляди щодо правового характеру санкцій, але, 
зіставляючи їх з практикою та враховуючи брак 
нормативного врегулювання даного питання, 
варто зазначити, що існують певні суперечності. 

Так, зокрема, Дж. Кроуфорд, розкриваючи 
юридичну природу міжнародно-правових санк-
цій, наводить такі принципи їх застосування:

1) санкції мають застосовуватися лише 
щодо держави, яка вчинила міжнародно-проти-
правне діяння, в результаті якого потерпілому 
суб’єкту міжнародного права (державі чи між-
народній організації) заподіяно шкоду;

2) можуть застосовуватися лише потерпі-
лою державою чи міжнародною міжурядовою 
організацією;

3) протиправний характер діяння, що є під-
ставою для застосування у відповідь на нього 
санкцій, має визначатися виключно на основі 
норм міжнародного права, а не національного 
права держави, що має намір застосувати санк-
ції. При цьому застосування санкцій не пови-
нно створювати умов для порушення основних 
принципів міжнародного права чи порушення 
прав і свобод людини;

4) єдиною метою застосування санкцій є 
відновлення правомірних прав та інтересів по-
терпілого суб’єкта, в т. ч. і відшкодування мате-
ріальної шкоди. Застосування санкцій з будь-
якою іншою метою не допускається і само по 
собі є міжнародним правопорушенням;

5) режим санкцій має забезпечувати повер-
нення до попереднього стану, що існував до 
вчинення міжнародного правопорушення, і не 
повинен заподіювати державі-правопорушниці, 
щодо якої і застосовуються санкції, незворотної 
шкоди;

6) санкції мають тимчасовий характер і мо-
жуть застосовуватися лише до моменту почат-

ку інших, передбачених міжнародним правом, 
процедур мирного вирішення спору. Щоправда, 
наслідки санкцій можуть проявлятися і після 
остаточного вирішення спору [2, с. 436-439]. 

Виходячи з визначених ознак, на нашу дум-
ку, можна сформулювати  таке визначення по-
няття «економічні санкції»: це примусові захо-
ди міжнародно-правової відповідальності, які 
полягають в обмеженнях економічного характе-
ру, застосовуваних країною (або групою країн) 
до іншої країни-порушниці (або групи країн) з 
метою змусити уряд цієї країни змінити свою 
політику або відшкодувати заподіяну шкоду, 
при цьому не порушуючи законні права та ін-
тереси інших суб’єктів міжнародного права.

Аналізуючи наведене визначення та перелі-
чені ознаки, можна виділити такі суперечності, 
які виникають на практиці під час застосування 
економічних санкцій через брак нормативно-
правового врегулювання цього питання.

По-перше, така ознака санкцій, як можли-
вість їх застосування виключно потерпілим 
суб’єктом міжнародного права, є досить спір-
ною, оскільки в такому разі ефективні еконо-
мічні санкції зможуть ефективно застосовувати 
лише економічно потужні держави без шкоди 
для власної економіки. Тому доречно закріпи-
ти нормативне положення щодо того, що право 
на застосування економічних санкцій повинні 
мати як потерпілі, так і треті держави чи між-
народні організації, причому застосування та-
ких санкцій має ставити за мету відшкодуван-
ня шкоди, заподіяної інтересам як конкретної 
держави, так і міжнародного співтовариства 
в цілому. Подібна точка зору була викладе-
на і в офіційних позиціях різних держав світу  
[1, с. 377-378].

На практиці зараз існує така ситуація, коли 
дійсно ефективними є санкції економічно по-
тужних країн, які діють в інтересах постраж-
далих країн, зокрема, такою є ситуація щодо 
впровадження економічних санкцій США та 
ФРН проти Російської Федерації в інтересах 
України, однак по суті нормативного закрі-
плення такі дії не мають.

По-друге, проблеми виникають із поняттям 
сумірності заподіяної шкоди та економічних 
санкцій, які застосовуються до порушника; 
оскільки межі застосування таких санкцій не 
врегульовані в правовому полі, то неможливо і 
знати, якими будуть їх наслідки, і передбачити 
ефект від їх запровадження заздалегідь вельми 
складно. У практиці існує декілька яскравих 
прикладів, коли  застосування санкцій мало 
досить тяжкі наслідки не лише для країни-по-
рушниці, але й для третіх осіб. 

Так, прийнята 31 липня 2006 р. Радою Без-
пеки ООН Резолюція № 1696, що вводила еко-
номічні санкції проти Ісламської Республіки 
Іран, стала реакцією міжнародної спільноти на 
ядерні дослідження Тегерана, що викликало 
серйозні побоювання, і повинна була ліквідува-
ти виниклу в регіоні серйозну загрозу режиму 
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 
1968 р. Зокрема, відзначена і наступні резолюції 
РБ ООН (№ 1737 від 23 грудня 2006 р., № 1747 
від 24 березня 2007 р., № 1803 від 3 березня 
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2008 р., № 1929 від 9 червня 2010 р.) обмежува-
ли безпосередні поставки матеріалів і техноло-
гій для іранської ядерної програми, стосувалися 
фінансових активів фізичних та юридичних 
осіб, які були пов’язані з ядерною або ракет-
ною програмами Тегерана. Однак, як показав 
подальший розвиток подій, дії РБ ООН не дали 
очікуваного ефекту.

З іншого боку, прийняття Генеральною 
Асамблеєю ООН резолюції від 18 травня 
1951 року про повне ембарго на торгівлю з КНР 
у зв’язку з війною в Кореї змусило Гонконг 
терміново шукати нові ринки збуту продукції 
(ними стали країни Південно-Східної Азії), 
послуживши, таким чином, поштовхом для роз-
витку в Гонконзі місцевого виробництва та еко-
номічного зростання.

Незважаючи на те, що санкції спрямовані 
проти держави або групи держав, які допустили 
правопорушення, зворотною стороною їх уве-
дення є те, що через взаємопов’язаність держав 
економічні санкції непрямим чином можуть 
торкнутися і третіх держав та інших суб’єктів 
міжнародного права.

Так, обмеження імпорту в державу, щодо 
якої вводяться санкції, може зачепити інтер-
еси держави, компанії якої беруть участь у ви-
робництві предметів цього імпорту. Досить 
цікавим у зв’язку з цим є візит наприкінці бе-
резня 2014 р. до Росії глави німецької корпора-
ції Siemens Джо Кезера на тлі ведення офіцій-
ним Берліном переговорів про запровадження 
санкцій щодо Росії. З огляду на річний оборот 
у Росії близько $2 млрд. і близько трьох тисяч 
осіб, працевлаштованих на російських підпри-
ємствах Siemens, економічні наслідки для біз-
нес-інтересів корпорації Siemens від можливих 
санкцій просто колосальні. 

Досить значущими за своїми негативними 
наслідками є обмеження щодо ввезення ново-
го обладнання, що значно гальмує проведення 
модернізації старих і створення нових вироб-
ництв. До речі, на думку К. В. Мануїлової, од-
нією з причин розпаду Радянського Союзу є 
саме технологічне відставання СРСР, котре 
з’явилося наслідком політики обмеження між-
народного обміну технологій із Радянською 
державою, що проводилася США та країнами 
Західної Європи [9].

З іншого боку, «втеча» іноземного капі-
талу може з успіхом бути компенсована ком-
паніями з країн, які не підтримали введення 
санкцій. Приміром, схожу роль у цьому про-
цесі після введення санкцій стосовно Ірану і 
відходу з іранського енергетичного сектора  
в 2010-2011 рр. зіграв Китай.

Крім того, економічні санкції несуть нега-
тивні соціально-економічні наслідки для ши-
роких верств населення держави, до якої вони 
застосовуються. Про значення цих проблем 
свідчить той факт, що вони знайшли відобра-
ження в Декларації тисячоліття ООН 2000 р., 
яка поставила задачу звести до мінімуму нега-
тивні наслідки економічних санкцій ООН для 
неповинного населення й усунути негативні 
наслідки санкцій для третіх сторін (п. 9) [6]. 
Однак, як показує практика, вирішення цього 

питання можливе лише в разі нормативного 
закріплення чітких меж та умов застосуван-
ня  економічних санкцій.

Також важливим у нормативно-правовому 
регулюванні застосування економічних санкцій 
є впровадження та закріплення міжнародно-
правового механізму реагування на акти непра-
вомірного застосування економічних санкцій, 
аналогічно із закріпленням відповідальності за 
несанкціоноване застосування збройної сили.

Висновки

Отже, роль застосування заходів економіч-
ного примусу – економічних санкцій – у су-
часному світі є досить високою, оскільки вони 
розглядаються як потужний засіб впливу на по-
рушника. Водночас проведений аналіз свідчить, 
що такий вид санкцій не завжди діє ефективно 
і  основними перешкодами для цього є такі про-
блеми: відсутність комплексу міжнародно-пра-
вових норм, які чітко визначають процедуру і 
порядок застосування відповідних примусових 
заходів; неточність досягнення цілей цих за-
ходів; недостатня ефективність застосування; 
шкода, завдана третім суб’єктам міжнародного 
права внаслідок переривання зв’язків із дер-
жавою, проти якої було застосовано еконо-
мічні санкції; пріоритетне й беззаперечне пра-
во могутніх, економічно розвинених держав 
застосовувати ці заходи. 

Тому для ефективності економічних важе-
лів впливу для вирішення «неекономічних» за 
своєю природою завдань потрібне чітке врегу-
лювання цього питання на міжнародно-право-
вому рівні, починаючи із закріплення поняття 
«економічні санкції» і закінчуючи впроваджен-
ням чіткого механізму їх застосування.
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Статья посвящена проблемам реализации экономических санкций в современном международном пра-
ве. Автор раскрывает понятие, признаки и юридическую природу экономических санкций, а также иссле-
дует условия правомерности их применения. Особое внимание уделяется вопросам отсутствия в между-
народно-правовых документах конкретного и исчерпывающего перечня экономических санкций, поскольку 
каждый случай их применения является отдельным и требует индивидуального рассмотрения.

Ключевые слова: экономические санкции, внешнеэкономическая политика, международно-правовая  
ответственность.

The article is devoted to the problems of the realization of the economic sanctions in the modern international 
law. Terms, essence and legal nature of the economic sanctions are revealed. The conditions of lawful realization 
of the economic sanctions are discovered. The author grounds the legal basis of using the economic sanctions by 
non-injured states. Particular attention is paid to the lack of a specific and exhaustive list of economic sanctions in 
international legal documents, because each of their application is separate and requires individual consideration.

Key words: economic sanctions, foreign economic policy, international responsibility.
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У статті досліджено понятійно-категоріальний апарат феномену невизнаних держав, виокремлено 
їхні визначальні ознаки. Аналізується політико-правова колізія принципу територіальної цілісності та 
права самовизначення народів як одна з основних підстав для визнання нових держав, розглянуто критерії 
визнання держав. На основі отриманих результатів зроблено відповідні висновки щодо врегулювання про-
блем невизнаних держав.
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Постановка проблеми. У міжнародному 
праві є низка до кінця не вирішених проблем 
із погляду їх нормативно-правового регулю-
вання та теоретичного обґрунтування. Однією 
з таких є випадки утворення нових держав та 
правові наслідки, що виникають за таких обста-
вин. У сучасному світі невизнаних або частково 
визнаних держав є досить багато, частина з них 
перебувають у невизначеному стані роками або 
навіть десятиліттями. Кожне таке політичне 
утворення має власну історію виникнення та 
особливості розвитку. Невизнані або частково 
визнані держави, їх функціонування, розвиток 
і місце у міжнародній системі є одним із най-
складніших питань сучасного світу. 

Чим далі крокує суспільство вперед, тим 
актуальнішою постає проблема появи та визна-
ння незалежності нових держав як повноправ-
них членів міжнародного співтовариства. У су-
часних умовах актуальним стало дослідження 
питань, пов’язаних з основоположними прин-
ципами міжнародного права і тих його інститу-
тів, які сприяють виходу на міжнародну арену 
нових держав. Проблема існування невизнаних 
держав хоча і не є новою, однак більшої акту-
альності вона набула після подій 2013-2014 рр. 
у нашій державі. 

Аналіз останніх досліджень. Особли-
востям невизнаних держав присвячено низ-
ку праць. Ці питання вивчали у західній лі-
тературі такі дослідники, як: Я. Броунлі,  
Ш. де Вішер, П. Колсто, Д. Гелденхейс, Б. Гре-
хем, Н. Касперсен, Ч. Кінг та ін. Серед росій-
ських науковців можна виділити таких, як: 
А. Большаков, С. Маркедонов, М. Колеров, 
О. Крилв, Г.  Осипова, а серед вітчизняних – 
Т. Далявська, О. Картунов, О. Маруховська, 
Г. Перепелиця, Г. Шелест, М. Платонова та ін.

Метою статті є визначення сутності поняття 
«невизнані держави» і дослідження пробле-
ми їх визнання.

Виклад основного матеріалу. Невизна-
ними державами прийнято вважати політичні 

утворення, які володіють основними ознаками 
державності, однак позбавлені міжнародного 
визнання. Ця назва досить умовна, оскільки 
вказує не на форму організації влади і наяв-
ність/відсутність суверенітету, а на проблему 
існування таких держав на світові арені, в між-
народно-правових і політичних відносинах. 
У літературі можна побачити й інші терміни, 
такі як: «самопроголошені держави», «де-факто 
держави», «квазідержава», «псевдодержави», 
«віртуальні держави» та ін. Хоча вони вжи-
ваються як синоніми, останні мають емоцій-
не наповнення і вказують на одну із суттєвих 
ознак держави. Терміни «квазідержава», «псев-
додержави» вказують на подібність до держави 
та наголошують на несправжності, уявності, 
надуманості геополітичних утворень. Стосовно 
держави, яка щойно проголосила свою незалеж-
ність, пропонується використовувати термін і 
поняття «самопроголошена держава», під яким 
розуміється держава, яка володіє усіма ознака-
ми державності й існує до свого визнання інши-
ми визнаними державами. Поняття «де-факто 
держава» акцентує увагу на внутрішній органі-
зації політичних утворень, встановленні дипло-
матичних відносин лише з кількома державами. 

Варто погодитися з думкою О. Теленко, що 
термін «невизнана держава» є більш точним 
для позначення реальних феноменів, ніж широ-
ко використовувані терміни, оскільки найбільш 
точно відображає той факт, що вони, володіючи 
усіма атрибутами легітимної держави, не домо-
глися міжнародного дипломатичного визнання 
[1, с. 315]. 

Т. Далявська наводить власне визначення 
терміна, відповідно до якого «невизнана дер-
жава» – це держава, яка володіє усіма озна-
ками державності і яка після проголошення 
відокремлення та незалежності була визнана 
менше ніж третиною від загальної кількості 
визнаних держав. Державу, яка визнана більше 
ніж третиною визнаних держав, можна вважа-
ти «частково визнаною», а державу, яка визна-
ється більше ніж половиною визнаних держав, 
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буде досить коректним відносити до «повністю 
визнаної» [2, с. 7]. 

Перед міжнародною спільнотою постає пи-
тання: визнавати чи не визнавати новоутворену 
державу? З одного боку, можна розв’язати гу-
манітарні проблеми на відповідній території; 
надати гарантії безпеки новим державам; краї-
ни, які визнали нові державні утворення, змо-
жуть легалізувати власні інвестиції в цих дер-
жавах. Однак, з іншого боку, визнання нових 
держав може призвести до етнополітичної 
нестабільності держав та тенденції розв’язання 
конфліктних ситуацій шляхом відокремлення 
від держави й утворення нової. В. Дівак вважає, 
що «…поява нових держав – це нові проблеми 
й «головний біль» для міжнародної спільно-
ти: визнавати чи не визнавати, співпрацювати 
з новими урядами чи ні (оскільки в багатьох 
випадках незрозуміло, з ким саме), а також 
необхідність організації контролю за озброєн-
ням, кількість якого ніхто не зможе навіть по-
рахувати, активізація міжнародного тероризму, 
наркотрафіку й торгівлі людьми» [3, с. 46].

Нині ані Статут ООН, ані інші універсальні 
міжнародно-правові документи не містять нор-
ми, яка б детально регламентувала процес між-
народного визнання, а тим паче повного спек-
тра характеристик, згідно з якими новостворена 
держава буде визнаною. Спробу виробити пев-
ні критерії, яким має відповідати новоутво-
рена держава для того, щоб розраховувати на 
визнання, була зроблена країнами-членами 
ЄС в документі «Керівні принципи визнання 
нових держав у Східній Європі та Радянському 
Союзі» [4]. Однак її навряд чи можна назвати 
вдалою, оскільки в процесі визнання респу-
блік колишньої Югославії держави-члени ЄС 
далеко не завжди дотримувалися розроблених 
ними самими критеріїв. Практика визнання 
республік колишньої Югославії свідчить, що, 
приймаючи рішення про визнання новоутво-
рених держав, існуючі держави, так само як і 
було протягом усієї історії існування інституту 
визнання, більшою мірою керуються своїми по-
літичними інтересами, аніж будь-якими право-
вими критеріями [5, с. 114].

