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

9/2018

 І. Апопій, 2018

УДК 347.635

Інна Апопій,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Національного університету «Львівська політехніка»

НОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ 
АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ ТА ЇХ СТЯГНЕННЯ

У статті аналізуються новели вітчизняного законодавства щодо правового режиму аліментів, 
встановлення гарантованого і рекомендованого мінімального розміру, обставин, які враховуються 
для визначення розміру аліментів, судового розгляду справи про стягнення аліментів і законодавчих 
гарантій примусового стягнення. 

Ключові слова: аліменти, мінімальний розмір аліментів, спосіб стягнення аліментів, наказне про-
вадження, примусове стягнення.

Постановка проблеми. Згідно зі ст. 48 
Конституції України, кожен має право на 
достатній життєвий рівень для себе і своєї 
сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, 
житло. Конвенція про права дитини (ст. 27) і 
Закон України «Про охорону дитинства» (ст. 
8 ) конкретизують це право окремо для дити-
ни. Зазначеними нормативно-правовими ак-
тами, а також Сімейним кодексом обов’язок 
із забезпечення дитині належного рівня жит-
тя, достатнього для її фізичного, інтелекту-
ального, морального, культурного, духовно-
го і соціального розвитку, покладається на 
батьків однаковою мірою. На цей обов’язок 
не впливає наявність шлюбу між батьками і 
(або) проживання їх окремо від дитини. Од-
нак у реальному житті дуже поширеною є си-
туація, коли тягар утримання дітей повністю 
лягає на плечі того з батьків, з ким вони зали-
шились. Із розірванням шлюбу і тим більше 
створенням нової сім’ї другий із батьків за-
буває про свої обов’язки або й свідомо ухи-
ляється від них. Становище ускладнюється 
також поширеною в Україні практикою пра-
цевлаштування без оформлення трудових 
відносин, виплати зарплат «у конвертах», 
здійснення підприємницької діяльності без 
реєстрації та іншими способами приховуван-
ня реальних доходів. У разі спроби стягнення 
аліментів у судовому порядку недобросовіс-
ні батьки демонструють мінімальний дохід 
чи його відсутність, вдаються до штучного 
затягування розгляду справи. Як свідчить 
судова практика, потреба створення дієвого 
механізму захисту права дитини на належне 
утримання назріла вже давно.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемні питання сплати аліментів привер-
тали увагу таких науковців, як Л. В. Афана-
сьєва, Г. М. Ахмач, І. В. Жилінкова, Л. В. Кра-
сицька, З. В. Ромовська, О. М. Пергамент, 

Л. В. Сапейко, В. І. Труба, С. Я. Фурса, 
Є. І. Фурса, та інших. Однак останнім ча-
сом до законодавства, що регулює аліментні 
зобов’язання, було внесено низку істотних 
змін, спрямованих на підвищення ефектив-
ності судового захисту прав дитини на утри-
мання і запобігання ухиленню платника від 
виконання своїх обов’язків. Відповідно, осо-
бливості виконання аліментних зобов’язань 
потребують подальшого дослідження. 

Метою статті є аналіз законодавчих новел 
щодо визначення розміру аліментів, порядку 
їх призначення та примусового стягнення.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Найперше слід відзначити, що Зако-
ном України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення 
захисту права дитини на належне утримання 
шляхом вдосконалення порядку стягнення 
аліментів» було змінено правовий режим 
аліментів. Вони стали власністю дитини, а 
не того з батьків, із ким вона проживає. Це 
є логічним кроком і поверненням до тради-
ційної доктрини, в якій вважалося, що суми 
аліментів є власністю дитини, а не її батьків, 
оскільки мають виключно цільовий характер 
[1, с. 526]. Аргументом на користь визначен-
ня того з батьків, який пред’явив позов про 
стягнення аліментів, як власника аліментів 
у первинному варіанті Сімейного кодексу 
стало те, що така особа є не лише законним 
представником дитини, але й має власний 
матеріально-правовий інтерес [2, с. 273]. 
Як зазначають деякі науковці, обмеження 
витрачання цих коштів суто цільовим при-
значенням не суперечить ч. 1 ст. 319 ЦК 
[3, с. 455-456]. Однак такий підхід викликав 
низку зауважень. Зокрема, зазначалося, 
що оскільки аліменти сплачуються саме на 
дитину, мати або батько не може набувати  
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права власності щодо них. Нелогічним на-
зивалося те, що навіть неповнолітня дитина, 
якій за цивільним законодавством надані 
широкі можливості укладати правочини та 
розпоряджатися доходом від свого май-
на, не набуває права власності на аліменти 
[4, с. 265]. Переведення аліментів у власність 
дитини покладає на того з батьків, з ким 
вона проживає, обов’язок управляти ними 
відповідно до ст. 177 СК. Він повинен роз-
поряджатися аліментами виключно за цільо-
вим призначенням в інтересах дитини (ч. 2 
ст. 179 СК). Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо створення економічних передумов для 
посилення захисту права дитини на належне 
утримання» передбачає контроль за цільо-
вим витрачанням аліментів у формі інспек-
ційних відвідувань одержувача аліментів 
органом опіки та піклування в порядку та з 
періодичністю, визначеними Мінсоцполіти-
ки. За заявою платника аліментів (крім тих, 
які мають заборгованість зі сплати алімен-
тів) інспекційні відвідування одержувача 
аліментів здійснюються позапланово, але не 
більше одного разу на 3 місяці [5].

Як вже зазначалося, однією з найпоши-
реніших проблем є приховування платником 
аліментів свого реального майнового стану. 
Із цією метою законодавець зробив низку 
нововведень. Так, по-перше, розширено коло 
обставин, які враховуються для визначення 
розміру аліментів. Крім тих, що були раніше, 
до ст. 182 СК включені також наявність на 
праві власності, володіння та/або користу-
вання у платника аліментів майна та майно-
вих прав, у тому числі рухомого та нерухомо-
го майна, грошових коштів, виключних прав 
на результати інтелектуальної діяльності, 
корпоративних прав; і доведені стягувачем 
аліментів витрати платника аліментів у тому 
числі на придбання нерухомого або рухомого 
майна, сума яких перевищує десятикратний 
розмір прожиткового мінімуму для працез-
датної особи, якщо платником аліментів не 
доведено джерело походження коштів. Крім 
того, суд не обмежується розміром заробітку 
(доходу) платника аліментів у разі встанов-
лення наявності у нього витрат, що переви-
щують його заробіток (дохід) і щодо яких 
таким платником аліментів не доведено дже-
рело походження коштів для їх оплати [6]. 
Незважаючи на наявні можливості оминути 
закон шляхом реєстрації майна і майнових 
прав на батьків чи інших близьких осіб, а 
також на очевидну складність доказування 
стягувачем наявності в платника рухомого 
майна, що не потребує реєстрації (або ви-
трат на його придбання), загалом зазначені 
нововведення є позитивним кроком. Не мож-

на також погодитися з позицією, що необхід-
ність «доводити джерело походження ко-
штів» платником порушує один із принципів 
судочинства – змагальність сторін, відпо-
відно до якого сторони та інші особи, які бе-
руть участь у справі, мають рівні права щодо 
подання доказів, їх дослідження та доведен-
ня перед судом їх переконливості [7].

По-друге, законом введені гарантії 
виконання судового рішення шляхом немож-
ливості боржником розпоряджатися певним 
цінним майном і майновими правами. 

Так, платники аліментів, які мають 
заборгованість за виконавчими прова-
дженнями про стягнення аліментів понад  
3 місяці, вносяться до Єдиного реєстру борж-
ників з метою оприлюднення інформації про 
невиконані майнові зобов’язання і запобі-
гання відчуженню майна. У разі вчинення 
певних реєстраційних дій нотаріуси та інші 
реєстратори зобов’язані перевірити інформа-
цію з цієї бази даних і у разі виявлення в ній 
особи, яка звернулася для вчинення дії, від-
мовити у вчиненні і (або) повідомити відпо-
відний орган державної виконавчої служби 
чи приватного виконавця. 

Так, внесення особи до Єдиного реєстру 
боржників є підставою для відмови у вчи-
ненні нотаріальної дії відповідно до пункту 
8-1 частини першої статті 49 Закону Украї-
ни «Про нотаріат»; відмови у перереєстра-
ції, зняття з обліку транспортного засобу з 
метою його відчуження, згідно з ч. 5 ст. 34 
Закону України "Про дорожній рух"; відмо-
ви у державній реєстрації права власності 
щодо майна, якщо боржник є відчужува-
чем, згідно з п. 12 ч. 1 ст. 24 Закону Украї-
ни "Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень"; відмови 
у державній реєстрації змін до відомостей 
Єдиного державного реєстру, пов’язаних зі 
зміною засновників (учасників) юридичної 
особи у зв’язку зі зміною частки засновника 
(учасника) у статутному (складеному) ка-
піталі (пайовому фонді) юридичної особи, 
щодо засновника (учасника), який на момент 
подання заяви внесений до Єдиного реєстру 
боржників, крім випадку збільшення розміру 
такої частки, відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 28 
Закону України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань". У разі відмови 
у вчиненні дії одразу повідомляється орган 
державної виконавчої служби або приватний 
виконавець.

Закон України «Про банки і банківську 
діяльність» не передбачає відмови у відкрит-
ті або закритті рахунку з вищенаведених під-
став. Однак ст. 62-1 Закону передбачає у день 
відкриття або закриття рахунку повідомити 
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про це зазначений у Єдиному реєстрі борж-
ників орган державної виконавчої служби 
або приватного виконавця.

Дана стаття повністю дублює положен-
ня ч. 3 ст. 9 Закону України «Про виконав-
че провадження». Проте доцільно було б 
доповнити її за аналогією з ч. 14 ст. 8 Закону 
України "Про нотаріат": надання нотаріу-
сом в установленому порядку та у випад-
ках, передбачених Законом України "Про 
виконавче провадження", інформації органу 
державної виконавчої служби або приватно-
му виконавцю не є порушенням нотаріальної 
таємниці".

Виконавець не пізніше наступного ро-
бочого дня з дня отримання повідомлення 
зобов’язаний прийняти рішення про накла-
дення арешту на майно та (або) на кошти на 
рахунках боржника.

Попри ефективність цих положень щодо 
запобігання приховуванню майна та доходів, 
а також ухиленню від сплати аліментів, вони 
не позбавлені певних недоліків. Так, спра-
ведливим є висловлене побоювання щодо 
можливого порушення прав співвласників 
майна, які володіють ним разом із боржни-
ком, у разі встановлення вищенаведених об-
межень, що не узгоджується зі ст. 41 Консти-
туції України [8].

Крім того, виникають складнощі з укла-
денням договору про припинення права на 
аліменти взамін передання права власності 
на нерухоме майно. Так само незрозумілою 
стає можливість і порядок продажу борж-
ником певного майна з метою добровільного 
погашення заборгованості. 

Ще однією новелою є передбачений Зако-
ном України «Про виконавче провадження» 
автоматизований арешт коштів боржника за 
виконавчими провадженнями про стягнення 
аліментів, що має здійснюватися в порядку, 
визначеному Міністерством юстиції Украї-
ни за погодженням з Національним банком 
України. Варто погодитись із зауваженням 
щодо відсутності у законодавстві поняття та 
взагалі правового інституту «автоматизова-
ний арешт». Запровадження в законодавство 
України нових термінів без їх дефініцій су-
перечить правовій позиції Європейського 
суду з прав людини щодо чіткості та ясності 
закону. Крім того, «автоматизований арешт» 
не відповідає ст. 59 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність», згідно з якою 
арешт на кошти та інші цінності юридичних 
або фізичних осіб, що знаходяться в банку, 
здійснюються виключно за постановою дер-
жавного виконавця, приватного виконавця 
чи рішенням суду про стягнення коштів або 
про накладення арешту в порядку, встанов-
леному законом [8].

Повертаючись до визначення розміру 
аліментів, слід зазначити, що Сімейний ко-
декс, замість звичного терміна «мінімальний 
розмір аліментів», оперує поняттями «міні-
мальний гарантований розмір аліментів» і 
«мінімальний рекомендований розмір алі-
ментів». Мінімальний гарантований розмір 
аліментів, власне, і є нижньою межею, тобто 
розміром, який гарантовано буде стягнутий. 
Він становить 50 % прожиткового мінімуму 
для дитини відповідного віку. Мінімальний 
рекомендований розмір може бути прису-
джений у разі достатності доходу і становить 
один прожитковий мінімум для дитини.

Згідно з ч. 2 ст. 182 СК, розмір аліментів 
має бути необхідним та достатнім для забез-
печення гармонійного розвитку дитини. 
У науковій літературі висловлюється думка, 
що поняття «достатній рівень» і «гідний рі-
вень» несуть різне змістове наповнення, хоча 
друге часто інтерпретується в національних 
та міжнародних правових документах як 
перше. Достатній рівень означає наявність 
«мінімуму достатку», який дає змогу ви-
живати особі або сім’ї. Найбільш часто його 
співвідносять із забезпеченням прожитково-
му мінімуму [9, с. 304].

У контексті останніх змін незаперечною 
перевагою є спрощення судового розгляду 
справ про стягнення аліментів. Найперше 
слід зазначити, що спосіб стягнення алі-
ментів вибирається тим із батьків (або ін-
ших законних представників), з яким про-
живає дитина. Причому надалі цей спосіб 
може бути змінений за позовом одержувача 
аліментів. Так, якщо платник аліментів – 
фрілансер або одержує заробітну плату «в 
конверті», безумовно, ефективніше буде стя-
гувати з нього сталу суму. Розмір аліментів, 
визначений у твердій грошовій сумі, підлягає 
індексації щорічно або з іншою періодичніс-
тю за заявою одержувача аліментів, якщо 
платник і одержувач аліментів не домовили-
ся про інше

Стягнення аліментів у визначеній 
законом сумі може здійснюватися в наказно-
му провадженні, що значно зручніше для стя-
гувача і оперативніше: суд розглядає заяву 
про видачу судового наказу протягом дуже 
короткого строку, розгляд проводиться без 
судового засідання і повідомлення заявника 
і боржника, в справах про стягнення алімен-
тів судовий наказ набирає законної сили у 
день його видачі. Згідно зі ст. 183-184 СК,  
ст. 161 ЦПК, Судовий наказ може бути 
видано, якщо: заявлено вимогу про стягнен-
ня аліментів у розмірі на одну дитину – 1/4, 
на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей – 
1/2 заробітку (доходу) платника аліментів, 
але не більше 10 прожиткових мінімумів на 
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дитину відповідного віку на кожну дитину, 
якщо ця вимога не пов’язана із встановлен-
ням чи оспорюванням батьківства (мате-
ринства) та необхідністю залучення інших 
заінтересованих осіб або заявлено вимогу 
про стягнення аліментів на дитину у твердій 
грошовій сумі в розмірі 50 % прожиткового 
мінімуму для дитини відповідного віку, якщо 
ця вимога не пов’язана із встановленням чи 
оспорюванням батьківства (материнства) та 
необхідністю залучення інших заінтересова-
них осіб.

Слід зауважити, що «новела» щодо роз-
поділу часток від заробітку – це добре забуте 
положення ст. 82 КпШС, яким, утім, успішно 
продовжували користувалися суди і до сьо-
годні. Також слід звернути увагу, що макси-
мальний розмір аліментів встановлений лише 
для стягнення в судовому порядку. Закон не 
містить жодних обмежень щодо добровільної 
сплати, в т. ч. за аліментним договором.

Чинним законодавством не передбачено 
оскарження судових наказів в апеляційному 
порядку, як і можливості подання платни-
ками аліментів заяв про їх перегляд. Проте 
у разі незгоди платника є можливість пере-
гляду судового наказу за нововиявленими 
обставинами та звернення до суду з позовом 
про зменшення розміру аліментів. 

Власне, наказне провадження передбаче-
не лише для стягнення аліментів у конкрет-
ному розмірі і за умови відсутності спору 
щодо батьківства чи материнства. 

Первинне стягнення аліментів в іншо-
му розмірі, перегляд розміру, зміна способу, 
стягнення додаткових витрат тощо розгляда-
тиметься в позовному провадженні.

Ст. 28 ЦПК передбачає альтернативну 
підсудність у справах про стягнення алімен-
тів, збільшення їх розміру, оплату додатко-
вих витрат на дитину, стягнення неустойки 
(пені) за прострочення сплати аліментів, 
індексацію аліментів, зміну способу їх стяг-
нення, про визнання батьківства відповідача.

Також законодавцем було розширено 
перелік справ, під час розгляду яких пози-
вач звільняється від сплати судового збору. 
Нині не потрібно сплачувати судовий збір не 
лише у справах про безпосереднє стягнення 
аліментів, але й у справах про збільшення їх 
розміру, оплату додаткових витрат на дити-
ну, стягнення неустойки (пені) за простро-
чення сплати аліментів, індексацію аліментів 
чи зміну способу їх стягнення, а також у разі 
подання заяви щодо видачі судового наказу 
про стягнення аліментів.

Згідно з ч. 2 ст. 252, не допускається зу-
пинення провадження у справі про стягнен-
ня аліментів з підстави наявності спору про 
батьківство (материнство), визначення міс-

ця проживання дитини, про участь одного з 
батьків або родичів у вихованні дитини, спіл-
куванні з дитиною.

Важливим моментом також є збільшен-
ня строку, за яким аліменти можуть бути 
присуджені судом або стягнуті за виконав-
чим листом за минулий час. Він становить 
10 років замість 3. Попри необхідність най-
більш повного та дієвого захисту прав дітей, 
збільшення строку до 10 років потягне за 
собою труднощі у стягненні коштів. Адже 
навіть якщо розраховувати заборгованість 
виходячи з мінімального гарантованого роз-
міру аліментів – виходить чимала сума.

Максимальний розмір відрахувань із за-
робітної плати та інших доходів платника 
на аліменти залишився без змін і становить  
50 % за одним і 70 % за кількома виконав-
чими документами, згідно зі ст. 70 Закону 
України «Про виконавче провадження»,  
ст. 128 КзПП. Водночас, відповідно до внесе-
них змін до ч. 4 ст. 60 КВК, засудженим 
незалежно від усіх відрахувань належить ви-
плачувати не менш як 75 % загальної суми 
заробітку, а засудженим, які мають заборго-
ваність за виконавчими документами, – не 
менш як 50 % загальної суми заробітку. Ця 
норма вступає в суперечність із наведеними 
вище положеннями і містить певну дискри-
мінацію. Очевидно, наведені положення слід 
привести у відповідність між собою.

Висновки

Загалом, підсумовуючи вищесказане, 
можна зробити висновок, що внесені зміни 
мають суттєві переваги: конкретизація роз-
міру аліментів, спрощення порядку судового 
розгляду, суттєве зменшення можливостей 
приховування доходу і майна. Незважаючи 
на дрібні недоліки, вони є суттєвим прори-
вом у створенні ефективного механізму за-
хисту права дитини на належне утримання.
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В статье анализируются новеллы отечественного законодательства о правовом режиме али-
ментов, установлении гарантированного и рекомендованного минимального размера, обстоятель-
ствах, которые учитываются при определении размера алиментов, судебном рассмотрении дела о 
взыскании алиментов и законодательных гарантиях принудительного взыскания.

Ключевые слова: алименты, минимальный размер алиментов, способ взыскания алиментов, при-
казное производство, принудительное взыскание.

The present article analyzes the latest innovations in national legislation regarding the legal regime gov-
erning the child maintenance, the process of determining the guaranteed and recommended minimum amount 
of child maintenance, circumstances to be taken into account in determining the amount of child maintenance, 
judicial consideration of cases on the collection of child maintenance and legal guarantees of enforced col-
lection.

Key words: child maintenance, minimum amount of child maintenance, way of collecting child mainte-
nance, summary procedure, enforced collection.
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ЩОДО ПИТАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
ТА СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У статті зроблена спроба висвітлити окремі питання щодо розмежування та правового регулю-
вання поняття «надзвичайні ситуації» та інших суміжних понять. Визначено, що «надзвичайна си-
туація» та «непереборна сила» широко застосовуються в нормативних актах різної галузевої спря-
мованості та пов’язані з формуванням самостійної галузі законодавства про надзвичайні ситуації, в 
якій група норм про непереборну силу може скласти комплексний інститут.

Ключові слова: надзвичайна ситуація, надзвичайні умови, надзвичайні заходи, непереборна сила, 
юридичні факти.

Постановка проблеми. Україна, визна-
чивши необхідність подальшого реформу-
вання суспільства і керуючись досвідом 
європейських країн, проголосила права лю-
дини і їх захист як універсальний засіб роз-
витку і процвітання миру та справедливос-
ті. У ст. 3 Конституції України закріплено, 
що «людина, її життя і здоров'я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються 
в Україні найвищою соціальною цінністю. 
Права і свободи людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності дер-
жави. Держава відповідає перед людиною за 
свою діяльність. Утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов'язком 
держави» [1].

Разом із тим одного проголошення прав 
і свобод замало – важливо реалізувати їх на 
практиці і втілити в життя, забезпечивши 
безпеку.

Практика показує, що у надзвичайних 
ситуаціях цей інститут піддається серйозним 
випробуванням, коли навіть найелементар-
ніші можливості, надані суб'єктам норма-
ми права, не можуть бути гарантовані. Під 
загрозою опиняються такі основоположні 
права, як право на життя, здоров'я, особис-
ту недоторканність, свободу пересування 
і вибору місця проживання, сприятливе 
навколишнє середовище, інформацію і низку 
інших.

Щорічно під час надзвичайних ситуацій 
гине або травмується велика кількість гро-
мадян, завдається шкода майну організацій. 
У таких умовах проблема забезпечення без-
пеки громадян і організацій стає однією з 
найважливіших функцій держави не тільки 
для нашої країни, але і для інших держав.

Оскільки фактори надзвичайних ситу-
ацій прямо пов’язані з правами та консти-

туційними свободами людини, необхідні 
адекватні механізми для попередження, лік-
відації і відновлення цих прав.

Застосування цивільно-правових спосо-
бів захисту у надзвичайних ситуаціях має 
свою певну специфіку, зумовлену механіз-
мом, масштабами, а також характером пору-
шуваних прав.

Для розроблення і вдосконалення норм 
про захист суб'єктивних прав і охороню-
ваних законом інтересів, підвищення їх 
ефективності у разі надзвичайних ситуацій 
необхідно, перш за все, дати серйозний тео-
ретичний аналіз структури законодавства та 
його місця в системі законодавства, розкри-
ти поняття надзвичайної ситуації та суміж-
них понять. Прийняття нових законодавчих 
актів диктує необхідність підійти по-новому 
і до деяких механізмів захисту прав та інтер-
есів громадян, що функціонують у сфері над-
звичайних ситуацій.

Стан дослідження теми. У вітчизняній 
науковій юридичній літературі провідне 
місце в дослідженні різних аспектів органі-
заційно-правового забезпечення безпеки під 
час надзвичайних ситуацій займають роботи 
представників науки теорії права і держави, 
конституційного, адміністративного, муні-
ципального права, політології. Разом із тим 
питання правового забезпечення надзви-
чайних ситуацій, а також питання впливу 
природних явищ на виникнення соціальних 
надзвичайних ситуацій розглядалися вітчиз-
няними вченими не досить широко.

Об'єктом дослідження є суспільні відно-
сини, що виникають у галузі забезпечення 
безпеки у разі виникнення надзвичайних си-
туацій. 

Предметом дослідження є сукупність 
законодавчих актів, правових і організацій-
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них норм, що регулюють різні аспекти забез-
печення безпеки населення і забезпечують 
дотримання прав і свобод людей в умовах 
природних і соціальних надзвичайних ситу-
ацій.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вивчення проблем за-
хисту прав громадян у надзвичайних си-
туаціях має важливе теоретичне значення, 
оскільки сприяє розвитку однієї з найваж-
ливіших категорій – забезпечення і захисту 
прав і свобод громадян. Таке дослідження 
має велике практичне значення. Його ре-
зультати можуть бути використані для фор-
мування та вдосконалення законодавства 
щодо надзвичайних ситуацій. Відсутність 
належної уваги до теоретичних проблем за-
хисту цивільних прав під час надзвичайних 
ситуацій певною мірою і пояснює низький 
рівень правової захищеності громадян і орга-
нізацій, що піддаються негативному впливу 
надзвичайних ситуацій, та потребують більш 
детального аналізу.

Метою статті є комплексне дослідження 
визначення поняття «надзвичайні ситу-
ації» та вивчення нормативно-правових 
актів у галузі забезпечення безпеки у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій.

Виходячи з поставленої мети, визначено 
такі завдання:

– вивчити та проаналізувати чинні нор-
мативні правові акти у сфері захисту насе-
лення і територій від надзвичайних ситуацій;

– дослідити поняття «надзвичайна ситуа-
ція» та інші суміжні поняття.

Виклад основного матеріалу. Правове 
регулювання в галузі захисту суб'єктивних 
прав у разі виникнення надзвичайних ситу-
ацій є частиною правової політики держави 
і, таким чином, складовим елементом націо-
нальної безпеки.

Єдина система правових засобів, за раху-
нок яких забезпечується відновлення пору-
шених суб'єктивних прав, вирішення право-
вих суперечок і усунення інших перешкод у 
реалізації суб'єктивних прав у надзвичайних 
ситуаціях повинна включати в себе такі еле-
менти:

а) юридичні норми, що регулюють 
поведінку суб'єктів безпосередньо в стадії 
виникнення надзвичайної ситуації;

б) правовідносини, в межах яких здій-
снюються заходи захисту суб'єктивних прав 
під час надзвичайних ситуацій;

в) акти реалізації прав і обов'язків 
суб'єктів у конфліктній ситуації.

За своєю юридичною природою 
законодавство щодо надзвичайних ситуа-
цій стало результатом процесу спеціаліза-

ції загального законодавства, зумовленого 
об'єктивними процесами, що відбуваються 
в нашому суспільстві. Тенденція до спеціалі-
зації законодавства про надзвичайні ситуації 
продиктована, з одного боку, збільшенням 
обсягу різного роду надзвичайних ситуацій, 
з іншого – розширенням нормативно-право-
вого поля їх регулювання. Ця тенденція, як 
закономірне явище правової дійсності, від-
биває специфіку конкретних надзвичайних 
обставин, своєрідність яких становлять сус-
пільні відносини, відображаючи їх новизну за 
допомогою особливих юридичних приписів. 
Специфічною ознакою норм законодавства 
про надзвичайні ситуації є те, що вони похо-
дять від більш загальних, генеральних норм. 
Такі норми закріплені насамперед у Консти-
туції України [2], Кодексі цивільного захисту 
України [3], в законах України: «Про бороть-
бу з тероризмом» [4], «Про запобігання ко-
рупції» [5], «Про об’єкти підвищеної небез-
пеки» [6], «Про гуманітарну допомогу» [7], 
«Про правовий режим надзвичайного стану» 
[8] та низці інших. Система законодавства 
про надзвичайні ситуації є складною, багато-
рівневою і невпорядкованою структурою. Її 
існування пов'язане, перш за все, з виникнен-
ням конкретних надзвичайних ситуацій.

Норми законодавства про надзвичайні 
ситуації, регламентуючи однорідні суспільні 
відносини, регулюють ті їх сторони, елемен-
ти, які становлять в цих відносинах своєрід-
не, нетипове, особливе.

Норми законодавства щодо надзвичай-
них ситуацій не обмежуються функцією 
конкретизації та деталізації загальних пра-
вових норм. Здебільшого вони формулюють 
загальнообов'язкові державні приписи.

Щодо терміна «надзвичайна ситуація», 
то він для наукового дослідження є досить 
новим і складним.

Надзвичайна ситуація – обстановка на 
окремій території чи суб’єкті господарюван-
ня на ній або водному об’єкті, яка характе-
ризується порушенням нормальних умов 
життєдіяльності населення, спричиненим 
катастрофою, аварією, пожежею, стихійним 
лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, 
застосуванням засобів ураження або іншою 
небезпечною подією, що призвела (може 
призвести) до виникнення загрози життю 
або здоров’ю населення, великої кількості за-
гиблих і постраждалих, завдання значних ма-
теріальних збитків, а також до неможливості 
проживання населення на такій території чи 
об’єкті, провадження на ній господарської ді-
яльності .

Надзвичайна ситуація – це обстановка, 
що склалася в результаті різних факторів 
(аварій, катастроф, стихійних лих і т. п.), 
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що виразилася в різкому відхиленні перебі-
гу явищ і процесів від норми, що негативно 
впливає на життєзабезпечення, економіку, 
соціальну сферу та природне середовище [9].

Для більш повного розуміння надзви-
чайної ситуації варто проаналізувати низку 
суміжних понять, серед яких: «надзвичайні 
події», «надзвичайні умови», «надзвичайний 
стан», «надзвичайні заходи», «непереборна 
сила».

Надзвичайні події можуть відбуватися 
під впливом як навмисних, так і ненавмис-
них факторів. Навмисність проявляється у 
вольових діях і вчинках людини. Дана ознака 
служить одним з основних критеріїв у класи-
фікації надзвичайних ситуацій. До навмис-
них належить більшість соціально-політич-
них конфліктів (терористичні акти, диверсії, 
збройні конфлікти, страйки і т. п.). До друго-
го виду належать ситуації, які не залежать від 
волі людини (стихійні лиха та інші).

Визначення поняття «надзвичайні умо-
ви» міститься в наказі «Про затвердження 
Повітряних перевезень вантажів». Отже, 
надзвичайними є умови, за яких перевезення 
вантажів не підпадають під звичайні операції 
і процедури експлуатації цивільних повітря-
них суден, у тому числі умови, за яких здій-
снюються перевезення миротворчого контин-
генту, перевезення для ліквідації наслідків 
стихійного лиха чи аварії тощо [10].

Надзвичайний стан є особливим право-
вим режимом, який регулює Конституція 
України та закон «Про правовий режим над-
звичайного стану» [11]. 