Кандидат політичних наук Вікторія Дівак 
у своїй праці виокремила критерії, що дадуть 
світовій спільноті змогу (в разі виконання пев-
них умов) легітимізувати новостворені дер-
жави, що має велике практичне та теоретичне 
значення. По-перше, нове державне утворення, 
що претендує на самостійне існування, повинно 
мати контрольовану новим урядом певну тери-
торію (кордони) й бути здатним її захищати. 
По-друге, нова держава не може мати територі-
альних претензій до сусідніх держав. По-третє, 
в цій державі тривалий час (упродовж 10, 15, 
20 років) повинна функціонувати стабільна 
фінансово-економічна система, що дає змогу 
забезпечити населення необхідним мініму-
мом для нормального існування. По-четверте, 
новостворена держава повинна мати власний 
уряд, здатний належно виконувати основні 
гуманітарні функції: фінансування системи 
охорони здоров’я, освіти, життєзабезпечення 
населення, надання правової допомоги тощо. 

По-п’яте, нова держава зобов’язується прово-
дити мирну зовнішню та внутрішню політику, 
в повному обсязі забезпечувати права і свобо-
ди своїх громадян, у тому числі національних 
меншин (якщо такі мешкають на цій території), 
а також схвалювати й підтримувати «правила 
гри» на світовій арені.

Підґрунтям та передумовою посилення 
дезінтеграційних настроїв і процесів у полі-
етнічних країнах та появи нових невизнаних 
держав виступає колізія між принципом тери-
торіальної цілісності держав та правом на са-
мовизначення народів. Ці принципи знайшли 
своє відображення у Статуті ООН [6]. Згідно 
з пунктом 4 статті 2 Статуту ООН, «усі члени 
ООН утримуються у своїх міжнародних від-
носинах від загрози силою або її застосування 
як проти територіальної недоторканності або 
політичної незалежності будь-якої держави, 
так і яким-небудь іншим чином, несумісним 
із Цілями Об’єднаних Націй». Відповідно до 
пункту 2 статті 1 «Розвивати дружні відносини 
між націями на основі поваги принципу рівно-
правності і самовизначення народів, а також 
вживати інших відповідних заходів для зміц-
нення загального миру». Колізія між принци-
пами пов’язана з тим, що реалізація принципу 
самовизначення народів порушує право іншої 
держави на територіальну цілісність. З іншого 
боку, жорстке дотримання принципу територі-
альної цілісності не дає змоги для народів, які 
борються за самовизначення, створити власну 
суверенну державу. Прикладом такої колізії є 
ситуація на Близькому Сході, в якій Палести-
на бореться за свою державність, порушуючи 
територіальну цілісність Ізраїлю. У ситуації 
щодо Косово наявність такої колізії є сумнів-
ною, оскільки це утворення має певну автоно-
мію від Сербії. Також Міжнародний Суд ООН 
у своєму консультативному висновку щодо 
Косово [7] вказав на те, що у цій ситуації право 
народів на самовизначення не застосовується, а 
отже, і немає колізії. Косово є особливим випад-
ком у світовій практиці та потребує особливого 
ставлення [8, с. 157]. Це підтвердила Деклара-
ція незалежності від 17 лютого 2008 р., в якій 
зазначено: «Косово є особливим випадком, 
який виник у результаті неузгодженого розпа-
ду Югославії і не може бути прецедентом для 
будь-яких інших подібних ситуацій» [9] . Тому 
для з’ясування пріоритету того чи іншого прин-
ципу насамперед потрібен об’єктивний аналіз 
конкретної ситуації, а саме: історія виникнен-
ня питання (конфлікту), історія становлення 
й розвитку конкретного етносу або нації, сту-
пінь їх пригноблення, наявність чи відсутність 
міжконфесійного антагонізму, можливість чи 
неможливість мирного співіснування окремих 
етнічних меншин на одній території.

Переважаюча на сьогодні в доктрині між-
народного права думка щодо наслідків визна-
ння полягає у тому, що відповідні утворення 
набувають ряд прав та привілеїв лише після 
акту їхнього визнання іншими суб’єктами між-
народного права [10, с. 411]. Хоча ці утворення 
й володіють такими атрибутами державності, 
як населення, територія, уряд, збройні сили, 
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державна символіка, національна валюта та 
інші, їхня життєдіяльність істотно обмежуєть-
ся тим, що вони не мають широкого визнання 
з боку держав – членів ООН. Тобто це нега-
тивно впливає на їхній економічний розвиток, 
обмежує доступ до міжнародних організацій і 
ринків, ускладнює їхню співпрацю із суверен-
ними державами у різних сферах. Лише після 
визнання держава набуває таких прав, як: мож-
ливість виступати стороною у суді, визнання 
актів виконавчої та законодавчої влади націо-
нальними судами, надання відповідним особам 
імунітетів, можливість отримання відповідного 
майна у разі правонаступництва тощо. 

Висновки

Проблемним з теоретичної точки зори є 
те, що досі не існує загальновизнаного тер-
міна щодо позначення феномену невизнаних 
держав. У процесі дослідження виявлено, що 
поняття «невизнана держава» є більш точним 
для позначення певних реальних феноменів, 
ніж широко вживані терміни: «квазідержава», 
«псевдодержава», «самопроголошена держава», 
«де-факто держава» тощо. Аналізуючи феномен 
невизнаних держав, необхідно досліджувати їх 
в контексті не лише етнополітичних конфлік-
тів, а й колізії між принципом територіальної 
цілісності держав та правом на самовизначення 
народів. Неоднозначне співвідношення даних 
принципів, яке надало можливості схилятися 
у бік забезпечення інтересів певної держави, 
ускладнило розв’язання проблем, пов’язаних 
із визначенням подальшої долі нових держав, 
зокрема їх визнання. Також нині відсутні чіт-
кі критерії, які б визначали, за яких умов нова 
держава може бути визнана або не визнана між-
народним співтовариством. Тому вважається 
за доцільне розробити конкретні та об’єктивні 
критерії міжнародного визнання нових держав 
задля уникнення прогалин у міжнародному 
законодавстві. 

Отже, врегулювання проблем, пов’язаних 
із виникненням та існуванням невизнаних дер-
жав, є надзвичайно складним, суперечливим і 
тривалим процесом. При цьому його успіх за-
лежить від сприятливого поєднання багатьох 
як зовнішніх, так і внутрішніх чинників та 
суб’єктивних і об’єктивних умов.
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В данной статье исследован понятийно-категориальный аппарат феномена непризнанных госу-
дарств, выделены их определяющие признаки. Анализируется политико-правовая коллизия принципа тер-
риториальной целостности и права на самоопределение народов как одно из главных оснований для призна-
ния новых государств, рассмотрены критерии признания государств. На основе полученных результатов 
сделаны соответствующие выводы по урегулированию проблем непризнанных государств.

Ключевые слова: непризнанные государства, международные отношения, субъект международного права, 
международное признание, принцип территориальной целостности, право на самоопределение народов, крите-
рии признания.

In this article the conceptual-categorical apparatus of the phenomenon of unrecognized states is investigated, 
their defining features are isolated. The political-legal collision of the principle of territorial integrity and the right 
of  self-determination of peoples as one of the main grounds for the recognition of new states, the criteria of recogni-
tion of states are considered. Based on the results obtained, relevant conclusions were made regarding the settlement 
of the problems of unrecognized states.

Key words: unrecognized state, international relations, subject of international law, international recognition,  
the principle of territorial integrity, the right of self–determination of peoples, recognition criteria.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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В представленной статье продолжено рассмотрение судебной практики Международного трибунала 
ООН по морскому праву на примере разбирательства между государствами Панама и Генуя в деле судна 
“VIRGINA G”.
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арест судов.

  
Данная статья является продолжением рас-

смотрения сложившейся судебной практики 
применения Международным трибуналом по 
морскому праву (далее по тексту – Трибунал) 
положений Конвенции ООН по морскому пра-
ву 1982 года (далее по тексту – Конвенция) 
в спорах между государствами. 

Основные аспекты, которые считаем необ-
ходимым раскрыть в данной статье, будут за-
трагивать отдельные практические выводы, к 
которым Трибунал пришел в ходе рассмотре-
ния судебных дел и которые, на наш взгляд, 
представляют ценность для теоретического 
исследования данных вопросов и практическо-
го их применения.

Правовой анализ судебной практики Трибу-
нала, представленный в данной статье, основан 
на решении по делу судна “VIRGINA G” по иску 
государства Панама к государству Генуя.

Вывод Трибунала, который мы считаем 
необходимым рассмотреть первым, это исполь-
зование «удобного флага» и признание под-
линной связи стран так называемого «удобного 
флага» с судном, в нем зарегистрированным. 
При рассмотрении возражений Генуи об отсут-
ствии подлинной связи Панамы с судами дан-
ного государства было указано, что если судно 
зарегистрировано  в реестре государства, в та-
ком случае государство в соответствии со ст. 94 
Конвенции отвечает требованиям об осущест-
влении эффективного контроля над судами и 
управления ими в соответствии с международ-
ными правилами. Конвенция устанавливает 
положения об обязанностях государства в уста-
новлении эффективного контроля над своими 
судами в период эксплуатации, но не устанав-
ливает критериев, согласно которым действи-
тельность связи судна с государством флага 
может быть оспорена другим государствам  
[4, c. 25-34]. Следуя данному выводу и прини-
мая во внимание обстоятельства рассмотренно-

го дела, невозможно разорвать правовую связь 
судна с государствам и тем самым отрицать ее, 
предлагая устанавливать юрисдикцию судна, 
к примеру, с резиденством компании, эксплуа-
тирующей судно, или с государством, резиден-
тами которого является большая часть экипажа 
судна.

Следуя данному выводу, Трибунал также 
подтвердил правовую позицию в другом рас-
смотренном деле по иску государства Генуя 
к Сент-Винсент и Гренадины (прибрежное го-
сударство) об освобождении из-под ареста суд-
на «SAIGA”, в котором Трибунал признал суд-
но как единое целое государства флага, и вред, 
причиненный судну, грузу, членам экипажа 
безотносительно к их гражданству или юрис-
дикции другого государства, будет рассматри-
ваться как вред, причиненный государству фла-
га судна с правом его компенсации [4, c. 12-31].     

На наш взгляд, не менее ценным являет-
ся заключение Трибунала в вопросе о необ-
ходимости использования «всех возможных 
местных средств правовой защиты», прежде 
чем обратиться в Трибунал. Одна из сторон 
в споре по делу судна “VIRGINA G” ссылалась 
на незавершение местных процедур, начатых 
в государстве Генуя. В свою очередь, Трибу-
нал действительно подтвердил необходимость 
завершения местных процедур в случае если 
бы истец – государство Панама разделила бы 
рассмотрения требований о причинении вреда 
лицам, вовлеченным в инцидент (что требует 
окончания всех внутренних процедур), и вред 
государству флага судна, что не исходило из 
требований истца в деле [4, c, 71-85]. В данном 
конкретном деле рассматривался вред госу-
дарству, причиненный судну под его флагом, 
от противоправного действия другого государ-
ства, согласно ст. 73 Конвенции.

Следует обратить внимание на то, что, по 
нашему мнению, критерии «выполнения всех 
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возможных местных средств правовой защиты» 
до инициирования спора государств о приме-
нении Конвенции к совершенному нарушению 
и его квалификации на основании Конвенции, 
применение ответственности возможно только 
при условии, что предмет заявленных требова-
ний первоначально требует применения мест-
ных средств защиты согласно международного 
права [1, c. 120].    

В предыдущей своей статье, посвященной 
судебной практике Трибунала, мы акценти-
ровали внимание на том, что большая часть 
споров, рассмотренных Трибуналом, касаются 
нарушений порядка использования прав госу-
дарств в исключительно экономической зоне 
(далее по тексту – ИЭЗ). Спор между Панамой 
и Генуей по делу судна “VIRGINA G” не исклю-
чение. Однако, рассматривая данный спор, 
Трибунал дал отдельные весомые разъяснения 
в части прав прибрежного государства в ИЭЗ 
и, соответственно, обосновал это правилами, 
предусмотренными Конвенцией. 

В частности, Трибунал определил, что 
суверенные права прибрежного государства 
в целях разведки, разработки и сохранения 
природных ресурсов, как живых, так и нежи-
вых, в водах, покрывающих морское дно, на 
морском дне и в его недрах, а также в целях 
управления этими ресурсами не нарушают 
права свободы навигации в ИЭЗ, как части от-
крытого моря, со своими ограничениями в от-
ношении судов, которые предоставляют сер-
вис, связанный с операциями рыбной ловли. 
Трибуналом была поставлена точка в вопросе 
о том, что судно-бункеровщик, обеспечива-
ющий суда, занимающиеся рыбной ловлей 
в ИЭЗ, также подпадают под юрисдикцию 
прибрежного государства в части прав, пред-
усмотренных ст. 56, 62 Конвенции, и должны 
выполнять внутренние законы прибрежного 
государства, в том числе относительно полу-
чения необходимых разрешений для осущест-
вления операций по бункеровке рыболовных 
судов, выполняющих лов рыбы в ИЭЗ. Кроме 
того, Трибунал разъяснил, что суверенные 
права прибрежного государства в ИЭЗ озна-
чают возможность применения принудитель-
ных мер к лицу, их нарушившему, поэтому 
задержание и конвоирование судна в порт 
может быть одной из таких мер. В своих вы-
водах по существу дела Трибунал приходит к 
выводу о том, что суверенные права прибреж-
ного государства в  ИЭЗ по отношению к бун-
керной деятельности должны касаться только 
операций по бункеровке рыбных судов, иная 
бункерная деятельность в пределах ИЭЗ не 
нарушает суверенные права прибрежного го-
сударства в ИЭЗ, если иное не предусмотрено 
Конвенцией. 

Внедрение платы прибрежным государ-
ством за получение разрешения бункеровки 
рыболовных судов в пределах ИЭЗ не нару-
шает Конвенции, исходя из того, что данная 
плата не является налогом, который может 
быть применен только в пределах внутрен-
них/территориальных вод и с отдельным 
правами контроля его уплаты в прилежащей 

зоне. В данном конкретном судебном деле, 
проанализировав внутреннее законодатель-
ство Генуи, в вопросе разграничения налогов 
и плат Трибунал пришел к выводу, что дан-
ный платеж не относится к сбору налогов, 
система уплаты и сбора которых отличается 
от платы, произведенной судном-бункеров-
щиком за получение разрешения на бункеров-
ку в ИЭЗ рыболовных судов. 

Рассматривая вопрос возможности конфи-
скации судна в случае нарушения судном суве-
ренных прав прибрежного государства в ИЭЗ 
и соответствие прав конфискации ч. 1 ст. 73 
Конвенции, Трибунал определил, что конфи-
скация, как и арест, досмотр, инспектирование 
судна, является приемлемой мерой и не превы-
шает права прибрежного государства при усло-
вии, что внутренним правом страны будут пре-
доставлены юридические средства оспаривания 
примененных мер. Трибунал обратил внима-
ние, что применение санкции в виде конфиска-
ции судна за нарушение правил бункеровки ры-
боловных судов в ИЭЗ является оправданной 
мерой ответственности для такого нарушения 
[4, c. 41-57].

Также Трибунал считает обоснованным, 
что члены экипажа во время задержания судна 
и конвоирования его в порт Генуи не считаются 
задержанными или арестованными, даже в слу-
чае если на определенное время их паспорта 
были изъяты властями прибрежного государ-
ства. Данные временные меры не считаются на-
рушением прав человека и не противоречат ч. 3 
ст. 73 Конвенции, в которой прибрежному госу-
дарству запрещено применять наказание в виде 
тюремного заключения за нарушение законов и 
правил рыболовства в ИЭЗ.

Следует отметить ещё одно важное разъ-
яснение, данное Трибуналом в своем судебном 
решении по делу судна “VIRGINA G” в части 
правильного применения положений Конвен-
ции, а именно: несмотря на то, что ИЭЗ призна-
ется частью открытого моря с определенными 
правами прибрежного государства, применение 
принудительных мер в этой части мирового оке-
ана возможно не только военными судами, как 
это установлено для открытого моря в ст. 110 
Конвенции. Прибрежное государство вправе 
самостоятельно, основываясь на принципах 
международного права, определять компетент-
ные органы своей страны, ответственные за вы-
полнение принудительных процедур в ИЭЗ.

В судебном решении по делу судна 
“VIRGINA G” истец – государство Панама – 
настаивал на злоупотреблении правами при-
брежного государства при проведении инспек-
ции судна и его конвоировании в порт Генуи, 
что, по мнению истца, ставило под угрозу жизнь 
людей и безопасность мореплавания; и в обо-
сновании данной аргументации государством-
истцом была сделана ссылка на нарушение 
Конвенции о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности морско-
го судоходства 1988 года [3, c. 1-10]. Однако 
Трибунал отклонил возможность ссылаться 
на применение данной Конвенции в вопросе 
осуществления принудительных процедур вла-
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стями прибрежного государства в своей ИЭЗ, 
поскольку, как указано в ст. 2 данной Конвен-
ции, она направлена на борьбу с терроризмом 
на море во всех его проявлениях и не может 
быть применена к военными судам и судам го-
сударства, которые используются для таможен-
ных и полицейских целей.

Выводы

Подводя краткий итог в  рассмотрении су-
дебной практики Трибунала в вопросах приме-
нения Конвенции, мы считаем, что такая работа 
должна быть продолжена, принимая во внима-
ние необходимость исследования таких вопро- 
сов для нашего государства как одной из стран, 
ратифицировавшей положения Конвенции. 
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ського права на прикладі судового розгляду справи судна “VIRGINA G” між державами Панама та Генуя. 
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context of proceedings between the States of Panama and Genoa in the case of VIRGINA G. 