Відповідно до законодавства України 
надзвичайний стан визначається як: особли-
вий правовий режим, який може тимчасово 
вводитися в Україні чи в окремих її місце-
востях у разі виникнення надзвичайних си-
туацій техногенного або природного харак-
теру не нижче загальнодержавного рівня, що 
призвели чи можуть призвести до людських і 
матеріальних втрат, створюють загрозу жит-
тю і здоров'ю громадян, або у разі спроби за-
хоплення державної влади чи зміни консти-
туційного ладу України шляхом насильства, 
і передбачає надання відповідним органам 
державної влади, військовому командуванню 
та органам місцевого самоврядування відпо-
відно до цього Закону повноважень, необхід-
них для відвернення загрози та забезпечення 
безпеки і здоров'я громадян, нормального 
функціонування національної економіки, 
органів державної влади та органів місцево-
го самоврядування, захисту конституційного 
ладу, а також допускає тимчасове, зумовлене 
загрозою, обмеження у здійсненні конститу-
ційних прав і свобод людини і громадянина 
та прав і законних інтересів юридичних осіб 

із зазначенням строку дії цих обмежень [12].
Часто вживають поняття «надзвичайні 

заходи», коли йдеться про заходи, які необ-
хідно застосувати у разі загрози поширення 
негативних наслідків. Надзвичайними за-
ходами є способи офіційного фізичного або 
психічного впливу уповноважених на те осіб 
на фізичних або юридичних осіб з метою 
профілактики або виявлення протиправних 
дій, забезпечення громадського порядку та 
громадської безпеки, попередження та ло-
калізації наслідків надзвичайних ситуацій 
[13]. Наприклад, у м. Одесі для запобігання 
епідемії кору були на тиждень подовжені ка-
нікули та передбачений не допуск до освітніх 
закладів дітей без щеплень.

У пункті 1 частини першої статті 263 ЦК 
України наведено ознаки непереборної сили 
та визначено, що непереборна сила – це над-
звичайна або невідворотна за даних умов 
подія [14]. Отже, непереборною силою є 
надзвичайна і невідворотна зовнішня подія, 
що повністю звільняє від відповідальності 
особу, яка порушила зобов’язання, за умо-
ви, що остання не могла її передбачити або 
передбачила, але не могла її відвернути, та ця 
подія завдала збитків. У світлі чинного ле-
гального визначення поняття непереборної 
сили, де до останньої відносять надзвичайні і 
невідворотні за даних умов обставини, неко-
ректно визнавати саму по собі надзвичайну 
ситуацію обставиною непереборної сили. 
При цьому будь-який фактор, що спричинив 
надзвичайну ситуацію, може бути кваліфіко-
ваний обставиною непереборної сили за умо-
ви відповідності критеріям надзвичайності і 
невідворотності.

Непереборна сила являє собою складний 
юридичний факт, елементами якого виступа-
ють ознаки (його явища, прояви): зовнішній 
характер, надзвичайність і невідворотність 
за конкретних умов. Кожна з цих ознак необ-
хідна, а всі разом достатні для кваліфікації 
будь-яких фактів на предмет віднесення до 
обставин непереборної сили.

Висновок

Проаналізувавши поняття «надзвичай-
ні ситуації» та низку суміжних понять, слід 
зазначити, що останні виступають доповне-
нням першого та розкривають його зміст. 
Чого не можна сказати про терміни «над-
звичайна ситуація» та «непереборна сила», 
оскільки широке застосування в норматив-
них актах різної галузевої спрямованості тер-
мінів «надзвичайна ситуація» і «непереборна 
сила» вказує на формування самостійної 
галузі законодавства про надзвичайні ситуа-
ції, в якій група норм про непереборну силу 
може скласти комплексний інститут. Струк-
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тура останнього повинна включати загальну 
частину, що передбачає, зокрема, ознаки і 
визначення поняття непереборної сили, а та-
кож положення про непереборну силу в різ-
них галузях права.
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В статье сделана попытка осветить отдельные вопросы, касающиеся разграничения и правово-
го регулирования понятия «чрезвычайные ситуации» и других смежных понятий. Определено, что 
термины «чрезвычайная ситуация» и «непреодолимая сила» широко применяются в нормативных 
актах различной отраслевой направленности и связаны с формированием самостоятельной отрасли 
законодательства о чрезвычайных ситуациях, в которой группа норм о непреодолимой силе может 
составить комплексный институт.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, чрезвычайные условия, чрезвычайные меры, непреод-
олимая сила, юридические факты.

In article highlight certain issues, on the delimitation and legal regulation the concept of "emergency 
situations" and other related concepts. Article specifies that "emergency" and "force majeure" is widely used 
in various sectoral regulations acts and related to formation of an independent field of emergency situation 
legislation, in which a group of norms of irresistible force can make a complex institute.

Key words: emergency situation, emergency conditions, emergency measures, irresistible force, legal facts.
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ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА, 
ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СВОЄЧАСНІСТЬ  
СУДОВОГО ЗАХИСТУ

Статтю присвячено аналізу засад цивільного судочинства, змістом яких є процесуальні засоби, 
спрямовані на виконання завдання своєчасного розгляду та вирішення цивільних справ та ухвалення 
справедливого судового рішення. Визначено зміст засади процесуальної економії та принципу концен-
трації, встановлено їх співвідношення.

Ключові слова: своєчасний розгляд та вирішення цивільних справ, процесуальна економія, принцип 
концентрації, ефективність судочинства. 

Постановка проблеми. Міжнародні 
стандарти у сфері судочинства зумовлюють 
пошук на рівні національного законодавства 
шляхів оптимального врахування приват-
ноправових і публічно-правових інтересів, 
розумного балансу між строками судового 
захисту та встановленням обставин цивіль-
ної справи. Законне та обґрунтоване рішен-
ня суду, яким вирішується спір по суті, може 
втратити сенс, або може істотно знизитися 
його значення для захисту прав особи, якщо 
воно ухвалено із невиправданою затримкою. 
Основний напрям у розвитку сучасного ци-
вільного процесу більшості країн характе-
ризується оптимальним співвідношенням 
процесуальної активності сторін та суду. 
Класична модель змагальності поступається 
іншій моделі, сутність якої полягає у реалі-
зації ідей процесуальної економії та концен-
трації процесуального матеріалу, розподілі 
відповідальності за хід процесу між сторона-
ми та судом [1, c. 23-24]. 

У науці цивільного процесуального пра-
ва темпоральні межі процесу пов’язуються 
з реалізацією вимог оперативності, швидко-
сті, концентрації, процесуальної економії. Ці 
поняття визначають місце та значення про-
цесуальних строків у механізмі правового 
регулювання процесуальних правовідносин 
та пов’язані з виконанням завдання своєчас-
ності судового захисту, закріпленого у ст. 2 
ЦПК України.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми процесуальної економії, кон-
центрації, оперативності, розумності стро-
ків розгляду справи судом, віднесення їх до 
принципів цивільного процесу, значення 
для цивільного судочинства досліджували 
вчені-процесуалісти А. Т. Боннер, Є. В. Вась-
ковський, В. О. Рязановський, С. О. Короєд,  

О. В. Рожнов, В. В. Буга, Т. В. Сахнова, 
А. В. Малюкина, Т. В. Цюра. Аналіз наявних 
досліджень свідчить про неоднозначність 
підходу до розуміння процесуальної економії 
та, як наслідок, до питання про її співвідно-
шення з ідеєю концентрації процесу, швид-
кістю, економією матеріальних та процесу-
альних засобів, розумністю строків розгляду 
справи судом. Незважаючи на те, що вимога, 
зокрема, концентрації процесу давно отрима-
ла підтримку в наукових колах інших країн, 
праць, безпосередньо присвячених дослі-
дженню її теоретичних засад та значення для 
ефективності судового захисту, у сучасній 
національній науці небагато, що зумовлює 
подальший аналіз відповідних засад з ме-
тою визначення їхньої ролі для забезпечення 
ефективності судочинства. 

Метою статті є визначення змісту 
основних засад цивільного судочинства, 
які підпорядковані завданню своєчаснос-
ті розгляду та вирішення справи за умови 
ухвалення справедливого рішення.

Виклад основного матеріалу. У євро-
пейських країнах актуальними є публічно-
правові методи судового захисту, пов’язані з 
посиленням влади суду та обов’язків сторін 
сприяти розвитку процесу (принцип концен-
трації) [2, c. 6]. Під концентрацією процесу 
розуміють: концентрацію доказового мате-
ріалу, тобто надання суду першої інстанції 
доказів в обсязі, необхідному для правиль-
ного та своєчасного розгляду та вирішення 
справи у визначений законом строк, із побо-
юванням неможливості за певних обставин 
прийняття доказів на подальших стадіях у 
суді першої чи апеляційної інстанцій; кон-
центрацію процесуальних дій, які здійсню-
ються в процесі заінтересованими особами 
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добросовісно та в повній відповідності з ви-
могами процесуального закону на певній ста-
дії процесу та в строк, визначений законом 
або судом [3, с. 13].

Під концентрацією доказового матері-
алу О. А. Борисова та М. Л. Скуратовський 
розуміють подання до суду першої інстанції 
доказів в обсязі, необхідному та достатньому 
для своєчасного розгляду та вирішення спра-
ви [4, с. 147; 5, с. 47-59], А. В. Малюкина – 
своєчасне здійснення процесуальних дій у 
належній послідовності з метою зосереджен-
ня процесуального матеріалу в суді першої 
інстанції в обсязі, необхідному для правиль-
ного та своєчасного вирішення справи, що 
також дозволяє за необхідності забезпечити 
ефективний перегляд судового рішення в 
майбутньому [2, с. 6]. Щодо завдання сво-
єчасності розгляду справи необхідно пого-
дитися з думкою, що принцип концентра-
ції лише частково відображає темпоральну 
сутність судочинства, а точніше, забезпечує 
відсутність невиправдних затримок та вирі-
шення неналежних питань вищими судами. 
Концентрація процесу тісно взаємопов’язана 
з вимогою процесуальної економії. Концен-
трація слугує ухваленню правильного рішен-
ня тією ж мірою, що й своєчасного, тому її 
не можна тлумачити виключно в контексті 
прискорення. У найбільш загальному ви-
гляді співвідношення названих засад визна-
чають таким чином: дія принципу концен-
трації значною мірою зумовлена вимогами 
процесуальної економії, що пред’являються 
до судочинства, та є одним зі способів раціо-
налізувати процес [2, с. 6]. 

Відповідні положення вказують на те, 
що самої лише концентрації не досить, щоб 
забезпечити своєчасний розгляд і вирішення 
справи, оскільки повне та правильне вста-
новлення обставин справи без затягування 
процесу може бути досягнуто тільки за допо-
могою компромісу між різними принципами. 
Як процесуальні засоби, які сприяють скоро-
ченню тривалості національного цивільного 
судочинства, можна навести заочне та наказ-
не провадження, спрощене позовне прова-
дження, заміну неналежного відповідача та 
об’єднання позовних вимог, закриття прова-
дження у справі, можливість припинення 
зловживання правом та інші процедури, які 
спрямовані на обмеження темпоральних ра-
мок судочинства, не пов’язані із концентра-
цією доказового матеріалу, проте зумовлені 
процесуальною економією.

Сутність та значення процесуальної 
економії як суміжної категорії визнача-
ються у процесуальній науці по-різному. 
В. О. Рязановський зауважував, що процесу-
альна економія вимагає досягнення більшого 

результату з меншими витратами праці, відо-
браженням чого є швидкість провадження 
та його простота, однаковість застосування 
до всіх видів процесів [6, с. 51]. При цьому 
формула процесуальної економії – простота, 
швидкість, дешевизна – має тлумачитись пе-
реважно в загальному контексті досягнення 
мети судочинства [7, с. 6]. Сутність співвідно-
шення процесуальної економії з концентра-
цією, яка обґрунтована Є. В. Васьковським, 
сформульована таким чином: концентрація 
віднесена до принципів (положення, на під-
ставі яких законодавцем здійснюється регу-
лювання окремих питань), а процесуальна 
економія – до постулатів процесу як необ-
хідних вимог для раціоналізації процесу. 
Принципи співвідносяться з постулатами як 
засіб та мета, є доцільними або недоцільни-
ми залежно від того, чи сприяють вони здій-
сненню постулатів. Порядок судочинства 
має бути таким, щоб особа, яка потребує за-
хисту, могла швидко та легко отримати його, 
а суд міг без зайвих зусиль задовольнити її 
вимоги. Зручність забезпечується саме за 
рахунок постулату процесуальної економії, 
що виражається в економії часу (швидкість), 
полегшенні процесуальних засобів (просто-
та) і зменшенні судових витрат (дешевизна) 
[8, с. 362]. 

М. А. Гурвич визначав принцип проце-
суальної економії (економії процесуальних 
засобів) як вимогу, за якою в процесі пови-
нні бути найбільш повно та доцільно вико-
ристані всі необхідні процесуальні засоби 
для правильного та швидкого вирішення 
справи [9, с. 187]. Економний розгляд справи 
означає не просто швидке вирішення справи, 
а припускає швидке, правильне, тобто закон-
не, обґрунтоване та переконливе, вирішення 
спорів. Без цієї умови економія часу не була 
б виправдана та поступилася б місцем затя-
гуванню провадження. Процесуальній еко-
номії часу суперечить поспіх, пов’язаний із 
поверховим дослідженням обставин справи 
[9, с. 189-190].

У сучасній теорії процесу сутність та 
місце процесуальної економії в системі 
цивільних процесуальних правовідносин 
залишаються спірними. Заперечуючи проти 
включення процесуальної економії до прин-
ципів цивільного процесу, Т. В. Сахнова, 
зокрема, зосереджується на виборі самого 
терміна, зазначаючи, що має йтися не про 
економію процесуальних засобів. Правосуд-
дя не може бути ні дешевим – у грошовому 
вираженні, ні ощадливим – у процесуальних 
засобах і способах, а оптимальним [10, с. 110]. 
Зауважимо, що автори, які досліджують про-
цесуальну економію, не пов’язують її реаліза-
цію з погіршенням якості процесу.
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С. О. Короєд зазначає, що процесуальний 
інтерес суду, який випливає з призначення 
судової влади щодо оперативної реалізації 
повноважень, принципів судової активності, 
судового керівництва та суддівського роз-
суду, спрямований на виконання завдань 
цивільного судочинства та реалізується в 
режимі процесуальної економії [11, с. 13]. 
Цей елемент дослідник визначає через тен-
денцією розвитку світових засад правосуддя, 
а також урахування національних особли-
востей, пов’язаних із необхідністю реалізації 
в цивільному судочинстві України проце-
суальної активності суду та процесуальної 
економії, які мають бути аксіомами цивіль-
ного процесу як первинної форми виражен-
ня цінностей [11, с. 86]. С. О. Короєд робить 
висновок, що процесуальна економія – це ка-
тегорія, яка характеризується, з одного боку, 
таким станом цивільного процесуального 
регулювання, який дозволяє суду при міні-
мальній витраті засобів і зусиль забезпечи-
ти правильне і швидке вирішення спорів, а з 
іншого – результатом цивільної процесуаль-
ної діяльності, який зумовлюється найбільш 
повним і раціональним застосуванням про-
цесуальних засобів відповідно до завдання 
і мети цивільного судочинства, тобто коли 
цивільну справу розглянуто правильно і в 
скорочені строки, при цьому з розумною еко-
номією сил і засобів [12, с. 130]. 

Обґрунтовуючи принцип оперативності 
як вимогу швидкого розгляду та вирішення 
справи, О. В. Рожнов заперечував наявність 
поряд з оперативністю принципу проце-
суальної економії. Дослідник зазначав, що 
економія матеріальних та процесуальних 
засобів не може поєднуватись із швидкістю 
як елементом принципу оперативності. Зва-
жаючи на те, що з часу відповідних сформу-
льованих науковцем висновків цивільне про-
цесуальне законодавство значно змінилось, 
слід критично підходити до відповідних по-
ложень, проте сутність процесуальної еконо-
мії, на нашу думку, навіть на той час не мож-
на визнати справедливою [13, с. 9]. У цьому 
зв’язку необхідно підтримати позицію, від-
повідно до якої досягненню мети цивільно-
го судочинства та вимог розумності строків 
розгляду цивільних справ слугує завдання 
своєчасності, якому підпорядкований прин-
цип концентрації. Принцип концентрації є 
вимогою швидкого процесу в поєднанні з 
умовою ухвалення законного та обґрунтова-
ного судового рішення [14, с. 187]. З іншого 
боку, неможливо назвати засіб концентрації 
процесу, який одночасно не слугував би його 
раціоналізації. Концентрація щодо процесу-
альної економії має прикладний характер. 
Зворотний зв’язок проявляється в тому, що 

здійснення під час розгляду справи процесу-
альних дій передбачає досягнення їх мініму-
му, який є достатнім для ухвалення право-
судного рішення [14, с. 44].

Процесуальну економію в доктрині за-
рубіжного права характеризують як процесу-
альний принцип, що забезпечує досягнення 
цілей процесу із найменшими втратами часу, 
засобів і витрат. Таке трактування дозволи-
ло M. Шопфліну зробити висновок про те, 
що принцип концентрації за своїм змістом 
вужчий від принципу процесуальної еконо-
мії, оскільки мінімізує тільки витрати часу і 
засобів. Схожу позицію висловив Х. В. Фа-
шінг, який вважає, що концентрація процесу, 
як і його прискорення, є лише частиною за-
гальної вимоги процесуальної економії. Ви-
рішенню питання про співвідношення двох 
названих категорій може слугувати позиція 
П. Хютте, згідно з якою принцип концентра-
ції сприяє реалізації процесуальної економії: 
завдяки йому ефективнішим стає співвід-
ношення процесуальних витрат та резуль-
тату процесу [2, с. 60]. Е. Шмідт відзначив, 
що коли процесуальні норми закріплюють 
постулат концентрованого та недорогого 
провадження, посилання на процесуальну 
економію стає зайвим. Із цим важко пого-
дитись, оскільки в такому разі не врахована 
економія темпоральних засобів. Вимога ді-
яти економно набуває значення там, де чинне 
процесуальне законодавство їй суперечить 
та коли мета процесу може бути досягнута 
іншим (кращим) способом. На думку В. Не-
крошюса, принцип концентрації не просто 
тісно пов’язаний із вимогою процесуаль-
ної економії, а й визначає появу останнього 
[2, с. 61]. 

Відповідно до положень сучасної зару-
біжної процесуальної правової науки, усі 
системи процесуального права, спрямовані 
на здійснення правосуддя, для досягнення 
цієї мети використовують різноманітні при-
йоми та способи, поєднання яких зрештою 
відображає спроби встановлення кожною 
такою системою компромісу між трьома най-
важливішими факторами: встановленням 
істини або пошуком правильного рішення; 
тривалістю судового розгляду; вартістю 
судового процесу. Можна прийняти більш 
повільне правосуддя або вирішити, що не 
треба жертвувати швидкістю і є готовність 
пожертвувати рівнем правильності судових 
рішень. На компроміси такого роду йдуть 
усі системи процесуального права [15, с. 11]. 
Зважаючи на «фундаментальні принципи 
належної правової процедури» – сповіщен-
ня та слухання, законність доказів, які суд 
повинен брати до уваги, та обґрунтованість 
рішення [16, с. 133], процесуальні засоби, 
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які становлять зміст принципу концентра-
ції, можна віднести до одних із можливих та 
ефективних шляхів здійснення судового за-
хисту, гарантій права на справедливий суд.

Відповідно до чинного національного 
законодавства процесуальна економія відо-
бражається через вимоги своєчасності та 
доступності судочинства (простота проце-
суальних засобів, оптимальна вартість про-
цесу, врахування інтересів бідних верств 
населення тощо), що за умови дотримання 
всіма суб’єктами процесу цивільної процесу-
альної форми, недопустимості зловживання 
правами, неупередженості суду у здійсненні 
судочинства та застосування дискреційних 
повноважень забезпечує ефективність судо-
чинства. Концентрація, у свою чергу, є прин-
ципом, змістом якого є процесуальні засоби, 
спрямовані на забезпечення економії часу та 
процесуальних засобів через зосередження 
доказів у суді першої інстанції та ухвалення 
справедливого рішення. Прикладом може 
слугувати наявність диференціації судових 
процедур, що спрямована на встановлення 
оптимальних процесуальних засобів вирі-
шення справ залежно від складності справи, 
наявності спору про право та ціни позову 
(ст. 19 ЦПК України); надання учасниками 
справи доказів разом із поданням заяв по 
суті справи або в інший, строк встановле-
ний судом, з поважних причин (ст. 83 ЦПК 
України); заборона подання доказів до суду 
апеляційної інстанції, окрім виняткових ви-
падків (ст. 367 ЦПК України) тощо. Отже 
процесуальна економія по відношенню до 
концентрації є первісною, а остання є одним 
із можливих та оптимальних шляхів досяг-
нення першої. Також процесуальна економія 
є поняттям ширшим та зумовлює наявність 
принципу розумності строків вирішення 
справи, вартості процесу, з огляду на опти-
мальні ставки судового збору, випадки звіль-
нення від сплати судового збору, доступності 
професійної правової допомоги, право на 
безоплатну правову допомогу, встановлення 
законодавством граничних розмірів компен-
сації витрат на правову допомогу, на приїзд 
до учасників процесу у випадках, передбаче-
них законодавством. 

Справді, концентрований процес є ре-
зультатом сумісних зусиль всіх суб’єктів 
процесу. Отже, процесуальну активність на 
кожній стадії процесу повинен проявляти не 
тільки суд, але й сторони мають сумлінно та 
своєчасно реалізовувати свої процесуальні 
права та виконувати процесуальні обов'язки. 
Дотримання цієї вимоги за умови належної 
нормативно-правової регламентації дозво-
лить зберегти за розглядом у суді першої ін-
станції головну роль та зменшити кількість 

випадків, коли до вищого суду надаються 
нові докази навмисно або внаслідок незна-
ння можливих наслідків ненадання їх до 
суду під час розгляду справи по суті [2, с. 6].

Наявність в українському законодавстві 
поняття «розумний строк» як критерію 
забезпечення права на справедливий суд у 
рамках національної правової системи, тобто 
в рамках внутрішньодержавного засобу пра-
вового захисту, зумовила необхідність пере-
гляду сформованих національних підходів до 
значення строків розгляду справи для забез-
печення права на судовий захист за змістом 
статті 6 Конвенції про захист прав людини 
і основних свобод, а також для досягнення 
мети цивільного судочинства [17, с. 137]. Ви-
ходячи з цього, на національному рівні необ-
хідно в рамках правозастосування засвоїти 
цінності, покладені в основу загальноєвро-
пейського підходу до визначення розумності 
тривалості провадження, підходити індиві-
дуально до питань прискорення, продовжен-
ня або невиправданих затримок розгляду та 
вирішення справи.

Висновки

Процесуальна економія, сутність та 
практичне значення якої традиційно є пред-
метом дослідження у науці цивільного про-
цесуального права, спрямована на забезпе-
чення виконання завдання своєчасності та 
доцільності вибору процесуальних засобів, 
які спрямовані на оптимізацію процедури з 
розгляду справ, економію матеріальних ви-
трат суб’єктів процесу. Враховуючи варіанти 
співвідношення часу, процесуальних засобів 
та матеріальних витрат, справедливим щодо 
змісту цього поняття буде говорити про їх 
оптимальне співвідношення, а не про еконо-
мію у буквальному значенні слова.

Принцип концентрації не пойменова-
ний у чинному цивільному процесуальному 
законодавстві, проте по суті знайшов своє 
втілення через закріплені процесуальні засо-
би, спрямовані на виконання завдань цивіль-
ного судочинства, та оптимізацію процедури 
доказування: концентрація доказового мате-
ріалу в суді першої інстанції, заборона надан-
ня доказів до суду апеляційної інстанції 
лише за деякими винятками, збалансовані з 
активністю сторін дискреційні повноважен-
ня суду, наявність достатніх повноважень 
суду впливати на недобросовісну поведінку 
учасників процесу, диференціація судових 
процедур тощо. Вимога процесуальної еко-
номії покликана раціоналізувати процес, а 
концентрація відбиває частину його змісто-
вої характеристики та спрямована на належ-
не встановлення обставин справи з метою 
ухвалення правосудного рішення у розумні 
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строки. У свою чергу, нормативне закрі-
плення принципу розумності строків роз-
гляду справи судом, а не швидкості чи опе-
ративності, вочевидь, зумовлено виконанням 
завдання своєчасного розгляду та вирішення 
справ та підтримує баланс між строком ви-
рішення справи та справедливістю рішення 
суду. Докладне дослідження значення та 
ролі проаналізованих принципів для ухва-
лення правильного рішення та ефективнос-
ті захисту права є перспективою подальших 
наукових розвідок у відповідному напрямі.
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Статья посвящена анализу основ гражданского судопроизводства, содержанием которых яв-
ляются процессуальные средства, направленные на выполнение задания по своевременному рассмо-
трению и разрешению гражданских дел, и принятию справедливого судебного решения. Определено 
содержание требования процессуальной экономии и принципа концентрации, установлена их взаи-
мосвязь.

Ключевые слова: своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел, процессуальная 
экономия, принцип концентрации, эффективность судопроизводства.

The article is devoted to the analysis of the bases of civil legal proceedings, the content of which is proce-
dural means aimed at fulfilling the task of timely consideration and resolution of civil cases and the adoption 
of a fair judicial decision. The content of the requirement of procedural economy and the principle of concen-
tration is defined, their interrelation is established.

Key words: timely consideration and resolution of civil cases, procedural economy, principle of 
concentration, effectiveness of proceedings.
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У статті зроблено спробу проаналізувати цивільно-правовий договір як форму організації волон-
терської діяльності. Цивільне законодавство регулює договірні відносини, засновані на рівності, ав-
тономії волі і майнової самостійності сторін. Усі ці ознаки характерні для відносин, що виникають 
між волонтером і особами, на користь яких він здійснює свою діяльність на підставі цивільно-право-
вого договору.
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діяльність, трудовий договір.

Постановка наукової проблеми. Розвиток 
суспільного життя в нашій державі вказує на 
те, що волонтерська діяльність є необхідною та 
корисною для українського суспільства, проте в 
умовах недосконалості чинного законодавства 
зберігається постійний державний контроль 
за організаціями, які використовують працю 
волонтерів та здійснюють волонтерську ді-
яльність. Порядок здійснення волонтерської 
діяльності, а також механізми реалізації соці-
ально-економічних програм організаціями та 
особами, які її здійснюють, вимагають додатко-
вого законодавчого регулювання .

Термін «волонтерство» в Україні в 
даному контексті раніше не вживався. Він 
з'явився в останнє десятиліття XX століття, 
але сенс, який вкладається в сучасне понят-
тя волонтерства, – зробити добро, допомогти 
іншим людям, – був притаманний йому на 
всіх етапах розвитку суспільства. Волонтер-
ство сягає корінням у глибину історії, коли 
громадяни, виховані на моральних і етич-
них традиціях народу, надавали безоплатну 
допомогу нужденним співгромадянам. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз наукових досліджень з указаної 
проблеми дозволяє зробити висновок, що 
основні дослідження проводилися щодо за-
гальної характеристики цивільно-правового 
договору [1] та його відмінності від трудово-
го договору [2], специфіка договору в сфері 
волонтерства є недослідженою та потребує 
подальшого вивчення.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. 

У правовій доктрині не дістала належно-
го висвітлення низка проблем, що стосують-
ся цивільно-правового договору щодо здій-
снення волонтерської діяльності. 

Об'єктом даного дослідження є цивільно-
правові відносини, що виникають із питання 

цивільно-правового договору як форми орга-
нізації волонтерської діяльності.

Предметом цього дослідження є чинне 
законодавство, яке здійснює цивільно-пра-
вове регулювання договорів у сфері волон-
терської діяльності. 

Мета полягає у виявленні особливостей 
цивільно-правового договору у сфері во-
лонтерської діяльності. 

Для досягнення поставленої мети під час 
дослідження були поставлені такі завдання:

– виділити загальні кваліфікуючі ознаки 
цивільного-правового договору;

– визначити специфіку договору у сфері 
волонтерської діяльності та його відмінність 
від трудового договору.

Виклад основного матеріалу. Волон-
терську діяльність, як відомо, пропонуєть-
ся розглядати як одну із форм благодійної 
діяльності, вбачаючи в ній «добровільну, 
соціально спрямовану, неприбуткову діяль-
ність, що здійснюється волонтерами шляхом 
надання волонтерської допомоги» [3].

У процесі дослідження даної теми ми 
досліджували спільні та відмінні риси во-
лонтерської та благодійної діяльності. Зре-
штою визначили, що волонтерською слід 
визнавати таку діяльність, яка здійснюється 
без морального і матеріального примусу, на 
основі вільного волевиявлення. Благодійною 
ж слід вважати безвідплатну діяльність, яка 
здійснюються без виплати винагороди і яка 
не має на меті корисливих цілей.

Раніше зазначалося, що не всі сторони 
волонтерської діяльності потребують пра-
вового регулювання. Регулювання деяких 
аспектів волонтерської діяльності здійсню-
ється на підставі норм, що прийняті і діють 
у рамках громадських об'єднань та інших не-
підприємницьких організацій. Тому цілком  
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можна говорити про саморегулювання пев-
них аспектів волонтерства в рамках непід-
приємницьких організацій. Інші ж аспекти 
відносин, що виникають у процесі здійснен-
ня волонтерської діяльності, безумовно,  
потребують урегулювання правовими нор-
мами.

Слід зазначити, що специфіка здійснення 
волонтерської діяльності викликає необхід-
ність визначення галузевої приналежності 
норм, що регулюють відносини між волон-
терами й особами, яким вони допомагають. 
З цього приводу є різноманітні точки зору: 
ряд авторів прирівнюють волонтерську ді-
яльність до праці, а волонтерів, відповідно, 
до найманих працівників. Одночасно автори 
вводять термін «волонтерська діяльність», 
мотивуючи це тим, що неоплачувана праця 
асоціюється вітчизняною правовою наукою 
з примусовою, рабською працею, і роблять 
висновок про некоректність застосування в 
законі терміна «волонтерська праця». Однак 
такий підхід виключає однозначне рішення 
проблеми правового регулювання волонтер-
ської діяльності. Прирівнювання волонтерів 
до найманих працівників не відповідає при-
роді відносин, які виникають у рамках здій-
снення волонтерської діяльності.

Працівник – фізична особа, яка всту-
пила в трудові відносини з роботодавцем. 
Трудові відносини – відносини, засновані на 
угоді між працівником і роботодавцем про 
особисте виконання працівником за плату 
трудової функції (роботи за певною спеці-
альністю, кваліфікацією або на певній поса-
ді), підпорядкування працівника правилам 
внутрішнього трудового розпорядку за умо-
ви забезпечення роботодавцем умов праці, 
передбачених трудовим законодавством, ко-
лективним договором, правочинами, трудо-
вим договором [4].