Key words: Exclusively Economic Zone, the UN International Tribunal of the Law of the Sea, arrest of the vessel.



244

11/2017
М І Ж Н А Р О Д Н Е  П Р А В О

УДК 341.3

Ольга Корнєєва,
студентка 
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ: 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ В УМОВАХ 
ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Стаття присвячена дослідженню наукових ідей щодо розкриття правової сутності захисту прав лю-
дини в умовах збройного конфлікту. Автором здійснюється аналіз сучасних підходів до визначення сут-
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Постановка проблеми. Людську історію 
можна розглядати як довгу низку воєн і кон-
фліктів. Статистика Міжнародного коміте-
ту Червоного Хреста свідчить, що протягом 
останніх 5 тис. років відбулося близько 14 тис. 
війн, у яких загинуло приблизно 5 млрд. людей. 
За останні 3 тис. 400 років на Землі було лише 
250 років загального миру. Отже, війна є зви-
чайним станом відносин між людьми. 

Цифри говорять самі за себе: з часу закін-
чення другої світової війни мали місце близь-
ко 150 війн та конфліктів, що забрали близько 
20 млн. людських життів. Тільки у 80-ті роки на 
Землі спалахнуло 22 війни, при цьому 85% їх-
ніх жертв – цивільне населення. У середньому 
за рік, починаючи з 1945 року, налічується три 
дні без війни, що навряд чи є більш обнадійли-
вим фактором. Іншими словами, нині протягом 
362 днів з 365 в якій-небудь частині світу від-
бувається збройний конфлікт [18, с. 45]. Забо-
ронена війна чи ні і незалежно від того, який 
стан jus ad bellum, тобто права вести чи не вести  
війну, ця форма колективного насильства 
завжди справляла значний вплив на життя кра-
їн і народів.

Очевидно, наведені приклади свідчать 
про необхідність захисту прав людини в пері-
од воєн і збройних конфліктів. Але виникає 
зустрічне запитання: а чи правомірно взагалі 
говорити про які б то не було права людини в 
ході військових дій? Адже ще Гуго Гроцій під-
креслював, що «війни абсолютно не сумісні з 
правом» [5, с. 44], маючи на увазі, що війна до-
пускає, навіть «санкціонує» право на злочин, 
у тому числі позбавлення людського життя. 
Війна навіть тоді, коли викликане нею насиль-
ство якимось чином обмежується і регулюєть-
ся, заподіює величезні страждання. І саме для 
того, щоб запобігти або принаймні зменшити 
вакханалію, що відбувалась на полях битв, 
мінімізувати людські страждання, необхідно 
зробити все можливе для захисту невід’ємних 
прав людини в період збройних конфліктів.

Таким чином, вибір теми дослідження зу-
мовлений його надзвичайною важливістю та 
актуальністю.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика та особливості захисту прав 
людини в період збройних конфліктів ста-
ли предметом наукового пошуку вітчизня-
них та зарубіжних юристів-міжнародників: 
С. А. Єгорова, П. Н. Бірюкова, І. П. Бліщенко, 
Х.-П. Гассера, А. Г. Григор’єва, Л. Досвальд-
Бека, Ж. Пикте, О. В. Зайчук, Н. М. Оніщен-
ко, Ф. І. Кожевнікової, М. Харофф-Тавель, 
М. Сассолі, Н. Т. Блатової, Г. В. Ігнатенко, 
Р. А. Каламкарян, Л. Д. Тимченко, М. Обер, 
С. Нахлик, Ж. Пікте, А. І. Полторака, Ф. Каль-
сховена, Р. Абі-Сааба, Г. Гроція, Л. Оппенгейма, 
М. В. Остроухова, Д. Шиндлера, В. Х. Ярмакі, 
Steward G. James, Andreas Paulus, T. Pfanner, 
L. Themner, Mindia Vashakmadze, P. Wallensteen 
та ін.

Мета статті полягає в аналізі та виявленні су-
перечностей в сучасній системі захисту прав 
людини в період збройних конфліктів.

Формулювання завдання досліджен-
ня.  Виходячи зі сформульованої мети, можна 
поставити такі завдання: 1) аналіз сучасних 
підходів до визначення сутності збройних 
конфліктів; 2) аналіз нормативно-правового 
забезпечення захисту прав людини в період 
збройних конфліктів; 3) аналіз правового ста-
тусу таких учасників збройних конфліктів, як 
військовополонені.

Виклад основного матеріалу. Історично 
першим видом збройних конфліктів була війна. 
Однак навіть щодо тлумачення і застосуван-
ня такого терміна, як «війна», існують певні 
складнощі [10, c. 140]. Так, наприклад, видат-
ний голландський юрист Гуго Гроцій у своїй 
знаменитій праці «Про право війни і миру» від-
значав, що війна – це змагання силою, виключ-
но тільки збройне зіткнення держав [5, c. 68]. 
Карл Клаузевіц у свою чергу вважав, що війна є 
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продовження політики іншими, насильницьки-
ми засобами [8, c. 1060]. Англійський дослідник 
Л. Оппенгейм, зокрема, писав, що війна – це зі-
ткнення між двома або більшою кількістю дер-
жав, здійснюване за допомогою застосування 
їхніх збройних сил задля подолання один од-
ного і примусу переможеного прийняти умови 
миру, бажані для переможця [13, c. 230].

Протягом усього розвитку світового сус-
пільства, держав та міжнародного права по-
няття війни мало різні визначення. З початком 
міжнародно-правового регламентування зброй-
них конфліктів вже почав використовуватися 
виключно термін «війна». Так, терміни «війна» 
і «воюючі сторони» були нормативно закрі-
плені в Гаазьких конвенціях 1907 року. Термін 
«війна» знайшов своє відображення й у Женев-
ському протоколі про заборону застосування на 
війні задушливих, отруйних та інших подібних 
газів і бактеріологічних засобів 1925 року, а та-
кож у конвенціях, які регулюють ведення мор-
ської війни [16, c. 120].

Можна погодитися з думкою А. П. Ладинен-
ко, що термін «війна» став дедалі частіше вико-
ристовуватися до ситуацій, які не можуть ква-
ліфікуватися як збройний конфлікт, наприклад 
інформаційна війна, ідеологічна війна, війна 
з тероризмом і т. д. [10, c. 141]. 

У зв’язку зі зміною підходу до розумін-
ня терміна «війна» починають застосовува-
ти термін «збройний конфлікт». При цьому 
варто зазначити, що міжнародне гуманітарне 
право й досі не дає відповідь на те, що є зброй-
ним конфліктом. Спроба визначення терміна 
«збройний конфлікт» була здійснена в судовій 
практиці, а саме в рішенні Міжнародного кри-
мінального трибуналу по колишній Югославії, 
у справі «Тадіч», де було зазначено, що зброй-
ний конфлікт має місце щоразу, коли держави 
вдаються до сили або коли відбувається трива-
ле збройне зіткнення між урядовими силами і 
організованими збройними групами або ж між 
такими групами всередині однієї держави [1]. 
Цілком слушною є думка А. І. Рижова про те, 
що дане поняття є неоднозначним та розмитим 
[17, c. 131]. 

Міжнародний збройний конфлікт як юри-
дичне поняття згадується в ст. 2, яка є загаль-
ною для всіх Женевських конвенцій 1949 року: 
«На додаток до положень, які втілюються в 
мирний час, ця Конвенція застосовується до 
всіх випадків оголошеної війни чи будь-якого 
іншого збройного конфлікту, що може виник-
нути між двома чи більше Високими Договірни-
ми Сторонами, навіть якщо одна з них не визнає 
стану війни. Конвенція також застосовується 
до всіх випадків часткової або цілковитої оку-
пації Високої Договірної Сторони, навіть якщо 
ця окупація не натрапляє на жодний збройний 
спротив…» [9].

П. 4 ст. 1. Додаткового протоколу до Же-
невських конвенцій від 12 серпня 1949 року, 
що стосується захисту жертв міжнародних 
збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 
1977 року зазначає, що ситуації, згадані в  по-
передньому пункті, включають збройні кон-
флікти, в яких народи ведуть боротьбу проти 

колоніального панування, іноземної окупації та 
расистських режимів для здійснення свого пра-
ва на самовизначення, закріпленого в Статуті 
Організації Об’єднаних Націй та в Декларації 
про принципи міжнародного права, що стосу-
ються дружніх відносин і співробітництва між 
державами відповідно до Статуту Організації 
Об’єднаних Націй [6].

В. О. Боженко та М. В. Остроухов дають 
таке визначення міжнародному збройному кон-
флікту: це суспільні відносини, що виникають 
між суб’єктами міжнародного права в період, 
коли одна сторона застосовує збройну силу 
проти іншої [4, c. 22; 15, с. 26]. При цьому у сво-
їй роботі «Збройні конфлікти не міжнародного 
характеру і принцип територіальної цілісності 
держав» М. В. Остроухов вважає тотожними 
поняття «війни» і «міжнародного збройного 
конфлікту» [14, с. 114–118].

До кінця ХІХ ст. основну роль у регламен-
тації права збройних конфліктів відігравали 
міжнародні звичаї — «закони і звичаї війни». 
Про це йдеться, зокрема, у так званому «за-
стереженні Мартенса», викладеному у Пре-
амбулі до Гаазької конвенції ІІ 1899 р.: «Поки 
не буде видано повнішого зводу законів війни, 
високі договірні Сторони вважають доречним 
заявити, що у випадках, не охоплених ухвале-
ною конвенцією, населення та воюючі сторони 
залишаються під охороною та верховенством 
принципів міжнародного права, якими вони 
викарбувалися зі звичаїв, встановлених між 
цивілізованими націями, законів людяності та 
вимог громадської свідомості».

Нині основний масив норм права збройних 
конфліктів становлять норми міжнародних до-
говорів. Його формування фактично почалося 
з другої половини XIX сторіччя. Так, у 1856 році 
в Парижі була підписана Декларація про пра-
вила ведення морської війни, що скасовувала 
каперство. У 1864 році була прийнята конвен-
ція про поліпшення долі поранених і хворих у 
діючих арміях, що згодом переглядалася в 1906 
і 1929 роках. У 1868 році була прийнята Санкт-
Петербурзька декларація про скасування вжи-
вання розривних, вибухових і запалювальних 
куль.

Сучасну нормативну правову базу захисту 
прав людини в збройних конфліктах формує 
ціла низка міжнародних актів. Найважливі-
шими з них є:  Конвенція про права і обов’язки 
нейтральних держав та осіб у разі сухопутної 
війни Гаага (Нідерланди, 18.10.1907); Конвен-
ція про права та обов’язки нейтральних дер-
жав у разі морської війни Гаага (Нідерланди, 
18.10.1907);  Конвенція про поліпшення долі 
поранених і хворих у діючих арміях (Організа-
ція Об’єднаних Націй (ООН), 12.08.1949); Кон-
венція про поліпшення долі поранених, хворих 
та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу 
збройних сил на морі (ООН, 12.08.1949); Кон-
венція про поводження з військовополонени-
ми (ООН, 12.08.1949); Конвенція про захист 
цивільного населення під час війни (ООН, 
12.08.1949); Додатковий протокол до Женев-
ських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що 
стосується захисту жертв міжнародних зброй-
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них конфліктів (Протокол I), від 8 червня 
1977 року з поправками від 30.11.93 (ООН, 
08.06.1977); Додатковий протокол до Женев-
ських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що 
стосується захисту жертв збройних конфлік-
тів неміжнародного характеру (Протокол II), 
від 8 червня 1977 року (ООН, 08.06.1977); 
Статут Міжнародного руху Червоного Хрес-
та і Червоного Півмісяця (01.10.1986); Угода 
про спільну діяльність стосовно гуманітарної 
допомоги, що надходить із-за кордону (СНД, 
22.01.1993); Угода про першочергові заходи 
стосовно захисту жертв збройних конфліктів 
(СНД, 24.09.1993); Договір про всеосяжну забо-
рону ядерних випробувань (ООН, 24.09.1996); 
Мапутська декларація (ООН, 07.05.1999); 
Факультативний протокол до Конвенції про 
права дитини щодо участі дітей у збройних 
конфліктах (01.01.2000); Резолюція 57/219, 
прийнята Генеральною Асамблеєю Організа-
ції Об’єднаних Націй, «Захист прав людини і 
основних свобод в умовах боротьби з терориз-
мом» (ООН, № 57/219, 18.12.2002); Резолю-
ція 58/187, прийнята Генеральною Асамблеєю 
Організації Об’єднаних Націй, «Захист прав 
людини і основних свобод в умовах боротьби з 
тероризмом» (ООН, № 58/187, 22.12.2003); Ре-
золюція 59/46, прийнята Генеральною Асамб-
леєю Організації Об’єднаних Націй, «Заходи 
з ліквідації міжнародного тероризму» (ООН, 
№ 59/46, 02.12.2004); Додатковий протокол до 
Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, 
що стосується прийняття додаткової відмітної 
емблеми (Протокол III) (ООН, 08.12.2005).

Розглядаючи усе різноманіття перелічених 
нормативно-правових актів, необхідно зазна-
чити, що всі вони спрямовують свою юридичну 
силу на захист населення країн, що перебувають 
у стані збройного протистояння, або населення, 
яке стало учасником збройного конфлікту поза 
власною волею.

Так, зокрема, Протокол II не застосовується 
до випадків порушення внутрішнього порядку 
та виникнення обстановки внутрішньої на-
пруженості, таких як безпорядки, окремі акти 
насильства та інші акти аналогічного характе-
ру, оскільки вони не є збройними конфліктами 
[19, с. 241].

У ст. 44 Додаткового протоколу І до Же-
невських конвенцій 1949 р. поняття військо-
вополоненого визначено лаконічно: будь-який 
комбатант, що потрапляє під владу супротивної 
сторони, є військовополоненим. Таким чином, 
виникає необхідність розглянути значення тер-
міна «комбатант».

Незважаючи на те, що війни точаться бага-
то століть, термін «комбатант» було визначено 
лише в 1977 році. Пункт 2 ст. 43 Протоколу 1 го-
ворить: «Особи, які входять до складу збройних 
сил сторони, що перебуває в конфлікті (крім 
медичного і духовного персоналу), є комбатан-
тами, тобто вони мають право брати безпосе-
редню участь у військових діях». Це право, так 
само як і статус комбатантів, безпосередньо 
пов’язане з їхнім правом вважатися військо-
вополоненими у разі, якщо вони потраплять  
у владу супротивної сторони (п. 1 ст. 44). 

Статус комбатанта аж ніяк не означає, 
що йому дається карт-бланш. Зрозуміло, він 
«зобов’язаний дотримуватися норм міжнарод-
ного права, застосовуваного в період збройних 
конфліктів» і несе індивідуальну відповідаль-
ність за будь-які вчинені ним порушення цих 
норм. Але такі порушення «не позбавляють 
комбатанта його права вважатися комбатан-
том або, якщо він потрапить у владу супротив-
ної сторони, його права вважатися військо-
вополоненим». Проте правило, зафіксоване у 
п. 2 ст. 44, зобов’язує комбатанта «відрізня-
ти себе від цивільного населення форменим 
одягом або іншими відмінними знаками тоді, 
коли вони беруть участь у нападі або військо-
вої операції, що є підготовкою до нападу». 
Далі п. 3 ст. 44 Протоколу І передбачає, що 
«під час збройних конфліктів бувають такі 
ситуації, коли внаслідок військових дій озбро-
єний комбатант не може відрізняти себе від 
цивільного населення». У такому разі він збе-
рігає свій статус комбатанта, якщо відкрито 
носить зброю під час кожного воєнного кон-
флікту. Навпаки, якщо комбатант потрапляє 
в полон в той час, коли він не виконує дані 
вимоги, то він позбавляється права вважатися 
військовополоненим. Вказане суворе правило 
пом’якшується твердженням  п. 4 ст. 44 Про-
токолу І : «Тим не менше йому надається за-
хист, рівноцінний у всіх відношеннях тому, 
який надається військовополоненим згідно з 
III Конвенцією і цим Протоколом». І тут же 
уточняється, що цей рівноцінний захист нада-
ється «у разі, якщо така особа передається до 
суду й несе покарання за будь-які правопору-
шення, які вона вчинила». 

Некомбатанти – це особи, які входять до 
складу збройних сил, але безпосередньо не 
беруть участь у бойових діях. Це військові ко-
респонденти, юристи, медичний персонал, ду-
хівництво, інтенданти. Вони не є об’єктом во-
єнних дій з боку противника і мають право на 
його заступництво в тому разі, якщо виявлять-
ся під його владою. Застосовувати зброю проти 
некомбатантів заборонено. Некомбатанти мо-
жуть мати особисту зброю, але не використову-
ють її у воєнних діях, а тільки для самозахисту. 
У разі участі в бойових діях вони набувають 
статусу комбатантів [12, с. 432].

Конвенція прирівнює до військовополоне-
них за ознакою поводження з ними таких осіб: 
інтернованих на розсуд держави, що окупує 
осіб, які належать або належали до збройних 
сил окупованої країни; осіб, які підлягають ін-
тернуванню відповідно до міжнародного права, 
відповідно до дипломатичної і консульської 
практики і договорів.

Стаття 12 Конвенції встановлює дуже 
важливий принцип: «Військовополонені зна-
ходяться під владою ворожої держави, а не 
окремих осіб чи військових частин, що взяли їх 
у полон». Це означає, що держава, під владою 
якої вони знаходяться, несе відповідальність 
за все, що з ними відбувається. Ця відповідаль-
ність держави не зменшує, однак, індивідуальну 
відповідальність осіб, у разі порушення ними 
вимог ІІІ Женевської конвенції.
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Основою поводження з військовополонени-
ми, наскільки це дозволяє воєнний час, є прин-
ципи гуманності. Так, у ст. 13 конвенції під-
креслюється, що з військовополоненими слід 
завжди поводитися гуманно. Будь-яка незакон-
на дія або бездіяльність держави, що тримає 
в полоні, які призводять до смерті військовопо-
лоненого, що перебуває в її владі, або такі, що 
ставлять здоров’я військовополоненого під сер-
йозну загрозу, забороняються і розглядаються 
як серйозні порушення цієї конвенції. Зокрема, 
жодний військовополонений не може бути під-
даний фізичному каліченню або науковому чи 
медичному досліду будь-якого характеру, що не 
пов’язаний з лікуванням військовополоненого 
та його інтересами.

Як показує досвід війн, військовий насам-
перед становить інтерес як потенційне джерело 
інформації. З цією метою військовий може бути 
допитаний. Однак при цьому забороняється 
застосування «фізичних чи моральних тортур» 
або будь-яких «інших засобів примусу».

Кожний військовополонений зобов’язаний 
повідомити лише такі відомості: «своє пріз-
вище, ім’я та звання, дату народження та осо-
бистий номер або, якщо такого немає, іншу 
рівноцінну інформацію». Військовополонені, 
що були захоплені у зоні бойових дій, повинні 
у короткий строк бути евакуйовані у табори, що 
розташовані на достатній відстані від небезпеч-
ної сторони (зони). Умови перебування в цих 
таборах «повинні бути не менш сприятливими, 
ніж умови, якими користуються війська, що 
утримують їх у полоні, розташовані в цій самій 
місцевості».

За будь-яких обставин військовополонені 
мають право на повагу до їхньої особистості і 
честі. Вони цілком зберігають свою цивільну 
правоздатність, якою користувалися під час за-
хоплення у полон. Речі і предмети особистого 
користування повинні залишатися у військово-
полонених. Вони мають бути забезпечені необ-
хідним одягом і медичною допомогою, питною 
водою і їжею у достатній кількості.

Стаття 49 дозволяє країні, що тримає 
в полоні, «використовувати працездатних 
військовополонених як робочу силу». Однак 
із цього правила є винятки: офіцери в жодно-
му разі не можуть бути примушені до роботи, 
а від полонених унтер-офіцерів можна тільки 
вимагати здійснення нагляду за роботами; 
також забороняється використовувати вій-
ськовополонених на небезпечних роботах без 
їхньої згоди [11, с. 236].

Перебування у полоні завершується, 
в принципі, «по закінченню воєнних дій», 
коли військовополонені «визволяються та 
підлягають репатріації». Утримання у полоні 
за деяких обставин може завершитися раніше. 
Важкопоранені та важкохворі військовополо-
нені повинні бути відправлені на батьківщи-
ну або госпіталізовані у нейтральних країнах, 
як тільки вони будуть у стані, що дозволяє їх 
перевезення. Не чекаючи закінчення війни, 
конфліктуючі сторони з гуманних міркувань 
можуть домовитися про обмін військовополо-
неними [11, с. 248].

І ще один випадок, коли визволення з по-
лону може бути здійснене до закінчення бо-
йових дій. Це визволення під слово честі та 
зобов’язання не брати участь у бойових діях до 
закінчення збройного конфлікту. Ця можли-
вість гарантується за старим лицарським звича-
єм – звільненням під слово честі.

Висновки

Таким чином, актуальність та значимість 
досліджуваної теми не викликає сумнівів.  
Незважаючи на численні проблеми щодо фак-
ту встановлення наявності збройних конфлік-
тів, їх теоретичного та практичного визна-
чення, за останній час був зроблений великий 
крок у напрямі розвитку міжнародного гумані-
тарного права. З огляду на значну кількість і 
досі не вирішених актуальних питань, є необ-
хідність у подальшому розробленні даної проб- 
лематики.
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Статья посвящена исследованию научных идей по раскрытию правовой сущности защиты прав чело-
века в условиях вооруженного конфликта. Автором осуществляется анализ современных подходов к опре-
делению сущности вооруженных конфликтов, нормативно-правового обеспечения защиты прав человека  
в период вооруженных конфликтов, а также правового статуса военнопленных как участников вооружен-
ных конфликтов.
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The article is devoted to the research of scientific ideas on the disclosure of the legal essence of human rights 
protection in conditions of armed conflict. The author analyzes modern approaches to the definition of the essence 
of armed conflicts, the normative and legal provision of protection of human rights during armed conflicts, as well 
as the legal status of prisoners of war as members of armed forces conflicts.

Key words: war, armed conflict, international armed conflict, normative and legal basis for the protection of hu-
man rights in conditions of armed conflict, participants in armed conflict, combatants, non-combatants, prisoners of 
war.



249

11/2017
М І Ж Н А Р О Д Н Е  П Р А В О

УДК 341.1/8

Руслан Морозюк, 
студент 
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ  
У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

У статті розкрито сутність інституту міжнародно-правової відповідальності. З’ясовано цілі між-
народно-правової відповідальності. Проаналізовано роль цього інституту в підтриманні світового миру й 
міжнародного правопорядку, а також визначено проблеми, пов’язані з функціонуванням цього інституту. 

Ключові слова: міжнародно-правова відповідальність, права та законні інтереси держав, механізм застосу-
вання міжнародно-правової відповідальності, проблеми функціонування інституту міжнародно-правової від-
повідальності. 

Постановка проблеми. Функціонування 
інституту міжнародно-правової відповідаль-
ності є необхідним для забезпечення підтримки 
міжнародного правопорядку та мирних відно-
син у міжнародній системі. Хоча в міжнародно-
му праві принцип, відповідно до якого будь-яка 
шкода повинна відшкодовуватись, існує здавна, 
відповідальність держав у міжнародному праві 
є однією з найбільш актуальних проблем між-
народного права. Актуальність проблеми від-
повідальності в міжнародному праві зумовлена 
тим, що саме функціонування міжнародно-пра-
вової відповідальності здатне забезпечувати 
світовий мир і правопорядок у міжнародній 
системі. У практиці міжнародних відносин 
держав нерідким є явище «ухилення» від між-
народно-правової відповідальності за вчинення 
міжнародних правопорушень. Питання міжна-
родно-правової відповідальності потребує вирі-
шення шляхом прийняття нових міжнародних 
актів, які регламентуватимуть міжнародно-пра-
вову відповідальність за вчинення правопору-
шень, і внесення змін до чинних міжнародно-
правових актів.

Невирішеність проблем міжнародно-право-
вої відповідальності призводить до безкарності 
міжнародних правопорушень держав. Також 
це зумовлює те, що держави, права та законні 
інтереси яких були порушені, не отримують 
компенсацій, їхні права та інтереси залиша-
ються порушеними. Узагалі це призводить до 
дестабілізації міжнародного правопорядку й 
«підривання авторитету» міжнародного права. 
Через невирішеність цієї проблеми в практиці 
міжнародних правовідносин явище посягання 
держав на законні інтереси інших держав є нео-
дноразовим.

Це питання досліджували такі науковці, як 
М.В. Буроменський, В.П. Панов, А.Й. Полто-
рак, B.C. Верешетін, Ю.М. Жданов, Р.А. Калам-
крян, А.Я. Капустін, В.А. Василенко А.Г. Ки-
бальник, І.І. Лукашук, Р.А. Мюллерсон та ін. 
Із цього впливає, що обрана тема є актуальною, 
має практичне й наукове значення. Незважаю-
чи на велику кількість праць із цього питання, 
поняття відповідальності в міжнародному праві 
сьогодні є невизначеним.

Метою статті є дослідження інституту між-
народно-правової відповідальності й про-
блем, пов’язаних із механізмом застосування 
відповідальності.

Виклад основного матеріалу. Комісія між-
народного права визначила міжнародну відпо-
відальність як «усі форми правових відносин, 
що можуть виникнути в міжнародному праві 
у зв’язку з правопорушенням, що вчинене дер-
жавою, незалежно від того, обмежуються ці 
відносини правовідносинами між державою, 
що вчинила неправомірну дію, і державою, 
яка безпосередньо постраждала, або ж вони 
поширюються також на інших суб’єктів між-
народного права, і незалежно від того, чи об-
межуються ці відносини зобов’язанням винної 
держави поновити право потерпілої держави 
та відшкодувати заподіяну шкоду, включають 
можливість самої потерпілої держави та інших 
суб’єктів застосувати до винної держави будь-
які санкції, передбачені міжнародним правом» 
[2, c. 204].

В.М. Буроменський виділяє такі цілі між-
народно-правової відповідальності: утримати 
потенційного правопорушника від учинення 
правопорушення; спонукати правопорушника 
належним чином виконати свої зобов’язання; 
забезпечити потерпілому компенсацію за за-
вдану йому матеріальну чи моральну шко-
ду; вплинути на майбутню поведінку сторін 
з метою добросовісного виконання ними сво-
їх зобов’язань. Комісія міжнародного права 
на підставі узагальнення теорії та звичаєвих 
норм визначила такі принципи міжнародно-
правової відповідальності: відповідальність 
за будь-які міжнародно-правові діяння держа-
ви; визначення суб’єктів таких діянь; визначен-
ня умов наявності міжнародно-правових діянь; 
незастосування внутрішнього права для визна-
чення наявності таких діянь [1, c. 312].

Міжнародно-правова відповідальність 
настає лише за наявності підстав для міжна-
родно-правової відповідальності. Тлумачення 
міжнародно-правового правопорушення міс-
титься в Проекті статей щодо відповідальності 
держави за міжнародно-протиправні діяння, 
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прийнятому Комісією міжнародного права 
ООН. У ст. 1 вказано, що «будь-яке протиправ-
не діяння держави тягне за собою міжнародну 
відповідальність цієї держави». Відповідно до 
ст. 2, міжнародно-протиправне діяння має міс-
це в таких випадках: а) поведінка, що є дією чи 
бездіяльністю, приписується державі за міжна-
родним правом; б) ця поведінка є порушенням 
міжнародного зобов’язання держави. Згідно зі 
ст. 3 Проекту, діяння держави може бути ква-
ліфіковане як міжнародно-протиправне лише 
на підставі міжнародного права. На таку квалі-
фікацію не може вплинути кваліфікація цього 
ж діяння як правомірного згідно з внутрішньо-
державним правом [4].

Для притягнення до міжнародно-правової 
відповідальності необхідними є таке: 1) має 
бути міжнародно-правове зобов’язання між 
двома державами; 2) повинна бути дія чи без-
діяльність, які порушують це зобов’язання 
та які приписуються відповідальній державі;  
3) наслідком цієї дії є втрата чи збитки [5]. 

Відповідно до ст. 4 Резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН про відповідальність держав 
за міжнародно-протиправні діяння, дії будь-
якого органу держави розглядається як діяння 
цієї держави за міжнародним правом незалеж-
но від того, здійснює цей орган законодавчі, 
виконавчі, судові або які-небудь інші функції, 
незалежно від становища, що він займає в сис-
темі держави, і незалежно від того, є він орга-
ном центральної влади чи адміністративно-те-
риторіальної одиниці держави. Згідно зі ст. 11, 
поведінка повстанського руху, що стає новим 
урядом держави, розглядається як діяння цієї 
держави за міжнародним правом. Поведінка 
руху, повстанського або іншого, котрому вда-
ється створити нову державу на частині тери-
торії вже наявної держави або на якій-небудь 
території під її керуванням, розглядається як 
діяння цієї нової держави за міжнародним пра-
вом. Поведінка, що не присвоюється державі на 
підставі попередніх статей, розглядається як ді-
яння цієї держави за міжнародним правом тією 
мірою, якою ця держава визнає й приймає цю 
поведінку як власну [6]. 

Як зазначає В.І. Лисовський, найчастіше 
держава несе відповідальність за дії або безді-
яльність своїх виконавчих органів: міністерств 
і відомств, армійських і поліцейських підроз-
ділів, прикордонних і спеціальних служб, аж 
до нижчої ланки виконавчої влади. Держава не 
може ухилитися від відповідальності, посила-
ючись на ту обставину, що, відповідно до вну-
трішнього законодавства, ці дії не потрібно ро-
бити або потрібно робити іншим способом [7].

На думку Н.В. Пронюка, проблема міжна-
родно-правової відповідальності суб’єктів між-
народного права тісно пов’язана з боротьбою 
проти міжнародних правопорушень, насампе-
ред проти агресії, за мир і міжнародну безпеку 
народів. Особливо тяжка відповідальність дер-
жав за агресію випливає з принципу заборони 
застосування сили та загрози силою в міжна-
родних відносинах. Проблема відповідальності 
пов’язана також із утіленням у життя принципів 
і норм сучасного міжнародного права. Міжна-

родна відповідальність держав є одним із прин-
ципів сучасного міжнародного права; це правові 
наслідки, які настають для суб’єкта міжнарод-
ного права в результаті вчиненого ним між-
народного правопорушення, які зобов’язують 
його ліквідувати збиток, заподіяний іншим 
суб’єктам міжнародного права. Відповідаль-
ність у міжнародному праві породжує право по-
терпілої сторони на задоволення своїх поруше-
них інтересів, включаючи застосування санкцій 
проти держави-порушника. Проблема відпові-
дальності в міжнародному праві безпосередньо 
пов’язана з функціонуванням міжнародного 
права, зміцненням міжнародного миру і пра-
вопорядку. Це один із найдавніших інститутів 
міжнародного права, однак, незважаючи на його 
постійне практичне застосування й удоскона-
лювання, правові норми цього інституту не 
кодифіковані, тому він ґрунтується, як прави-
ло, на застосуванні звичаєвих норм, що скла-
лися на базі прецедентів і судових рішень [9].

Однією з найактуальніших проблем при-
тягнення до міжнародно-правової відповідаль-
ності є питання притягнення держав до відпо-
відальності за вчинення агресії без винесення 
рішення про це Радою Безпеки ООН. До скла-
ду Ради Безпеки ООН входить 5 постійних 
членів: КНР, Франція, Росія, Велика Британія, 
США. Ці держави можуть заблокувати рішення 
стосовно себе або стосовно питань, коли задіяні 
їхні інтереси. Згідно з п. п. 2–3 ст. 27 Статуту 
ООН, рішення Ради Безпеки ООН з непро-
цедурних питань уважаються прийнятими, 
коли за них подані голоси дев’яти членів Ради 
з п’ятнадцяти, включаючи голоси всіх постій-
них членів Ради, що збігаються [10]. 

Небезпідставно серед дослідників побутує 
думка, що Раду Безпеки ООН варто реформу-
вати, щоб позбавити державу, яка є постійним 
членом Ради, блокувати рішення проти неї та її 
інтересів. Право вето держав «п’ятірки» може 
призводити до негативних наслідків і загрожу-
вати миру та безпеці, обов’язок підтримання 
яких, у свою чергу, взяла на себе ООН.

І.В. Касинюк вдало зазначає, що більшість 
держав уважають, що право вето є «недемо-
кратичним анахронізмом». У бік Ради Безпе-
ки постійно лунають обвинувачення стосовно 
того, що вона є «ефективною лише для захисту 
прав та інтересів її постійних членів». Держави-
члени ООН не відчувають своєї причетності до 
прийняття рішень, тому що більшість засідань 
відбувається, так би мовити, «за зачиненими 
дверима», найчастіше інформацію стосовно їх 
результатів держави отримують уже постфак-
тум. Так, наприклад, Росія неодноразово під-
креслювала, що, на її думку, «немає підстав 
змінювати теперішній статус постійних членів 
Ради Безпеки в органічному взаємозв’язку їхніх 
прав та обов’язків». Більше того, вона заявляла 
про те, що реформа Ради Безпеки, яка, хоча й у 
чомусь обмежує прерогативи та повноваження 
«п’ятірки», є для неї неприйнятною. У рамках 
69 сесії Генеральної Асамблеї ООН, яку було 
відкрито 19 вересня 2014 р., відбулася зустріч 
на рівні міністрів щодо питання права вето 
в Раді Безпеки. Обговорювалася пропозиція 



251

11/2017
М І Ж Н А Р О Д Н Е  П Р А В О

Франції, яка рік тому виступала з ініціативою 
зобов’язати постійних членів Ради Безпеки до-
бровільно утримуватися від застосування права 
вето для блокування дій, спрямованих на запо-
бігання насиллю або припинення насилля. Ро-
сія заявила, що не згодна з вимогою змінити по-
рядок застосування вето. Експерти зазначили, 
що механізм права вето необхідно зберегти, а дії 
Франції є кон’юнктурними й можуть створити 
небезпечний прецедент [3].

Саме внаслідок застосування Російською 
Федерацією вето 15 березня 2014 р. Рада Безпе-
ки не вжила заходів зі запобігання порушенню 
територіальної цілісності України [8, c. 941].

Варто зазначити, що багато вчених уважа-
ють, що нерідко державна відповідальність об-
межується лише зобов’язанням компенсувати 
збитки. Проект статей 2001 р. не містить по-
няття «міжнародний злочин» і не передбачає 
кримінальної відповідальності держави. Це 
підтверджує, що Комісія міжнародного права 
схильна до того, що держави, які порушують 
міжнародний правопорядок, можуть обмежува-
тись зобов’язанням компенсувати збитки.