Із цього випливає, що трудові відносини 
завжди є оплатним відносинами. Такий під-
хід закріплений у чинному законодавстві та 
не суперечить основним положенням теорії 
вітчизняного трудового права. Наприклад, 
трудові правовідносини визначаються як 
добровільний юридичний зв'язок праців-
ника з роботодавцем (підприємством, уста-
новою, організацією) з приводу його праці, 
працівник зобов'язується виконувати певну 
трудову функцію (за обумовленою спеціаль-
ністю, кваліфікацією, посадою) на даному 
виробництві з підпорядкуванням його вну-
трішньому трудовому розпорядку, а робото-
давець зобов'язується оплачувати відповід-
но до його трудового вкладу і створювати 
умови праці відповідно до законодавства та 
колективного і трудового договорів. Тому 
прирівнювання волонтерів до працівників і 

поширення на них трудового законодавства 
суперечить основним принципам як теорії 
трудового права, так і законодавства про  
працю.

Трудове право регулює не всі відносини 
щодо правового регулювання праці в сус-
пільстві. Наприклад, праця військовослуж-
бовця регулюється нормами адміністратив-
ного права [5], праця громадянина на своїй 
садово-городній ділянці взагалі правом не 
регулюється.

Регулювання волонтерської діяльнос-
ті повинно здійснюватися насамперед на 
основі цивільного законодавства. Цивільне 
законодавство визначає правове станови-
ще учасників цивільного обороту, підста-
ви виникнення і порядок здійснення права 
власності та інших речових прав, виняткових 
прав на результати інтелектуальної діяль-
ності (інтелектуальної власності), регулює 
договірні та інші зобов'язання, а також інші 
майнові та пов'язані з ними особисті немай-
нові відносини, засновані на рівності, автоно-
мії волі і майновій самостійності їх учасників 
[6]. З цього визначення випливає, що цивіль-
не законодавство регулює договірні відно-
сини, засновані на рівності, автономії волі і 
майновій самостійності сторін. Усі ці ознаки 
характерні для відносин, що виникають між 
волонтером і особами, на користь яких він 
здійснює свою діяльність. Волонтер не пере-
буває в адміністративній чи іншій підвладній 
підпорядкованості в осіб, в інтересах яких 
він здійснює свою діяльність, – у цьому ви-
ражається принцип рівності сторін.

Волонтер на свій розсуд приймає рішен-
ня здійснювати таку діяльність, що свідчить 
про автономне прийняття такого рішення. 
Його діяльність має безоплатний характер. 
Зміст цієї діяльності може виступати пред-
метом договорів про виконання робіт або 
надання послуг. Умови таких договорів, за 
загальним правилом, визначаються на роз-
суд сторін. Захист прав та інтересів волон-
терів може бути забезпечений закріпленням 
у них обов'язків організатора волонтерської 
діяльності забезпечити волонтерів засобами 
індивідуального захисту, надання волонте-
рам права надавати послуги частинами і т. п.

Закон України «Про волонтерську ді-
яльність» [7] визначає, що волонтерська  
діяльність здійснюється у вигляді волонтер-
ської допомоги та полягає в безоплатному 
виконанні робіт і наданні послуг. Виконання 
робіт завжди супроводжується передачею 
замовнику матеріалізованого результату – 
створеної чи переробленої (обробленої) речі 
або іншого речового результату виконаної 
роботи. У разі надання послуг результат ді-
яльності виконавця не має речового змісту.



21

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

9/2018

Відповідно до основної класифікації ци-
вільно-правових договорів, прийнятої в ци-
вільному праві, всі договори поділяються на 
договори з відчуження майна, договори про 
передачу майна в користування, договори 
щодо виконання робіт і договори з надання 
послуг [8]. Волонтерська діяльність, отже, 
повинна регулюватися за допомогою норм 
щодо договорів про виконання робіт або 
надання послуг.

Діяльність волонтера дуже схожа на пра-
цю працівника. Єдина відмінність полягає в 
тому, що волонтер не отримує винагороди за 
свою роботу, тому його діяльність регулю-
ється цивільним, а не трудовим правом. Ре-
гулювання діяльності волонтера цивільним 
законодавством має свої особливості, які ви-
ражаються в такому.

Працівник за трудовим договором вико-
нує певну трудову функцію, тобто нормова-
ну законодавством про працю діяльність, не 
обов'язково пов'язану з досягненням певного 
результату. Саме виконання трудової функ-
ції є метою укладення трудового договору. 
Цивільний договір вважається виконаним, 
коли замовник отримує певний результат 
виконаної роботи або наданої послуги. Пра-
цівник підпорядковується правилам вну-
трішнього трудового розпорядку, що діють 
в організації, в якій він працює. Особа, яка 
працює за цивільним договором, не повинна 
підкоряться правилам внутрішнього трудо-
вого розпорядку.

Роботодавець зобов'язаний забезпечити 
працівникові умови праці, передбачені тру-
довим законодавством. Особи, що працюють 
за цивільним договором, самі забезпечують 
собі умови праці.

На працівника поширюється встановлена 
законодавством про працю система пільг за 
кількістю та умовами праці, її оплату, а та-
кож соціальним страхуванням. На осіб, які 
працюють за цивільним договором, ці пільги 
не поширюються.

Працівник несе обмежену матеріальну 
відповідальність. Особа, що уклала цивіль-
но-правовий договір, має повністю відшко-
дувати заподіяну шкоду.

Очевидно, що трудовий договір має ряд 
переваг порівняно з цивільним договором, 
насамперед, із точки зору захисту прав праців-
ника. Однак необхідно відзначити, що нега-
тивні для працівника (а іноді і для роботодав-
ця) наслідки укладення цивільного договору 
наступають у тому разі, коли в такому догово-
рі не обумовлені умови, спрямовані на захист 
їхніх інтересів. Умови договору, за загальним 
правилом, визначаються на розсуд сторін [9]. 
Таким чином, у договорі про волонтерську 
діяльність може бути закріплено обов'язок 

організатора волонтерської діяльності забез-
печити волонтера засобами індивідуального 
захисту, обов'язок волонтера надавати послу-
ги частинами, згідно з графіком і т. п. 

Умови договору є обов'язковими для 
виконання сторонами, які уклали договір. 
Тому в разі порушення умов договору про 
волонтерську діяльність його сторонами 
можливе застосування засобів судового за-
хисту. При цьому суд повинен виходити зі 
змісту договору (якщо він не суперечить 
закону). У разі, коли певні відносини не вре-
гульовані в договорі про волонтерську діяль-
ність, слід застосовувати аналогію закону, що 
допускається відповідно до ст. 6 Цивільного 
кодексу[10]. Таким чином, до договору про 
волонтерську діяльність і застосовані норми 
цивільного законодавства про зобов'язання 
за договорами про виконання робіт і надан-
ня послуг, що не суперечать її сутності. Для 
застосування цивільного законодавства до 
договору про волонтерську діяльність існу-
ють такі обмеження, а саме: до даного догово-
ру не застосовуються норми, що регулюють 
відносини щодо договорів про виконання ро-
біт і надання послуг, виконавцем яких може 
бути лише юридична особа , оскільки волон-
тером може бути лише фізична особа.

Такий підхід видається прийнятним тіль-
ки щодо безоплатних договорів [11]. Вклю-
чення в договір оплатних умов, характерних 
для трудового договору, веде фактично до під-
міни трудових відносин на цивільно-правові.

Те ж саме стосується договорів, виконав-
цем яких можуть бути тільки особи, які 
здійснюють підприємницьку діяльність. До 
таких осіб належать юридичні особи та фі-
зичні особи – підприємці. Вище вже назива-
лася причина, відповідно до якої неможливо 
застосування умов договору за участю юри-
дичної особи. Оскільки до діяльності фі-
зичних осіб – підприємців застосовуються 
правила Цивільного кодексу, які регулюють 
діяльність юридичних осіб, що є підприєм-
ницькими організаціями, видається, що гро-
мадяни не можуть бути волонтерами, якщо 
виступають як фізичні особи-підприємці. 
Те саме можна сказати і щодо договорів, 
які передбачають винагороду за виконані 
роботи та надані послуги, оскільки волон-
терська діяльність має безплатний характер, 
або залучення виконавцем третіх осіб для 
виконання роботи за договором, оскільки 
волонтер повинен особисто брати участь у 
волонтерської діяльності. Нарешті, не слід 
застосовувати і публічний договір, оскільки 
виконавцем за таким договором може бути 
лише підприємницька організація [12]. 

У разі укладення тристороннього до-
говору щодо волонтерської діяльності,  
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незалежно від змісту цього договору, на 
нього поширюються норми Цивільного ко-
дексу про договір на користь третьої особи 
[13]. Таким договором визнається договір, 
в якому сторони встановили, що боржник 
зобов'язаний не кредитору, а вказаній або 
не вказаній у договорі третій особі, яка має 
право вимагати від боржника виконання 
зобов'язання на власну користь. У договорі 
щодо здійснення волонтерської діяльності 
волонтер виступає як боржник, благодійна 
організація – як кредитор, отримувач волон-
терської допомоги – як третя особа.

На підставі ст. 636 Цивільного кодексу 
можна зробити висновок, що, якщо інше не 
передбачено законом, іншим правовим актом 
або договором, з моменту вираження отри-
мувачами волонтерської допомоги наміру 
волонтеру скористатися своїм правом за до-
говором, волонтер і благодійна організація 
не можуть розірвати або змінити укладений 
ними договір без згоди отримувача волон-
терської допомоги. Така згода може бути 
дана отримувачеві волонтерської допомоги 
як у письмовій, так і в усній формі, а також 
шляхом вчинення конклюдентних дій у разі, 
коли законом дозволено укладення право-
чину в усній формі. Згода отримувача во-
лонтерської допомоги на зміни і розірвання 
договору може бути дана лише в тій формі, в 
якій укладено цей договір, тобто у письмовій 
формі. Волонтер і благодійна організація мо-
жуть передбачити в договорі, що залишають 
за собою право в будь-який час вносити в до-
говір зміни або розірвати договір, незважаю-
чи на те, що отримувач волонтерської допо-
моги не дає згоду на це [14].

Обов'язок волонтера виконати 
зобов'язання, що випливає з договору, не 
позбавляє його права висувати проти вимог 
отримувача волонтерської допомоги ті ж 
заперечення, що і проти вимог благодійної 
організації. Крім того, з аналізу ст. 636 Ци-
вільного кодексу можна зробити висновок, 
що отримувачам волонтерської допомоги 
необхідно надати волонтеру докази свого 
права вимагати (особливо це стосується ви-
падків, коли в договорі не зазначено конкрет-
ного отримувача волонтерської допомоги). 
Характер і обсяг таких доказів залежить від 
конкретної ситуації, характеру зобов'язань, 
змісту договору і т. д. Якщо отримувач во-
лонтерської допомоги відмовився від права, 
наданого йому за договором, то цим правом 
може скористатися волонтерська організація. 
Закон дає їй таку можливість, оскільки пра-
ця волонтерів є одним із джерел формування 
майна волонтерської організації. Волонтер-
ська організація може самостійно визначити 
в даному випадку напрями і способи вико-

ристання результатів виконаних робіт або 
наданих послуг, погоджуючи їх з вимогами 
закону і свого статуту. У договорі може бути 
також зазначено, що правом вимоги за цим 
договором може бути наділений лише отри-
мувач волонтерської допомоги.

Висновки

Оскільки зміст окремих договорів про 
виконання робіт або надання послуг може 
мати різні варіанти, видається, що неможли-
во розробити єдиний типовий договір щодо 
волонтерської діяльності. Так само, як умо-
ви договору підряду відрізняються від умов 
договору перевезення вантажу, будуть від-
різнятися умови договору з волонтерами 
про виконання відповідних робіт і надання 
послуг. Тому залежно від змісту діяльнос-
ті волонтера з ним можуть укладатися різні 
види договорів щодо волонтерської діяль-
ності. На підставі викладеного вважаємо, що 
цивільне законодавство, а не трудове, біль-
шою мірою передбачає і забезпечує всі ви-
щеназвані умови. Відповідно до цього, саме 
цивільно-правовий договір є формою органі-
зації волонтерської діяльності.
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В статье сделана попытка проанализировать гражданско-правовой договор как форму органи-
зации волонтерской деятельности. Гражданское законодательство регулирует договорные отноше-
ния, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности сторон. Все 
эти признаки характерны для отношений, возникающих между волонтером и лицами, в пользу кото-
рых он осуществляет свою деятельность, на основании гражданско-правового договора.

Ключевые слова: гражданско-правовой договор, волонтер, волонтерская организация, волонтер-
ская деятельность, трудовой договор.

This article makes an attempt to analyze civil-law contract as a form of volunteer activity organization. 
Civil law legislation regulates contractual relations based on equality, autonomy of will and property inde-
pendence of the parties. All these attributes are characteristic for relationships, arising between a volunteer 
and a person in whose favor it operates, on basis of a civil law contract. 

Key words: сivil-law contract, volunteer, volunteer organization, volunteer activity, labor contract.



24

9/2018
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

 І. Наставний, 2018

УДК 347. 440:796.071

Ілля Наставний,
аспірант кафедри цивільного права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОРТСМЕНА-
ПРОФЕСІОНАЛА ЯК ОСНОВНОГО УЧАСНИКА 
ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТИВНИХ ВІДНОСИН

Стаття присвячена дослідженню питань, пов’язаних із визначенням правового статусу спортс-
мена-професіонала, під яким запропоновано розуміти правове становище спортсмена-професіона-
ла в суспільстві, що характеризується наявністю в нього юридично закріплених та гарантованих 
державою прав, свобод і обов’язків. Спростовано наукову позицію, що в командних видах спорту 
здійснення спортсменами самостійної підприємницької діяльності у сфері професійного спорту є не-
можливим. Обґрунтовано подвійну природу правового статусу спортсмена-професіонала, оскільки, 
з одного боку, спортсмен-професіонал може врегулювати свої відносини із суб’єктами фізичної куль-
тури і спорту за допомогою норм трудового права; з іншого боку, немає жодних заборон для цивільно-
правового врегулювання вказаних відносин. 

Ключові слова: спортсмен-професіонал, цивільно-правове регулювання, правовий статус, 
суб’єктний склад, відносини у сфері професійного спорту, комерційний характер професійної спортивної 
діяльності, колективні види спорту, індивідуальні види спорту. 

Постановка проблеми. Однією з 
основних особливостей професійних спор-
тивних правовідносин є їх суб’єктний склад, 
зумовлений специфікою сфери професійно-
го спорту. Безумовно, головним суб’єктом 
правовідносин у сфері професійного спорту 
є спортсмен-професіонал, адже він одночас-
но перебуває з приводу одного і того ж пред-
мета діяльності чи навіть конкретних дій у 
правовідносинах зі спортивними клубами 
як юридичними особами приватного права, 
національними спортивними організаціями, 
національними спортивними федераціями 
певних видів спорту, а також із міжнарод-
ними організаціями, які проводять змагання 
у відповідних видах спорту [1, c. 122]. Саме 
спортсмен-професіонал виступає ядром за-
значених відносин, оскільки без нього не 
можуть існувати і самі професійні спортивні 
відносини [2, c. 38]. З огляду на зазначене, 
вважаємо за необхідне визначити та дослі-
дити особливості правового статусу спортс-
мена-професіонала як основного суб’єкта 
правовідносин у сфері професійного спорту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Перш за все слід відзначити, що в юридич-
ній науці ще й досі не склалось уніфікова-
ного підходу до визначення поняття «пра-
вовий статус учасника правовідносин». Так, 
В. С. Нерсесянц визначав правовий статус 
як одну з найважливіших політико-право-
вих категорій, що являє собою систему прав 
і обов’язків, які законодавчо закріплюються 
державами в нормативно-правових актах 

[3, c. 225]. На думку Ю. С. Шемшученка, пра-
вовий статус – це встановлене нормами права 
положення його суб’єктів, сукупність їх прав 
та обов’язків [4]. Своєю чергою С. О. Кома-
ров наголошує, що правовий статус особи 
є системою прав, свобод та обов’язків, які 
знайшли своє чітке правове закріплення 
в нормах права, що визначають політико-
правовий стан особи [5, c. 152]. З урахуван-
ням вищевказаного під правовим статусом 
спортсмена-професіонала слід розуміти пра-
вове становище спортсмена-професіонала в 
суспільстві, що характеризується наявністю 
в нього юридично закріплених та гарантова-
них державою прав, свобод і обов’язків.

Виклад основного матеріалу. Загалом 
у юриспруденції виділяють загальний (кон-
ституційний), спеціальний (родовий) та 
індивідуальний правові статуси, співвідно-
шення яких варіює залежно від конкретних 
ситуацій. Загальний правовий статус спортс-
мена-професіонала визначений Конститу-
цією України, яка наділяє його як фізичну 
особу-громадянина усіма конституційними 
правами, свободами і покладає на нього юри-
дичні обов’язки. Як вказує М. О. Ткалич, 
конституційно-правовий статус спортсмена 
тісно переплітається із його галузевим ста-
тусом через здійснення ним права на під-
приємницьку діяльність (ст. 43 Конституції 
України) і права на працю (ст. 44 Конститу-
ції України) [6, с. 114]. 

Однак найбільший інтерес в контексті 
нашого дослідження викликає встановлен-
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ня особливостей саме галузевого правового 
статусу спортсмена-професіонала, оскільки 
саме він визначає додаткові права і обов’язки 
спортсмена, пов’язані з його участю в про-
фесійних спортивних відносинах. Насам-
перед слід зауважити, що згідно з ч. 2 ст. 38 
Закону України «Про фізичну культуру і 
спорт» правова регламентація галузевого 
правового статусу спортсмена-професіона-
ла провадиться відповідно до цього Закону, 
Кодексу законів про працю України та інших 
нормативно-правових актів, а також статут-
них та регламентних документів відповідних 
суб’єктів сфери фізичної культури і спор-
ту та міжнародних спортивних організацій. 
Слід погодитись із висловленою М. О. Тка-
личем думкою про недосконалість та хиб-
ність вказаного законодавчого підходу до 
регулювання правового статусу спортсмена-
професіонала з тих позицій, що значний ма-
сив відносин, які складаються між спортсме-
нами і спортивними організаціями, доцільно 
регламентувати нормами цивільного права. 
Вказане твердження повною мірою обґрун-
товується самим легальним визначенням 
професійного спорту як комерційним на-
прямом діяльності у спорті. На думку дослід-
ника, принаймні відносини між спортсме-
нами та спортивними клубами і відносини 
між спортивними клубами щодо переходів 
спортсменів повинні бути визнані цивіль-
но-правовими, оскільки вони є фактично 
товарно-грошовими. Встановлення право-
вої сутності відносин за участю спортсме-
нів-професіоналів та застосування найбільш 
адекватного методу правового регулювання 
відповідних відносин безпосередньо впливає 
на визначення їх галузевого правового стату-
су за вітчизняним законодавством [7, c. 157]. 

О. О. Шевченко визначає спортсмена-
професіонала як фізичну особу, яка вступила 
у трудові відносини, для якої заняття спор-
том є основним видом діяльності, яка вхо-
дить до професійної спортивної організації з 
видів спорту, відповідним чином зареєстро-
вана, включена в офіційний реєстр володіль-
ців ліцензій і отримала ліцензію [8, c. 7]. На 
розвиток вказаного визначення дослідниця 
стверджує, що, незважаючи на багатоманіт-
ність здійснюваних функцій, діяльність про-
фесійного спортсмена можна уявити у вигля-
ді роботи на певній посаді. Спортсмен, таким 
чином, виконує певну трудову функцію, а не 
передає результат своєї праці [9, c. 45]. Ана-
логічний висновок можна зробити, проаналі-
зувавши ч. 2 ст. 38 Закону України «Про фі-
зичну культуру і спорт», в якій на першому 
місці серед джерел правового регулювання 
відносин за участю спортсменів-професіона-
лів зазначено Кодекс законів про працю. Не 

можна не згадати й про визначення поняття 
«професійного спортсмена», що міститься у 
Модельному законі СНД про професійний 
спорт: «це фізична особа, для якої заняття 
професійним спортом є основним видом  
діяльності, що уклала трудовий договір у 
сфері професійного спорту (контракт про 
спортивну діяльність) і одержує винагороду 
(включаючи заробітну плату) за підготовку 
до спортивних змагань, участь у них і показа-
ні результати» [10].

На нашу думку, з таким підходом до 
визначення правового статусу спортсме-
на-професіонала важко погодитись із та-
ких міркувань. З огляду на задекларований 
законодавцем комерційний характер про-
фесійної спортивної діяльності, що вхо-
дить до сфери впливу цивільного права, на 
передній план повинні бути винесені саме 
цивільно-правові, а не трудові відносини за 
участю спортсменів-професіоналів. Вважа-
ємо, що вказана позиція не суперечить ч. 3 
ст. 38 Закону України «Про фізичну куль-
туру і спорт», згідно з якою спортсмен набу-
ває статусу спортсмена-професіонала з мо-
менту укладення контракту з відповідними 
суб’єктами сфери фізичної культури і спорту 
про участь у змаганнях серед спортсменів-
професіоналів.

У контексті цього слід навести поло-
ження п. 2 ст. 32 Закону Республіки Біло-
русь «Про фізичну культуру і спорт», в якій 
міститься можливість регулювання відно-
син у спорті різними актами законодавства. 
Відносини, що виникають у професійному 
спорті між спортсменами, тренерами, суддя-
ми, іншими громадянами, які здійснюють ді-
яльність у сфері фізичної культури і спорту, 
а також організаціями фізичної культури і 
спорту, іншими організаціями, що здійсню-
ють діяльність у сфері фізичної культури і 
спорту, регулюються Цивільним кодексом 
Республіки Білорусь, Трудовим кодексом 
Республіки Білорусь, цим Законом та інши-
ми актами законодавства [11]. Як вбачаєть-
ся, поставивши Цивільний кодекс Білорусії 
на перше місце серед джерел правового ре-
гулювання відносин за участю спортсменів, 
законодавець таким чином виніс на передній 
план саме цивільно-правовий характер спор-
тивних відносин, підтвердивши, що саме їм 
належить найбільший сегмент правовідно-
син у сфері спорту. 

Розцінюючи такий підхід як найбільш 
слушний, вважаємо за доцільне перейняти 
вказаний законодавчий досвід Республі-
ки Білорусь і запропонувати вітчизняно-
му законодавцеві внести зміни до ч. 2 ст. 38 
Закону України «Про фізичну культуру і 
спорт», виклавши її у такій редакції:
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«Діяльність у професійному спорті 
спортсменів, тренерів та інших фахівців, яка 
полягає у підготовці та участі у спортивних 
змаганнях серед спортсменів-професіоналів і 
є основним джерелом їх доходів, провадиться 
відповідно до цього Закону, Цивільного кодексу 
України, Кодексу законів про працю України 
та інших нормативно-правових актів, а та-
кож статутних та регламентних докумен-
тів відповідних суб’єктів сфери фізичної куль-
тури і спорту та міжнародних спортивних 
організацій».

Як вказувалось раніше, спортсмен набу-
ває статусу спортсмена-професіонала з мо-
менту укладення контракту з відповідними 
суб’єктами сфери фізичної культури і спорту 
про участь у змаганнях серед спортсменів-
професіоналів. Отже, для набуття особою 
правового статусу спортсмена-професіонала 
необхідним є юридичний факт – укладення 
відповідного цивільно-правового чи трудо-
вого контракту із суб’єктами сфери фізич-
ної культури і спорту. З моменту укладення 
контракту спортсмен-професіонал набуває 
передбачених законодавством, а також ста-
тутними і регламентними актами прав і 
обов’язків у сфері професійного спорту. 

Загалом, слід відзначити, що у чинному 
законодавстві України відсутнє легальне 
визначення поняття «спортсмен-професіо-
нал», що створює цілий плацдарм для чис-
ленних наукових дискусій з приводу того, під 
яким кутом зору слід розглядати діяльність 
професійного спортсмена. Так, наприклад, 
М. В. Козіна, вважаючи підхід російського 
законодавця до визначення правового ста-
тусу спортсмена-професіонала більш дореч-
ним, переконана, що професійна спортивна 
діяльність є різновидом трудової діяльності. 
Аргументуючи таку свою позицію, вчена вка-
зує, що українським законодавством перед-
бачено посаду спортсмена-професіонала і 
прямо не передбачено КВЕД такого різно-
виду діяльності, як зайняття спортом (серед 
передбачених найбільш близькою до такої є 
«інша діяльність у сфері спорту»). Більше 
того, М. В. Козіна зазначає, що на практиці 
знайти спортсмена, який займається спор-
тивною діяльністю як фізична особа-підпри-
ємець, практично неможливо. Тому прийшов 
час змінювати підходи до усвідомлення про-
фесійного спорту та професійних спортсме-
нів, визнаючи їх суб’єктами трудового права, 
а професійний спорт – різновидом трудової 
діяльності. У зв’язку з викладеним дослід-
ниця вважає, що така ознака, як «комерцій-
ність», у визначенні професійного спорту 
має бути видалена як така, що відносить таку 
діяльність до сфери регулювання цивільно-
правовими нормами, що є недопустимим по 

суті професійної спортивної діяльності; по-
милковим є застосування у визначенні про-
фесійного спорту поняття «прибуток», що 
відносить професійний спорт до цивільно-
правового поля, залишаючи осіб, які займа-
ються спортом на професійній основі і для 
яких це є основним видом трудової діяль-
ності, поза межами трудово-правової сфери, 
тобто без відповідних правових гарантій; 
моментом набуття статусу професійного 
спортсмена має бути саме укладення тру-
дового договору; участь у змаганнях серед 
спортсменів-професіоналів не може ні в яко-
му разі бути підставою для набуття статусу 
спортсмена-професіонала внаслідок невідпо-
відності суті поняття «професіонал» цій умо-
ві, а також внаслідок відсутності офіційного 
реєстру таких спортсменів в усіх галузях 
спорту, а тому може бути лише соціальною 
ознакою змагань, а не правовою підставою 
набуття певного правового статусу [12].

Вказана вище позиція викликає щонай-
менше подив і заслуговує на конструктивну 
та аргументовану критику. По-перше, те, що 
дослідниця називає «видуманими конструк-
ціями», тобто цивільно-правові економічні 
відносини у сфері професійного спорту, таки 
передбачено у переліку КВЕД-2010, зокрема, 
у групі 93.1 «Діяльність у сфері спорту», яка 
включає діяльність спортивних об’єктів із 
проведення спортивних заходів, діяльність 
спортивних команд і клубів, які в основному 
беруть участь у живих спортивних заходах; 
незалежних атлетів, задіяних у живих спор-
тивних заходах перед глядачами; власників 
машин, собак, коней тощо, в основному за-
діяних у перегонах та інших показових спор-
тивних заходах; спортивних тренерів, які 
надають спеціалізовані послуги з підтрим-
ки учасників спортивних заходів і змагань; 
операторів арен і стадіонів; іншу діяльність 
з організації, сприяння проведення й управ-
ління спортивними заходами. Як вбачається 
із вищенаведеного, загальнодержавний кла-
сифікатор відносить діяльність самостійних 
професійних спортсменів та атлетів, суддів, 
тренерів тощо до сфери саме підприємниць-
кої діяльності, при чому опосередковувані 
вказаною діяльністю відносини перебувають 
в межах правового регулювання саме цивіль-
ного права. Тому, на нашу думку, було б що-
найменше нерозумно заперечувати, що про-
фесійний спортсмен, граючи за професійний 
спортивний клуб, надає послуги цьому клу-
бу, адже для цього немає жодних законодав-
чих перешкод.

По-друге, в роботі неодноразово наголо-
шувалось, що сьогодні у всіх цивілізованих 
високорозвинутих державах професійний 
спорт визначається не як трудова діяльність 
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його суб’єктів, а саме як підприємницька, ко-
мерційна діяльність, продуктом якої насам-
перед є шоу, спортивне видовище (послу-
га), що вже давно набуло форми товару, що 
ще раз підкреслює цивільно-правові основи 
професійної спортивної діяльності, у тому 
числі і правового статусу спортсмена-про-
фесіонала як головного суб’єкта професій-
них спортивних правовідносин. При цьому 
законодавче визнання діяльності у сфері 
професійного спорту саме як комерційної 
адекватне рівню розвитку сучасних профе-
сійних спортивних відносин.

Крім того, доцільно наголосити, що праця 
професійних спортсменів у межах індивіду-
альних видів спорту має здебільшого само-
стійний характер і є комерційною (підпри-
ємницькою) діяльністю, що знаходиться у 
сфері цивільно-правового регулювання. Як 
вказує з цього приводу Ю. С. Суха, в інди-
відуальних видах спорту, коли спортсмен-
професіонал бере участь у тренувальному та 
змагальному процесі одноособово, він бере 
участь саме як фізична особа-підприємець. 
Результат виступу на змаганнях, показники 
та досягнення під час тренувального проце-
су для спортсмена в індивідуальних видах 
спорту залежить виключно від його власної 
спортивної майстерності, фізичної форми та 
психічного стану. Самостійна участь профе-
сійного спортсмена у тренуваннях та змаган-
нях зумовлює можливість самостійного здій-
снення ним у такий спосіб підприємницької 
діяльності [13, c. 46]. Крім того, на думку 
В. П. Васькевича, досліджуваний суб’єкт 
професійних спортивних відносин може 
виступати стороною за цивільно-правовим 
договором без набуття статусу фізичної осо-
би-підприємця. Наприклад, за договором 
про надання послуг [2, c. 38].

На противагу вказаному М. Ю. Челишев 
зауважує, що в командних видах спорту здій-
снення спортсменами самостійної підпри-
ємницької діяльності у сфері професійного 
спорту є скоріше винятком, ніж правилом. 
Річ у тому, що ці види спорту передбачають 
наявність єдиного згуртованого колекти-
ву (команди), що виконує єдину функцію. 
Тому професійна спортивна діяльність у ко-
мандному спорті не може мати самостійного 
характеру. Тут спортсмен повинен підкоря-
тися правилам гри і тренувального процесу 
у складі команди. Відповідно, отримання 
доходу в зазначених видах спорту здійсню-
ється спортсменами не самостійно, а за ра-
хунок гри і тренувальної діяльності у складі 
єдиного колективу. Відсутність зазначеної 
самостійності і підпорядкування свідчать 
про наявність у сфері професійного спорту 
трудових відносин. Тому в таких обставинах 

для цілей оформлення відносин за участю 
спортсменів-професіоналів найбільше підхо-
дить трудове право [14, с. 39]. 