Висновки

Отже, міжнародно-правова відповідальність 
є актуальною проблемою сучасного міжнарод-
ного права. Механізм застосування міжнародно-
правової відповідальності потребує ретельного 
вдосконалення. Адже це є необхідним у сфе-
рі підтримання міжнародного правопорядку, 
покарання держав за неправомірні діяння та 
відшкодування шкоди потерпілим державам. 
Удосконалення механізму застосування відпо-
відальності сприятиме зменшенню кількості 
«ухилень» держав від відповідальності за між-
народні правопорушення й посиленню «авто-
ритету» міжнародного права. Функціонування 
інституту міжнародно-правової відповідальнос-
ті здатне забезпечувати світовий мир і правопо-
рядок у міжнародній системі. 
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У статті розкрито сутність принципу поваги прав людини в сучасному міжнародному праві. Аналі-
зується стан дотримання цього принципу на сучасному етапі, а також визначено роль цього принципу  
у становленні й підтриманні міжнародного правопорядку.
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людини та громадянина, основні принципи міжнародного права.

Постановка проблеми. Права людини – це 
універсальна цінність, яка дає змогу зіставити 
й виміряти всі важливі явища та події, які від-
буваються в суспільстві й державі. Принцип 
загальної поваги прав людини належить до за-
гальновизнаних принципів міжнародного пра-
ва. Цей принцип, на відміну від інших, займає 
центральне становище не лише в міжнародно-
му праві, а й у національному праві держав, 
у тому числі й України. Принцип загальної 
поваги прав людини, відповідно до Консти-
туції України, є складником правової системи 
України. На сучасному етапі існування сус-
пільства можна спостерігати певні недоліки 
в системі гарантування прав і свобод людини 
та громадянина. Вони відображаються в недо-
статньому їх забезпеченні, що впливає на іс-
нування певних складностей у практичній їх 
реалізації. У сучасному світі ступінь забезпе-
ченості прав і свобод особи є важливим показ-
ником досягнутого суспільством й державою 
рівня цивілізованості.

У сучасній юридичній науці принцип рівно-
сті прав і свобод людини та громадянина нео-
дноразово розглядався як у теорії права, так і 
в рамках спеціальних досліджень таких укра-
їнських учених, як В. Дашковська, В. Колісник, 
А. Колодій, О. Марцеляк, А. Олійник, М. Орзіх, 
О. Петришин, В Погорілко, П. Рабінович, 
В. Шаповал, Ю. Тодика, М. Цвік [4, с. 349].

Мета статті – дослідити актуальність про-
блеми загальної поваги прав людини й певні 
недоліки в системі гарантування свобод лю-
дини та громадянина.

Виклад основного матеріалу. Права і сво-
боди людини та громадянина є природними й 
невід’ємними, надані їй від народження, визна-
ються найвищою цінністю і не мають вичерпно-
го характеру. Є фундаментальним надбанням 
людства та важливим елементом у процесі ста-
новлення й соціалізації кожного індивіда, адже 
дають йому змогу задовольняти свої потреби та 
реалізовувати власний потенціал у різних сфе-
рах суспільного життя.

Загальновизнаним є те, що право і свобо-
да – це гарантовані чинним законодавством 
вид і міра можливої поведінки людини та гро-
мадянина в суспільстві й державі. До того ж 
більшість авторів ототожнюють право і свобо-
ду, розглядаючи їх як рівнозначні явища. Інші 
автори під правом розуміють можливості лю-
дини, забезпечені певним процесом регламен-
тації порядку його здійснення, а під свободою, 
як правило, розуміють таку сферу поведінки 
людини, куди держава не повинна втручатися. 
Отже, свобода означає автономність людини 
від держави. Р. Даль уважав, що бути автоном-
ним означає не бути під контролем іншого, бути 
незалежним [3, с. 3].

Ідеї про цінність і недоторканність люд-
ського життя, про рівність людей перед вищими 
силами містяться ще в стародавніх міфах і віру-
ваннях Усвідомлення поняття свободи зміню-
валося в історії людства. В античній філософії 
воля розумілася передусім як можливість по 
черзі з іншими брати участь у владі, впливати 
на складання державної влади (Аристотель), 
розглядалася в поєднанні з долею, яка обмежує 
свободу людини (Платон). У середні віки сво-
боду усвідомлювали як свободу від гріха і  про-
клять церкви, при цьому з’явилися розбіжності 
між моральною свободою людини й вимогами 
релігійної всемогутності Бога.

Проблема забезпечення реалізації, охорони 
та захисту прав, свобод і законних інтересів лю-
дини та громадянина органами державної влади 
сьогодні набула особливої актуальності. Успіш-
не виконання цих завдань значною мірою зале-
жить від правильного, науково обґрунтованого  
керівництва суспільством, усіма виявами його 
життєдіяльності, удосконалення системи дер-
жавного управління. Подальший розвиток 
демократії, забезпечення прав і свобод гро-
мадян нерозривно пов’язані з підвищенням 
якості й ефективності діяльності всієї системи 
державних органів, що пояснюється низкою 
об’єктивних і суб’єктивних чинників, зумовле-
них новими підходами до вирішення багатьох 
важливих завдань, які постають перед державою.

 В. Озерова, 2017
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Уважаємо, що можна говорити про дещо 
особливе місце міжнародного права прав люди-
ни (і принципу поваги прав людини зокрема) 
у всій системі міжнародного права, адже прак-
тично будь-яке питання чи в національному, чи 
в міжнародному праві має розглядатися у світлі 
захисту прав людини [9, с. 2].

Ставлення держави до свого населення стає 
об’єктом уваги міжнародного співтовариства. 
Держави беруть на себе зобов’язання додержу-
ватися історично досягнутих стандартів прав 
людини, оскільки від цього залежать і міждер-
жавні відносини. Міжнародне право враховує 
важливий аспект взаємозв’язку внутрішнього й 
міжнародного життя держав.

Концепція захисту прав людини в Стату-
ті ООН включає, на нашу думку, найширші 
повноваження Організації, які можуть бути 
реалізованими органами ООН. Ця концепція 
є динамічною, що означає широкі повноважен-
ня ООН і її органів застосовувати положення 
Статуту в галузі прав людини. Саме наявність 
таких норм у Статуті ООН створила правове 
підґрунтя для прийняття Загальної деклара-
ції прав людини, укладення під егідою ООН 
основоположних міжнародних договорів про 
права людини, створення таких органів, як 
Комісія ООН з прав людини (згодом – Рада 
ООН з прав людини) та інших органів такого 
рівня. Саме статутні норми ООН створюють 
необхідне найбільш загальне міжнародно-пра-
вове підґрунтя для діяльності оонівських ор-
ганів з прав людини. Формування статутних 
зобов’язань дотримання прав людини, очевид-
но, пов’язане з визначенням головними статут-
ними органами ООН переліку таких прав або з 
формуванням загальної звичаєвої норми між-
народного права, якою визнається відповідне 
право [8, с. 290].

У Декларації прав людини і громадянина 
1789 р. (Франція) сказано: «Люди народжу-
ються та залишаються вільними й рівними у 
своїх правах. Мета кожного державного союзу 
полягає в забезпеченні природних і невід’ємних 
прав людини. Такими є свобода, власність, без-
пека й опір гніту» [5, с. 94]. Декларація проголо-
шує принцип гарантованості передбачених нею 
прав. Однією з таких гарантій є право людини 
на соціальний і міжнародний правопорядок, за 
якого відповідні права та свободи можуть бути 
повністю здійснені. Поряд із правами та свобо-
дами Декларація передбачає також обов’язки 
людини перед суспільством. Під час здійснен-
ня своїх прав і свобод кожна людина може за-
знавати лише таких обмежень, які встановлені 
законом виключно з метою забезпечення на-
лежного визнання та поваги прав і свобод ін-
ших людей, а також забезпечення справедливих 
вимог моралі, суспільного порядку й загального 
добробуту в демократичному суспільстві [2].

Аналіз тексту міжнародних актів дає змогу 
відзначити такі положення принципу поваги 
прав людини:

• права людини повинні охоронятися вла-
дою закону;

• визнання гідності, притаманної всім лю-
дям, а ще визнання їхніх рівних і непорушних 

прав уважається основою свободи, справедли-
вості й загального миру;

• уряд повинен шанувати всіх осіб і га-
рантувати всім, хто знаходиться в межах його 
юрисдикції, особам права і свободи, визнані 
міжнародним правом, без жодної відміннос-
ті, а саме: стосовно раси, кольору шкіри, статі, 
мови, релігії, політичних або ж інших переко-
нань, національного або ж соціального похо-
дження, станового або іншого становища;

• будь-який уряд повинен допомагати ме-
тодом загальних і самостійних дій загальній 
повазі та дотримання прав людини й основних 
свобод;

• будь-яка людина несе прямі обов’язки 
щодо інших людей і того суспільства і країни, 
до яких вона належить;

• уряд повинен ужити законодавчі та інші 
заходи, необхідні для забезпечення міжнародно 
визнаних прав людини;

• уряд повинен забезпечувати кожній особі, 
права якої порушено, дієві способи правового 
захисту;

• уряд повинен гарантувати право людини 
знати власні права й чинити відповідно до них.

Текст конституційного законодавства де-
монструє, що терміни «свобода» і «право на 
свободу» вказують на широкі можливості пове-
дінки індивіда, в підсумку якої суб’єкт має мож-
ливість володіти певним соціальним благом. 
Так, у ч. 1 ст. 35 Конституції Україна зафіксо-
вано положення, що всі мають право на свобо-
ду світогляду й віросповідання, а ч. 1 ст. 54 го-
ворить, що громадянам гарантується свобода 
літературної, художньої, наукової й технічної 
діяльності. Термін же «право» (суб’єктивне) 
визначає певні дії людини (наприклад, право 
брати участь в управлінні справами держави, 
обирати й бути обраним) [1].

Інакше кажучи, термін «свобода» озна-
чає здатність самостійного вибору й утілення 
конкретних дій, наслідком чого є оволодіння 
суб’єктом конкретним публічним благом, тоді 
як термін «право» саме гарантує оволодіння 
останнім.

Отже, відмінність понять «право» і «свобо-
да» є значною мірою умовна, бо вони означають 
юридично визнану можливість для особи виби-
рати вид і міру власної поведінки.

Разом із тим воля – одна з провідних 
засад права; наприклад, як справедливість, 
рівність і гуманізм вона розглядається як 
один із загальнолюдських вимірів права, тому 
що всі люди з’являються й живуть вільними, 
їхні сили зобов’язані бути завжди рівними. 
З погляду права рівність має на увазі однако-
ві можливості (права і свободи) й обов’язки 
для всіх людей.

Проблема рівності завжди була актуаль-
ною, оскільки вона незмінно пов’язувалася 
з демократичним правовим статусом людини 
та громадянина, встановленням справедли-
вого громадського порядку в країні. Утілення 
цієї засади в правових актах свідчило про де-
мократичний шлях розвитку держави. У Кон-
ституції України вона відображена в ст. 24, яка 
проголошує, що громадяни мають рівні кон-
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ституційні права і свободи та є рівними перед 
законом [6, ст. 59].

На відміну від фактичної рівності, правова 
рівність – це рівність перед правом. Складання 
ідеї рівності в суспільстві і праві включало й 
продовжує включати низку вагомих моментів, 
між яких можна відзначити історичні, культур-
ні, віруючі, фінансові, політичні тощо.

У природному середовищі люди вільно роз-
поряджаються своєю свободою, власністю й усі 
без винятку є рівними. Природний закон учить 
людей: оскільки всі вони рівні та незалежні, 
не завдавати збитків життю, здоров’ю, свободі, 
власності іншого, він вимагає миру та збере-
ження всього людства.

Абсолютна рівність нездійсненна, тому що 
суперечить природній, а також духовній сутнос-
ті людини. Утім умовна (формальна) рівність є, 
і потреба в її існуванні не викликає заперечень. 
«Таке усвідомлення рівності містить універ-
сальний характер і вимагає схожого ставлення 
до людей, незалежно від їхніх індивідуальнос-
тей і характеристик. Із правового погляду рів-
ність має на увазі однакові можливості – права 
і свободи, а ще одноманітні прямі обов’язки для 
всіх людей і суспільних груп» [7, с. 31].

Отже, варто погодитися з міркуваннями 
А. Грищук, що існування принципу формаль-
ної рівності гарантує статус права як регуля-
тора суспільного життя людей, а відсутність 
формальної рівності говорить про відсутність 
права.

Отже, беручи до уваги вищезазначене, мож-
на зробити висновок, що передача окремим 
людям більшої міри свободи порівняно з інши-
ми порушує правову рівність між людьми. Усі 
люди від природи рівні й наділені невід’ємними 
правами на життя і свободу.

Висновки

Права людини є невід’ємною частиною 
культури нації, вищим виявом морально-право-
вих ідеалів людства. Підводячи підсумок, вар-
то зазначити, що категорії свободи й рівності є 
одним із центральних місць у соціальній свідо-
мості, вважаються індикатором продуктивності 
державного ладу, потребують як соціального, 
так і політичного регулювання для їх дієвого 
балансу й функціонування в суспільстві.

Зважаючи на ключову роль принципу пова-
ги прав людини в системі норм міжнародного 
права, можна стверджувати, що стан його до-
тримання може сигналізувати про ефективність 

чи неефективність сучасного міжнародного 
права, і вказати на можливі шляхи подолання 
відповідних прогалин.

Список використаних джерел:

1. Конституція України Верховна Рада України : 
Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

2. Декларація прав людини і громадянина 
1789 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://constituante.livejournal.com/10253.html. 

3. Колодій А.М. Права, свободи та обов’язки лю-
дини і громадянина в Україні : [підручник] / А.М. Ко-
лодій, А.Ю. Олійник. – К. : Правова єдність, 2008. – 
350 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
studies.in.ua/pravo/soc.../kolodii_a_m_oliinik_a_yu_
prava_lyudini_i_gromad.doc.

4. Журавльова Г.С. Еволюція принципу рівності 
прав і свобод людини і громадянина / Г.С. Журав-
льова // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 349–355. –  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_4_57.

5. Орленко В. Еволюція прав і свобод людини / 
В. Орленко, Л. Орленко // Вісник Київського наці-
онального торговельно-економічного університету. – 
2011. – № 3. – [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2011/03/10.pdf. 

6. Кочур О.О. Рівність як форма вираження 
буття фізичної особи / О.О. Кочур // Форум пра-
ва. – 2014. – № 1. – С. 286–293. – [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 
FP_index.htm_2014_1_50. 

7. Грищук О.В. Людська гідність у праві: філо-
софські проблеми / О.В. Грищук. – Л. : Львівський 
державний університет внутрішніх справ, 2007. –  
428 с. – С. 116.

8. Асірян С.Р. Концепція захисту прав людини 
у Статуті ООН / С.Р. Асірян // Актуальні пробле-
ми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за 
матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. 
пам’яті проф. М.В. Яновського і В.С. Семенова, Хар-
ків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. – Харків, 2015. – Ч. 1. –  
С. 284–292. – [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9813.

9. Громівчук І.М. Принцип поваги прав лю-
дини та основоположних свобод у міжнародному 
праві і його роль в контексті боротьби з терориз-
мом / І.М. Громівчук // Часопис Академії адвокату-
ри України. – 2013. – № 1(18). – [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://e-pub.aau.edu.ua/
index.php/chasopys/article/viewFile/156/178/. 

В статье раскрыта сущность принципа уважения прав человека в современном международном праве. 
Анализируется состояние соблюдения этого принципа на современном этапе, а также определена роль 
данного принципа в становлении и поддержании международного правопорядка.

Ключевые слова: права человека, принцип уважения прав человека, нормы международного права, права  
и свободы человека и гражданина, основные принципы международного права.

The article reveals the essence of the principle of respect for human rights in modern international law. The state 
of observance of this principle is analyzed at the present stage, as well as the role of this principle in the establishment 
and maintenance of international law and order.

Key words: human rights, the principle of respect for human rights, norms of international law, rights and free-
doms of a person and a citizen, the basic principles of international law.



255

11/2017
М І Ж Н А Р О Д Н Е  П Р А В О

УДК 341.3

Микита Салогуб,
студент 
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ВПЛИВ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ  
НА МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

Стаття присвячена дослідженню проблеми дії міжнародних договорів в умовах збройного конфлікту. 
Аналізується поняття «збройний конфлікт», порядок регулювання збройних конфліктів, а також припи-
нення та призупинення дії договорів.

Ключові слова: збройний конфлікт, міжнародний договір, війна, агресія, відповідальність, учасник зброй-
ного конфлікту, захист прав людини.

Постановка проблеми. Аналізуючи істо-
ричний розвиток людства, хочеться зазначити, 
що сучасне суспільство побудовано на війні 
між державами та на конфлікті між людьми за-
галом. «Збройний конфлікт» за своїм змістом 
є вужчим, ніж поняття «війна». Так, збройним 
конфліктом уважається форма вирішення су-
перечностей між державами, що характеризу-
ється застосуванням воєнної сили з боку цих 
держав. Беручи до уваги перше згадування про 
людину, про спільноту загалом, треба зауважи-
ти, що приблизно 300 років людство існувало 
без війн, збройних конфліктів. Тільки на почат-
ку ХХ століття постає питання про врегулюван-
ня збройних конфліктів на міжнародному рівні. 
Так, у Гаазі 1899 та 1907 років було прийнято 
міжнародні конвенції про закони та звичаї ві-
йни, включені до комплексу норм міжнародно-
го гуманітарного права. Але навіть шляхом при-
йняття надалі багатьох міжнародно-правових 
актів, які б стосувалися вирішення всіх питань 
мирними шляхами, держави продовжують вес-
ти війни проти інших держав. Постає питання 
щодо впливу війни, а саме збройних конфлік-
тів, на міжнародні договори, бо саме шляхом 
укладення міжнародних договорів вирішується 
питання міждержавного значення. 