Із вказаним твердженням можна пого-
дитись лише частково. Справді, сутністю 
командних видів спорту є те, що спортсмени 
тренуються і беруть участь у змаганнях разом 
із метою досягнення спільної мети (зокрема, 
перемоги) в боротьбі з командою суперників. 
Водночас хибно стверджувати, що отриман-
ня спортсменом-професіоналом доходу в 
командному спорті позбавлене самостійного 
характеру, адже загальновідомим є той факт, 
що дохід спортсмена, скажімо футболіста, за-
лежить не лише від того, до якого дивізіону 
належить футбольний клуб чи в якому фут-
больному клубі він грає, а й від рівня профе-
сійної майстерності футболіста, його інди-
відуальних досягнень у командній грі. Так, 
наприклад, весною цього року французький 
тижневик France Football опублікував тра-
диційний щорічний рейтинг доходів футбо-
лістів. Очолив класифікацію Ліонель Мессі. 
Він став першим футболістом в історії, чий 
дохід перевищив 100 млн. євро. За підсумка-
ми сезону він отримав 126 млн. євро. Рейтинг 
враховував винагороду за професійну фут-
больну діяльність, преміальні та доходи від 
рекламних послуг [15]. Отже, видається, що 
діяльність спортсмена-професіонала навіть 
у командних видах спорту не позбавлена ко-
мерційного характеру та перебуває в межах 
правового регулювання цивільного права. 

Висновки

Однією з особливостей правового ста-
тусу спортсмена-професіонала в Україні є 
його подвійна природа. Адже, з одного боку, 
спортсмен-професіонал може врегулювати 
свої відносини із суб’єктами фізичної куль-
тури і спорту за допомогою норм трудового 
права; з іншого боку, немає жодних забо-
рон для цивільно-правового врегулювання 
вказаних відносин. З огляду на вказане, 
вбачаємо за можливе зробити висновок про 
необхідність надання спортсмену-професі-
оналу свободи вибору норм зазначених га-
лузей права для врегулювання відносин, що 
виникають між ним та суб’єктом професійної 
спортивної діяльності.

Крім того, пропонуємо з метою уникнен-
ня неоднозначного трактування правового 
статусу спортсмена-професіонала закріпити 
на законодавчому рівні таке його визначення: 
«Спортсмен-професіонал – це фізична особа, 
яка має високу кваліфікаційну підготовку в 
певному виді спорту, для якої заняття спор-
том є основним видом діяльності, яка отримує 
грошову винагороду (заробітну плату, дохід 
від комерційної діяльності тощо) за підготов-
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ку та участь у спортивних змаганнях згідно 
з умовами договору, укладеного між нею та 
суб’єктом фізичної культури і спорту».
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Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с определением правового статуса спор-
тсмена-профессионала, под которым предлагается понимать правовое положение спортсмена-про-
фессионала в обществе, характеризующееся наличием у него юридически закрепленных и гарантиро-
ванных государством прав, свобод и обязанностей. Опровергнута научная позиция, что в командных 
видах спорта осуществление спортсменами самостоятельной предпринимательской деятельности в 
сфере профессионального спорта невозможно. Обоснована двойная природа правового статуса спор-
тсмена-профессионала, поскольку, с одной стороны, спортсмен-профессионал может урегулировать 
свои отношения с субъектами физической культуры и спорта с помощью норм трудового права, с дру-
гой стороны, нет никаких запретов для гражданско-правового регулирования указанных отношений.

Ключевые слова: спортсмен-профессионал, гражданско-правовое регулирование, правовой статус, 
субъектный состав, отношения в сфере профессионального спорта, коммерческий характер профессио-
нальной спортивной деятельности, коллективные виды спорта, индивидуальные виды спорта.

The article is devoted to the research of issues related to the definition of the legal status of an athlete-pro-
fessional, under which it is proposed to understand the legal status of an athlete-professional in a society 
characterized by the existence of his legally secured and guaranteed rights, freedoms and responsibilities. The 
scientific position, that independent entrepreneurial activity of athletes of in the sphere of professional sports 
is impossible to perform in team sports, is refuted. The dual nature of the legal status of an athlete-profession-
al is substantiated, since, on the one hand, the athlete-professional can regulate his relations with subjects of 
physical culture and sports with the help of labor law standards; on the other hand, there are no prohibitions 
for the civil legal regulation of these relations.

Key words: athlete-professional, civil legal regulation, legal status, subject structure, relations in the field 
of professional sport, commercial character of professional sport activities, team sports, individual sports.



29

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

9/2018

 Г. Самойленко, 2018

УДК 347.795.4:004.77

Георгій Самойленко,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права
Запорізького національного університету

ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ, 
ЗДІЙСНЮВАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ 
МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ UBER ТА BLABLACAR

Стаття присвячена аналізу механізму цивільно-правового регулювання правовідносин з пере-
везення пасажирів, які виникають внаслідок укладання договорів перевезення шляхом використання 
комп’ютерних програм Веб-сторінок і мобільних додатків; визначенню характеру правових зв’язків, які 
виникають внаслідок укладання правочинів за участю перевізника, замовника-пасажира та суб’єкта, 
який надає послуги на основі використання електронних ресурсів. На переконання автора харак-
тер послуг, які надаються власником Веб-ресурсу (комп’ютерної програми) зумовлюють специфіку  
цих зв’язків, сутність та правову природу застосовуваних договірних конструкцій та наслідків їх укла-
дання.

Ключові слова: транспортна послуга, перевезення пасажира, таксі, електронна комерція, організація 
з надання послуг із перевезення пасажира, інформаційно-диспетчерські послуги.

Постановка проблеми. Бурхливий роз-
виток науки та техніки, особливо у галузі 
новітніх комп’ютерних програм та електро-
нних інформаційних технологій, їх тотальне 
запровадження в буденне життя, глобаліза-
ційні процеси у світі та інші чинники сприя-
ють зміні звичних правовідносин, вносять 
корективи в їх сутність, організацію, пере-
біг; подекуди породжують нові (як-то елек-
тронна комерція тощо) чи ускладнюють/
спрощують існуючі форми та види правовід-
носин; впливають на сутність та специфіку 
правових зв’язків між учасниками правовід-
носин. 

Не стала виключенням і сфера пере-
везень пасажирів. Поряд із традиційними 
способами укладання договору перевезення 
шляхом купівлі квитків у касах дедалі біль-
шої популярності набуває електронна форма 
правочину (придбання електронних квитків 
чи придбання квитків шляхом застосування 
електронних засобів зв’язку). У сфері ін-
дивідуальних перевезень пасажирів за від-
сутності нормативного визначення сутності 
та правової природи перевезень пасажирів 
таксі; відсутності чіткого нормативного 
розмежування між перевезеннями пасажи-
рів таксі та автомобілями на замовлення 
за попереднім замовленням за допомогою 
дистанційних засобів зв'язку (у Правилах 
надання послуг пасажирського автомобіль-
ного транспорту ці дві форми лише згаду-

ються, проте не визначається їх принципова 
відмінність); відсутності розмежування між 
перевезеннями пасажирів таксі через власну 
та «договірну» інформаційно-диспетчерську 
службу (самостійного суб’єкта, між яким і 
перевізником укладено відповідний договір, 
щодо якого в національному позитивному 
праві є певні прогалини, оскільки характер 
правовідносин вказує на специфіку діяль-
ності такого суб’єкта як нерозкритого прин-
ципала, що властиво американській цивіль-
но-правовій сім’ї і не властиво англійській 
доктрині, проте загалом використовується 
в агентських договорах, які є представниць-
кими за своєю природою); відсутності чітко 
нормативно визначеного правового статусу 
даного суб’єкта; запровадження нових видів 
індивідуальних перевезень (вело-, мото-, ае-
ро-таксі; річкових таксі та навіть безпілотних 
таксі); за впровадження можливості вчинен-
ня електронних правочинів (у тому числі 
шляхом використання веб-сервісів, мобіль-
них додатків і т. п.) вбачається недостатня 
ефективність нинішнього механізму цивіль-
но-правового регулювання, охорони та за-
хисту прав та охоронюваних інтересів спо-
живачів транспортних послуг. 

Споживачі, які використовують для за-
мовлення індивідуальних перевезень веб-
сайти та мобільні додатки (типу Uber та 
BlaBlaCar), засоби дистанційного зв’язку 
для укладання договору перевезення, як  
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правило, не усвідомлюють, із чим та з ким 
вони мають справу – з перевізником, з посе-
редником, інформаційно-довідковою службою 
чи сервісом, інформаційно-диспетчерською 
службою чи суб’єктом, який надає інформацій-
но-диспетчерські послуги чи то для перевізни-
ка, чи то для пасажира, – як і правових наслід-
ків вступу в такі правовідносини.

Така ситуація є недопустимою як із точ-
ки зору цивільного законодавства, яке ви-
магає визначеності та чіткості в регулюванні 
цивільних правовідносин, так і з точки зору 
споживчого законодавства, яке вимагає до-
тримання права споживача (в контексті 
дослідження – права пасажира) на достовір-
ну інформацію та на захист його прав.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
з теми. Зважаючи на споживчий характер 
відносин із надання транспортних послуг з 
перевезення пасажирів, заслуговують на ува-
гу праці, присвячені особливостям цивільно-
правового регулювання споживчих правовід-
носин та захисту прав споживачів в окремих 
сферах, серед яких – дисертаційні дослі-
дження Г. А. Осетинської, Ю. Ю. Рябченко, 
О. Ю. Черняк, М. М. Гудима, О. М. Корша-
кової. 

Однак у цих роботах відсутній аспект, 
пов’язаний зі специфікою надання тран-
спортних послуг із перевезення пасажирів. 
Певною мірою він реалізований у моногра-
фічному дослідженні авторського колекти-
ву О. М. Нечипуренка, С. В. Резніченка та 
Г. В. Самойленка (автора статті) «Цивільно-
правове регулювання перевезень пасажирів 
таксі» (2010) [1]. 

Значний внесок у розвиток цивільно-
правової науки зробили більшість провідних 
науковців, які переймаються вирішенням 
як загальнотеоретичних питань, так і про-
блем у сфері надання транспортних послуг. 
Серед них: Д. В. Боброва, В. І. Борисова, 
О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць, 
Р. А. Майданик, С. О. Погрібний, Р. О. Сте-
фанчук, Є. О. Харитонов, Я. М. Шевченко, 
Р. Б. Шишка та ін.

Заслуговують на увагу статті, які публі-
кувалися у фахових виданнях України, се-
ред яких: «Механізм правового регулювання 
перевезень» (Р. Б.  Шишка) [2], «Механізм 
цивільно-правового захисту прав пасажира 
за договором перевезення пасажира пові-
тряним транспортом» (Д. С. Абрикосов) [3], 
«Механізм правового регулювання переве-
зень пасажирів: цивільно-правовий аспект» 
(С. О. Сумкін) [4] та ряд інших.

Проте комплексне дослідження темати-
ки, анонсованої в назві даної статті, наразі 
не проводилося, що зумовлює актуальність 
даного дослідження.

Мета статті. Зважаючи на наявність недо-
ліків, прогалин та протиріч у сфері спеці-
алізованого транспортного законодавства, 
яке є диверсифікованим за видами тран-
спорту, здебільшого застарілим і не уніфі-
кованим; неефективність нинішнього ме-
ханізму правового регулювання перевезень 
пасажирів з точки зору забезпечення реа-
лізації права особи на свободу пересуван-
ня; відсутність чіткого систематизованого 
підходу до визнання пріоритетності права 
особи на безпеку і його реалізації в чинно-
му законодавстві, в тому числі в досліджу-
ваній сфері; відсутність консолідованого 
підходу у встановленні чітких підходів та 
критеріїв, які б мали бути в основі забезпе-
чення права на захист пасажирів (як спо-
живачів транспортних послуг) в умовах 
розвитку науки та техніки, комп’ютерних 
технологій (в тому числі що стосується 
функціонування комп’ютерних програм на 
основі Веб-сайтів та їх мобільних додатків, 
якими користуються споживачі для за-
мовлення послуг із перевезення пасажирів 
транспортними засобами на замовлення 
(таксі)), автор поставив такі завдання:

– з’ясувати сутність та правову природу 
правовідносин з перевезення пасажирів, які 
виникають з укладання договорів перевезен-
ня пасажирів за допомогою дистанційних 
засобів зв’язку чи шляхом замовлення через 
веб-сайт та/чи його мобільну версію (мобіль-
ний додаток, сервіс тощо);

– з’ясувати сутність правових зв’язків, 
які виникають між учасниками цих правовід-
носин: замовником-пасажиром – суб’єктом 
із надання інформаційно-диспетчерських 
послуг (службою таксі, диспетчерською 
службою, цифровим сервісом і т. п.)  і пере-
візником;

– встановити правовий статус осіб, за-
йнятих у сфері організації та реалізації пе-
ревезення пасажира (служба таксі, інфор-
маційно-диспетчерська служба, цифровий 
сервіс, інформаційна служба, агент переві-
зника, представник перевізника з надання 
інформаційних послуг і т. п.) за допомогою 
новітніх цифрових технологій.

Виконання поставлених завдань має 
сприяти єдиній меті – з’ясуванню сутності 
досліджуваних правовідносин, ступеня їх 
правової урегульованості, правового статусу 
учасників та, зрештою, сприянню створення 
ефективного механізму охорони та захисту 
прав споживачів транспортних послуг (ідеть-
ся про послуги з перевезення пасажирів).

Виклад основного матеріалу. Викорис-
тання засобів мобільного зв’язку, які забез-
печують можливість використання мобіль-
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них версій сайтів (мобільних додатків), 
веб-сайтів, а по суті, комп’ютерних програм, 
які забезпечують використання користува-
чами відповідної програми, що має доступ-
ний для використання звичайним спожива-
чем інтерфейс, який дозволяє здійснювати 
користування зазначеною програмою для 
пошуку інформації чи укладання правочинів 
у мережі Інтернет, набуває все більшого по-
ширення.

При цьому сферами, які мають найбіль-
ший попит, є пошук інформації та інтернет-
комерція (продаж товарів, виконання робіт 
чи надання послуг), які виникають на під-
ставі укладання правочинів в електронній 
формі (шляхом використання комп’ютерних 
програм, що функціонують у мережі  
Інтернет).

У сфері надання послуг із перевезення 
пасажирів найбільшої популярності набули 
веб-сайти, за допомогою яких здійснюється 
продаж електронних квитків для здійснення 
перевезень найбільш популярними видами 
транспорту – автомобільним, повітряним та 
залізничним. Проте цивільно-правовій ха-
рактеристиці, оцінці зазначених засобів ко-
мунікації в механізмі вчинення правочинів 
у сфері перевезень пасажирів (надання тран-
спортних послуг), на жаль, не приділяється 
належної уваги ні науковців, ні законодав-
ців. Та ж ситуація у сфері використання цих 
засобів (йдеться про електронні сервіси, які 
набули в Україні (та світі) найбільшої попу-
лярності, – Uber, BlaBlaCar та ін.) для укла-
дання договорів на індивідуальні перевезен-
ня (таксі). 

Тож ми поставили перед собою завдан-
ня – провести цивільно-правовий аналіз та 
надати правову характеристику, оцінку за-
значеним «сервісам», їх ролі та місцю в меха-
нізмі автономного регулювання перевезень 
пасажирів. 

На наше переконання, серед завдань чіль-
не місце займає проблема визначення сут-
ності цивільно-правових зв’язків, сутності 
правовідносин, які виникають між особами 
в результаті використання ними вказаних 
«сервісів», мобільних додатків, «платформ», 
веб-сайтів, та відповідних договірних кон-
струкцій, які мають використовуватися з 
метою забезпечення регулювання зазначе-
них правовідносин. Вочевидь, у кінцевому 
рахунку йдеться про механізм правового ре-
гулювання правовідносин із перевезення па-
сажирів в умовах використання зазначених 
засобів.

Загалом, основне призначення цього ме-
ханізму має полягати не лише і не стільки 
в забезпеченні впорядкованості цивільних 
правовідносин як таких, скільки в забез-

печенні спрямування такого правового ре-
гулювання на основі принципу рівності 
(рівних правових можливостей) учасників 
правовідносин, забезпечення здійснення 
суб’єктивних цивільних прав пасажирами та 
реалізації належних їм правомочностей (як 
складників суб’єктивного цивільного пра-
ва, – позиція Р. О. Стефанчука [5, с. 144]).

На переконання Р. Б. Шишки, реалізація 
права включає здійснення, охорону та за-
хист [6, с. 123]. За такого підходу механізм 
правового регулювання правовідносин із пе-
ревезення пасажира, в основі якого лежить 
волевиявлення сторін шляхом використан-
ня електронної форми правочину (на основі 
використання «сервісу», мобільного додатку, 
веб-сайту, комп’ютерної програми, тощо), 
має вирішувати питання ефективності мож-
ливості реалізації (як загальної категорії, 
яка об’єднує охорону, здійснення та захист 
належних їм прав) прав пасажира як прояву 
реалізації їхнього правового статусу в час-
тині забезпечення реалізації права особи на 
свободу пересування.

Виконання поставлених завдань усклад-
нюється через відсутність нормативного 
визначення Веб-сайту як єдиного об’єкта 
цивільного права (згідно з авторським підхо-
дом М. В. Гури слід розрізняти інтернет-сайт 
і комп’ютерну програму [7, с. 5]), що утруд-
нює оцінку його значення та ролі в механіз-
мі правового регулювання правовідносин із 
перевезення пасажира у разі використання 
зазначеного засобу.

Водночас варто зазначити, що згідно з 
п. 1.3 Порядку інформаційного наповнення 
та технічного забезпечення Єдиного веб-
порталу органів виконавчої влади та По-
рядку функціонування веб-сайтів органів 
виконавчої влади [8], на який посилаються 
науковці, досліджуючи дану сферу, Веб-
сайтом є сукупність програмних та апарат-
них засобів з унікальною адресою у мережі 
Інтернет разом з інформаційними ресурсами, 
що перебувають у розпорядженні певного 
суб’єкта і забезпечують доступ юридичних та 
фізичних осіб до цих інформаційних ресур-
сів та інші інформаційні послуги через мере-
жу Інтернет. На підставі цього визначення 
Ю. Є. Атаманова дійшла висновку, з яким 
ми погоджуємося, що веб-сайт є поєднанням 
трьох складників: 1) програмних засобів;  
2) адреси у мережі Інтернет або доменно-
му імені (ІР-адреси); 3) інформаційного 
наповнення [9, с. 8].

На переконання М. В. Гури, правова охо-
рона інтернет-сайту має виходити з того, що 
він є єдиним об’єктом авторського права 
[7, с. 5]. Це дає підстави розглядати інтернет-
сайт (веб-сайт) як самостійний об’єкт цивільно- 
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правових відносин. Це не виключає його 
допоміжної ролі в механізмі цивільно-право-
вого регулювання правовідносин із переве-
зення пасажирів за попереднім замовленням 
транспортних засобів за допомогою засобів 
дистанційного зв’язку через інформаційно-
диспетчерську службу (яка використовує 
такий інтернет-сайт чи його мобільну версію 
як автоматизований засіб обробки даних). 
Водночас достеменно відомим є той факт, що 
за сучасного рівня комп’ютерних технологій, 
комп’ютерного програмного забезпечення 
цілком можливим є використання такого веб-
сайту замість інформаційно-диспетчерської 
служби (а точніше кажучи, комп’ютерна про-
грама, система здатна вже замінити зазначену 
службу, виконуючи її функції в автоматизова-
ному комп’ютерному середовищі).

Чи не єдиним нормативно-правовим 
актом, в якому згадуються специфічні пра-
вовідносини за участю суб’єктів, які надають 
послуги з використанням подібних ресурсів, 
є Правила надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту, затверджені По-
становою Кабінету Міністрів України від  
18 лютого 1997 р. № 176 [10], в яких зга-
дується про інформаційно-диспетчерську 
службу, проте не міститься ні визначення 
цієї служби, ні її ознак, ні постановки чіт-
ких завдань, які вона має виконувати, а тим 
більше не йдеться про наявність чіткого за-
значення правового статусу цього суб’єкта, ні 
про те, в якому правовому зв’язку перебуває 
він з іншими учасниками правовідносин із 
перевезення пасажира (в Правилах згадуєть-
ся в контексті перевезень пасажирів таксі), а 
отже, не є нормативно визначеними наслід-
ки вступу суб’єктів в такі правовідносини, 
зобов’язання (зобов’язальні правовідноси-
ни), які виникають між учасниками, як і пра-
вові наслідки порушення цих зобов’язань.

З огляду на зміст ст. 109 зазначених 
Правил, йдеться саме про суб'єкта господа-
рювання, який надає інформаційно-диспет-
черські послуги. Проте дані функції нині зде-
більшого реалізовуються автоматизованими 
комп’ютерними системами. Але їх викорис-
тання для суб’єктів, які вступили в правовід-
носини шляхом її використання (йдеться про 
пасажирів-замовників таксі і перевізників), 
неоднозначні.

У які фактичні та правові відносини всту-
пають особа-замовник (замовник-пасажир) 
та перевізник і яка роль у тому володільця 
відповідної комп’ютерної програми (та/чи 
мобільного додатку), яка використовується 
в мережі Інтернет і визнається електронною 
формою укладання правочину? 

Хто він – власник згадуваного Веб-
сайту? Який його правовий статус? У яких 

правовідносинах перебуває із замовником-
пасажиром та перевізником? Яким чином ха-
рактеризується правовий зв'язок між даним 
суб’єктом і пасажиром; між ним і перевізни-
ком; між перевізником і пасажиром? Яку до-
говірну конструкцію слід застосовувати для 
регулювання даних правовідносин? Адже у 
ст. 96 Правил йдеться лише про укладання 
«відповідного договору» між суб’єктом, який 
надає інформаційно-диспетчерські послуги, 
та перевізником без конкретизації предмета 
цього договору.

Хто він – суб’єкт, який надає інформа-
ційно-диспетчерські послуги, власник Веб-
сайту, – повірений перевізника, повірений 
замовника-пасажира, комісіонер одного з 
них чи обох одночасно; посередник; агент 
однієї зі сторін (відповідно, чи варто при 
цьому говорити про представницький харак-
тер правовідносин) чи самостійний учасник 
правовідносин? Яку економічну та правову 
роль виконує він у правовідношенні з пе-
ревезення пасажира таксі за замовленням 
через комп’ютерний «сервіс» типу Uber? Які 
у разі такого замовлення надаються послу-
ги – інформаційно-довідкові чи, врешті-
решт, послуги з перевезення? 

У першому випадку мало би йтися про 
визнання цього суб’єкта інформаційно-до-
відковою службою; у другому випадку – 
суб’єктом, який надає транспортні послуги 
(транспортною компанією). Чи варто гово-
рити про третій варіант, як про те йдеться 
у відповідних Правилах, – визнавати його 
суб’єктом, який надає інформаційно-диспет-
черські послуги (та яка їх за такого підходу 
правова природа та зміст)?

З огляду на зміст ст. 96 Правил надання 
послуг пасажирського автомобільного тран-
спорту, економічний зміст ролі, виконуваної 
суб'єктами господарювання, які надають ін-
формаційно-диспетчерські послуги, полягає 
в організації надання послуг із перевезення 
на таксі та легковим автомобілем на замов-
лення за попереднім замовленням. 

Це дозволяє зробити висновок про орга-
нізаційний характер досліджуваних право-
відносин. Звернення до публічних оферт, 
розміщених на офіційних сайтах компаній 
Comuto S.A. (BlaBlaCar) та Uber Technologies 
Inc. (Uber), дозволяють глибше та повніше 
розкрити сутність тих фактичних правовід-
носин, про які йшлося вище. 

 Так, в умовах користування платформою 
«BlaBlaCar» (публічна оферта) зазначається, 
що її користування не має на меті отримання 
прибутку і використовується користувачами 
для обміну електронними повідомленнями з 
метою організації спільних поїздок та розпо-
ділу витрат на поїздку між учасниками. При 
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цьому прямо зазначається, що BlaBlaCar не 
є учасником правочинів із перевезень паса-
жирів.

Аналіз Правил надання послуг пасажир-
ського автомобільного транспорту та Закону 
України «Про електронну комерцію» [11] до-
зволяє зробити висновок про неможливість 
застосування їх до регулювання цих право-
відносин, оскільки дія цих актів не поширю-
ється на випадки, коли сторонами є фізичні 
особи, які не є суб’єктами підприємницької 
діяльності. Крім того, «платформа» виступає 
лише способом «передачі інформації в елек-
тронній формі». Оскільки пасажири і переві-
зник самостійно узгоджують умови договору, 
здійснюють волевиявлення, самостійно укла-
дають договір перевезення, то їх слід визнава-
ти єдиними сторонами договору перевезення. 

Натомість, на думку автора, з діяльніс-
тю «електронного ресурсу» чи сервісу, який 
надається Uber B.V., ситуація виглядає дещо 
інакше, що дало підставу заборони функціо-
нування «цифрового сервісу» в Туреччині та 
обмеження його функціонування в ЄС. Так, 
у грудні 2017 року Суд ЄС визнав, що «Uber» 
не є комп'ютерним сервісом. Його право-
вий статус визнано як таксомоторну компа-
нію, яка повинна дотримуватися загальних 
правил для транспортних фірм (водії, які 
здійснюють перевезення, повинні мати від-
повідні ліцензії та дозволи на здійснення па-
сажирських перевезень).

В Україні ж користування сервісом 
«Uber» здійснюється на підставі публічної 
оферти, в якій зазначається, що сервіс є «тех-
нологічною платформою», не пов’язаною з 
транспортною діяльністю [12]. 

На думку автора, оскільки фактично зго-
да на укладання правочину до замовника 
надходить від «Uber», який обраховує вар-
тість перевезення на підставі ним же визна-
чених тарифів, то на підставі ст. 213 ЦК 
України щодо правил тлумачення правочи-
нів є підстави авторові вважати, що йдеться 
про можливість вважати даного суб’єкта, 
скоріше, самостійним суб’єктом (стороною 
договору перевезення, яка здійснює вільне 
волевиявлення на укладання відповідного 
правочину в електронній формі), або ж осо-
бою, яка є представником перевізника (хоч 
і не сторона договору перевезення, але учас-
ник правовідносин із перевезення. Характер 
відносин, які мають місце за участю такого 
суб’єкта, має ознаки «представницьких» від-
носин у широкому сенсі їх розуміння (в т. ч. у 
якості агента). Проте відсутність відповідних 
норм у позитивному праві не дозволяє суди-
ти про наявність ознак «агентських» право-
відносин, які притаманні американській ци-
вільно-правовій сім’ї).

Висновки

Питання визначення правового статусу 
учасників правовідносин із перевезення па-
сажирів, особливо суб’єкта, який надає «ін-
формаційні», «цифрові» і подібні послуги, є 
доволі складним, а межі (критерії) для пра-
вильної оцінки його правового статусу – роз-
митими через можливість саморегулювання 
суб’єктами правовідносин на основі ст. 6 ЦК 
України; допуск наявності різниці, яка може 
мати місце у разі розбіжностей між «позиці-
юванням» свого правового статусу суб’єктом 
і його реальним статусом у фактичних від-
носинах, що потребує застосування ст. 213 
ЦК України щодо тлумачення договорів; 
наявність прогалин у сфері транспортного та 
споживчого законодавства, а особливо у сфе-
рі електронної комерції, що призводить до 
функціонування малоефективного механіз-
му правової охорони та захисту прав спожи-
вачів (замовників-пасажирів) транспортних 
послуг, які використовують для їх замовлен-
ня засоби дистанційного зв’язку, веб-сайти 
та їх мобільні додатки в мережі Інтернет.
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Статья посвящена анализу механизма гражданско-правового регулирования правоотношений 
по перевозке пассажиров, возникающих в результате заключения договоров перевозки путем исполь-
зования компьютерных программ Web-страниц и мобильных приложений; определению характера 
правовых связей, возникающих в результате заключения сделок с участием перевозчика, заказчи-
ка-пассажира и субъекта, оказывающего услуги на основе использования электронных ресурсов. По 
убеждению автора, характер услуг, предоставляемых владельцем веб-ресурса (компьютерной про-
граммы), обусловливает специфику этих связей, сущность и правовую природу применяемых дого-
ворных конструкций и последствий их заключения.

Ключевые слова: транспортная услуга, перевозка пассажира, такси, электронная коммерция, орга-
низация по предоставлению услуг по перевозке пассажира, информационно-диспетчерские услуги.

The article is devoted to the analysis of the mechanism of civil-law regulation of legal relations for trans-
portation of passengers arising from the conclusion of transportation contracts with the help of computer 
programs of Web pages and mobile applications. The nature of legal relations arising as a result of concluding 
transactions involving the carrier, the customer-passenger and the entity providing services on the basis of 
using electronic resources is determined. According to the author, the nature of the services provided by the 
owner of the web resource (computer program) determines the specifics of these links, the nature and legal 
nature of the contractual designs used and the consequences of their conclusion.

Key words: transport service, passenger transportation, taxi, e-commerce, passenger transportation 
services organization, information and dispatch services.
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ПРО ПРОБЛЕМУ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ АКЦІОНЕРНИХ 
ПРАВОВІДНОСИН ТА ЇЇ МІСЦЯ У СИСТЕМІ 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

У поданій науковій статті автором запропоноване власне бачення поняття відповідальності 
учасників акціонерних правовідносин. На підставі проведеного аналізу зроблено висновок про те, що 
в корпоративних відносинах більш доцільно розглядати відповідальність як обов’язок. Враховуючи 
приватноправовий характер акціонерних правовідносин, їх суб’єктний склад, юридичну рівність 
зазначених осіб та особливість регулювання акціонерних правовідносин, можна констатувати, що 
останні є інститутом цивільного права, а отже, відповідальність в окреслених правовідносинах може 
бути виключно приватноправовою (цивільно-правовою).

Ключові слова: корпоративні правовідносини, акціонерні правовідносини, обов’язок, відповідаль-
ність, відповідальність в акціонерних правовідносинах.