Цьому питанню приділяли увагу такі вчені, 
як Гуго Гроцій, Фріц Кальсховен, Рене Козір-
нік, Анн-Марі Ла Роза, Фредерік Мулінен, Мо-
ріс Обер, Жан Пікте, Маріон Харофф-Тавель 
та ін. Також збройні конфлікти були предме-
том дослідження в працях науковців у галузі 
міжнародного права, а саме: Р.А. Адельханяна, 
І.П. Бліщенко, В.О. Глушкова, В.П. Ємельяно-
ва, І.І. Карпеця.

Мета статті – дослідити проблеми дії між-
народних договорів в умовах збройного кон-
флікту; проаналізувати поняття «збройний 
конфлікт», порядок регулювання збройних 
конфліктів, а також припинення та призупи-
нення дії договорів.

Виклад основного матеріалу. Варто зазна-
чити, що міжнародні договори є необхідним 
елементом нового світового правопорядку, 
вони посідають центральне місце в галузі між-

народного публічного права. Роль і значення 
договорів неухильно і стрімко зростає. На су-
часному етапі договори становлять складну, 
багатогалузеву глобальну систему, що охоплює 
практично всі види взаємодії держав. Необхід-
но підкреслити, що в системі міжнародних від-
носин міжнародні договори виконують низку 
важливих правових функцій, насамперед упо-
рядкування міжнародних відносин і формуван-
ня їх правової основи. Вони також сприяють 
стабільності міжнародного правопорядку, під-
тримці міжнародного миру та безпеки, розви-
тку міжнародного співробітництва на засадах 
рівноправності. Крім того, міжнародні договори 
є важливим засобом забезпечення національ-
них інтересів держави й захисту основних прав 
і свобод людини [1, с. 11–12]. 

Раніше в науці міжнародного права 
застосовувався термін «вплив війни на між-
народні договори», проте в наш час багато 
конфліктів не супроводжуються оголошенням 
війни, розірванням дипломатичних відносин, 
але, попри це, вносять суттєві зміни в правовід-
носини між учасниками. Застосовується тер-
мін «вплив збройних конфліктів на договори».  
Під збройним конфліктом розуміється офіцій-
ний стан війни, міжнародний конфлікт чи кон-
флікт неміжнародного характеру, що включає 
дії, які можуть зачепити здійснення договорів 
між його учасниками чи між учасниками і тре-
тіми сторонами.

У минулому вважалося, що війна припиняє 
дію договору. Винятком були договори, що по-
чинали діяти у випадку війни, такі як договори 
з міжнародного гуманітарного права, союзні 
договори тощо. Проте з часом стало зрозуміло, 
що деякі договірні відносини вимагають їх збе-
реження й після початку збройного конфлікту 
[2, с. 526].

Ситуація суттєво змінилася після визнання 
агресії міжнародним злочином після Другої 
світової війни. Тепер відповідальність за при-
пинення чи призупинення договору внаслі-
док початку збройного конфлікту й за всі його 
наслідки несе держава-агресор. Право припи-
нити й призупинити дію міжнародних догово-
рів із державою-агресором належить державі, 
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щодо якої вчиняється агресія. І їй же належить 
право на відновлення дії договору. Так, мирні 
договори 1947 року закріпили право союзних 
держав визначити, протягом якого строку які 
двосторонні договори залишаються в силі чи 
які вони хочуть відновити. Усі інші договори 
вважалися скасованими [3, с. 353].

У науці міжнародного права існує дві точки 
зору щодо дії міжнародних договорів в умовах 
збройного конфлікту. Згідно з першою точкою 
зору, доля договорів залежить від намірів їх сто-
рін на момент укладення. Прихильниками її є 
Д. Брайерли, Д. Гроссен, Ч. Хайд та інші. Згідно 
з другою, доля договорів вирішується з ураху-
ванням волевиявлення сторін після закінчен-
ня збройних конфліктів, так як війна не може 
автономно припинити їх дію [4, с. 40].

Обидві точки зору можуть мати місце і є 
достатньо обґрунтованими. Крім того, деякі до-
говори містять положення щодо припинення чи 
призупинення їх дії у випадку збройного кон-
флікту (ст. 89 Конвенції про міжнародну ци-
вільну авіацію 1944 р.; ст. 6 Міжнародної кон-
венції щодо охорони людського життя на морі 
1948 р.). А отже, сторони вже під час укладення 
міжнародного договору мають намір призупи-
нити його дію, припинити або ж зазначають, що 
його дія не зміниться у випадку початку зброй-
ного конфлікту

Оскільки збройні конфлікти існують і ще 
продовжуватимуть, скоріш за все, існувати, 
вони мають бути об’єктом постійного контролю 
та регулювання в міжнародному праві. Міжна-
родна спільнота має робити все для того, щоб 
не допустити виникнення збройних конфліктів 
надалі та найжорсткішим чином контролювати 
вже наявні конфлікти. Не підлягає сумніву й те, 
що на цьому етапі обсяг правового регулюван-
ня відносин у рамках збройного протистояння 
явно недостатній. Отже, можна зазначити, що 
різниця в підходах до питання захисту прав різ-
них категорій учасників збройного конфлікту 
пов’язана передусім із чинною класифікацією 
збройних конфліктів на міжнародні та неміж-
народні. Розглянувши й визначивши різницю 
в механізмах застосування права збройних кон-
фліктів в умовах окремих видів збройних кон-
фліктів, можна зазначити, що вона пов’язана 
з порушенням різних прав людини в міжнарод-
них і неміжнародних конфліктах.

З огляду на все вищезазначене, можна дійти 
таких висновків:

• дослідження проблеми статусу учасників 
збройного конфлікту в сучасних умовах з ура-
хуванням певних специфічних властивостей 
кожного окремого конфлікту й особливостей 
кожної конкретної категорії є вкрай актуаль-
ним і необхідним, оскільки чітке визначення та 
міжнародно-правове закріплення цього статусу 
мають важливе значення як для забезпечення 
прав комбатантів, так і для захисту прав усіх ін-
ших категорій учасників збройного конфлікту 
й, безумовно, цивільного населення;

• в праві збройних конфліктів недостатньо 
детально розглянуті питання, пов’язані з вну-
трішніми заворушеннями та напруженістю 
всередині країни, у зв’язку з чим залишаються 

шляхи для зловживання й масових порушень 
прав людини в цих умовах;

• у документах, що регулюють відносини в 
рамках такого конфлікту, переважна увага при-
діляється захисту цивільного населення, а за-
хист прав інших категорій учасників неміжна-
родного збройного конфлікту є недостатнім. Це 
створює певний вакуум правового регулювання 
захисту прав таких категорій і негативно впли-
ває на систему загалом;

• в рамках чинної системи захисту прав 
людини в умовах збройного конфлікту існує 
непропорційна різниця в обсязі нормативно-
го регулювання міжнародних і неміжнарод-
них збройних конфліктів. Це підтверджується, 
наприклад, відсутністю в нормативних джере-
лах визначення категорій комбатанта для цілей 
збройного конфлікту неміжнародного характеру;

• розроблення правової бази й теоретич-
ного підґрунтя для переслідування за законом 
тих, хто порушив норми та приписи міжнарод-
ного права і права збройних конфліктів зокре-
ма, є одним із пріоритетних завдань для юрис-
тів-міжнародників у XXI ст., особливо в умовах 
збройного конфлікту [5, с. 111–123].

Згідно з Проектом, «збройний конфлікт» – 
це ситуація, що виникла у зв’язку із застосуван-
ням сили між державами або затяжним 
застосуванням сили між урядом та організова-
ними збройними угрупованнями. Отже, у сфе-
ру дії положень Проекту попали конфлікти як 
міжнародного, так і неміжнародного характеру 
[6, c. 239].

Що стосується укладення міжнародних 
договорів, то наявність збройного конфлікту 
жодним чином не впливає на договірну право-
здатність держав-учасниць конфлікту, а також 
на їхнє право про внесення змін чи доповнень 
до договору [7].

Якщо внаслідок збройного конфлікту дер-
жава хоче вийти з міжнародного договору, при-
пинити його дію чи призупинити, вона пові-
домляє інші сторони або депозитарія про свій 
намір. Повідомлення набуває чинності з момен-
ту отримання його сторонами, якщо в ньому не 
зазначається інша, пізніша, дата.

Усі суперечки, що можуть виникати, вирі-
шуються в рамках ст. 83 Статуту ООН, а саме 
мирними засобами вирішення спорів. Припи-
нення, призупинення договору чи вихід із нього 
не звільняє сторони від тих зобов’язань за між-
народним правом, що закріплені в ньому, але й 
без такого закріплення були б обов’язковими 
для виконання (ст. 10).

Припинення, призупинення чи вихід із до-
говору поширюється на весь договір, за винят-
ком випадків, коли договір містить автономні 
положення, які можуть застосовуватися неза-
лежно від виконання цього договору; такі по-
ложення не лежать в основі договору й не були 
основною підставою підпи-сання договору; 
продовження виконання договору не є неспра-
ведливим і неправовим (ст. 11).

Держава втрачає право на припинення чи 
призупинення, а також вихід із договору, якщо 
вона вже погодилася залишити його в силі явно 
виражено чи шляхом мовчазної згоди (ст. 12). 
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Після закінчення збройного конфлікту сторони 
на свій розсуд вирішують питання відновлення 
припинених і призупинених договорів.

Держава, що здійснює своє право на само-
оборону, як індивідуальне, так і колективне, 
може повністю чи частково призупинити дого-
вір, якщо його положення суперечать здійснен-
ню самооборони (ст. 14).

Держава-агресор не може припинити чи 
призупинити договір із початком збройного 
конфлікту, що є наслідком агресії, якщо це буде 
їй на користь (ст. 15). Положення статей не за-
чіпають прав нейтральних держав, рішень Ради 
Безпеки ООН із цих питань; таких загальних 
підстав припинення, призупинення чи виходу 
з міжнародного договору, як істотне порушен-
ня договору, неможливість його виконання та 
докорінна зміна обставин (ст. 18).

У міжнародному законодавстві існують 
спеціальні норми, що здебільшого виплива-
ють із практики й регулюють вплив зброй-
них конфліктів на дію договору. Фактично в 
сучасному міжнародному праві збройні кон-
флікти не є приводом для припинення всіх 
двосторонніх міжнародних договорів. Це за-
лежить від волі сторін договору й водночас 
учасників конфлікту. Під час війни розрива-
ються політичні договори, несумісні з харак-
тером збройного конфлікту. Неполітичні до-
говори в більшості призупиняють свою дію. 
Збройний конфлікт не може бути підставою 
для одностороннього припинення чи призу-
пинення дії положень договору щодо захисту 
прав людини. Як зазначалося, багатосторон-
ні договори часто містять положення щодо 
впливу конфлікту на їх дію.

Під час збройних зіткнень зберігають свою 
дію та починають застосовуватися договори, 
що стосуються збройних сил. Крім того, під 
час війни можуть укладатися нові договори, 
наприклад, про перемир’я, що передбачені нор-
мами гуманітарного права.

З початком конфлікту починають 
застосовуватися договори, які були укладені 
для таких спеціальних випадків, – це конвенції 
з гуманітарного права, що встановлюють прави-
ла ведення військових дій і норм щодо захисту 
жертв війни, наприклад, Конвенція про поліп-
шення долі поранених і хворих у діючих арміях 
1949 р., Конвенція про поводження з військово-
полоненими 1949 р. тощо.

Що стосується договорів між учасника-
ми конфлікту і третіми державами, то поча-
ток конфлікту не припиняє й не призупиняє 
дію двосторонніх договорів між ними. Це саме 
стосується й багатосторонніх договорів та уста-
новчих актів міжнародних організацій: стан 
війни між двома чи кількома їх учасниками не 
припиняє й не призупиняє їх дії.

Держава, що здійснює право на самооборо-
ну, згідно зі Статутом Організації Об’єднаних 
Націй, вправі призупинити дію договору, що 
несумісний зі здійсненням цього права. У ви-
падку прийняття Радою Безпеки ООН резолю-
ції щодо загрози миру чи акту агресії держави 
зобов’язані припинити чи призупинити дію до-
говору, несумісного із цією резолюцією.

Після припинення збройного конфлікту, 
якщо сторони не домовилися про інше, дія при-
зупиненого договору має бути відновлена яко-
мога швидше.

І хоча загальна теорія міжнародного права 
не виділяє різниці між впливом на договори 
агресії й інших збройних конфліктів, деякі вче-
ні наголошують, що все вищесказане стосується 
лише агресії. У випадку конфлікту обмеженого 
характеру навіть двосторонні договори припи-
няють свою дію [8, с. 358].

Висновки

Ураховуючи викладене, хочемо зверну-
ти увагу на те, що необхідно створити певний 
пласт правового регулювання, яке застосовува-
лося б у разі збройних конфліктів і війн і яв-
ляло собою сукупність правових принципів і 
норм, що регулюють відносини між воюючими 
та нейтральними державами. Адже натепер це 
питання потребує негайного уточнення, бо нео-
днозначність цього аспекту призведе до непо-
правних наслідків.

За допомогою правового регулювання 
збройних конфліктів і війн здійснюється вплив 
на воюючі держави, а також на всі категорії 
учасників збройних конфліктів і війн. 

Треба прийняти відповідний акт, який 
регулював би вплив збройних конфліктів на 
міжнародні договори. Важливим моментом 
варто виділити те, що було прийнято Проект 
статей «Про вплив збройних конфліктів на 
міжнародні договори», який містив не тільки 
загальні засади дії міжнародних договорів під 
час збройного конфлікту, а більш детальну 
процедуру дії таких договорів і визначав не 
тільки загальні принципи дії міжнародних 
договорів, а ще й спеціальні, тобто розкрито 
сутність таких принципів в умовах збройного 
конфлікту. 
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Статья посвящена исследованию проблемы действия международных договоров в условиях вооружен-
ного конфликта. Анализируется понятие «вооруженный конфликт», порядок регулирования вооруженных 
конфликтов, а также прекращения и приостановления действия договоров.
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This article is devoted to the study of the problem of the effect of international treaties in a situation of armed 
conflict. The concept of armed conflict, the order of regulation of armed conflicts, as well as the termination and 
suspension of contracts are analyzed.
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У статті досліджено проблему бідності та її вплив на рівень життя людини, вказано негативні наслідки, до 
яких призводить бідність. Аналізується вплив рівня життя людини в бідності на стан виконання й дотримання 
її основоположних прав і свобод. На основі отриманих результатів зроблено відповідні висновки щодо врегулю-
вання проблем подолання бідності.

Ключові слова: бідність, глобальна проблема, негативний вплив, держава, свобода, недотримання права, 
подолання проблем.

Постановка проблеми. Подолання біднос-
ті – запорука стабільного розвитку держави та 
зростання добробуту її громадян. У сучасний 
період – період стрімкого розвитку еконо-
мік держав – питання бідності населення стає 
більш гострим. Так як вирішити цю проблему 
самостійно вони не можуть, це питання стає 
глобальним і потребує вирішення не лише на 
національному, а й на міжнародному рівнях.

Бідність може бути як причиною, так і 
наслідком порушення прав людини, а це озна-
чає, що не тільки невиконання прав людини 
може призвести до бідності, а й той факт, що 
бідність як така може спричинити ще більше 
порушення прав людини. 

Аналізуючи прямі зв’язки між подоланням 
бідності й забезпеченням соціально-економіч-
них і громадянських прав людини, варто відзна-
чити, що існує чимало чинників, які призводять 
до збідніння. Найвагомішими серед них є дис-
кримінація, нерівноправний доступ до ресурсів, 
соціальна й культурна стигматизація, які разом 
і призводять до порушення прав людини та 
приниження людської гідності.

Так як людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються 
найвищою соціальною цінністю як на націо-
нальному рівні демократичних держав, так і на 
міжнародному рівнях, то вирішення цієї про-
блеми є ключовим питанням для відповідного 
рівня виконання прав і свобод людини.

Питання щодо подолання проблеми бід-
ності на національному та міжнародному рів-
нях досліджували так вчені, як А. Сміт, Ч. Бут, 
Д. Рікардо, Ж. Прудон, Т. Мальтус, Р. Спен-
сер, Е. Реклю, К. Маркс, С. Раунті, В. Куценко, 
Н. Ільчина, Л. Черенько, Е. Лібанова, О. Палій, 
Ю. Саєнко й інші вчені.

Мета статті – визначити вплив бідності на 
життєдіяльність людини, визначити ключові 
негативні наслідки, до яких вона призводить 

і запропонувати власне бачення вирішення 
поставленої проблеми.

Виклад основного матеріалу. Бідність – це 
проблема, яку можна вирішити, адже це пи-
тання соціальної справедливості й дотримання 
прав людини.

Право на захист від бідності закріплюєть-
ся в ст. 25 Загальної декларації з прав людини 
1948 року, в якій указано, що кожна людина 
має право на рівень життя, гідний її самої та 
її сім’ї [1]. Але ст. 30 Європейської соціаль-
ної хартії 1996 року наголошує, що Сторони 
зобов’язуються: a) у рамках загального й узго-
дженого підходу вживати заходів для надан-
ня особам, які живуть або можуть опинитися  
в ситуації соціального відчуження чи бідності, 
а також членам їхніх сімей ефективного досту-
пу, зокрема, до роботи, житла, професійної під-
готовки, освіти, культури та соціальної й медич-
ної допомоги; b) переглядати ці заходи з метою 
їх коригування в разі необхідності [2]. Бідність 
зазвичай ділять на абсолютну або відносну бід-
ність. В обох випадках визначено поріг біднос-
ті, або межа бідності, а люди, які знаходяться 
нижче за цю межу, вважаються бідними. Межа 
бідності часто визначається на основі встанов-
лених мінімальних доходів.

У Європі бідність, як правило, вважається 
відносною, людина або сім’я вважається бід-
ною, якщо її дохід і ресурси нижчі за ті, що 
вважаються адекватними або соціально при-
йнятними для суспільства, в якому вони жи-
вуть.

У Віденській декларації та Програмі дій 
Всесвітньої конференції 1993 року з прав лю-
дини вказано, що широко розповсюджена аб-
солютна бідність перешкоджає повному та 
ефективному виконанню прав людини, отже, 
її негайне скорочення й остаточна ліквідація 
повинні залишатися першочерговим завданням 
для міжнародного суспільства [3].

 Л. Шнит, 2017
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На думку експертів Міжнародної організа-
ції праці, бідність виникає через проблеми не-
ефективності соціально-економічної системи 
і структурних помилок. Проблема бідності – це 
складний багатоплановий механізм, причини 
виникнення якого мають як національний, так 
і міжнародний характер. На сучасному етапі 
становлення інституту бідності неможливо зна-
йти універсального вирішення цієї проблеми, 
яке можна було б застосувати на глобальному 
рівні. Основне місце для вирішення проблем, 
які стосуються бідності, посідають програми 
для конкретних країн, які спрямовані на бороть-
бу з бідністю, і міжнародні зусилля на підтрим-
ку заходів, що вживаються на національному 
рівні, а також паралельне здійснення процесу 
створення міжнародних умов, що сприяють її 
вирішенню [4].

Держави-члени ООН висловили рішучість 
скоротити вдвічі до 2015 року бідність населен-
ня, що має дохід менше ніж 1 $ у день, 8 вересня 
2000 року прийнявши програму, в якій місти-
лись цілі, що закликали нації до міжнародного 
партнерства з метою ліквідації крайньої біднос-
ті, які стали називатися «Цілі розвитку тисячо-
ліття» (ЦРТ). Перша мета спрямована безпосе-
редньо на подолання бідності, а інші сім цілей 
також тісно пов’язані з бідністю та її усуненням 
[5]. Проте про ефективність цього акта говори-
ти складно, так як рівень бідності людей якщо і 
скорочується, то невеликими темпами. 

Ураховуючи неподільність, взаємопов’яза- 
ність і взаємозалежність прав людини, можна 
сказати, що дотримання й виконання всіх прав 
людини є важливим для подолання бідності [6]. 
Деякі права можна назвати особливо важливи-
ми в цьому контексті, а саме: право на особисту 
безпеку, право на освіту, право на достатнє хар-
чування, право рівного доступу до правосуддя, 
гідну працю, забезпеченість житлом і певні по-
літичні права і свободи.

Порушення права на охорону здоров’я аргу-
ментується тим, що поганий стан здоров’я може 
вплинути на як на успішність дитини в навчан-
ні, так і на продуктивність праці дорослих осіб. 
Життя в недостатньому забезпеченні може 
призвести до поганого харчування, а отже, і до 
посилення впливу шкідливих умов середовища 
на здоров’я, що може значно погіршити його 
стан. Надання можливості отримати освіту всім 
людям із низьким доходом або його відсутністю 
є одним із найефективніших способів у боротьбі 
з бідністю. Для цього створюються безкоштовні 
програми для підтримки бідних обдарованих 
дітей. З отриманою освітою бідні люди мати-
муть змогу реалізувати своє право на безпечну 
працю, адже досить часто вони мають обмеже-
ні можливості в пошуку роботи. Проблемою є 
й те, що такі люди часто зазнають жорстокого 
поводження з боку керівників і співробітників. 
Як наслідок, багато з них працюють у небез-
печних умовах і залучені до нелегальних, тим-
часових, низькооплачуваних робіт із можливою 
експлуатацією дитячої праці, виконують роботу 
в небезпечних і шкідливих для життя і здоров’я 
умовах та інші роботи, умови яких подібні до 
рабства.

Відсутність джерел фінансування впливає 
на рівень харчування. Життя в бідності часто 
призводить до голоду й недоїдання, внаслідок 
чого людина страждає як фізично, так і морально.

Право на забезпеченість житлом є правом 
кожної людини отримати безпечне та надійне 
житло. Найбідніші люди переважно живуть у 
бідних районах у невідповідних житлових умо-
вах або взагалі є безпритульними. Порушення 
прав на безпечне житло тягне за собою те, що бід-
ні люди стають економічно та соціально незахи-
щеними, вони часто зазнають фізичного впли-
ву, домагань, дискримінації та залякування.

Життя в бідності може негативно вплинути 
на самооцінку людини, не дає змоги з’являтися 
в громадських місцях без сорому і брати актив-
ну участь у громадському та культурному жит-
ті, цим порушується її право на достатній рівень 
життя.

Не менш важливим є й право рівного 
доступу до правосуддя. Бідні особливо неза-
хищені щодо дискримінації у сфері правосуддя.  
Досить часто вони не можуть отримати захист 
у суді, оскільки вони не мають достатньо гро-
шей, щоб оплатити відповідні послуги. І навіть 
якщо доступна безкоштовна юридична допо-
мога, не існує впевненості, що людина зали-
шилась достатньо поінформована й у тому, що 
буде встановлена справедливість у судовому 
порядку. До того ж практика показує, що бід-
них людей частіше звинувачують у злочинній 
поведінці.

У результаті дискримінації та ізоляції від 
суспільства вказана частина населення часто 
не має інформації, можливості й досвіду, які 
необхідні для активної участі в прийнятті полі-
тичних рішень, а отже, і не може повною мірою 
реалізувати свої політичні права і свободи.

Декларація про право на розвиток, прийня-
та Генеральною Асамблеєю ООН у 1986 році, є 
першим міжнародним інструментом, у якому 
пропонується підхід, розроблений на основі 
прав людини, спрямований на розвиток люди-
ни й боротьбу з бідністю [7].

Незалежний експерт ООН з питань захисту 
прав на розвиток, д-р Арджун Сенгупта заявив, 
що ліквідація бідності є важливим елементом 
у просуванні та реалізації розвитку людини як 
одного з прав людини, а також наголосив на 
необхідності надання доступу до таких сфер 
обслуговування, як охорона здоров’я, освіта, 
житло й харчування для бідних, з метою підви-
щення їхнього потенціалу, щоб вийти з бідності.

А. Сенгупта також пояснює, що право на 
розвиток можна розглядати як вектор різних 
прав, тому право на розвиток буде виконува-
тися тільки у випадку, якщо всі права людини 
будуть виконуватися або якщо принаймні одне 
право буде виконуватися, а інші права не будуть 
порушуватися. Якщо деякі права виконуються 
тоді, як окреме право порушується, не може 
бути й мови про повне виконання прав людини 
на розвиток [8].

У Декларації про право на розвиток, а саме 
в статті 1, указано, що право на розвиток є 
невід’ємним правом людини, в силу якого кож-
на людина, як і всі інші, має право брати участь, 
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робити свій внесок у розвиток держави, корис-
туватися правом на економічний, соціальний, 
культурний і політичний розвиток, причому 
всі права людини та основні свободи повинні 
повністю виконуватися. На цьому етапі розви-
тку людства, незважаючи на стрімкий розвиток 
економіки держав, усе ж залишаються незахи-
щені верстви населення, які потребують під-
тримки, яку повинна забезпечити держава. 

Висновки

Держави мають юридичні зобов’язання 
щодо людей, які живуть у бідності, й усі ці 
зобов’язання повинні виконуватися з неухиль-
ним дотриманням соціальних, економічних, 
культурних, громадянських і політичних прав 
людини. 

Міжнародний пакт про економічні, соціаль-
ні і культурні права пояснює, що всі права пови-
нні виконуватися «в індивідуальному порядку 
за міжнародної підтримки та співробітництва». 
Це не лише державна, а й міжнародна відпові-
дальність розвинених країн, а також інших дер-
жав, які «в змозі допомогти» в боротьбі з бідніс-
тю. Отже, ліквідація бідності – це виконання 
зобов’язань у галузі прав людини. Потрібно 
більше уваги приділяти боротьбі з бідністю, 
тому що рівень бідності населення впливає на 
розвиток держави та певною мірою впливає на 
міжнародні відносини держави. 
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В статье исследована проблема бедности и ее влияние на уровень жизни человека, указаны негативные 
последствия, к которым приводит бедность. Анализируется влияние уровня жизни человека в бедности на 
состояние выполнения и соблюдения его основных прав и свобод. На основе полученных результатов сдела-
ны соответствующие выводы по урегулированию проблем преодоления бедности. 

Ключевые слова: бедность, глобальная проблема, негативное влияние, государство, свобода, несоблюдение 
права, преодоление проблем.

This article examines the problem of poverty and its impact on the standard of living of a person, the negative 
consequences of which leads to poverty. The influence of the level of human life in poverty on the state of imple-
mentation and observance of its fundamental rights and freedoms is analyzed. On the basis of the obtained results, 
relevant conclusions were made regarding the solution of the problem of poverty eradication. 

Key words: poverty, global problem, negative influence, state, freedom, non-compliance, problem solving. 
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНА МЕТОДОЛОГІЯ  
В КОНТЕКСТІ ПРАВА І ВЛАДИ

Стаття присвячена аналізу міждисциплінарної методології, що сприяє виявленню тих глибинних 
зв’язків між правом і владою, які виражаються в процесах інституціоналізації держави, легітимації полі-
тичної та правової системи, наділенні права владними атрибутами, а влади – властивостями легальності.
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Постановка проблеми. Феномен влади є 
одним із ключових соціальних і правових явищ, 
причому вкрай непередбачуваним і суперечли-
вим. Влада виникла разом із появою людсько-
го суспільства й разом із ним пройшла довгий 
шлях розвитку. Кожен член соціуму із самого 
народження щодня відчуває на собі її вплив, як 
позитивний, так і негативний, влада стосується 
всіх – пануючих, підвладних, кожного індивіда 
сучасності.

Мета статті – проаналізувати міждисциплі-
нарну методологію, що сприяє виявленню 
тих глибинних зв’язків між правом і владою, 
які виражаються в процесах інституціона-
лізації держави, легітимації політичної та 
правової системи, наділенні права владними 
атрибутами, а влади – властивостями легаль-
ності.

Виклад основного матеріалу. Одна з осо-
бливостей сучасної юридичної науки – її 
спрямованість на пошук міждисциплінарних 
підходів до розкриття різних аспектів право-
вого життя. Міждисциплінарність сьогодні стає 
головною формою становлення нового зна-
ння, оскільки вважається, що повноцінна нова 
наукова гіпотеза не може виникнути «всереди-
ні» наявного знання, а тому наукову новизну 
забезпечує метафоричне перенесення знань з 
однієї сфери в іншу. Сьогодні міждисциплінар-
ність є не просто черговим трендом юридичної 
науки, а важливим фактором отримання нових 
знань про право та державу в умовах, коли ви-
хід за межі власне юридичної логіки є конче 
необхідним. 

Натепер сучасна юриспруденція вийшла 
до нових горизонтів постнекласичного типу 
наукової раціональності, для яких характерною 
є відмова від субстанційного поділу предметів 
наук [18, с. 190–191]. Це надає свіжого погля-
ду на старі проблеми, можливості побачити їх у 
новому світлі [23, с. 19–20]. Використання між-
дисциплінарних підходів дає змогу подолати 
високий рівень догматизації, характерний для 
юридичної науки. Шляхом привнесення нових 
тем, проблем, питань, концепцій, понять може 
бути забезпечено розвиток правової й держав-
ної сфер. Як справедливо зазначає М.А. Дамір-

лі, важливим аспектом міждисциплінарності є 
результат інтеграції знання – зовсім новий, осо-
бливий, такий, що виходить за межі наявного 
знання когнітивний поступ [4].

Освоєння методів і результатів інших наук 
було й залишається важливим напрямом та іс-
тотним джерелом розвитку юридичної науки. 
Можна виділити дві основні форми такого осво-
єння значущих для юриспруденції досягнень 
інших наук: юридизація методів (і пізнавальних 
засобів і прийомів загалом) і формування нових 
юридичних дисциплін (антропології права, еко-
номіки права тощо) на стику юриспруденції та 
суміжних наук. Юридизація при цьому означає 
юридико-понятійну трансформацію неюридич-
них методів і дисциплін, їх перетворення з ви-
значальних позицій поняття права та включен-
ня до нового пізнавально-смислового контексту 
предмета й методу юридичної науки [11, с. 76].

Загалом відбуваються радикальні зміни в 
структурі ідеалів і норм науки. Ці зміни є важ-
ливим аспектом становлення постнекласичної 
раціональності. Поряд із дисциплінарними 
дослідженнями на передній план виходять між-
дисциплінарні та проблемно-орієнтовані фор-
ми дослідницької діяльності. Класичну, певною 
мірою некласичну науку часто було орієнтовано 
на осягнення ізольованого фрагмента дійсності, 
що був предметом тієї чи іншої наукової дисци-
пліни. Дисциплінарні дослідження домінували, 
хоча й доповнювалися міждисциплінарними. 
Що ж стосується специфіки науки кінця XX – 
початку XXI ст., то її визначають комплексні 
дослідницькі програми, в яких беруть участь 
спеціалісти різних галузей знань [20, с. 287].

Застосування нових методів для осягнення 
правового життя іноді тягне за собою звинува-
чення у змішуванні права з іншими галузями 
знань – політикою, психологією, філософією. 
Однак соціальне життя є настільки складним, 
що не існує правових феноменів у «чистій» їх 
явленості, є лише приписування деяким соці-
альним явищам, подіям і процесам властивос-
ті «бути правовими». Функціонування самої 
системи права відбувається через означування, 
коли екстраправові фактори перетворюються 
на юридичні явища. Отже, правова реальність – 
це не окрема (в емпірико-наочному сенсі) сфе-
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ра суспільства, а зріз, сторона, аспект соціаль-
ності, який виникає під час означування тих чи 
інших соціальних зв’язків і взаємодій як право-
вих. Правова реальність є багатогранним, неви-
черпним феноменом, який неможливо повніс-
тю описати й пояснити в один несуперечливий 
спосіб [24, с. 16].

Властивість явища, яка дає змогу вважати 
його правовим, не є чимось притаманним йому 
як такому «об’єктивно». Її зумовлено спрямо-
ваністю пізнавального інтересу, інтенціональ-
ністю правового мислення. Ця спрямованість 
формується в рамках своєрідного та самобут-
нього культурного значення, яке надається тій 
чи іншій події в кожному окремому випадку 
[12, с. 47].

Застосування міждисциплінарної методо-
логії під час дослідження співвідношення вла-
ди і права більш ніж виправдане й зумовлене 
кількома важливими обставинами. По-перше, 
дослідження державної влади являє собою 
комплексну проблему, що знаходиться на стику 
різних суспільних наук: філософії, теорії права 
і держави, соціології, політології. Тому під час 
визначення влади варто враховувати множин-
ність її виявів і, відповідно, багатоаспектність її 
аналізу. Сам собою феномен влади є комплек-
сним, що потребує пошуку таких підходів, які б 
дали змогу синтезувати різні його сторони. 

Ця ситуація характерна й для правового 
пізнання, хоча вона, можливо, менш яскраво 
виражена, що зумовлено специфікою викорис-
товуваної юристами методології. Ідеться про 
те, що на противагу соціології та політології, 
в яких застосування нових методів і підходів, 
їх пошук і розроблення завжди сприймалися як 
невід’ємний складник пізнавального процесу, 
юридична доктрина завжди тяжіла до консерва-
тизму, та й сучасні міждисциплінарні дискурси 
у праві не можна назвати широко визнаними. 
Багатоаспектність права – своєрідна аксіома 
сучасного правознавства – є все ж таки багато-
аспектністю «внутрішньою», епістемологічною,  
а багатоаспектність права «зовнішня», онтоло-
гічна, не так часто констатується. Лише останні-
ми роками з’являються комплексні досліджен-
ня, присвячені безпосередньо онтологічному 
плюралізму права з позицій феноменології  
[9; 16], комунікативної теорії [21; 25] і загальної 
теорії систем [3].

Опанування плюралістичної міждисциплі-
нарної методології є запорукою більш глибоко-
го осягнення зв’язку права і влади за сучасних 
цивілізаційних умов. Однак першочерговим 
у філософсько-правовому дослідженні має 
бути з’ясування того різноманіття сенсів по-
няття «влада», які характеризують сучасне ро-
зуміння цього феномена. Перш ніж розпочати 
дослідження безпосередньо державної влади, 
потрібно торкнутися більш загальних питань, 
що стосуються влади загалом.