У разі формування корпоративного права 
має місце взаємоузгоджена дія норм приват-
ного і публічного права. Більш того, зрозумі-
ло, що оскільки створення і функціонування 
підприємницьких товариств охоплює відно-
сини власності, підприємництва, конкуренції 
на ринку цінних паперів, то всі вони так чи 
інакше співіснують з корпоративними пра-
вовідносинами, як і відносини управління 
акціонерним товариством (далі – АТ) у про-
цесі його неплатоспроможності (банкрут-
ства), депозитарної діяльності, оподаткуван-
ня, приватизації, інвестиційних зобов’язань 
тощо, не говорячи вже про сферу регулюван-
ня юридичних осіб взагалі [1, с. 141]. Тож ло-
гічно виникає питання: якою є правова при-
рода відповідальності учасників акціонерних 
правовідносин. Для з’ясування поняття і 
специфіки відповідальності учасників акці-
онерних правовідносин вагоме значення має 
її вивчення як різновиду юридичної відпові-
дальності та встановлення її місця в системі 
останньої. У зв’язку із зазначеним об’єктом 
дослідження вибрана акціонерна відпові-
дальність учасників акціонерних правовід-
носин.

Метою статті є визначення поняття та міс-
ця відповідальності учасників акціонерних 
правовідносин у системі цивільно-право-
вої відповідальності.

Єдиного поняття юридичної відпові-
дальності натепер немає; характеризуючи 
дану категорію в юридичній літературі, авто-

ри акцентують увагу на різних її сторонах і 
проявах. Можна виокремити чотири основні 
напрями в дослідженні вищезазначеної пра-
вової категорії:

1) юридична відповідальність є заходом 
державного примусу, що застосовується до 
правопорушника за скоєне ним протиправне 
діяння [2, с. 102]. Можна погодитися з тим, 
що державний примус може бути однією з 
ознак юридичної відповідальності, але:

– по-перше, крім заходів юридичної від-
повідальності, до відповідного примусу нале-
жать і заходи захисту, попередження, припи-
нення, відновлення [3, с. 403], тому недолік 
концепції примусовості полягає у відсут-
ності відмежування заходів юридичної від-
повідальності від інших заходів державного 
примусу;

– по-друге, не можна цілком погодитися 
з тим, що примус може бути лише держав-
ним, оскільки в приватноправових відно-
синах сторони мають право самостійно, без 
втручання державних органів, регулювати 
відносини, що між ними виникають, у т. ч. 
передбачати відповідальність (у договорах, 
установчих документах юридичних осіб). 
Так, наприклад, особа, що неналежним чи-
ном виконала свої договірні зобов’язання, 
без втручання державних органів може від-
шкодувати завдані збитки, тобто понести 
юридичну відповідальність у вигляді 
виконання додаткових обов’язків. На нашу 
думку, слід погодитися, що у разі вчинення 
правопорушення у сфері публічного права 
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формою такого примусу є покарання, що 
спрямоване безпосередньо на особу правопо-
рушника і зачіпає її особистий статус. У разі 
ж вчинення правопорушення у сфері приват-
ного права формою такого примусу є цивіль-
но-правова відповідальність, спрямована не 
на особу-правопорушника, а на її майнову 
сферу [4, с. 100–101]. При цьому притягнен-
ня до акціонерної відповідальності пов’язане 
із застосуванням примусу з боку учасни-
ків акціонерних правовідносин (делегуючи 
товариству право встановлювати правила 
поведінки, обов’язкові для його учасників, а 
також санкції за їх порушення, держава та-
кож надає товариству право застосовувати їх 
за допомогою заходів примусу, який можна 
назвати акціонерним, оскільки застосову-
ється учасниками акціонерних відносин у 
межах товариства за порушення акціонер-
них норм [5, с. 82]. Наприклад, якщо в ста-
туті АТ передбачено обов’язок акціонерів 
брати участь у загальних зборах, то у разі 
невиконання покладеного на них обов’язку 
до останніх може застосовуватися передба-
чена статутом відповідальність;

2) юридична відповідальність розумієть-
ся як санкція. О. Б. Сердюк пов’язує відпо-
відальність із санкцією, що застосовується 
до правопорушника у вигляді покладення 
на нього додаткових обов’язків, позбавлен-
ня належних йому прав або несприятливих 
наслідків, що полягають у позбавленні пра-
вопорушника майна, а також у забороні, 
припиненні права на здійснення підприєм-
ницької діяльності, примусовій реорганізації 
чи ліквідації юридичної особи [6, с. 54]. За-
галом погоджуючись з ученим, зазначимо, 
що, на наш погляд, необхідно також врахо-
вувати те, що не будь-яка санкція є відпові-
дальністю. Зокрема, О. С. Йоффе стверджує, 
що державний примус властивий будь-якій 
санкції, однак не кожна санкція вважається 
юридичною відповідальністю [7, с. 7–8]. Вче-
ний вважає, що відповідальність – це санкція 
за правопорушення, але санкція не завжди 
означає відповідальність. Наприклад, май-
но вилучається із чужого незаконного во-
лодіння в примусовому порядку (має місце 
санкція як наслідок правопорушення), але 
воно не буде відповідальністю, оскільки не 
пов’язане з будь-якими втратами для право-
порушника, бо вилучається річ, яка йому й 
так не належала. Отже, можна констатувати, 
що відповідальність – це не просто санкція за 
правопорушення, а санкція, що призводить 
до певних втрат майнового чи особистого ха-
рактеру для особи, що є порушником;

3) юридична відповідальність розгляда-
ється як правовідносини між порушником 
вимог права та державою в особі певних її 

органів [8, с. 500]. Тобто, розглядаючи юри-
дичну відповідальність як правовідносини, 
науковці ототожнюють останню із правоохо-
ронними відносинами, оскільки хоча прямо і 
не вказують на різновид цих правовідносин, 
але однією зі сторін завжди визнають держа-
ву та очевидним залишається той факт, що 
функціональне призначення таких правовід-
носин охоронне. Підтвердженням цієї тези є 
судження про те, що розкриває зміст правоо-
хоронних відносин – це правова форма соці-
альної взаємодії право-дієздатних суб’єктів, 
яка має владний характер, детермінована 
фактом вчинення правопорушення і спрямо-
вана на його попередження чи припинення, 
відновлення порушеного права, притягнення 
правопорушника до певного виду юридич-
ної відповідальності та уможливлює при-
мусове виконання ним суб’єктивного юри-
дичного обов’язку, передбаченого законом 
або договором і опосередкованого правозас-
тосовним актом [9, с. 47]. Однак у даному 
випадку слід погодитися з І. А. Сердюк, що 
наголошує на некоректності пов’язування 
юридичної відповідальності лише з право-
охоронними відносинами, які за своєю при-
родою є управлінськими, оскільки однією зі 
сторін є суб’єкт, наділений державно-влад-
ними повноваженнями щодо іншої сторони, 
адже відповідальність може здійснюватися 
і в межах регулятивних правовідносин, сто-
рони яких є рівними, що є характерним для 
галузей приватного права, де відшкодування 
шкоди може бути реалізовано без втручан-
ня держави [9, с. 46–47]. Отже, порівнюючи 
юридичну відповідальність та правоохо-
ронні відносини, в яких одна зі сторін наді-
лена державно-владними повноваженнями 
щодо іншої сторони, не можна погодитися 
з поняттям юридичної відповідальності як 
правовідносин, що мають місце між держа-
вою та правопорушником, оскільки у сфері 
приватноправових відносин сторони між со-
бою є рівними та держава в особі її органів не 
завжди обов’язково повинна бути стороною 
відповідних правовідносин;

4) вважаємо найбільш обґрунтованою та 
такою, що відповідає умовам сьогодення, кон-
цепцію розгляду юридичної відповідальності 
як обов’язку. Так, Н. В. Вітрук вказує на юри-
дичну відповідальність як на новий, додат-
ковий юридичний обов’язок із несення пока-
рання за скоєне правопорушення, що означає 
для правопорушника втрату, обтяження, 
несприятливі наслідки у вигляді обмежень 
особистого, майнового та іншого характеру 
[2, с. 43–44]. Тобто автором основний наголос 
зроблено не на загально-філософському вчен-
ні про наслідки, а на правовому зрізі, що отри-
мав прояв у наділенні правопорушника додат-
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ковими обтяженнями у вигляді обов’язків. 
Особливостями такого обов’язку є те, що на 
відміну від обов’язку в регулятивних відно-
синах, встановленого договором або законом, 
обов’язок-відповідальність покладається на 
порушника договору [10, с. 468]. Тому у сфері 
акціонерних відносин його сформульовано в 
санкції правової норми або в статуті чи акці-
онерному договорі – у тих його пунктах, де 
передбачено наслідки невиконання або нена-
лежного виконання договірного зобов’язання. 
Наприклад, акціонери, яким належать приві-
лейовані акції, мають право отримувати диві-
денди навіть у разі відсутності або недостат-
ності чистого прибутку (п. 2 ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про акціонерні товариства»). У разі 
виконання АТ свого обов’язку з виплати ди-
відендів належним чином у жодному разі не 
може йтися про відповідальність. Якщо ж АТ 
відмовляється виконати покладений на нього 
обов’язок (у випадку не скликання або несво-
єчасного скликання загальних зборів чи не 
включення відповідного питання до порядку 
денного), то, відповідно, у таких акціонерів 
виникає право вимоги прийняття рішення за-
гальними зборами про виплату дивідендів, а у 
товариства виникає обов’язок, що існує вже в 
охоронних відносинах, прийняти відповідне 
рішення, що й вважатиметься відповідальніс-
тю за невиконання або неналежне виконання 
покладеного обов’язку.

У разі порушення договірних зобов’язань 
обов’язок боржника виконати зобов’язання 
в натурі, примусово чи добровільно, є під-
ставою припинення договору і не передба-
чає відповідальності у вигляді встановлення 
обов’язків, передбачених охоронними відно-
синами. Відповідальністю в даному випадку 
буде встановлення обов’язків охоронних від-
носин шляхом вчинення додаткових дій, від-
шкодування шкоди, сплати неустойки тощо. 
Юридична відповідальність є тим обов’язком 
правопорушника, якого не було у нього до 
правопорушення, особа зазнає певних втрат 
(особистого, майнового, організаційного ха-
рактеру), що є змістом санкцій, передбаче-
них законом або договором. Цей обов’язок не 
супроводжує основне зобов’язання і виникає 
не з моменту виникнення зобов’язання, а 
з моменту його порушення [11, с. 9]. Такий 
підхід до розуміння юридичної відповідаль-
ності (як обов’язку, що виникає з підстав 
вчинення правопорушення та виникає в охо-
ронних відносинах) має принципове значен-
ня для законотворчої практики, і особливо 
для конструювання норм корпоративного 
законодавства, де переважають майнові санк-
ції і де сторони перебувають у певних право-
відносинах (тобто мають права і обов’язки) 
до правопорушення. Таким чином, відпо-

відальність – обов’язок, що виникає в охо-
ронних відносинах, є вторинним стосовно 
обов’язку, що існував у регулятивних від-
носинах, та полягає в необхідності зазнати 
обтяжень і позбавлень, що накладаються як 
обов’язки, яких до правопорушення ще не іс-
нувало.

Визначивши юридичну відповідаль-
ність як обтяження у вигляді обов’язків (як 
наслідків невиконання або неналежного 
виконання обов’язків та порушення прав, 
законних інтересів інших учасників, що існу-
ють у регулятивних відносинах), звертаємо 
увагу на загальні підходи щодо можливості 
застосування саме такої концепції до відпо-
відальності учасників акціонерних правовід-
носин. Отже, актуальним є питання про ха-
рактер та правову природу відповідальності 
учасників акціонерних правових зв’язків та 
її співвідношення із загально-цивілістичним 
розумінням юридичної відповідальності.

Нині немає єдиної позиції стосовно по-
ділу юридичної відповідальності на види, 
що унеможливлює вироблення науковцями 
єдиного підходу щодо критеріїв її поділу та її 
видових ознак. Для обґрунтування самостій-
ності виду відповідальності в системі юри-
дичної відповідальності необхідно визначи-
тись і виділити основні ознаки, спираючись 
на які можна відмежувати один вид від ін-
ших видів юридичної відповідальності.

У науковій літературі пропонуються різні 
критерії, які можуть бути покладені в основу 
розмежування видів юридичної відповідаль-
ності. Окремі дослідники відзначають, що 
види юридичної відповідальності відповіда-
ють видам правопорушень: цивільно-пра-
вова відповідальність (цивільне правопо-
рушення); дисциплінарна відповідальність 
(дисциплінарна, службова провина); адміні-
стративна відповідальність (адміністратив-
на провина); кримінальна відповідальність 
(злочин) [12, с. 77]. Аналізуючи наведену 
точку зору, необхідно погодитися з думкою 
О. Е. Лейста, що такий критерій класифікації 
відповідальності не збігається з галузевою 
структурою права вже з тієї причини, що ви-
дів відповідальності менше, ніж галузей пра-
ва, причому за порушення норм права різних 
галузей може застосовуватися відповідаль-
ність одного і того самого виду [13, с. 34]. На 
думку вченого, галузева класифікація також 
не пояснює, чому в межах однієї галузі права 
можуть існувати різні види відповідальності 
і, навпаки, різні галузі права регулюють один 
вид відповідальності (кримінальне, карно-
процесуальне, виправно-трудове право).

Залежно від мети призначення відпові-
дальності виділяють правовідновлювальну, 
до якої, у свою чергу, відносять цивільно-
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правову та матеріальну відповідальність, і 
штрафну – це кримінальна, адміністративна 
та дисциплінарна відповідальності [2, с. 35]. 
Якщо відштовхуватися від галузевої класи-
фікації відповідальності, що є найбільш по-
ширеною, то в літературі розрізняють такі 
види відповідальності: конституційну, ци-
вільно-правову, дисциплінарну, адміністра-
тивну та кримінальну [14, с. 641–642].

Проте варто звернути увагу й на поділ 
юридичної відповідальності на публічно-
правову та приватноправову [15, с. 15–16]. 
Публічно-правова відповідальність є харак-
терною для галузей публічного права (засто-
совується за конституційні, дисциплінарні, 
адміністративні провини та кримінальні зло-
чини), застосування заходів публічно-право-
вої відповідальності чітко регламентовано та 
встановлюється виключно законом. У свою 
чергу, приватноправова – це відповідаль-
ність суб’єкта приватноправових відносин за 
порушення норм галузей приватного права, 
що реалізується за допомогою примусової 
дії держави на підставі закону та (або) в силу 
договору.

Оскільки при формуванні корпоративно-
го права має місце взаємоузгоджена дія норм 
публічного та приватного права, то вагоме 
значення для вивчення правової природи 
корпоративних правовідносин матиме по-
діл їх на зовнішні корпоративні відносини 
(відносини корпорації з партнерами, креди-
торами, персоналом, біржами, фахівцями 
фондового ринку, державними органами, що 
здійснюють контроль за діяльністю корпора-
ції) та ті, що в основному є приватноправови-
ми (цивільними, трудовими) [22, с. 9].

Можна зазначити вагому причину недо-
цільності та неможливості розгляду акціо-
нерних правовідносин як зовнішніх корпора-
тивних відносин: їх учасниками можуть бути 
лише акціонери, саме товариство та його 
органи. Інше, більш широке трактування 
акціонерних правовідносин та внесення до 
їх складу інших учасників викликає сумнів, 
оскільки сфера дії норм акціонерного пра-
ва сягатиме невизначених меж та виключає 
специфіку акціонерних правовідносин, що 
мають виключно приватноправовий вну-
трішній характер.

Враховуючи приватноправовий характер 
акціонерних правовідносин, їх суб’єктний 
склад, юридичну рівність окреслених осіб 
та особливість регулювання (як нормами 
законодавства, так і локальними актами) ак-
ціонерних правовідносин, можна констату-
вати, що вони є інститутом цивільного права, 
а отже, відповідальність в окреслених право-
відносинах може бути виключно приватно-
правовою (цивільно-правовою).

Висновки

Підводячи підсумок проведеного аналізу, 
зазначимо, що внутрішні корпоративні право-
відносини є підгалуззю цивільного права, а їх 
підвид – акціонерні, відповідно, інститутом 
останнього, оскільки до предмета корпоратив-
ного права входять внутрішні корпоративні 
правовідносини, що мають майново-організа-
ційний характер та виникають між учасниками 
корпоративних правовідносин стосовно реа-
лізації їхніх корпоративних прав та виконан-
ня обов’язків. І, незважаючи на те що до учас-
ників акціонерних правовідносин можуть 
застосовуватися різні види відповідальності 
в окреслених правовідносинах та застосуван-
ня одного виду не виключає можливості 
застосування іншого, акціонерній відповідаль-
ності притаманний приватноправовий (ци-
вільний) характер, оскільки остання виникає 
як наслідок завдання шкоди учасникам акці-
онерних правовідносин, що належать до осіб 
приватного права та відносини між якими 
встановлюються на локальному рівні. Усі інші 
види відповідальності, що можуть застосовува-
тися до учасників акціонерних правовідносин, 
не можуть мати істотного впливу на правове 
становище осіб як учасників внутрішніх кор-
поративних правовідносин.
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В поданной к обсуждению научной статье автором предложено собственное видение понятия 
ответственности участников акционерных правоотношений. На основании проведенного анализа 
сделан вывод о целесообразности рассмотрения ответственности в корпоративных правоотно-
шениях как обязанности. Учитывая частноправовой характер акционерных правоотношений, их 
субъектный состав, юридическое равенство участников и особенность регулирования акционерных 
правоотношений, можно констатировать, что они являются институтом гражданского права,  
а следовательно, ответственность в корпоративных правоотношениях может быть только част-
ноправовой (гражданско-правовой).

Ключевые слова: корпоративные правоотношения, акционерные правоотношения, обязанность, 
ответственность, ответственность в корпоративных правоотношениях.

In this submitted scientific article the author proposed his own vision of the concept of joint stock liability. 
It was concluded that in corporate relations it is more appropriate to consider responsibility as a duty on the 
basis of the analysis . Taking into account the private-law nature of joint-stock legal relations, their subject 
structure, the legal equality of the abovementioned persons and the specialty of the regulation of joint-stock 
legal relations, it can be stated that they are an institution of civil law, and therefore responsibility in the 
defined legal relationships can be exclusively private law (civil law).

Key words: corporate relations, joint-stock legal relations, duty, responsibility, responsibility  
in joint-stock legal relations .
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СПІВВІДНОШЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ТА ПРАВОВИХ 
НОРМ У БУДІВНИЦТВІ В КОНТЕКСТІ НАСТАННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

У статті досліджено правову природу технічних норм у сфері будівельної діяльності, проана-
лізовано особливості форм їх закріплення в чинному законодавстві України, висвітлено загальні та 
спеціальні ознаки технічної норми, а також проведено співвідношення технічної норми і норми права 
в контексті настання відповідальності за їх порушення.

Ключові слова: якість будівництва, самочинне будівництво, норма права, технічна норма, будівель-
на норма.

Постановка проблеми. Нормативне ре-
гулювання будівельного процесу, а саме пла-
нування та забудови територій, здійснюється 
шляхом прийняття нормативно-правових 
актів, правил, державних та галузевих буді-
вельних норм, національних (державних) 
стандартів.

Згідно із Законом України «Про буді-
вельні норми» [1] та Постановою Кабінету 
Міністрів «Про затвердження Технічного 
регламенту будівельних виробів, будівель 
і споруд» [2] будівельні норми – норми, які 
містять обов’язкові вимоги щодо будівни-
цтва, містобудування. Це норми, які вста-
новлюють загальні вимоги до організації 
будівельного виробництва суб’єктами під 
час нового будівництва, реконструкції, рес-
таврації, капітального ремонту, технічного 
переоснащення будинків, будівель, споруд, 
лінійних об’єктів інженерно-транспортної 
інфраструктури.

У ст. 16 Закону України «Про основи міс-
тобудування» [3] зазначено, що будівельні 
норми, державні стандарти, норми і правила 
встановлюють комплекс якісних та кількіс-
них показників і вимог, які регламентують 
розробку і реалізацію містобудівної докумен-
тації, проектів конкретних об’єктів з ураху-
ванням соціальних, природно-кліматичних, 
гідрогеологічних, екологічних та інших умов 
і спрямовані на забезпечення формуван-
ня повноцінного життєвого середовища та 
якнайкращих умов життєдіяльності людини.

Таким чином, дотримання усіх норм і 
правил під час планування будівництва є не 
лише обов’язковим з точки зору закону, але 
й запорукою комфортного і спокійного про-
живання в майбутньому. Виходячи з цього, 
дуже важливо дотримуватися якості буді-
вельних робіт.

У чинному законодавстві поняття «якість 
будівельних робіт» не розкривається повною 
мірою, що призводить до труднощів у ква-
ліфікації дій з неякісного виконання бу-
дівельних робіт. У літературі це поняття 
також відсутнє, хоча окремими авторами 
сформульовано близькі за значенням понят-
тя «якість будівництва», «якість будівель-
ної продукції». Визначення поняття «якість 
будівельних робіт» залежить від того, що 
розуміється під будівельними роботами. 
Оскільки спеціальні правові дослідження з 
цього питання відсутні, будемо спиратися на 
результати, викладені у технічній літературі.

Так, будівельні роботи являють собою 
сукупність будівельних процесів, що здій-
снюються на будівельному майданчику і 
які становлять будівельне виробництво. Ре-
зультатом будівельного виробництва є бу-
дівельна продукція, тобто закінчені і здані в 
експлуатацію будівлі і споруди, до яких від-
носять нові будинки або споруди, тобто ка-
пітальне будівництво, капітальний ремонт, 
реконструкцію та технічне переозброєння 
існуючих будівель і споруд.

Основні завдання будівельного виробни-
цтва: 1) створення будівельної продукції у 
суворій відповідності до затверджених про-
ектів; 2) забезпечення високої якості буді-
вельних робіт відповідно до чинних норм; 3) 
підвищення ефективності капітальних вкла-
день; 4) зниження рівня трудових та матері-
альних витрат.

Таким чином, одні автори визначають 
їх як виробничу діяльність, спрямовану на 
зведення, ремонт, реконструкцію будівель та 
споруд [4, c. 25]. Інші – звужують зміст цьо-
го поняття, розуміючи при цьому роботи, які 
виконуються на будівельному майданчику 
під час зведення нових об’єктів [5, c. 18].
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Наприклад, К. С. Мауленов стверджує, 
що якість побудованого об’єкта залежить не 
лише від будівельно-монтажних робіт, а й 
від якості планування капітального будівни-
цтва, якості проектування та якості викорис-
таних у будівельному виробництві будівель-
них матеріалів та виробів [6; с. 129]. Однак, 
на думку А. С. Савченко, визначаючи якість 
об’єкта будівництва, не можна виходити 
тільки з відповідності виконаних робіт, вико-
ристаних матеріалів і т. п. певним правовим 
вимогам, які характеризують лише склад-
ники якості, а не його синтетичне втілення 
в кінцевому продукті. Адже таке завершене 
втілення якості в побудованому об’єкті, на 
думку вченої, проявляється в його здатності 
повною мірою відповідати своєму призна-
ченню. Виходячи з цього, з її позиції, якість 
будівництва оцінюється шляхом зіставлення 
параметрів об’єкта будівництва з вимогами 
будівельно-технічної документації – проек-
тів, СНіП, ДБН, стандартів, інструкцій тощо, 
які спрямовані на дотримання учасниками 
будівництва вимог щодо побудови будівель 
та споруд без дефектів та недоліків, а також 
забезпечують надійність та безпеку об’єкта 
будівництва [7, с. 79-80].

ДБН Д.1.1.-1-2000 «Правила визначення 
вартості будівництва», не даючи визначен-
ня самого поняття, розкривають його зміст 
через вказівку на види робіт, що належать 
до будівельних: земляні, оздоблювальні, бу-
ропідривні роботи, захист будівельних кон-
струкцій та обладнання від корозії, монтаж 
металевих конструкцій тощо [8, c. 53].

Такий детальний перелік робіт, які за 
своїм змістом є будівельними, не розкриває 
змісту цього поняття, тим більше не може 
використовуватися як поняття у правовому 
значенні. Аналіз цих визначень дозволив 
виявити таку тенденцію: поняття якості бу-
дівельних робіт розкривається через їх від-
повідність нормативним документам. Об-
ґрунтовується, що, по-перше, нормативні 
документи (зокрема, ДБН) не охоплюють 
усіх властивостей якісних будівельних ро-
біт, по-друге, у разі визначення якості лише 
через її відповідність нормативним докумен-
там зменшується роль суб’єктів господарю-
вання у встановленні будь-яких договірних 
умов щодо якості, які не суперечать чинному 
законодавству.

Важливим елементом поняття «якість 
будівельних робіт» є сукупність властивос-
тей, яким мають відповідати такі роботи. 
Серед них можна виділити такі: функціо-
нальні (характеризують рівень відповідності 
об’єкта будівництва основному призначен-
ню), конструктивні (охоплюють такі власти-

вості, як міцність, довговічність, надійність, 
безвідмовність, ремонтопридатність), еколо-
гічні (відбивають рівень шкідливого впливу 
на природу під час експлуатації результатів 
будівельних робіт), естетичні (відображають 
архітектурну виразність зовнішнього вигля-
ду об’єкта будівництва, ретельність і акурат-
ність виконання будівельних робіт), ергоно-
мічні (характеризують ступінь придатності 
об’єкта будівництва до потреб людини), влас-
тивості щодо безпечності (забезпечують від-
сутність ризику завдання шкоди фізичним та 
юридичним особам, навколишньому серед-
овищу). Виявлення цих властивостей має ве-
лике практичне значення, оскільки вони мо-
жуть допомогти експерту під час проведення 
судової експертизи відмежувати якісні буді-
вельні роботи від неякісних. Наголошується, 
що юридичного значення набувають лише 
ті із зазначених властивостей, які закріплю-
ються у проектах будівництва, договорах, 
нормативних документах [9, c. 176].

Якість будівельних робіт перевіряється 
шляхом встановлення їх відповідності нор-
мативним актам технічного регулювання, 
які є своєрідним скопищем нормативних 
документів для будівництва. До них нале-
жать технічні регламенти, стандарти, класи-
фікатори, технічні умови, а також Державні 
будівельні норми (ДБН), будівельні норми 
та правила (СНіП), санітарні норми та пра-
вила (СанНіП), стандарти (ГОСТ), які ді-
ють ще з радянських часів. Ці технічні норми 
обов’язкові для всіх проектних, передпроек-
тних та інших будівельних робіт.

Дотримання технічних норм та правил у 
будівництві в правовому ракурсі є предме-
том наукової дискусії, головна теза якої зво-
диться до того, чи можна вважати технічну 
норму нормою права.

Варто зауважити, що стосовно самої юри-
дичної природи технічних норм і їх призна-
чення в науковій літературі висловлювалися 
різні думки. Так, О. С. Іоффе і М. Д. Шарго-
родський відзначали, що технічні норми не є 
соціальними і не мають ніякого юридично-
го значення, оскільки визначають порядок 
поводження людей зі знаряддями і предме-
тами праці, іншими об’єктами матеріального 
світу і силами природи [10, с. 124-127]. Вод-
ночас B. C. Шелестов, навпаки, вважає, що за 
своєю природою технічні норми є соціальни-
ми і являють собою сукупність правил пове-
дінки, що регулюють порядок поводження 
людей з технікою виробництва, предметами 
і силами природи, а також їхню поведінку по 
відношенню один до одного [11, с. 14].

О. В. Гумельовська, досліджуючи спів-
відношення технічних норм та норм пра-
ва, взагалі виходить із того, що відмінність 
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технічних норм від норм права вбачається 
в наслідках їх порушення. Порушення тех-
нічних норм саме по собі не призводить до 
настання юридичної відповідальності. Юри-
дична відповідальність виникає тільки тоді, 
коли порушені норми права. Це, на її думку, 
найвагоміший аргумент прихильників по-
зиції невизнання технічної норми нормою 
права, який не дозволяє виділити в техніч-
ній нормі властивість регулювання відно-
син, оскільки механізм регулювання завжди 
пов’язаний із можливістю державного при-
мусу. У цьому контексті вчена зазначає, що 
здатність регулювати суспільні відносини 
технічна норма набуває тільки з наданням їй 
правової форми, вираженої у відповідному 
джерелі права [12, с. 100].

Технічні норми – правила, що вказують 
на найбільш економічно доцільні й еколо-
гічно нешкідливі методи, прийоми і способи 
впливу людей на матеріальний світ, їх взає-
модію з технічними і природними об’єктами. 
Інакше кажучи, це правила доцільного пово-
дження з предметами природи, знаряддями 
праці і різними технічними засобами.

Технічні норми наділені рядом ознак, та-
кими як: 1) зумовленість законами природи 
і техніки; 2) невиразність соціального харак-
теру (не є виключно соціальними); 3) неви-
разність заходів суспільного забезпечення 
(правових, моральних та інших санкцій); 4) ви- 
нятковість використання, – завдяки яким 
спрямовані на регулювання відносин між 
людиною і природою, технікою (людина і 
знаряддя праці, людина і виробництво тощо).

Технічні норми за своєю природою ма-
ють опосередкований соціальний характер і 
стають соціальними тоді, коли стикаються з 
поведінкою людей і люди починають пого-
джувати свої вчинки з технічними вимогами, 
тобто тоді, коли вони стають загальними пра-
вилами поведінки (загальними нормами). 
Це, наприклад, різні правила, що установ-
люють вимоги до якості продукції, товарів і 
гарантії їх якості. Такі технічні правила роз-
раховані на відносини суб’єктів (колективів) 
до них у процесі створення продукції (това-
рів) й у сфері обміну, тому вони мають соці-
альний характер.

Таким чином, існують такі технічні норми, 
які є безпосереднім вираженням об’єктивних 
закономірностей природи. Зокрема, буді-
вельні норми, відповідно до Закону України 
«Про будівельні норми», – це обов’язкові 
вимоги у сфері будівництва, містобудування 
та архітектури, які містяться в підзаконному 
нормативному акті технічного характеру [1].  
Є об’єктивно існуючими нормами.

У свою чергу, поняття «технічні» відобра-
жає лише об’єктивні якості процесу, з якими 

стикається людина у виробничій діяльності. 
Так, технічні норми: 

– регулюють відносини між людьми і зо-
внішнім світом – природою, технікою (онто-
логічний фактор);

– демонструють відносини «людина-ма-
шина, «людина-виробництво» (суб’єктний 
фактор);

– це правила найбільш раціонально-
го поводження людей зі знаряддями праці 
й предметами природи (інтелектуальний  
фактор);

– не мають соціального змісту, але при 
цьому об’єктивуються їх важливим соціаль-
ним призначенням: їх дотримання є важли-
вим, бо інакше неминучі аварії, техногенні 
катастрофи (екзистенційно-телеологічний 
фактор) [13, с. 137].

У цьому разі методологічно обґрунто-
ваною видається позиція О. В. Пчьолкі-
на, згідно з якою техніко-юридичні норми 
з’являються тоді, коли технічна діяльність 
та її результати перестають бути виключно 
інтересом приватних осіб [14]. Тобто в тих 
випадах, коли суспільство і держава зацікав-
лені в дотриманні тих чи інших технічних 
вимог, вони надають їм силу правових норм, 
закріплюючи в юридичних актах і самі ви-
моги, і способи впливу людини на природні 
матеріали, механізми виробництва, засоби 
праці. Їх можна назвати техніко-правовими. 
Це переважно норми, що діють у матеріаль-
но-виробничій та управлінській сфері (пра-
вила пожежної безпеки, будівельних робіт, 
енергопостачання, різного роду держстан-
дарти тощо). Виходячи з цього, як зазначає 
О. Г. Курчин, спостерігається суттєве погли-
блення телеологічної домінанти технічних 
норм. З огляду на їхній загальнообов’язковий 
характер і силу примусу, що забезпечує їх 
виконання, вони здійснюють свою регла-
ментну функцію в сукупності з іншими пра-
вовими нормами й у цьому сенсі відіграють 
додаткову (акцесорну) роль [13, с. 138].

Відповідно, технічні норми, що набули пра-
вової сили, є техніко-юридичними. Зокрема, в 
будівельній сфері можна виокремити:

1) будівельні норми і правила: державні, 
відомчі, регіональні;

2) державні стандарти – норми зі стан-
дартизації;

3) санітарні норми та правила;
4) норми пожежної безпеки.
Таким чином, архітектурно-будівельні, 

пожежні, санітарні та технічні норми та пра-
вила, які суворо повинні дотримуватися під 
час будівництва об’єкта нерухомості, вве-
денні законодавцем у «будівельно-правовий 
обіг» з чітко визначеною метою. Так, метою 
технічних норм у будівництві, відповідно 
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до ДБН.А.1.1-1-93 «Система стандартизації 
та нормування у будівництві» [15], є захист 
від небезпечних геологічних процесів, шкід-
ливих експлуатаційних впливів та пожеж. 
Дотримання цих норм полягає у захисті бу-
дівель та споруд від небезпечних геологічних 
процесів, таких як землетруси, зсуви, під-
топлення, затоплення, осідання тощо. Тоб-
то дотримання цих норм забезпечує захист 
територій, будинків і споруд, їхню стійкість, 
а також безпеку людей та функціонування 
систем життєзабезпечення у складних ін-
женерно-геологічних умовах. Дотримання 
технічних норм під час зведення чи рекон-
струкції об’єкта будівництва захистить його 
в процесі експлуатації від впливів навколиш-
нього природного середовища та шкідливих 
експлуатаційних впливів. 

Недаремно недотримання або істот-
не порушення таких норм і правил під час 
зведення об’єкта нерухомості або будь-яка 
інша «будівельна самодіяльність», що може 
в подальшому призвести до негативних 
наслідків: руйнування збудованого об’єкта, 
заподіяння шкоди життю та здоров’ю людей, 
порушення прав інших осіб тощо – вважаєть-
ся самочинним будівництвом.

Виходячи з цього, можна зробити 
висновок, що якість будівельних робіт – це 
наявність у будівельних робіт сукупності 
властивостей (функціональних, конструк-
тивних, екологічних, естетичних, ергономіч-
них, властивостей щодо безпечності), які від-
повідають вимогам, закріпленим у договорі, 
проекті будівництва, нормативних докумен-
тах. У формулюванні зазначеного поняття 
під будівельними роботами розуміється ді-
яльність, що здійснюється на всіх стадіях бу-
дівельного процесу, а також її результат. 

Висновки

Аналіз природи технічних норм, їх спів-
відношення з нормами права дозволяють 
зробити такі висновки. Так, містобудівні 
та будівельні норми і правила, як акти тех-
нічного нормування, містять в основному 
технічні норми, що являють собою правила 
поводження людей з технікою, але через які 
забезпечується вплив на поведінку суб’єктів 
будівельного процесу. Ці норми за своєю 
природою є нормами соціальними, не здат-
ними регулювати відносини в будівництві 
до моменту, поки їм не буде надана належна 
правова форма.

Технічне правило, вбране у відповідну 
форму права, не втрачаючи свого технічно-
го характеру, набуває якісних ознак право-
вої норми, стає техніко-юридичною нормою, 
здатною регулювати суспільні відносини в 
тому числі і в галузі будівництва [12, с. 101].

Вони містять ознаки, що роблять їх 
схожими з правовими нормами, а саме: по-
перше, вони виходять від держави і в них 
виражається державна воля; по-друге, їх 
дотримання забезпечується можливістю 
застосування державного примусу; по-третє, 
вони регулюють суспільні відносини певної 
галузі, у зв’язку з чим закріплені в спеціаль-
них нормативних актах, виданих компетент-
ними органами, тобто мають чітко встанов-
лену форму вираження.

Разом із тим техніко-юридичні норми 
мають власну специфіку: по-перше, зміст 
їхньої диспозиції відбивається в норматив-
ному акті за допомогою технічного припису; 
по-друге, вони можуть бути виражені мате-
матичними знаками, формулами, таблиця-
ми, величинами, графічними зображення-
ми; по-третє, нормативні акти, що містять 
техніко-юридичні норми, є техніко-юридич-
ними актами [14].

Саме цей підхід найбільшою мірою відпо-
відає концепції побудови нової системи тех-
нічного регулювання, розпочатого в Україні 
у 2006 році.

Розробка й прийняття відповідних тех-
нічних регламентів у передбачених законом 
джерелах (формах) права означає надан-
ня належної форми права техніко-соціаль-
ним нормам, більшість з яких натепер ма-
ють рекомендаційний характер і не можуть 
визнаватися нормативно-правовими актами, 
що містять загальнообов’язкові будівельні 
норми і правила. Основною формою закрі-
плення таких норм є державні стандар-
ти, що встановлюють обов’язкові вимоги 
до продукції, процесам виробництва тощо  
(ГОСТ, ДБН, СНіП) і т.п.

Однак слід зазначити, що частина цих 
правил все ж таки є підзаконними право-
вими актами. Отже, можна дійти висновку, 
що правове регулювання відносин у галузі 
капітального будівництва натепер забезпечу-
ється будівельними нормами і правилами, а 
також технічними регламентами. Перші, по 
суті, здебільшого є ненормативними актами, 
останні ще не досить розроблені вітчизняним 
законодавцем. Реформа технічного регулю-
вання, безумовно, призвела до позитивної 
зміни статусу технічної норми і акта, що її 
встановлює.
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and special features of the technical norm, as well as compares the technical norms and norms of law in the 
context of the occurrence of liability for their violation.
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Постановка проблеми. Господарсько-
правові санкції у сфері капітального будів-
ництва виступають дієвим важелем впливу 
на господарські відносини, забезпечуючи їх 
правове регулювання та дотримання право-
порядку у зазначеній галузі господарювання.

У законодавстві України немає єдиного 
переліку санкцій, що можуть застосовува-
тись до учасників господарських відносин у 
галузі капітального будівництва, що, звичай-
но, не забезпечує ефективне правове регулю-
вання господарських правовідносин у сфері 
капітального будівництва.

Водночас встановлення видів господар-
сько-правових санкцій у сфері капітального 
будівництва сприятиме з’ясуванню сутності 
даних санкцій та призначення окремих видів 
господарсько-правових санкцій у сфері капі-
тального будівництва, а також допомагатиме 
в їх подальшому поглибленому дослідженні 
і забезпеченні обґрунтованого застосування 
господарсько-правових санкцій на практи-
ці та, як наслідок, збільшенні ефективності 
механізму правового регулювання сфери 
капітального будівництва, забезпеченні 
законності під час проведення робіт із капі-
тального будівництва та підвищенні якості 
виконуваних робіт.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання господарсько-правових санкцій у 
сфері капітального будівництва розгляда-
лось у роботах правового характеру лише по-
бічно, коли вивчалися проблеми правового 
регулювання капітального будівництва. Так, 
господарсько-правові санкції у сфері капі-
тального будівництва розглядались у працях 

М. С. Біленко, А. Б. Гриняка, Г. М. Гриценко, 
В. І. Давидова, В. Г. Олюхи, А. П. Ткача та ін.

Дослідження ж, які присвячені пробле-
мам господарсько-правової відповідальності 
у сфері капітального будівництва та безпосе-
редньо питанню господарсько-правових санк-
цій у сфері капітального будівництва, зокрема 
праці Ю. Н. Казанського, Ю. Г. Болтянського, 
Н. С. Кузнєцової, проведені ще за радянських 
часів на основі чинного на той час законодавства, 
у зв’язку з чим в частині аналізу законодавчого 
регулювання втратили свою актуальність. Вод-
ночас спеціальні дослідження господарсько-
правових санкцій у сфері капітального будівни-
цтва в Україні фактично відсутні.

Ці обставини зумовлюють актуальність 
дослідження видів господарсько-правових 
санкцій у сфері капітального будівництва.

Метою статті є проведення детальної кла-
сифікації господарсько-правових санкцій 
за порушення зобов’язань у сфері капіталь-
ного будівництва.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Відповідно до ч. 2 ст. 217 Господар-
ського кодексу України (далі – ГК України) 
у сфері господарювання застосовуються 
такі види господарських санкцій: відшкоду-
вання збитків; штрафні санкції; оператив-
но-господарські санкції. Крім зазначених 
у частині другій цієї статті господарських 
санкцій, до суб'єктів господарювання за по-
рушення ними правил здійснення господар-
ської діяльності застосовуються адміністра-
тивно-господарські санкції (ч. 3 ст. 217 ГК 
України) [1].
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Таким чином, ГК України розрізняє види 
господарських санкцій залежно від спосо-
бу впливу та механізму реалізації, а також 
від економічного та правового результату, 
на який вони спрямовані, тобто їх функцій 
[2, с. 176-177].

Для всебічного розгляду господарсько-
правових санкцій у сфері капітального будів-
ництва необхідно розглянути поділ санкцій 
також і за іншими критеріями.

Потрібно зазначити, що в законодавстві 
України відсутній єдиний нормативно-пра-
вовий акт, який би передбачав усі господар-
сько-правові санкції у сфері капітального 
будівництва. Більше того, види та порядок 
застосування господарсько-правових санк-
цій визначаються нормативно-правовими 
актами різної юридичної сили. Наприклад, 
Закон України «Про ліцензування ви-
дів господарської діяльності» передбачає 
застосування до суб’єктів господарювання 
анулювання ліцензії [3], тоді як зупинення 
дії ліцензії передбачено Порядком ліцензу-
вання господарської діяльності, пов'язаної 
зі створенням об'єктів архітектури, який за-
тверджено Постановою Кабінету Міністрів 
України від 05 грудня 2007 року № 1396 [4]. 

У науковій літературі приділялась увага 
класифікації видів господарсько-правової 
відповідальності у сфері капітального бу-
дівництва, однак спеціальних досліджень з 
питань класифікації господарсько-правових 
санкцій у сфері капітального будівництва не 
проводилось.

Водночас, враховуючи те, що поняття 
«господарсько-правові санкції» включається 
до змісту поняття «господарсько-правова від-
повідальність», а отже, дані поняття є суміж-
ними, огляд основних позицій, що склались у 
науковій літературі з приводу видів господар-
сько-правової відповідальності у сфері капі-
тального будівництва, сприятиме подальшо-
му дослідженню видів господарсько-правових 
санкцій у сфері капітального будівництва. 

Так, наприклад, А. Б. Гриняк розрізняє 
позадоговірну та договірну відповідальність 
учасників підрядних відносин. До договірної 
відповідальності вчений пропонує відносити 
відповідальність:

1) що виникатиме у разі невиконання 
або неналежного виконання підрядником чи 
замовником своїх договірних зобов’язань; 

2) яка безпосередньо випливає з нор-
мативно-правових актів, що регулюють під-
рядні відносини між сторонами (ст. 625 ЦК 
України, гл. 61 ЦК України, гл. 33 ГК Украї-
ни тощо); 

3) яка не може бути по-іншому, ніж це 
передбачено у нормативно-правових актах, 
визначена у договорі підряду [5, с. 318-319].

На підставі зазначеного А. Б. Гриняком 
поділу відповідальності учасників підрядних 
відносин на договірну та позадоговірну мож-
на класифікувати санкції, що розглядаються, 
за підставою застосування на договірні госпо-
дарсько-правові санкції у сфері капітального 
будівництва, які застосовуються за порушен-
ня зобов’язань, які виникають з договору, та 
позадоговірні, що застосовуються за пору-
шення зобов’язань, які випливають з інших 
юридичних фактів, аніж господарський дого-
вір у сфері капітального будівництва.

У межах договірних господарсько-право-
вих санкцій, на нашу думку, можна виокре-
мити господарсько-правові санкції, які 
передбачені законом, та господарсько-право-
ві санкції, які передбачені договором.

Дану класифікацію можна також деталі-
зувати, визначивши, наприклад, окремі види 
договірних господарсько-правових санкцій у 
сфері капітального будівництва.

Н. С. Кузнєцова, аналізуючи особливос-
ті договірної відповідальності підрядника 
та замовника за порушення обов’язків за до-
говором підряду на капітальне будівництво, 
виокремлює відповідальність підрядника 
за: порушення строків будівництва; незабез-
печення належної якості будівельних ро-
біт, а також відповідальність замовника за: 
несвоєчасне передання проектно-кошторис-
ної документації; незабезпечення можли-
вості проведення будівництва; несвоєчасне 
передання обладнання і матеріалів; пору-
шення строків приймання будівельної про-
дукції і порядку розрахунків [6, с. 2]. 

Водночас ця класифікація проведена на 
основі радянського законодавства, а тому, на 
жаль, натепер не відображає весь спектр по-
рушень договірних зобов’язань у сфері капі-
тального будівництва. 

Аналізуючи відповідальність за пору-
шення договору підряду на основі чинного 
законодавства України, В. Г. Олюха зазначає, 
що підрядник відповідає за:

1) допущені недоліки в роботі;
2) неналежну якість роботи;
3) неналежну якість наданих матеріалів;
4) надання матеріалу або устаткування, 

обтяженого правами третіх осіб;
5) неправильне використання матеріалу, 

що надав замовник;
6) невиконання або неналежне виконан-

ня роботи, спричинене недоліками матеріа-
лу, наданого замовником;

7) невиконання або неналежне виконан-
ня своїх обов’язків субпідрядником (відпові-
дальність перед замовником);

8)  невиконання або неналежне виконан-
ня замовником обов’язків за договором підря-
ду (відповідальність перед субпідрядником).
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Замовник відповідає за:
1) якість матеріалів, наданих замовни-

ком;
2) ненадання сприяння підряднику у 

виконанні його обов’язку;
3) неврахування попереджень замовни-

ка, які зроблені ним відповідно до ст. 847 ЦК 
України;

4) невиконання зустрічних обов’язків за 
договором підряду;

5) відмову від прийняття результатів ро-
боти та неналежне їх прийняття;

6) несвоєчасний розрахунок із підрядни-
ком [7, с. 43-46].

З метою поглиблення розуміння особли-
востей застосування господарсько-правових 
санкцій пропонуємо класифікувати договір-
ні господарсько-правові санкції у сфері ка-
пітального будівництва за таким критерієм, 
як вид договору, умови якого передбачають 
застосування господарсько-правових санк-
цій.

Договори у сфері капітального будівни-
цтва класифікують за різними критеріями. 
Одним із варіантів класифікації є поділ дого-
ворів на види залежно від виконуваних під-
рядником робіт.

Так, у статті 317 ГК України, яка регулює 
питання підрядних відносин у капітальному 
будівництві, згадуються такі договори, як: 
договори підряду на капітальне будівництво, 
договори підряду на виконання проектних і 
досліджувальних робіт, договори підряду на 
виконання геологічних, геодезичних та ін-
ших робіт, необхідних для капітального бу-
дівництва.

Види договорів, зазначені у цій статті, 
визначені залежно від характеру викону-
ваних робіт. Невипадково законодавцем 
виокремлені в окрему групу договори підря-
ду на виконання проектних і досліджуваль-
них робіт та договори підряду на виконання 
геологічних, геодезичних робіт. Зазначені 
види робіт мають власну специфіку і тому 
потребують укладення щодо них окремого 
договору. Значними особливостями наділені 
також роботи з пусконалагоджувальних ро-
біт, роботи з монтажу обладнання, що також 
потребують деталізованого договірного регу-
лювання. У сфері капітального будівництва 
виконуються також інші допоміжні роботи.

З урахуванням зазначеного пропонуємо 
залежно від виду договору у сфері капіталь-
ного будівництва, умови якого передбачають 
застосування господарсько-правових санк-
цій, класифікувати договірні господарсько-
правові санкції на такі: 

– господарсько-правові санкції, які 
застосовуються за порушення договору під-
ряду на капітальне будівництво;

– господарсько-правові санкції, які 
застосовуються за порушення договору під-
ряду на виконання проектних і досліджу-
вальних робіт;

– господарсько-правові санкції, які 
застосовуються за порушення договору під-
ряду на виконання пусконалагоджувальних 
робіт та монтажу обладнання;

– господарсько-правові санкції, які 
застосовуються за порушення договору під-
ряду на виконання геологічних робіт;

– господарсько-правові санкції, які 
застосовуються за порушення договору під-
ряду на виконання геодезичних робіт;

– господарсько-правові санкції, які 
застосовуються за порушення договору під-
ряду на виконання інших робіт, необхідних 
для капітального будівництва.

Запропонована класифікація договірних 
господарсько-правових санкцій за порушен-
ня зобов’язань у сфері капітального будівни-
цтва базується на особливостях застосуван-
ня даних господарсько-правових санкцій за 
порушення договорів, що регулюють окремі 
види підрядних робіт.

Ці особливості застосування санкцій ви-
пливають зі специфіки кожного окремого до-
говору – умов щодо предмета договору, прав 
та обов’язків сторін, зі специфіки конкрет-
ного виду робіт, результатів робіт, а також 
об’єкта зобов’язання.

Для правильного застосування госпо-
дарсько-правових санкцій за порушення 
окремого договору необхідно враховувати 
вимоги спеціальних нормативно-правових 
актів, нормативних документів, технологію 
виконання робіт. Тільки враховуючи специ-
фіку конкретного виду робіт, можна визна-
чити обсяг доказової бази, яка потрібна для 
доведення фактів порушення договірних 
зобов’язань у сфері капітального будівни-
цтва, а також визначитись, які санкції мо-
жуть бути застосовані за їх порушення. 

Наприклад, на відміну від інших дого-
ворів, за порушення договору підряду на 
капітальне будівництво може застосовува-
тись тільки залікова неустойка. Також у 
разі застосування штрафних санкцій за по-
рушення даного договору діє імперативна 
норма ЦК України, відповідно до якої сума 
сплаченої підрядником неустойки за по-
рушення строків виконання окремих робіт 
підлягає поверненню в разі закінчення всіх 
робіт до встановленого договором гранично-
го терміну. До особливостей господарсько-
правових санкцій за порушення договору 
підряду на проведення проектних і дослі-
джувальних робіт належить їх застосуван-
ня до підрядника замовником за недоліки 
проектно-кошторисної документації, пошу-
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кових робіт, результатів пошукових робіт, 
які виявлені в процесі виконання договору, 
у ході будівництва, а також у процесі екс-
плуатації об’єкта будівництва, створеного 
на основі виконаної проектно-кошторисної 
документації і результатів пошукових робіт.

Продовжуючи класифікацію господар-
сько-правових санкцій, зазначимо, що за 
виконуваними функціями варто розрізняти 
такі: відшкодування збитків, штрафні санк-
ції, оперативно-господарські санкції, адміні-
стративно-господарські санкції.

Також залежно від сфери застосування 
пропонуємо поділяти господарсько-право-
ві санкції у сфері капітального будівництва 
на: універсальні – ті, які застосовуються у 
будь-яких господарських правовідносинах 
та передбачені загальними положеннями 
господарського законодавства (наприклад, 
відшкодування збитків); спеціальні – ті, які 
застосовуються виключно за порушення гос-
подарських зобов’язань у сфері капітального 
будівництва (наприклад, відмова замовника 
від прийняття робіт у разі виявлення недо-
ліків, які виключають можливість викорис-
тання об'єкта будівництва для вказаної в 
договорі мети та не можуть бути усунені під-
рядником, замовником або третьою особою).

Також вважаємо, що у класифікації гос-
подарсько-правових санкцій у сфері капі-
тального будівництва має знайти відобра-
ження така специфіка застосування даних 
санкцій.

Як передбачено ч. 2 ст. 838 ЦК Укра-
їни, генеральний підрядник відповідає 
перед субпідрядником за невиконання або 
неналежне виконання замовником своїх 
обов’язків за договором підряду, а перед за-
мовником – за порушення субпідрядником 
свого обов’язку.

 Фактично закон передбачає можливість 
застосування господарсько-правових санк-
цій до підрядника за дії третіх осіб. У тако-
му випадку господарсько-правові санкції у 
сфері капітального будівництва застосову-
ються до учасника господарських відносин 
за відсутності його вини. 

На підставі зазначеного, залежно від 
наявності вини правопорушника господар-
сько-правові санкції у сфері капітально-
го будівництва можна поділити на ті, що 
застосовуються за наявності власної вини 
учасника господарських правовідносин, та ті, 
що застосовуються за наявності вини третіх 
осіб, як це передбачає ч. 2 ст. 838 ЦК України. 

Висновки

Підсумовуючи вищезазначене, заува-
жимо, що встановлення чіткої правової ре-

гламентації господарсько-правових санкцій 
за порушення зобов’язань у сфері капіталь-
ного будівництва сприятиме забезпечен-
ню господарського правопорядку у сфері 
капітального будівництва. Визначення ви-
дів господарсько-правових санкцій за по-
рушення зобов’язань у сфері капітального 
будівництва є одним із шляхів досягнення 
зазначеної цілі.

Для поглибленого розуміння сутнос-
ті господарсько-правових санкцій за по-
рушення зобов’язань у сфері капітального 
будівництва пропонуємо класифікувати ці 
санкції за такими критеріями: за функціями, 
що виконують санкції; залежно від сфери 
застосування; залежно від наявності вини 
правопорушника; за підставою застосуван-
ня. Договірні господарсько-правові санк-
ції пропонуємо класифікувати залежно від 
виду договору у сфері капітального будівни-
цтва, умови якого передбачають застосуван-
ня даних санкцій.

У межах подальших досліджень акту-
альною видається необхідність розгляду 
питання особливостей окремих видів госпо-
дарсько-правових правових санкцій у сфері 
капітального будівництва.
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Статья посвящена рассмотрению вопроса о видах хозяйственно-правовых санкций за наруше-
ние обязательств в сфере капитального строительства. В статье выделены основные критерии для 
классификации хозяйственно-правовых санкций в сфере капитального строительства. Определены 
соответствующие виды данных хозяйственно-правовых санкций.

Ключевые слова: хозяйственно-правовые санкции, капитальное строительство, классификация.

The article is devoted to the consideration of the question of types of economic and legal sanctions for vi-
olation of obligations in the field of capital construction. The article outlines the main criteria for the classifi-
cation of economic and legal sanctions in the field of capital construction. The appropriate types of economic 
and legal sanctions are determined.

Key words: economic and legal sanctions, capital construction, classification.
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НАДАННЯ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ 
НЕБАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ

Стаття присвячена дослідженню питання специфіки правової природи факторингу як фінансо-
вої послуги, його ознакам та видам, а також особливостям правового регулювання надання факто-
рингових послуг небанківськими фінансовими установами.

Ключові слова: факторинг, фактор, постачальник послуги, небанківська фінансова установа.

Постановка проблеми. Законодавство 
України передбачає функціонування ринків 
фінансових послуг, у тому числі ринків кре-
дитних послуг. В Україні в умовах періодич-
них криз на фінансових ринках необхідним 
є врегулювання збалансованої функціональ-
но-інституціональної організації відповід-
них ринків. Тому доцільно визначитися на 
законодавчому рівні з діяльністю небан-
ківських фінансових установ у тому числі з 
надання послуг факторингу.

Метою статті є дослідження особливостей 
діяльності фінансових установ з надання 
факторингових послуг як кредитних опе-
рацій.

Стан дослідження. Питання регулювання 
ринку факторингових послуг, правового зміс-
ту діяльності з їх надання, визначення ознак 
факторингу займалися фахівці як економіч-
них, так і правових наук. Серед них необхідно 
відзначити таких, як: І. Безклубий, О. В. До-
бровольська, С. О. Колодізєва, А. Токунова, 
С. М. Попова [1], Є. В. Склеповий, Я. О. Чапі-
чадзе, О. Шабанова та інші науковці.

Виклад основного матеріалу. У наукових 
дослідженнях трапляються декілька варі-
антів розкриття поняття факторингу: фі-
нансова операція, комісійно-посередницька 
діяльність, система фінансування, придбан-
ня фактором права вимоги, продаж дебітор-
ської заборгованості, комплексна послуга 
[2, с. 148]. Але з точки зору змісту фінансової 
послуги основний поділ наведених поглядів 
відбувається за наявності або відсутності 
всебічного обслуговування клієнта фінан-
сової установи у разі надання послуг факто-
рингу. Так, з економічного боку факторинг – 
це комплекс фінансових послуг, що полягає 
у передачі права вимоги коштів (дебітор-
ської заборгованості) за поставлену продук-
цію або надання послуги банку (фактора) і 

одержанні постачальником негайної оплати 
[3, с. 166], з додержанням рис комерційного 
кредиту та з додаванням юридичного, стра-
хового, інформаційного, бухгалтерського 
обслуговування постачальника [4, с. 135]. 
Тому, на наш погляд, найбільше відповіда-
ють сутності фінансової послуги факторингу 
такі визначення, згідно з якими постачаль-
нику надаються додаткові послуги, а саме: це 
комплексна фінансова операція, що включає 
в себе придбання банком (чи фактор-фір-
мою) права вимоги щодо виплати за фінан-
совими зобов’язаннями, що виникли між 
контрагентами в процесі реалізації продук-
ції, з метою поповнення оборотних коштів 
постачальника та може супроводжуватися 
веденням бухгалтерського обліку постачаль-
ника, управлінням дебіторською заборго-
ваністю та страхуванням постачальника від 
фінансових ризиків [2, с. 148], або: це комп-
лекс фінансових послуг, що надаються клі-
єнтові фактором, та факторингові операції, 
що комплексно поєднують кредитну опера-
цію і посередницько-комісійні послуги [5]. 
Також враховується наявність зобов’язання 
за поставлені товари чи надані послуги і в 
ст. 49 Закону України «Про банки і банків-
ську діяльність». Варто зазначити, що таке 
комплексне поняття факторингу ґрунтуєть-
ся на положеннях Конвенції УНІДРУА про 
міжнародній факторинг, відповідно до яких 
факторинг визначається за наявності: 1) гро-
шової вимоги, яка випливає з договорів ку-
півлі-продажу товарів, укладених між поста-
чальником та його покупцями (боржниками), 
крім договорів купівлі-продажу товарів, при-
дбаних насамперед для їх особистого, сімей-
ного або домашнього використання; 2) будь-
яких двох умов із чотирьох: фінансування 
постачальника, включаючи надання позики 
та здійснення авансових платежів; ведення 
обліку (головної бухгалтерської книги) щодо 
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дебіторської заборгованості; пред'явлення до 
сплати грошових вимог; захист від неспла-
ти боржників, а також 3) боржники повинні 
бути повідомлені про відступлення права [6]. 
Тому найбільш відповідає сутності фінансо-
вої послуги факторингу визначення, згідно 
з яким постачальнику надаються додаткові 
послуги. Фактично комплексний характер 
факторингу визначено і в розпорядженні 
Нацкомфінпослуг «Про віднесення опера-
цій з фінансовими активами» від 06.02.2014 
№ 352 [7], відповідно до якого до фінансової 
послуги факторингу віднесено сукупність та-
ких операцій з фінансовими активами (крім 
цінних паперів та похідних цінних паперів):

1) фінансування клієнтів – суб'єктів гос-
подарювання, які уклали договір, з якого ви-
пливає право грошової вимоги;

2) набуття відступленого права грошової 
вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне 
в майбутньому, до боржників за договором, на 
якому базується таке відступлення;

3) отримання плати за користування 
грошовими коштами, наданими у розпоря-
дження клієнта, у тому числі шляхом дис-
контування суми боргу, розподілу відсотків, 
винагороди, якщо інший спосіб оплати не 
передбачено договором, на якому базується 
відступлення.

Гармонує з визначенням комплексного 
характеру факторингу і розуміння договору 
факторингу, який характеризується як єдине 
зобов’язання, а не декілька відокремленнях 
самостійних зобов’язань, об’єднаннях загаль-
ною метою [8, с. 221].

З іншого боку, ігнорується участь поста-
чальників у механізмі факторингу: борг 
сприймається тільки як дебіторська заборго-
ваність, і факторингова послуга визначається 
як вид фінансової послуги, нематеріальний 
результат взаємодії між суб’єктами в процесі 
задоволення з метою утримання доходу од-
ним учасником (виробником факторингової 
послуги) потреби в додаткових фінансових 
ресурсах іншого (споживача факторингової 
послуги, клієнта), що реалізується шляхом 
викупу достроково неоплаченої дебіторської 
заборгованості з дисконтом за власний раху-
нок з подальшим її отриманням від боржника 
в обумовлений період [4, с. 135]. Фактично 
таке визначення ґрунтується на сукупності 
правовідносин, які відповідають нормам ст. 
1077 ЦК України, за якою на підставі дого-
вору факторингу (фінансування під відсту-
плення права грошової вимоги) одна сторона 
(фактор) передає або зобов’язується переда-
ти грошові кошти в розпорядження другої 
сторони (клієнта) за плату, а клієнт відсту-
пає або зобов’язується відступити фактору 
своє право грошової вимоги до третьої осо-

би (боржника). Схожі елементи визначення 
містяться і в ГК Україні, в ст. 350: банк за до-
говором факторингу (фінансування під від-
ступлення права грошової вимоги) передає 
або зобов'язується передати грошові кошти 
в розпорядження другої сторони за плату, а 
друга сторона відступає або зобов'язується 
відступити банку своє право грошової вимо-
ги до третьої особи.