Серед різноманіття підходів до вивчення 
влади, зокрема державної, особливо в контек-
сті її співвідношення з державою, можна ви-
ділити такі домінуючі типи її визначень, що 
відображають ключові методологічні підходи 
до влади: 

• інструменталістські визначення, які трак-
тують владу лише як можливість і здатність 
проводити свою волю всередині певних со-
ціальних відносин, незважаючи на можливий 
спротив, як засіб здійснення задуму, наміру, 
плану або ж як можливість досягати постав-
лених цілей. Зокрема, таке бачення влади 
пропонував Б. Рассел [32], воно користувалося 
широкою популярністю в середині минулого 
століття [27; 30], використовується й сьогодні 
[33], оскільки, на думку дослідників, є найбільш 
широким і релевантним більшості виявів влад-
них відносин [8]; 

• біхевіористські визначення, де влада 
розглядається як особливий тип поведінки, 
заснований на можливості зміни мотивації та 
вчинків людини. Біхевіористський підхід ін-
дивідуалізує розуміння влади, зводить її до 
взаємодії реальних особистостей, звертаючи 
особливу увагу на суб’єктивну мотивацію до 
влади. Одне з типових біхевіористських трак-
тувань влади пропонує Г.Д. Лассвелл [31]. Він 
уважає, що початкові імпульси для виникнення 
влади дає властиве індивідам прагнення (воля) 
до влади й володіння «політичною енергією». 
Людина бачить у владі засіб поліпшення життя: 
набуття багатства, престижу, свободи, безпеки 
тощо. Водночас влада – це й самоціль, що дає 
змогу насолоджуватися її володінням. Політич-
на влада формується із зіткнення різноманіт-
них воль до влади як баланс, рівновага політич-
них сил [29]; 

• психологічні визначення, що пояснюють 
владу індивідуальною психологією та схиль-
ністю більшості людей до підкорення. Один із 
найважливіших таких напрямів – психоаналіз. 
Прагнення до влади й особливо володіння нею 
виконують функцію суб’єктивної компенсації 
фізичної або духовної неповноцінності. Влада 
виникає як взаємодія волі до неї одних і готов-
ності до підпорядкування, «добровільного раб-
ства» інших [1]; 

• системні визначення, що подають владу як 
властивість соціальної системи, як взаємодію її 
елементів (індивідів). Системну трактовку вла-
ди протиставлено біхевіористським і психоло-
гічним концепціям. Якщо перші два напрями 
передбачають розуміння влади «знизу вверх», 
від індивідів до суспільства, то системний ме-
тод виходить із похідними влади не від інди-
відуальних відносин, а від соціальної системи, 
розглядає владу як «здатність системи забез-
печувати виконання її елементами прийнятих 
зобов’язань», спрямованих на реалізацію її ко-
лективних цілей. Деякі представники систем-
ного підходу [28] у комунікативістському клю-
чі потрактовують владу як засіб соціального 
спілкування (комунікації), що дає можливість 
регулювати групові конфлікти й забезпечувати 
інтеграцію суспільства;

• структуралістські визначення, що зма-
льовують владу як асиметричні відносини між 
керівниками й керованими, які закладають-
ся домінуючими в суспільстві структурами. 
Структурні (структурно-функціоналістські) 
інтерпретації влади розглядають її як власти-
вість соціальної організації, як спосіб само-
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організації людської спільноти, заснований на 
доцільності розподілу функцій управління та 
виконання. Без влади неможливими є колек-
тивне існування людини, спільна життєдіяль-
ність багатьох людей. Влада – це властивість 
соціальних статусів, ролей, що дає змогу контр-
олювати ресурси, засоби впливу. Інакше кажу-
чи, влада пов’язана із зайняттям керівних посад, 
що передбачають вплив на людей за допомогою 
позитивних і негативних санкцій, заохочення та 
покарання [15]; 

• постструктуралістські визначення, в яких 
влада розглядається як символ, що може довіль-
но приписуватися різним соціальним струк-
турам. Особливої популярності ці визначення 
набули у зв’язку з розквітом постмодернізму 
як соціально-політичної інтелектуальної про-
грами, спрямованої на подолання структура-
лістських і функціоналістських інтерпретацій 
суспільства [22]. У контексті феномена влади 
відомими є ідеї Ж. Бодрійяра щодо симулякрів 
і їх ролі в політичному житті суспільства: вла-
да не є виявом влади як такої. Феномен влади 
давно витіснено символами, що позначають 
владу, створюють її видимість. Отже, об’єктивні 
владні відносини витіснилися симулякрами, 
що лише створюють видимість належності до 
влади [2]; 

• реляціоністські та конфліктологічні 
визначення, відповідно до яких влада є певними 
міжособистісними стосунками, що дають змогу 
одному індивіду, здійснюючи певний вплив, 
змінювати поведінку іншого індивіда. При цьо-
му відносини владарювання в марксистському 
дусі розглядаються як антагоністичні, а право є 
посередником у таких відносинах, що дає мож-
ливість дотримуватися балансу [1, с. 37–38]. 

У науковій літературі поширена доволі об-
ґрунтована думка, що жодне визначення влади, 
зокрема державної, не є універсальним, базо-
вим. За різноманітністю теорій стоїть безліч 
підходів до цієї проблеми. І звернення до всіх 
варіантів визначення є запорукою всебічного 
розроблення теорії влади.

Основними компонентами влади найчасті-
ше називають суб’єкта, об’єкт, засоби (ресурси) 
і процес, який надає руху всім її елементам.

Суб’єкт будь-якої влади втілює її активне 
начало. Ним може бути окрема людина, орга-
нізація, спільність людей, наприклад, народ 
або навіть об’єднане світове співтовариство. 
Суб’єкт влади повинен бажати панувати, що 
виявляється в наказах або розпорядженнях. 
Більшість людей, наділених владою, не відчува-
ють задоволення, влада сама собою не є для них 
цінністю, багато хто взагалі волів би ухилитися 
від керівних посад і пов’язаної з ними відпові-
дальності. Усе це було б так, якби влада не від-
кривала широких можливостей для отримання 
різних благ. Як відзначають психологи, саме ці 
можливості й збуджують бажання панувати. 
У такому випадку прагнення до влади має ін-
струментальний характер, тобто слугує засобом 
досягнення інших цілей.

Влада ніколи не є відношенням лише однієї 
діючої особи. Влада – завжди двостороння, аси-
метрична взаємодія її суб’єкта й об’єкта з домі-

нуванням волі того, хто цією владою наділений. 
Вона неможлива без підпорядкування об’єкта. 
Якщо такого підпорядкування немає, то немає й 
влади, незважаючи на те що суб’єкт, який праг-
не до влади, може володіти яскраво вираженою 
волею до владарювання й навіть потужними 
засобами примусу.

Найбільш сприятливою для влади моти-
вацією є авторитет. Він формується на базі за-
гальної зацікавленості об’єкта й суб’єкта влади, 
а також переконаності об’єкта влади в особли-
вих здібностях суб’єкта. Авторитет є високо 
поціновуваною якістю, якою підвладні наділя-
ють пануючого та яка детермінує їхній послух 
без загрози санкцій чи переконання. Авторитет 
полягає в злагоді й означає повагу до суб’єкта 
влади, довіру до нього.

Легальність і легітимність – невід’ємні 
сторони будь-якої державної влади. Влада є 
легітимною, якщо вона узгоджується з уявлен-
нями людей про право і справедливість і тими 
цінностями й нормами, що лежать в їх основі. 
Будь-яка державна влада потребує легітимнос-
ті, тому вона прагне користуватися не тільки 
засобами психічного, а й фізичного примусу, 
щоб бути міцною тривалий час. Поняття легі-
тимності означає визнання влади суспільством, 
обґрунтованість і необхідність цієї влади та її 
носіїв. У вузькому розумінні поняття легітим-
ності характеризує законність влади. Легітим-
ність може виявлятися як у добровільному при-
йнятті більшістю конкретної форми правління, 
влади тієї чи іншої людини або групи осіб, так і 
в боротьбі за панування певних політичних сил. 
Легітимність виростає зі спільності загальних 
цілей і практики влади та окремих цінностей 
і особливостей індивідів, що дає владі можли-
вість уписатися в діючу систему відносин і прі-
оритетів у суспільстві.

Отже, аналіз основних аспектів поняття 
влади дає змогу визначити її як вольове від-
ношення, засноване на залежності підвладної 
волі від чужої пануючої волі, що відрізняється 
різноманітністю форм і передбачає наявність 
покори. Державна ж влада – це різновид влади 
загалом, що характеризується низкою специ-
фічних ознак і рис. Вона тісно пов’язана з ін-
шими видами влади, які створюють необхідні 
умови для ефективного здійснення відносин 
владарювання.

У контексті зв’язку влади та права, осо-
бливо на тлі застосування міждисциплінарної 
методології, важливою є проблема інституціо-
налізації влади, оскільки такий процес не може 
відбуватися поза правовою системою, на що 
неодноразово звертали увагу в науковій літера-
турі [7]. У найбільш широкому сенсі інституці-
оналізація розуміється як процес формалізації 
соціальних відносин, перехід від неформальних 
відносин і неорганізованої діяльності до ство-
рення організаційних структур з ієрархією вла-
ди, регламентацією відповідної діяльності, тих 
чи інших відносин, часто передбачає їх юридич-
ну легітимацію. Інституціоналізація, отже, по-
лягає в синергетичному русі від самоорганізо-
ваних і самокерованих явищ до організованих і 
керованих [5, с. 125].
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З позицій теорії інституціоналізації роз-
глядає процес формування права та держави 
В.О. Четвернін. На його думку, інституціональ-
ним підходом до права є дослідження права 
як реальних, а не тільки змодельованих норм 
соціальної дійсності. Інституційний підхід і 
відповідне йому розуміння соціальної норми є 
типовими для всіх соціальних наук, які не об-
межуються дослідженням офіційних текстів 
про соціальну реальність [26, с. 7–8].

Інституціоналізація є важливим фактором 
взаємодії права та влади, оскільки їх поєднання 
стає передумовою для виникнення особливої ін-
ституційної структури – держави. Однак через 
те, що право і влада є нетотожними феномена-
ми, їх взаємодія в процесі інституціоналізації 
може породжувати глибокі, іноді нездоланні, 
інституційні конфлікти, такі як протистояння 
держави і права. 

Співвідношення держави і права – фено-
мен соціальної дійсності, який постійно в тому 
чи іншому форматі, в тих чи інших ракурсах, 
під певними кутами зору перебуває в центрі 
уваги філософських, політичних, соціоло-
гічних, культурологічних та інших напрямів 
наукових знань. Не є винятком у дослідженні 
державно-правових явищ і юридична наука, де 
ця проблематика відіграє більше ніж принци-
пову роль [14]. 

Концепція ситуативного (ситуаційного) 
підходу в методології не лише гуманітарних, 
а й багатьох природничих наук є новою. Його 
основна ідея полягає в тому, що більшос-
ті структур властива зміна їх компонентного 
складу, концепту, ієрархії в рамках конкретної 
ситуації. Саме тому для прикладних соціологіч-
них і правових досліджень актуальність ситуа-
тивного підходу не викликає жодних сумнівів.  
Як зазначає Д.В. Кім, ситуативний (ситуацій-
ний) підхід спрямовано на вивчення явища як 
необхідного елемента реально діючої функці-
ональної системи, що має свою якісну визна-
ченість. У такій системі елемент розуміється 
і як цілісне явище, і як явище, що детерміно-
ване оточуючою його системою. Отже, під час 
застосування ситуативного підходу на перший 
план виходять надчуттєві якості системи, котрі 
можуть ніяк не виявлятися за нормальних умов 
її функціонування [6, с. 10].

З методологією ситуативного підходу тісно 
пов’язана синергетична проблема нелінійності 
суспільно-правових взаємодій, що висуває на 
перший план нестійкість і неоднозначність си-
туацій вибору (прийняття рішень), невідворот-
ність і довільність процесів формування нових 
структур із елементів середовища, в якому пе-
ребуває суб’єкт [19]. Ситуативний підхід як 
міждисциплінарна програма відкриває новий 
аспект розгляду владної зумовленості права: 
не на концептуальному чи структурно-функ-
ціональному, а на ситуативному, повсякден-
ному, іноді випадковому рівні. І хоча в рамках 
класичної й навіть посткласичної епістемології 
випадковості зазвичай розглядають виключно 
у зв’язку з індуктивним знанням [17, с. 33–34], 
ситуативний підхід пропонує дедуктивну пер-
спективу таким дослідженням.

Розгляд проблем інституціоналізації пра-
ва та влади виявляє кілька цікавих аспектів 
сучасного правового розвитку, пов’язаних із 
різними гранями такої інституціоналізації. 
Інституціоналізація часто трактується як уста-
леність, організованість дії, що регулярно від-
творюється в повсякденній життєдіяльності 
людей. По суті, саме в цьому розумінні сприй-
мають правовий інститут представники «прак-
сеологічного» напряму в юриспруденції. Про-
блема цього підходу полягає не стільки в тому, 
що він абсолютизує людську поведінку як кри-
терій виникнення інститутів, скільки в тому, 
що за нього втрачаються критерії розмежуван-
ня бажаного та небажаного для суспільства, 
а тому таке розуміння інституту не може екс-
траполюватися на нормативну сферу. Через це 
його застосування є вельми обмеженим. Однак 
варто зауважити, що розгляд владних підва-
лин права в розрізі такого розуміння інститу-
ціоналізації є вельми перспективним особливо 
з урахуванням наведеного вище твердження, 
що влада часто є певним узвичаєнням соціаль-
ної практики підкорення.

Критеріями типології є сама дія та її озна-
ки, акцентуємо увагу на засобах організації дії – 
зразках і правилах поведінки. Деякі уточнення 
вносить Т. Парсонс, зосереджуючись на тих 
зразках, які в суспільстві вважаються належ-
ними, законними, очікуваними, тобто отрима-
ли нормативний статус. Близькі до наведеного 
визначення Т. Ньюкомба. На його думку, інсти-
тут – це не будь-які зразки поведінки, а лише 
ті, які концентруються навколо основних 
визнаних суспільством цінностей. Із цими 
доповненнями розглянутий тип визначень 
отримав назву ціннісно-нормативного. Різні со-
ціальні групи керуються різними цінностями та 
нормами, навіть незважаючи на те що деякі цін-
нісно-нормативні структури створені для того, 
щоб мати універсальний характер, наприклад, 
право та влада. І дійсно, саме ціннісно-норма-
тивний підхід може бути покладено в основу 
більшості сучасних уявлень про функціону-
вання держави як владно-правового інституту, 
адже в ньому, з одного боку, втілюються норма-
тивні приписи, що виражені в правових текстах, 
з іншого – розкриваються ціннісні зв’язки з по-
літичною сферою.

Рольовий аспект інституціоналізації права і 
влади також є вкрай важливим. Певною мірою 
визначення цього підходу можна вважати син-
тезом двох розглянутих вище, оскільки останні 
концентруються на змісті діяльності й засобах її 
регулювання, які є невід’ємними складниками 
соціальної ролі та фіксуються в термінах «віді-
гравати роль» і «рольові очікування». Теорія 
соціальних ролей, як і теорія ігор, поступово по-
чинає використовуватися в юриспруденції для 
пояснення тих моментів, які є недоступними 
для сприйняття з погляду традиційних уявлень 
про правові конфлікти й ситуації [13, с. 82]. 

Цікавою є думка М.С. Тімашева про те, 
що інституціоналізація у правовій і державній 
сферах завжди відбувається у двох пов’язаних 
площинах та означає: 1) схильність членів цієї 
спільноти слідувати у своїй поведінці право-
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вим розпорядженням; 2) схильність членів цієї 
спільноти сприяти реалізації цих норм у пове-
дінці інших членів цієї спільноти [10, с. 133]. 
Однак очевидно, що таке розуміння інституці-
оналізації має бути розширене шляхом вклю-
чення до неї не лише правових засобів регла-
ментації поведінки, а й організаційних засобів, 
які визначають специфіку правової інституціо-
налізації.

Висновки

Отже, міждисциплінарна методологія 
сприяє виявленню тих глибинних зв’язків між 
правом і владою, які виражаються в процесах 
інституціоналізації держави, легітимації по-
літичної та правової системи, наділенні права 
владними атрибутами, а влади – властивостя-
ми легальності. Соціологічні, політологічні й 
економічні аспекти владарювання, особливо 
обмеження владарювання правом, є ключови-
ми центрами застосування міждисциплінарної 
методології, яка все більше орієнтується на си-
туативний, а не концептуальний аналіз. Це дає 
змогу розглядати владні підвалини права не 
лише як вияв глибинних концептуальних про-
блем сучасної юриспруденції, а і як важливий 
складник повсякденного функціонування пра-
вової та політичної систем.
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Статья посвящена анализу междисциплинарной методологии, что способствует выявлению тех глу-
бинных связей между правом и властью, которые получают свое выражение в процессах институционали-
зации государства, легитимации политической и правовой системы, наделении права властными атрибу-
тами, а власти – свойствами легальности. 

Ключевые слова: право, власть, принуждение, правопонимание, законность.

This article dedicated to analysis of interdisciplinary methodology that contributes to the detection of those 
deep connections between law and power which are getting their own expression in processes of institutionalization 
power, political legitimacy and legal system, empowerment of power attributes and power is a properties of legality.

Key words: law, power, primus, legal awareness, legitimacy.
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