Відзначаються такі позитивні та нега-
тивні риси факторингу. Постачальник може 
швидко отримати без оформлення кредиту 
до 50-95 % суми боргу, чим поповнюються 
обігові засоби підприємства, але вартість 
фінансування замість оформлення кредиту 
в будь-якому разі буде дорожчою за кредит 
[3, с. 16].

Є. В. Склеповий, здійснюючи аналіз рин-
ку факторингових послуг в Україні, виділяє 
такі позитивні риси факторингу:

1) така послуга надає можливість вироб-
никам не мати дефіциту обігових коштів при 
роботі на умовах відстрочки платежу;

2) компанія або банк-фактор також може 
брати на себе ризики несплати чи несвоєчас-
ної оплати, а також бере на себе усі витрати 
щодо повернення цих коштів;

3) банк або факторингова компанія може 
за домовленістю з клієнтом узяти на себе 
кредитний ризик, ризик втрати ліквідності 
(ризик неотримання платежу від покупця 
у встановленні терміни), інфляційний ри-
зик (ризик знецінення вартості поставленої 
продукції) та валютний ризик (ризик зміни 
курсу валют, зазначених в угоді з постачання 
товарів чи послуг у період відстрочення пла-
тежу) [9, с. 110-111].

Серед негативних рис факторингових 
послуг в Україні, визначених Є. В. Скле-
повим, можна виділити, зокрема, той факт, 
що у розвинутих країнах вартість факто-
рингу становить у середньому близько 1,5–
2 % від суми постачання. В Україні серед-
ньозважений відсоток для ринку сьогодні 
становить 70-80 % від зазначених сум. Хоча 
варто зауважити, що вітчизняні банки, 
намагаючись продати такі послуги, вико-
ристовують регресивну шкалу комісійних 
[9, с. 112]. 

Таким чином, з урахуванням вище наве-
дених переваг та недоліків факторингових 
послуг в Україні можна виокремити основні 
завдання факторингових операцій. О. Ша-
банова та О. Парубець [10, с. 150] виділяють 
такі фінансово-економічні завдання факто-
рингових розрахунків, які, на наш погляд, 
акумулюють переваги факторингу:

– зменшення потреби у додатковому за-
лученні фінансових ресурсів; 

– поліпшення ліквідності балансу;
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– збільшення оборотності обігових  
коштів;

 – зменшення кредитного навантаження;
 – прогнозованість та стабільність грошо-

вих надходжень; 
– гарантія надходжень коштів від покуп-

ців у визначені терміни; 
– захист від ризику неплатежу; 
– захист від втраченої вигоди.
Якщо факторинг передбачає прийнят-

тя фактором кредитного ризику, то це фак-
торинг без регресу, якщо передбачає у разі 
непогашення боргу від дебітора стягнення 
коштів з клієнта, то це факторинг з регресом 
[3, с. 167-168]. Відповідна норма про при-
йняття фактором на себе ризику виконання 
вимог у грошовій формі та прийом платежів 
передбачається в ст. 49 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність»: придбан-
ня права вимоги на виконання зобов'язань 
у грошовій формі за поставлені товари чи 
надані послуги, приймаючи на себе ризик 
виконання таких вимог та прийом платежів 
(факторинг). Тим більше що при факторингу 
відзначається значна кількість ризиків, які, 
на наш погляд, можуть породжуватися ді-
яльністю як постачальника, так і платника, а 
саме: кредитні, валютні, процентні та ліквідні 
ризики [11, с. 711]. Для порівняння стану ре-
гулювання небанківських операцій зупини-
мося на банківських операціях.

Спірні питання є також стосовно забезпе-
чення платоспроможності та ліквідності бан-
ками по операціях факторингу. На наш по-
гляд, неможливо погодитися з тим, що банки 
не повинні враховувати платоспроможність 
клієнтів як позичальників під час кредиту-
вання [3, с. 168], оскільки факторинг прямо 
відноситься законодавством України до фі-
нансових послуг у Постанові Правління На-
ціонального банку України (далі – ПП НБУ) 
«Про затвердження Положення про визна-
чення банками України розміру кредитного 
ризику за активними банківськими опера-
ціями» від 30.06.2016 № 351[12] (далі – По-
станова № 351): кредитною операцією є вид 
активних банківських операцій, пов'язаних 
із розміщенням залучених банком коштів 
таким шляхом: надання їх у тимчасове ко-
ристування або прийняття зобов'язань про 
надання певної суми коштів; надання га-
рантій, порук, акредитивів, акцептів, авалів; 
розміщення депозитів; проведення факто-
рингових операцій та операцій фінансового 
лізингу; видача кредитів у формі врахування 
векселів, у формі операцій зворотного репо; 
будь-якого продовження строку погашення 
боргу, яке надано в обмін на зобов'язання 
боржника щодо повернення заборгованої 
суми, а також на зобов'язання щодо сплати 

процентів та інших зборів за такою сумою 
(відстрочення платежу); розстрочення пла-
тежу за продані банком активи. Відповідно 
до Додатку № 7 до Положення про органі-
зацію системи управління ризиками в бан-
ках України та банківських групах (пункт 
291 глави 46 розділу VI ПП НБУ «Про за-
твердження Положення про організацію сис-
теми управління ризиками в банках України 
та банківських групах» від 11.06.2018) здій-
снюється регулювання факторингу лише для 
корпоративного бізнесу, тобто юридичних 
осіб. Однак згідно з пп. 9 та 27 п. 30 розділу 
ІІІ Постанови № 351 факторинг належить до 
кредитних операцій.

Тому дуже суперечливою необхідно вва-
жати думку науковців про те, що відобра-
ження факторингу на окремих рахунках дає 
змогу вважати, що факторинг не є аналогом 
кредиту [9, с. 113]. Чинна ПП НБУ «Про за-
твердження нормативно-правових актів На-
ціонального банку України з бухгалтерсько-
го обліку» від 11.09.2017 № 89 встановлює, 
що факторингові та кредитні послуги обліко-
вуються на різних рахунках, але відносить їх 
до одного класу – операцій з клієнтами [13].

У зв’язку з цим регламентуванням для 
банків факторингу як кредитної операції 
не можливо погодитися з тим, що банки не 
повинні враховувати платоспроможність 
клієнтів як позичальників при кредиту-
ванні [3, с. 168], оскільки факторинг прямо 
відноситься до кредитних операцій. Певні 
висновки робляться науковцями, і, незважа-
ючи на групування кредитних та факторин-
гових операцій окремо при визначенні змісту 
банківських операцій у ст. 339 ГК України, 
пропонується вважати факторинг кредит-
ною операцією [14, с. 193-194].

До кредитних операцій відноситься фак-
торинг і в законодавстві ЄС. Відповідно до 
Директиви Європейського парламенту та 
Ради 2013/36/ЄС про доступ до діяльнос-
ті кредитних установ та пруденційний на-
гляд по відношенню до кредитних установ 
та інвестиційних фірм, що вносить зміни 
до Директиви 2002/87/ЄС та припиняє дію 
Директиви 2006/48/ЄС та 2006/49/ЄС від 
26 червня 2013 року) [15] як кредитна опе-
рація передбачається факторинг із правом 
або без права регресу. Також до кредитних 
операцій факторинг відноситься в Угоді про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським спів-
товариством з атомної енергії і їхніми держа-
вами-членами, з другої сторони, від 6 вересня 
2014 року, де у ст. 125 зазначено, що до фі-
нансових послуг належать такі види діяль-
ності, як послуги з кредитування всіх видів, 
у тому числі споживчий кредит, кредит під 
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заставу нерухомості, факторинг та фінансу-
вання комерційних операцій) [16], та у Гене-
ральній угоді СОТ про торгівлю послугами 
від 15.04.1994 [17].

Особливостями ринку факторингових 
послуг та факторингової послуги є таке.

1. Факторинг є фінансовою послугою на 
підставі ст. 4 Закону України «Про фінан-
сові послуги». Також як перелік фінансових 
послуг передбачається факторинг в розпо-
рядженні Нацкомфінпослуг «Про віднесен-
ня операцій з фінансовими активами» від 
06.02.2014 № 352.

2. Факторинг здійснюється в підприєм-
ницькій діяльності [18, с. 91].

3. Стороною факторингу може бути банк 
або інша фінансова установа, що має ліцен-
зію на здійснення такої діяльності [18, с. 91]. 

4. Відступлення грошової вимоги на умо-
вах фінансування не вимагає згоди борж-
ника, будь-яка заборона або обмеження на 
відступлення грошової вимоги визнаються 
недійсними [18, с. 91].

5. Перевага частки факторингових послуг 
банків, для яких ця операція є незначною 
часткою серед видів діяльності порівняно зі 
спеціалізованими факторинговими компа-
ніями, які займають незначну частку на від-
повідному ринку, хоча як вид діяльності для 
них є переважним [3, с. 168]. 

6. Обмеженість факторингових послуг, 
що можуть бути без надання додаткових 
послуг [3, с. 168].

7. Відсутність стандартизації факто-
рингових послуг для фінансових установ 
[3, с. 168] 

8. Деякими науковцями оцінюється як 
факторинг продаж банками заборгованості 
по безнадійним кредитам [3, с. 168]. З цим 
не можливо погодитися, оскільки в таких 
операціях відсутній постачальник товарів, 
послуг та боржник по поставці з відстрочен-
ням оплати.

Для небанківських установ у зв’язку з 
відмінним, порівняно з банками, норматив-
но-правовим регулюванням їхньої діяльності 
основним питанням залишається визначення 
спеціальної господарської компетенції, вимог 
щодо забезпечення встановлення (досліджен-
ня) платоспроможності боржників та забезпе-
чення нормативів у власній діяльності.

Висновки

Таким чином, нормативно-правове ре-
гулювання факторингу та факторингової 
послуги як фінансової переважно в публіч-
них інтересах та в інтересах клієнтів фінан-
сових установ здійснено стосовно операцій 
банків, які класифікуються як фінансові та 
кредитні.

Відсутність достатнього регулювання 
факторингових послуг, які здійснюються 
небанківськими фінансовими установами, 
може пояснюватися незначною історією 
застосування в економіці України та постій-
ним удосконаленням нормативно-правових 
актів Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг.

На діяльність зі здійснення факторингу 
необхідно поширювати порядок регулюван-
ня за допомогою економічних нормативів, 
які при цьому орієнтуються на відповідне 
індикативне регулювання банків. Подаль-
шого дослідження потребує побудова кон-
цепції нагляду за фінансовими установами, 
що здійснюють факторинг, вироблення умов 
забезпечення їхньої платоспроможності. 
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У ПОСТКОДИФІКАЦІЙНИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ: 
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Стаття присвячена визначенню стану та перспектив проведення господарсько-правових дослі-
джень у посткодифікаційний період в Україні. Автором здійснено спробу систематизації комплек-
сних досліджень у галузі вітчизняного господарського права в період з 2003 року до 2018 року. 

Ключові слова: господарська діяльність, господарські правовідносини, господарсько-правові дослі-
дження, наука господарського права, посткодифікаційний період.

Постановка проблеми. 16 січня 
2003 р. Верховною Радою України було впер-
ше ухвалено Господарський кодекс України. 
З одного боку, кодифікація господарського 
законодавства надала нового забарвлення 
багаторічній дискусії щодо місця господар-
ського права в системі права України, а з 
іншого – наявність вказаного законодавчого 
акта актуалізувало доцільність проведен-
ня політематичних господарсько-правових 
досліджень. 

Аналіз останніх досліджень. У спеціаль-
ній літературі поки що відсутні наукові роз-
відки, в яких комплексно висвітлювався б 
стан та перспективи господарсько-правових 
досліджень у посткодифікаційний період в 
Україні. 

Метою статті є визначення стану та пер-
спектив досліджень у галузі господарсько-
го права в посткодифікаційний період в 
Україні.

Виклад основного матеріалу. Госпо-
дарсько-правова тематика (проблематика) 
викликає інтерес у представників науково-
го середовища та юридичної практики, що 
засвідчують численні публікації у фахових 
наукових виданнях України та інших держав, 
монографії (як одноособові, так і колектив-
ні), науково-практичні коментарі до чинного 
господарського законодавства, а також низка 
різних навчальних видань із господарсько-
го (акціонерного, біржового, комерційного, 
корпоративного, інвестиційного, підприєм-
ницького тощо) права. 

У посткодифікаційний період у закладах 
вищої освіти (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка, Київський 
національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана, Міжрегіональна Акаде-

мія управління персоналом, Національний 
університет «Одеська юридична академія», 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, Донецький національ-
ний університет імені Василя Стуса) та в 
науково-дослідних установах (Науково-до-
слідний інститут приватного права і під-
приємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака, 
Інститут економіко-правових досліджень) 
функціонувала (до речі, більшість яких іс-
нують і досі) мережа спеціалізованих вче-
них рад із захисту дисертацій на здобуття 
наукових ступенів доктора та (або) кандида-
та юридичних наук. Так, за понад 15 років за 
спеціальністю 12.00.04 (напрям досліджень 
«господарське право») українська юридич-
на бібліотека поповнилася 37 докторськими 
та понад 280 кандидатськими дисертаціями, 
підготовленими під науковим консультуван-
ням (керівництвом) знаних представників 
господарсько-правових наукових шкіл (на-
самперед київської, одеської, харківської та 
донецької) нашої держави. 

Наука господарського права насамперед 
пов’язана з іменами академіків (В. К. Ма-
мутова, В. С. Щербини, А. Г. Бобкової) та 
членів-кореспондентів (Г. Л. Знаменсько-
го, О. М. Вінник, О. П. Подцерковного, 
В. А. Устименка, Д. В. Задихайла) Націо-
нальної академії правових наук України. Так, 
наукову мегаспадщину залишив В. К. Ма-
мутов, який очолював робочу групу та брав 
участь у розробленні проекту Господарсько-
го кодексу України, а також проектів законів 
і пакету нормативних актів про спеціальний 
режим інвестиційної діяльності на ряді тери-
торій, нормативних актів, пов’язаних із ре-
структуризацією вугільної промисловості та 
ін. З переліком його наукових здобутків (у т. ч.  
в посткодифікаційний період) можна  
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ознайомитися на офіційному веб-сайті Ін-
ституту економіко-правових досліджень На-
ціональної академії наук України, яким свого 
часу керував академік [1]. 

У посткодифікаційний період суттє-
вий внесок у розвиток господарсько-пра-
вової науки віддзеркалено в монографіях: 
В. С. Щербини («Правові проблеми ство-
рення та діяльності промислово-фінансових 
груп в Україні» (у співавт., 2005), «Актуаль-
ні проблеми правового регулювання розви-
тку підприємницької діяльності в Україні» 
(у співавт., 2008), «Суб’єкти господарського 
права України» (2008), «Система органів 
державного управління та регулювання в 
сфері підприємницької діяльності (у спі-
вавт., 2010); А. Г. Бобкової («Правовое ре-
гулирование хозяйственных отношений» 
(2009), «Суб’єкти туристичної діяльності» 
(у співавт., 2013), «Проблеми господар-
ського законодавства та його застосуван-
ня» (у співавт., 2014); Г. Л. Знаменського 
(«Правовые основы государственной по-
ддержки бизнеса» (2011), «Новое хозяй-
ственное право. Избранные труды» (2012); 
О. М. Вінник («Корпоративні та партнерські 
відносини» (2010), «Корпоративна форма 
державно-приватного партнерства: про-
блеми правового забезпечення на тлі зару-
біжного досвіду» (2012); О. П. Подцерков-
ного («Организационно-правовые основы 
функционирования морехозяйственного 
комплекса Украины» (у співавт., 2012); 
В. А. Устименка («Городская собственность 
и городское хозяйство» (2006), «Право ко-
мунальної власності: сучасний погляд та 
перспективи розвитку» (у співавт. 2013), 
«Публічна власність: проблеми теорії і прак-
тики» (у співавт. 2014), «Правове забез-
печення здійснення державної політики з 
реконструкції економіки» (у співавт. 2016), 
«Правове забезпечення регіоналізації дер-
жавного управління економікою: теорія і 
практика» (у співавт., 2016); Д. В. Задихайла 
(«Господарсько-правове забезпечення еко-
номічної політики держави» (2012), «Засоби 
та механізми господарсько-правового регу-
лювання» (у співавт., 2013), «Інноваційне 
інвестування в Україні: проблеми правового 
забезпечення» (у співавт., 2013), «Галузе-
ва економічна політика держави: проблеми 
правового забезпечення» (у співавт., 2013), 
«Економічна та інноваційна політика дер-
жави: проблеми правового забезпечення» (у 
співавт., 2014), «Правове забезпечення ді-
яльності господарських організацій (довід-
ник юрисконсульта)» (у співавт., 2016).

Крім того, В. К. Мамутов, В. С. Щербина, 
А. Г. Бобкова, Г. Л. Знаменський, Д. В. Зади-
хайло та ін. є співаторами монографії «Пра-

вова система України: історія, стан та пер-
спективи: у 5 т. Т. 4: Методологічні засади 
розвитку екологічного, земельного, аграрно-
го та господарського права» (у співавт., 2008 
(укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.). В. К. Маму-
тов, В. С. Щербина, А. Г. Бобкова, Г. Л. Зна-
менський, О. М. Вінник, В. А. Устименко, 
Д. В. Задихайло та ін. є співаторами моно-
графії «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: 
Доктринальні проблеми екологічного, аграр-
ного та господарського права» (у співавт., 
2013 (укр.), 2017 (англ.). 

Вагомий внесок у розвиток сучасної 
господарсько-правової доктрини України 
зроблено нинішніми докторами юридич-
них наук, які присвятили свої дисертаційні 
дослідження: теоретичним аспектам пра-
вового забезпечення реалізації публічних і 
приватних інтересів у господарських това-
риствах (О. М. Вінник, 2004); теоретичним 
проблемам господарського договірного пра-
ва (О. А. Беляневич, 2006); теоретичним 
аспектам спеціального режиму господа-
рювання (О. Р. Зельдіна, 2007); грошовим 
зобов’язанням учасників господарських 
відносин (О. П. Подцерковний, 2007); 
власності територіальних громад міста 
(В. А. Устименко, 2007); адаптації господар-
ського законодавства до вимог сталого розви-
тку (О. В. Шаповалова, 2007); комерційному 
договору в господарському праві (В. С. Мі-
лаш, 2008); методологічним засадам регу-
ляторної політики у сфері господарської ді-
яльності (О. Х. Юлдашев, 2008 р.); основним 
проблемам системного господарсько-право-
вого регулювання відносин в інноваційній 
сфері (Ю. Є. Атаманова, 2009); організаційно-
господарським правовідносинам (О. П. Ві-
хров, 2009); становленню та розвитку анти-
монопольно-конкурентного законодавства 
України (С. С. Валітов, 2010); проблемам 
господарсько-правового забезпечення від-
носин у сфері охорони здоров’я (В. М. Паш-
ков, 2010); господарській правосуб’єктності 
міста (Р. А. Джабраілов, 2011); теоретичним 
проблемам регулювання посередництва у 
сфері господарювання України (В. В. Рєзні-
кова, 2011); господарської правосуб’єктності 
державних підприємств (С. М. Грудницька, 
2012); господарсько-правовому механізму 
державного регулювання фондового ринку 
України (В. І. Полюхович, 2012); правово-
му регулюванню господарської діяльності 
навчальних закладів (Б. В. Деревянко, 2013); 
правовим засадам формування та реалізації 
економічної політики держави (Д. В. Зади-
хайло, 2013); правовому забезпеченню регі-
ональних зовнішньоекономічних стратегій 
України (В. І. Король, 2013); теоретичним 
засадам господарсько-правового регулю-
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вання інноваційної діяльності (П. С. Мат-
вєєв, 2013); теоретичним проблемам регу-
лювання інвестиційної діяльності в Україні 
(В. В. Поєдинок, 2013); господарсько-право-
вому забезпеченню діяльності комунальних 
підприємств (І. В. Труш, 2013); концептуаль-
ним засадам господарсько-правового режиму 
технопарків і технополісів (М. Д. Василенко, 
2014); теоретичним проблемам страхових 
правовідносин (Н. Б. Пацурія, 2014); госпо-
дарсько-правовій охороні інтелектуальної 
власності (М. Ю. Потоцький, 2014); теоре-
тико-правовим засадам удосконалення гос-
подарського управління корпоративними 
відносинами (Б. В. Шуба, 2014); правовому 
забезпеченню добросовісної конкуренції в 
Україні (О. О. Бакалінська, 2015); теоретич-
ним проблемам правового регулювання від-
носин економічної конкуренції (О. В. Безух, 
2015); державному регулюванню відносин 
конкуренції в Україні (Н. М. Корчак, 2015); 
правовому регулюванню державного контр-
олю у сфері господарської діяльності 
(Н. В. Никитченко, 2015); господарсько-
правовим засобам оптимізації капітального 
будівництва в сучасній Україні (В. Г. Олюха, 
2015); теоретичним проблемам правового 
регулювання відносин на фондовому ринку 
України (О. В. Кологойда, 2016); господар-
сько-правовому регулюванню корпоратив-
них відносин в Україні (І. В. Лукач, 2016); 
управлінню об’єктами державної власності 
(А. М. Захарченко, 2017); інституту захисту 
прав інвесторів (О. Г. Хрімлі, 2017). Згадані 
вчені є авторами монографій за релевантною 
тематикою.

Окремо слід відзначити поки що єдине 
дослідження на рівні докторської дисерта-
ції О. Е. Сімсон «Правова модель держав-
но-приватного партнерства як інструмент 
гармонізації публічних і приватних інтер-
есів в інноваційній стратегії України», яке 
виконане та захищене за двома споріднени-
ми спеціальностями – 12.00.03, 12.00.04. 

Заслуговує на спеціальну увагу доктор-
ська дисертація О. Р. Кібенко «Сучасний 
стан та перспективи правового регулювання 
корпоративних відносин: порівняльно-пра-
вовий аналіз права ЄС, Великобританії та 
України» (2006). До порівняльних господар-
сько-правових досліджень належать також 
кандидатські дисертації: Д. Е. Федорчука 
«Режим прямого іноземного інвестування 
(порівняльно-правове дослідження)» (2003), 
О. В. Гарагонича «Правове регулювання під-
приємницької діяльності в Чеській та Сло-
вацькій республіках» (2004), О. І. Зискінда 
«Господарсько-правовий аспект регулюван-
ня та нагляду (контролю) у сфері страху-
вання: досвід України та зарубіжних країн» 

(2011), Є. О. Заруднєва «Правовий статус 
суб’єктів господарювання в Федеративній 
Республіці Німеччина» (2013), О. С. Кучер 
«Правове забезпечення планування госпо-
дарської діяльності в КНР» (2014), Д. І. Ада-
мюка «Інноваційний продукт як об’єкт пра-
вового регулювання за законодавством 
України та ЄС» (2016). 

Наявні роботи, що присвячені підприєм-
ництву як предмету правового регулювання 
в Україні (О. В. Бігняк, 2007); свободі під-
приємницької діяльності та її обмеженню в 
законодавстві України (М. О. Козачук, 2011); 
правовому регулюванню внутрішньогоспо-
дарських відносин (М. П. Руденко, 2017); 
господарським правовідносинам в Україні 
(Г. В. Березан, 2018); вдосконаленню нормот-
ворчості діяльності у сфері господарювання 
(А. В. Єременко, 2012); джерелам господар-
ського права України (О. В. Джуринський, 
2016); формуванню, змісту та розвитку конку-
рентного законодавства України (О. Л. Чер-
нелевська, 2006); кодифікації інвестиційного 
законодавства України (В. В. Кудрявцева, 
2010); систематизації правових засобів забез-
печення свободи комерційного господарю-
вання (К. В. Харківська, 2017). 

Увагу науковців зосереджено на засобах 
регулюючого впливу держави на діяльність 
суб’єктів господарювання. Автори висвіт-
люють проблеми правового регулювання: 
ліцензування певних видів господарської 
діяльності (Е. Е. Бекірова, 2006); ліцензу-
вання господарської діяльності (А. І. Шпо-
мер, 2006); надання державної допомоги 
суб’єктам господарювання (Т. В. Некрасо-
ва, 2009); стандартизації в промисловості 
(Д. І. Сакоян, 2011); державних гарантій у 
сфері господарювання (І. М. Орлова, 2014). 
Дослідники порушують і прагнуть виріши-
ти також проблеми господарсько-правового 
забезпечення: державної підтримки малого 
підприємництва в Україні (І. В. Труш, 2005); 
непрямої державної підтримки суб’єктів 
господарювання (Д. В. Лічак, 2011); техніч-
ного регулювання у сфері господарювання 
(І. А. Гамбург, 2014); державної допомоги 
суб’єктам господарювання (О. Е. Ліллемяе, 
2017). Деякі науковці окреслюють правові 
основи програмного регулювання господар-
ської діяльності в Україні (І. П. Поповська, 
2010), а також розгорнуто розглядають 
податкові пільги як засіб державного регу-
лювання господарської діяльності (Н. Г. По-
лякова, 2013). Окремо відзначимо дисертації 
В. В. Добровольської «Правові засади дер-
жавного регулювання підприємницької ді-
яльності в Україні» (2007) та Л. М. Деш-
ко «Державне регулювання господарської  
діяльності у сфері охорони здоров’я» (2010).
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Значна частина досліджень присвячена 
суб’єктам господарського права. Так, у кан-
дидатських дисертаціях комплексно висвіт-
лені проблеми правового регулювання: ство-
рення та діяльності промислово-фінансових 
груп (Б. В. Деревянко, 2004); створення та 
реєстрації суб’єктів підприємництва недер-
жавного сектору економіки (В. І. Марков, 
2004); діяльності суб’єктів природних мо-
нополій (І. О. Анохіна, 2005); державної 
реєстрації суб’єктів підприємницької діяль-
ності (О. О. Квасніцька, 2006); організації і 
діяльності повних товариств (О. С. Шере-
мет, 2006); злиття та приєднання господар-
ських товариств (Н. В. Щербакова, 2006); 
припинення суб’єктів господарювання 
(О. М. Зубатенко, 2008); ліквідації підпри-
ємств в Україні (П. О. Повар, 2009); госпо-
дарських відносин за участю відокремлених 
підрозділів підприємств (І. А. Щербак, 2009); 
господарських відносин приватних вищих 
навчальних закладів (М. О. Тимошенко, 
2010); поглинання акціонерних товариств 
(О. І. Бочарова, 2011); діяльності підпри-
ємств міського електротранспорту (В. В. Ро-
діна, 2012); припинення господарських това-
риств шляхом реорганізації (Н. І. Шевченко, 
2012); господарської діяльності некомерцій-
них організацій (В. Ю. Поляков, 2013); пере-
творення акціонерних товариств (І. В. Кова-
льов, 2014); злиття та поглинання суб’єктів 
господарювання в Україні (Є. П. Коломі-
єць-Людвіг, 2014); діяльності товарних бірж 
(Л. Я. Мороз, 2014). 

Не можна обійти увагою роботи також 
вітчизняних науковців-сучасників щодо 
вдосконалення господарсько-правового 
забезпечення: діяльності релігійних органі-
зацій (Н. О. Бардашевич, 2011); діяльнос-
ті державних вищих навчальних закладів 
(Л. В. Гурак, 2012); припинення юридич-
ної особи (С. В. Дяченко, 2012); діяльності 
суб’єктів господарювання на ринку м’ясо-
молочної продукції (А. О. Куценко, 2012); 
діяльності державних підприємств лісового 
сектора економіки України (А. М. Бровдій, 
2015); кооперації в Україні (В. О. Коверзнев, 
2018); діяльності суб’єктів колективної (асо-
ційованої) власності (О. В. Павленко, 2018). 

У наступній групі дисертаційних робіт 
порушені теоретичні та практичні проблеми 
господарсько-правового статусу: підприєм-
ства як суб’єкта господарювання (М. Г. Іса-
ков, 2006); державних підприємств (І. М. Лю-
бімов, 2010); учасників лізингової діяльності 
в Україні (Н. Ф. Ментух, 2010); кредитних 
спілок (Н. О. Славова, 2010); приватного 
підприємства в Україні (Ю. С. Алексєєва, 
2012); афілійованих (пов’язаних) осіб як 
суб’єктів господарювання (Є. М. Дядюк, 

2012); суб’єктів господарювання комуналь-
ного сектора економіки (Ю. А. Дурнєва, 
2012); виробничих кооперативів (В. О. Ко-
верзнев, 2012); суб’єктів туристичної діяль-
ності (В. В. Манзюк, 2012); некомерційних 
суб’єктів господарювання (Л. В. Машков-
ська, 2012); вищих навчальних закладів 
приватної форми власності (І. М. Острівний, 
2012); комунальних банків (Н. О. Гераси-
менко, 2014); недержавних некомерційних 
організацій (П. В. Бочков, 2015); холдингів 
(Н. В. Ібрагімова, 2015); підприємств з іно-
земними інвестиціями (Є. О. Липницька, 
2015); дочірніх підприємств (Л. О. Перевер-
зєва, 2015). 

Заслуговують на спеціальну увагу також 
дисертаційні дослідження, спрямовані на 
визначення правового статусу фізичної осо-
би – підприємця (Д. В. Жоравович, 2013), 
а також правового становища: інвестора як 
суб’єкта господарських відносин (В. В. По-
єдинок, 2004); професійних учасників ринку 
цінних паперів в Україні (А. В. Попова, 2006); 
холдингових компаній за законодавством 
України (І. В. Лукач, 2007); суб’єктів ор-
ганізаційно-господарських повноважень 
(І. М. Кравець, 2008); господарських 
об’єднань в Україні (В. О. Джуринський, 
2009); гірничодобувного та пов’язаних з ним 
переробних підприємств (В. Д. Бєлоусов, 
2018); громадських організацій (Т. В. Ру-
цинська, 2018); суб’єкта медичної практики 
(А. В. Симонян, 2018). 

Цікавими видаються дослідження пра-
вової природи, складу та змісту установ-
чих документів акціонерного товариства 
(В. І. Татьков, 2003); правової природи до-
чірнього підприємства (Ж. В. Чевичалова, 
2008), а також диференціації правового по-
ложення органів акціонерних товариств 
(В. В. Щербакова, 2011 р.). 

Науковий інтерес становлять також дис-
ертації, в яких автори прагнуть вирішити 
проблеми: установчих документів суб’єктів 
господарювання (В. С. Петренко, 2006); ре-
алізації прав акціонерів при злитті, приєд-
нанні та поглинанні акціонерних товариств 
в Україні (В. В. Рябота, 2008); організацій-
но-правових форм суб’єктів малого під-
приємництва (І. С. Похиленко, 2009); ор-
ганізаційно-правових форм державного 
підприємства (О. А. Черненко, 2011); право-
вих підстав примусової ліквідації господар-
ських товариств (Л. М. Дорошенко, 2012); 
господарсько-правових процедур ліквідації 
підприємств (С. В. Жуков, 2013); житло-
во-будівельних кооперативів у системі гос-
подарсько-правових відносин (О. П. Кова-
льова, 2013); спортивного клубу в системі 
господарсько-правових відносин (Л. І. За-
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їченко, 2015); організаційно-правових форм 
фінансових установ як учасників фондових 
послуг (І. В. Борисова, 2016); торговців цін-
ними паперами як суб’єктів господарських 
правовідносин (Д. О. Лісова, 2016). 

Помітними є дисертації, присвячені гос-
подарській компетенції: місцевих державних 
адміністрацій (А. М. Захарченко, 2007), об-
ласних рад та обласних державних адміні-
страцій (Є. В. Кулакова, 2009). 

У деяких дослідженнях розв’язуються 
окремі проблеми, що пов’язані з господар-
сько-правовою політикою та державно-при-
ватним партнерством. Це праці В. І. Кухаря 
«Господарсько-правове забезпечення дер-
жавної інвестиційної політики в Україні» 
(2008), І. М. Дудки «Правова політика в 
сфері державного регулювання банківської 
діяльності України (2012), К. О. Стадник 
«Господарсько-правова політика в сфері 
законодавства про економічну концентра-
цію» (2016) та О. А. Колеснікової «Модерні-
зація правового забезпечення регуляторної 
політики держави в сфері господарюван-
ня» (2017). Окремо відзначимо дисерта-
цію О. Д. Сиротюка «Господарсько-правові 
засади державно-приватного партнерства» 
(2011). 

У низці кандидатських дисертацій висвіт-
люються питання правового режиму: майна, 
що є в комунальній власності (К. І. Апана-
сенко, 2006); комерційної таємниці (Л. Д. То-
палова, 2006); власних надходжень бюджет-
них наукових установ (Г. П. Єригіна, 2007); 
факторингу (А. В. Токунова, 2012); нематері-
альних активів у складі майна державних ви-
щих навчальних закладів (А. В. Гусь, 2015). 
Також слід відзначити дисертації С. М. Ко-
валенка «Правові проблеми оцінки майна та 
майнових прав при їх відчуженні» (2012) та 
Л. А. Чуйко «Земельна ділянка у цілісному 
майновому комплексі суб’єкта господарю-
вання» (2015). 

Окремо відзначимо дисертації, що 
присвячені господарсько-правовому забез-
печенню ефективного використання об’єктів 
комунальної власності (Р. А. Джабраілов, 
2005), а також правовому регулюванню: 
діяльності з реалізації арештованого май-
на (Ю. М. Павлюченко, 2008); договору 
безоплатної передачі майна (Є. М. Клюєва, 
2011); господарської діяльності у сфері оцін-
ки майна (А. В. Науменко, 2011), відносин 
колективної власності (витоки і перспек-
тиви збереження) (Ф. Ф. Маймур, 2012); 
реалізації вугільної продукції (О. О. Влади-
ченко, 2013); комерційного використання 
державного майна (Г. М. Будурова, 2014); 
реструктуризації активів суб’єктів господа-
рювання в Україні в процесі деошфоризації 

(А. А. Грінько, 2016); обігу заставної у сфері 
господарювання (О. Ф. Дучал, 2016). Відзна-
чимо також дисертацію М. В. Мащенко «Гос-
подарська діяльність з управління майном: 
поняття, суб’єкти, види (господарсько-пра-
вовий аспект)» (2007). 

На рівні кандидатських дисертацій також 
піддавалися комплексному дослідженню 
проблеми правового регулювання: додатко-
вого випуску акцій акціонерними товари-
ствами (Л. І. Фесечко, 2006); обігу векселів 
у сфері господарювання (А. С. Ємельянов, 
2009); випуску та обігу акцій (Є. С. Філипен-
ко, 2013). 

Юридична бібліотека поповнилася дис-
ертаціями, що присвячені правам інтелек-
туальної власності у сфері господарюван-
ня. Це праці І. Ф. Коваль «Право на ділову 
репутацію суб’єктів господарювання і його 
позасудовий захист від неправомірного 
використання» (2005), Г. О. Сляднєвої «Пра-
во суб’єкта господарювання на комерційну 
таємницю та його захист» (2005), О. А. Рас-
сомахіної «Правове регулювання викорис-
тання торговельних марок у господарсько-
му обороті» (2008), Я. О. Іолкіна «Право 
на торговельну марку в Україні» (2009), 
Т. В. Васильченко «Господарсько-правове 
регулювання охорони комерційної таємни-
ці в умовах інноваційної економіки Украї-
ни» (2011), О. В. Ярешко «Ділова репутація 
суб’єктів господарювання (порівняльний 
аспект)» (2011), Р. Г. Щокіна «Правове регу-
лювання інтелектуальної власності у госпо-
дарській системі розвитку України» (2014), 
І. І. Бочкової «Господарсько-правове забез-
печення впровадження та розвитку біотех-
нологій в промисловості України» (2015), 
О. О. Худенка «Правове регулювання узго-
джених дій суб’єктів господарювання щодо 
прав інтелектуальної власності» (2017), 
Б. Ю. Львова «Недобросовісна конкуренція 
щодо об’єктів промислової власності: госпо-
дарсько-правовий аспект» (2018). 

 Власну «нішу» серед господарсько-
правових досліджень посідають дисертації, 
присвячені: господарсько-правовому забез-
печенню корпоративного контролю в акціо-
нерних товариствах (О. М. Переверзєв, 2004); 
господарсько-правовому забезпеченню кор-
поративних інтересів (О. А. Воловик, 2005); 
корпоративним правам держави (Д. І. По-
грібний, 2008); корпоративним правовідно-
синам у господарському праві (С. В. Батрин, 
2012); заставі корпоративних прав (О. С. Пе-
липенко, 2015); корпоративним правам та 
обов’язкам (А. В. Сороченко, 2015); акціонер-
ним угодам, правочинам із заінтересованістю 
та значним правочинам в акціонерних това-
риствах (Т. Б. Штим, 2015); корпоративному 
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управлінню за законодавством України 
(А. В. Мягкий, 2017); правовим наслідкам 
невнесення вкладу до статутного капіталу 
товариства з обмеженою відповідальністю 
(Я. О. Короташ, 2018). 

Вирізняються дисертації, в яких висвіт-
лені питання: дійсності господарських 
договорів (Ж. А. Білоус, 2005); укладен-
ня і виконання господарських договорів 
(В. М. Черешнюк, 2007); правових підстав 
та наслідків визнання господарських дого-
ворів недійсними та неукладеними в Україні 
(С. А. Подоляк, 2010); державної гарантії як 
засобу забезпечення виконання господар-
ських зобов’язань (О. Р. Гофман, 2014); пра-
вових засад визначення умов господарського 
договору (А. В. Жирун, 2016); односторон-
ньої зміни та розірвання господарського до-
говору (А. О. Бабій, 2017). 

Заслуговують також на увагу дисертації, 
в яких наявні спроби вирішити проблеми: 
цін і ціноутворення (Г. Д. Джумагельдієва, 
2004); порядку ціноутворення у комуналь-
ному господарстві (Г. Й. Солодухін, 2010); 
ціноутворення в господарській діяльності 
(О. Ю. Гембара, 2017). 

Різні аспекти санкцій, господарсько-
правової відповідальності, гарантій прав та 
законних інтересів суб’єктів господарювання 
відображено в кандидатських дисертаціях: 
Л. Р. Левчук «Господарсько-правова відпо-
відальність підприємств за порушення на 
споживчому ринку (2008), З. Ф. Татькової 
«Підстави, види та форми господарсько-пра-
вової відповідальності» (2010), С. Ю. Гапало 
«Санкції в господарському праві України» 
(2011), О. А. Заярного «Відповідальність в 
організаційно-господарських відносинах» 
(2011), О. А. Ганич «Господарсько-право-
ва відповідальність суб’єктів зовнішньоеко-
номічної діяльності» (2012), О. О. Кикоть 
«Господарсько-правова відповідальність як 
вид юридичної відповідальності» (2013), 
М. М. Войнарівського «Гарантії прав та 
законних інтересів суб’єктів господарюван-
ня при застосуванні адміністративно-госпо-
дарських санкцій» (2014), М. В. Кузьменко 
«Господарсько-правова відповідальність за 
антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів гос-
подарювання» (2015), В. І. Новошицької 
«Відшкодування збитків у сфері господарю-
вання» (2017).

Науковці також докладно розкривають 
господарсько-правові аспекти захисту: від 
неправомірного використання ділової репу-
тації суб’єктів господарювання у конкуренції 
(В. С. Кулішенко, 2003); прав суб’єктів ін-
вестиційної діяльності (В. М. Стайка, 2003); 
від антиконкурентних дій в економічній 
конкуренції (О. С. Каштанов, 2005); майно-

вих інтересів учасників процесу ліквідації 
на підприємствах (О. В. Титова, 2006); прав 
суб’єктів господарювання від порушень орга-
нами державної влади (О. В. Аушева, 2007); 
прав акціонерів на акції (Н. О. Виноградова, 
2009); інтересів учасників акціонерних пра-
вовідносин через конструкцію статутного 
капіталу (Ю. В. Хорт, 2009); банківської сис-
теми від зловживань з боку недобросовісних 
позичальників (А. М. Демидова, 2011); не-
патентованих об’єктів права інтелектуальної 
власності (С. Р. Шевчук, 2011); прав та інтер-
есів суб’єктів господарювання у правовідно-
синах з органами Антимонопольного коміте-
ту України (С. В. Шкляр, 2012); економічної 
безпеки суб’єктів господарювання (О. М. Гро-
мова, 2015); суб’єктів господарювання від зло-
вживання монопольним (домінуючим) стано-
вищем (В. М. Грудницький, 2015). 

Чимало наукових розробок підготовлено 
юристами у сфері господарсько-торговельної 
діяльності. Так, у дисертаційних дослідженнях 
порушуються проблеми правового регулюван-
ня: забезпечення виконання господарських 
договорів з реалізації продукції (О. О. Гера-
сименко, 2004); виробництва та торгівлі лі-
карськими засобами (Л. І. Кущ, 2004); обігу 
лікарських засобів (В. М. Пашков, 2004); гос-
подарських договорів, що вчиняються через 
мережі електрозв’язку (А. В. Чучковська, 
2004); укладання біржових угод на товарній 
біржі та їх виконання (Ю. О. Моісєєв, 2006); 
імпорту лікарських засобів (О. М. Дорошева, 
2009); господарської діяльності на ринку ви-
робів із дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння (К. В. Єфремова, 2009); забезпечен-
ня якості продукції (М. М. Кузьміна, 2010); 
централізованого питного водопостачання 
(І. В. Померанський, 2011); енергозбереження 
(Г. Д. Джумагельдієва, 2012 р.); якості хар-
чової продукції (М. М. Пархоменко, 2013); 
реалізації вугільної продукції (О. О. Влади-
ченко, 2013); ринку роздрібної торгівлі нафто-
продуктами в Україні (Г. В. Морозов, 2014); 
експорту інноваційної продукції суб'єктами 
господарювання України (Н. І. Сєдоволоса, 
2015); господарсько-торговельної діяльності 
в Україні (К. О. Хрімлі, 2015); виробництва 
та торгівлі виробами медичного призначен-
ня та медичною технікою (Є. О. Гаркуша, 
2016); аукціонної купівлі-продажу товарів 
(М. Є. Молчанова, 2016); складської діяльнос-
ті в Україні (І. І. Паракуда, 2016); дилерської 
діяльності в Україні (Б. М. Орленко, 2017); 
поставки нафти та нафтопродуктів (Т. М. Че-
реднікова, 2017). 

Відзначимо також дисертації, присвячені 
оренді та лізингу у сфері господарювання, зо-
крема: правовому регулюванню: лізингових 
відносин в Україні (А. Г. Барабаш, 2004), лі-
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зингової діяльності (О. В. Трофімова, 2005); 
договору оренди державного та комунально-
го нерухомого майна (Ю. О. Серебрякова, 
2008), лізингу як засобу сприяння технічно-
му прогресу (О. О. Уханьова, 2009), право-
вому регулюванню відносин оренди у сфері 
господарювання (О. В. Опанасенко, 2015), 
оренди державного майна (І. В. Сухоста-
вець, 2015); правовій природі оренди майна 
як форми державно-приватного партнерства 
(Д. В. Шликов, 2010). 

Значний інтерес становлять дисертаційні 
роботи, в яких порушуються проблеми: пра-
вового регулювання комерційного посередни-
цтва (агентських відносин) у сфері господарю-
вання (А. Л. Дядюк, 2010); агентських відносин 
в Україні (Р. О. Коротка, 2011); інституту ко-
мерційного посередництва (А. М. Панченко, 
2011); комерційного посередництва у сфері 
господарювання (Т. Л. Тодуа, 2014). 

Системно досліджені проблеми, що зачі-
пають господарсько-правові аспекти право-
вого регулювання: державних закупівель в 
Україні (Я. В. Петруненко, 2013); закупівель 
товарів, робіт і послуг за державні кошти 
(О. Л. Юдіцький, 2013); державних закупі-
вель у сфері охорони здоров’я (А. О. Олефір, 
2014); конкурсних торгів для здійснення дер-
жавних закупівель (М. П. Присяжнюк, 2014); 
державних закупівель лікарських засобів та 
медичних виробів (М. В. Остап’юк, 2015); дер-
жавних закупівель (В. К. Малолітнева, 2015). 

У науці господарського права фігурують 
кандидатські дисертації, в яких продемон-
стровані спроби вирішення низки проблем 
правового регулювання: перевезення вантажів 
залізничним транспортом в Україні (І. В. Бул-
гакова, 2003); перевезення вантажів морським 
транспортом (О. В. Клепікова, 2003); пере-
везення вантажів залізничним транспортом 
(Е. М. Деркач, 2007); перевезень вантажів у 
прямому змішаному сполученні (В. В. Кадала, 
2012); перевезення вантажів автомобільним 
транспортом (А. С. Макаренко, 2012). Заслуго-
вують також на увагу дисертації А. В. Міщенко 
«Транспортний коридор як форма правового 
регулювання ринку транспортних послуг в 
Україні» (2009) та І. М. Рудяги «Господарсько-
правове забезпечення функціонування заліз-
ничного транспорту» (2017). 

Становлять інтерес як науковців, так 
і практичних працівників дослідження у 
сфері фінансової діяльності суб’єктів госпо-
дарювання. Йдеться про кандидатські дис-
ертації, в яких розлого висвітлені питання: 
забезпечення виконання господарських 
зобов’язань у сфері банківського кредитуван-
ня (С. М. Андросов, 2008); господарсько-пра-
вового забезпечення функціонування ринку 
фінансових послуг в Україні (К. В. Масляє-

ва, 2009); правового регулювання: валютних 
операцій суб’єктів господарської діяльності 
(О. Е. Северин, 2003); кредитної діяльності 
банків в Україні (В. К. Грошева, 2012); ауди-
торської діяльності (Т. В. Куреза, 2013); бух-
галтерського обліку та фінансової звітності 
суб’єктів господарювання (О. С. Орлова, 
2013); здійснення аудиторської діяльнос-
ті в Україні (О. С. Горяєва, 2014). Тут само 
відзначимо групу комплексних досліджень, 
присвячених правовому регулюванню: 
страхування ризиків на ринках фінансових 
послуг (І. Б. Чайкін, 2007); страхової ді-
яльності в Україні (В. В. Мачуський, 2013); 
посередницької діяльності у страхуванні та 
перестрахуванні (А. С. Головачова, 2016); 
перестрахової діяльності (І. М. Войцехів-
ська, 2017); посередницької діяльності у 
сфері страхування (Ю. П. Уралова, 2018), а 
також господарсько-правовому забезпечен-
ню страхування підприємницьких ризиків 
(Е. П. Стась, 2012).

У низці дисертацій відтворені прагнен-
ня фахівців у галузі господарського права 
вирішити проблеми у сфері інвестиційної 
діяльності. Ці праці розкривають різні ас-
пекти правового регулювання: господар-
ської діяльності зі спільного інвестування 
за участю інститутів спільного інвестування 
(О. Ю. Кампі, 2013); діяльності з венчур-
ного інвестування (Т. С. Гудіма, 2015); ін-
вестиційної діяльності в умовах членства 
України в СОТ (Ю. Г. Сльота, 2015). Ви-
окремимо також роботи, в яких широко роз-
глянуті: іпотека як господарсько-правова 
конструкція залучення інвестицій в еконо-
міку (Н. В. Рев’юк, 2006); комерційна кон-
цесія як форма інноваційного інвестування 
(О. В. Гладка, 2015); способи інвестування 
будівництва (К. О. Рябова, 2016); господар-
сько-правове стимулювання венчурного 
інвестування в Україні (Р. В. Тарнавський, 
2017); інвестиційні договори за участю орга-
нів державної влади та органів місцевого са-
моврядування (М. А. Гуренко, 2017); госпо-
дарсько-правове забезпечення інвестиційної 
діяльності (О. В. Гармата, 2018). 

Не можна обійти також увагою дисертації, 
в яких є спроби розв’язання низки проблем 
правового регулювання інноваційної діяль-
ності (Д. Є. Висоцький, 2010); технологій як 
об’єкта господарсько-правового регулювання 
(О. М. Давидюк, 2010); договірних зобов’язань 
інноваційного характеру (К. Ю. Іванова, 
2012); інноваційних освітніх послуг (на 
прикладі вищої освіти) (В. В. Мазур, 2014); 
господарсько-правового забезпечення тех-
нологічної безпеки держави (А. І. Денисов, 
2016); Grid-технологій як об’єктів інновацій-
них правовідносин (А. В. Стріжкова, 2017); 
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господарського договору в сфері трансферту 
технологій (Н. В. Зігрішева, 2018). 

Не менш оригінальними видаються 
дисертації, присвячені проблемам: реклам-
ної діяльності суб’єктів господарювання 
(Ю. О. Громенко, 2012); рекламної діяль-
ності на телебаченні (Н. А. Скрицька, 2013); 
розміщення зовнішньої реклами (О. Г. Кур-
чин, 2012); видавничої діяльності в Україні 
(К. О. Козак, 2016). 

У кількох дисертаціях порушені проблеми 
господарської діяльності: у сфері телекому-
нікацій (К. О. Калаченкова, 2012); телекому-
наційній галузі (С. Я. Сенюта, 2016), а також 
розроблено напрями та зміст модернізації 
законодавчого регулювання телекомунікацій-
них відносин в Україні (Ю. І. Остапенко, 2014). 

Порушуються в доктрині господарського 
права актуальні проблеми спеціальних режи-
мів господарювання та розроблено шляхи їх 
вирішення. Автори висвітлюють низку пи-
тань правового регулювання господарської 
діяльності в спеціальних (вільних) еконо-
мічних зонах України (О. В. Буткевич, 2004); 
концесії як правової форми використання 
державного майна у господарській діяль-
ності недержавними суб’єктами (О. А. Мед-
ведєва, 2005); спеціального режиму інвес-
тиційної діяльності на окремих територіях 
(А. В. Каркачова, 2011); концесії (Г. С. Пі-
лігрім, 2011); здійснення господарської ді-
яльності на території Чорнобильської ката-
строфи (В. Ф. Дутчак, 2014); господарської 
діяльності військових частин Збройних Сил 
України (Е. Г. Бойченко, 2015); концесійно-
договірних відносин (А. В. Макаренко, 2015). 

Розгорнуте висвітлення дістала низка 
питань господарсько-правового забезпечен-
ня: зовнішньоекономічної політики держави 
(В. А. Юсупов, 2009); здійснення зовніш-
ньоекономічної діяльності в умовах СОТ 
(О. І. Поляк, 2016). Також відзначимо дисер-
тації «Методи нетарифного регулювання зо-
внішньоекономічної діяльності: господарсько-
правові аспекти» (В. В. Чайковська, 2010) та 
«Тарифне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні» (Е. М. Феделеш, 2018). 

Розмаїття господарсько-правової темати-
ки засвідчують також дисертації, в яких їхні 
автори звертають увагу на питання: господар-
ського договору про надання консультаційних 
послуг (О. В. Сукманова, 2005); трансформації 
відносин власності у процедурі банкрутства 
(В. А. Бондик, 2010); забезпечення приват-
них і публічних інтересів під час банкрутства 
підприємства (Н. В. Асєєва, 2012); правових 
обмежень використання іноземної валюти у 
господарському обігу в Україні (С. Р. Сулей-
манова, 2017); галузевих механізмів організа-
ційно-господарського впливу на відносини у 

сфері промислового виробництва (Є. В. Че-
реповський, 2017); господарсько-правового 
стимулювання використання відновлюва-
них джерел енергії в Україні (Е. Ю. Рибні-
кова, 2018), а також правового регулювання: 
спільної господарської діяльності в Україні 
(В. В. Рєзнікова, 2006); господарських від-
носин при фінансуванні будівництва житла 
(Г. М. Шовкопляс, 2010); капітального будів-
ництва за державні кошти (Г. М. Гриценко, 
2011); економічної концентрації (Г. В. Ілью-
щенко, 2011); відносин контролю у сфері 
господарювання (В. П. Попелюк, 2011); гос-
подарських відносин у сфері житлово-кому-
нального господарства (Т. О. Барабаш, 2012); 
господарських відносин у морських портах 
(Ю. З. Драпайло, 2013); відносин у сфері 
виникнення та реалізації морських вимог 
(О. М. Рикова, 2015); металургійного вироб-
ництва в Україні (К. В. Плавшуда, 2016); ту-
ристичної діяльності (М. В. Семенова, 2017); 
сільськогосподарського дорадництва в Укра-
їні (В. В. Ровний, 2018). 

Не менш актуальними та різнобічними 
видаються дисертаційні роботи, присвячені 
господарсько-правовому забезпеченню: роз-
витку електронної комерції (М. М. Дутков, 
2003); стимулювання розвитку суднобудуван-
ня та судноремонту (К. С. Пісьменна, 2008); 
якості будівельних робіт (Н. В. Трофуненко, 
2011); некомерційної господарської діяльності 
(А. В. Івченко, 2014); діяльності Служби безпе-
ки України (Ю. В. Комиляй, 2014); зростання 
конкурентоздатності національної економіки 
(Т. І. Швидка, 2014); розвитку фармацевтич-
ного ринку в Україні (Р. О. Ворон, 2015). 

На жаль, причини об’єктивного харак-
теру не дають можливості навести прізви-
ща всіх учених, зупинитися на всіх їхніх 
наукових досягненнях, що в жодному разі 
не применшує їхній внесок у розвиток науки 
господарського права України. 

Висновки

За останні понад півтора десятків років 
наука господарського права України зробила 
крок вперед, суттєво розширивши проблема-
тику досліджень. Однак чимало з актуальних 
проблем господарського права потребують 
«свіжого» бачення, новели господарського 
законодавства – теоретичного обґрунтуван-
ня, а теоретичні положення і висновки вче-
них – також втілення в актах господарського 
законодавства. 
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Статья посвящена определению состояния и перспектив проведения хозяйственно-правовых 
исследований в посткодификационный период в Украине. Автором предпринята попытка систе-
матизации комплексных исследований в области отечественного хозяйственного права в период  
с 2003 года до 2018 года.

Ключевые слова: хозяйственная деятельность, хозяйственные правоотношения, хозяйственно-
правовые исследования, наука хозяйственного права, посткодификационный период.

The article is devoted to the determination of the state and prospects of Commercial Legal research in the 
post-codification period in Ukraine. The author attempts to systematize comprehensive research in the field of 
domestic Commercial Law in the period from 2003 to 2018 years.

Key words: Commercial activity, Commercial Law relations, Commercial Legal research, science of 
Commercial Law, post-codification period.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОСЛУГ 
В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Стаття присвячена дослідженню феномену послуг в інноваційній сфері, а також аналізу законо-
давчого та доктринального визначення цього поняття. Здійснюється розмежування різновидів по-
слуг в інноваційній сфері та визначається їх правовий режим.

Ключові слова: послуги, інноваційна діяльність, послуги в інноваційній сфері, інноваційні послуги, 
правовий режим послуг в інноваційній сфері, «послуга-новинка».

Постановка проблеми. Світ, перебуваю-
чи на порозі Четвертої промислової револю-
ції, зміщує акценти у споживачів із товарів 
та послуг, які не просто задовольняють по-
треби, а котрі дають “насолоду” від їх вико-
ристання. Здебільшого ці заслуги пов'язані з 
інформаційно-комунікаційними способами 
і технологіями, які стали зараз однією з най-
сильніших рушійних сил у світовій економі-
ці. Поточний рівень становлення провідних 
країн демонструє динамічний розвиток різ-
них видів послуг і їх ринків, а зростаючі в 
геометричній прогресії потреби суспільства 
неможливо задовольнити без інновацій, які 
створюють нові сектори економіки загалом 
та розвивають сферу послуг зокрема. У су-
часних умовах господарювання покращення 
механізму управління якістю інноваційних 
технологій є невід’ємною частиною опти-
мізації соціально-економічних процесів у 
країні. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Окремим аспектам становлення 
та розвитку інновацій присвячені роботи 
багатьох науковців, зокрема: Ю. Є. Ата-
манової, О. А. Беляневича, Р. П. Бойчука, 
О. М. Давидюка, Д. В. Задихайла, К. Ю. Іва-
нової, В. С. Мілаш, О. Д. Святоцького та ін-
ших, але концептуальні розклади, викладені 
в них, потребують деталізації теоретико-ме-
тодичних розробок, зокрема, щодо питан-
ня правової природи послуг в інноваційній 
сфері та їх договірно-правового забезпечен-
ня. Зокрема, слід звернути увагу на роботи 
Ю. Є. Атаманової щодо становлення іннова-
ційного права України та здійснення іннова-
ційної політики держави, в яких надаються 
дефініції термінів, використовуваних в ін-
новаційній сфері, та розкриваються підходи 
до об’єктно-суб’єктного складу інноваційної 
діяльності [1, 2, 3], праці К. Ю. Іванової щодо 
господарсько-правового регулювання дого-
вірних зобов’язань інноваційного характеру 

[8, 9], роботи В. С. Мілаш, котрі стосуються 
договірних правовідносин [10, 13]. 

Метою статті є дослідження феномену 
послуг в інноваційній сфері, а також аналіз 
законодавчого та доктринального визна-
чення цього поняття, окреслення різнови-
дів вищевказаних послуг та розгалуження 
їх правового режиму.

Виклад основного матеріалу. Доведено 
[14], що економіка України розвивається 
практично без використання вітчизняних 
наукових розробок, тоді як у розвинутих 
країнах до 90 % приросту ВВП досягається за 
рахунок застосування результатів науково-
технічної та інноваційної діяльності. Роз-
виток національної інноваційної системи 
гальмується відсутністю чіткої концепції 
науково-технічних і інноваційних національ-
них пріоритетів, системного управління 
інноваційними процесами з боку держави, 
незадовільним інституціональним забез-
печенням інноваційних перетворень, неста-
більністю та суперечливістю норматив-
но-правової бази інноваційної діяльності, 
невикористанням інноваційного потенціалу 
української науки та освіти (постійне скоро-
чення частки виконаних наукових і науково-
технічних робіт у ВВП).

Відповідно до даних Державної служ-
би статистики [4], обсяг промислових під-
приємств, які впроваджували інновації у 
2000 році, становив 14,8 %, що є одним із 
критеріїв економічного розвитку країни того 
часу. У період 2003-2010 рр. ці показники 
зменшились до 8-11 %, а з 2011 р. почали 
зростати та нині становлять 16,6 %. Тобто за 
вісімнадцять років кількість суб’єктів госпо-
дарювання, які займаються інноваціями та 
впроваджують їх на підприємствах, збіль-
шилась лише на 2 %, що підтверджує значне 
відставання від інновативних країн, таких як: 
Японія, Німеччина, Швейцарія, США тощо. 



65

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

9/2018

Науковці зауважують, що вітчизняне 
законодавство з питань правового регулю-
вання інноваційної діяльності непослідовне, 
фрагментарне та малоефективне, а тому не 
може бути визнаним належним правовим 
підґрунтям для переходу української еконо-
міки на інноваційний шлях розвитку. Відсут-
ній повномасштабний системний науковий 
аналіз багатьох вихідних категорій для інно-
ваційної діяльності, змісту та особливостей 
самих інноваційних правовідносин.

До недавнього часу як економічна, так і 
правова література, присвячена інноваціям 
у тому числі у сфері міжнародної торгівлі, 
концентрувалася практично тільки на ви-
робничому секторі. Це логічно, тому що 
основна частина міжнародної торгівлі була 
промисловими та сировинними товарами, а 
інновації традиційно асоціювалися з новими 
або вдосконаленими якісними характерис-
тиками товарів. Сектор послуг ігнорувався, 
оскільки виробництво і споживання послуг 
відбувалося більшою мірою в межах націо-
нальних кордонів, ніж на світовому ринку. 
Також це відбувалося певною мірою через 
несформованість законодавчого підходу 
щодо розуміння інноваційних послуг як різ-
новиду інновацій та, як наслідок, складність 
визначення обсягу інновацій у цій сфері, від-
мінність в інноваційних процесах в межах 
різних галузей сфери послуг. 

Стаття 1 Закону України «Про іннова-
ційну діяльність» визначає, що інноваційна 
діяльність – це діяльність, що спрямована на 
використання і комерціалізацію результатів 
наукових досліджень та розробок і зумовлює 
випуск на ринок нових конкурентоздатних 
товарів і послуг. Отже результатами інно-
ваційної діяльності можна визначити нові 
конкурентоздатні товари та послуги, які є 
результатами наукових досліджень та роз-
робок. Саме ж визначення поняття «іннова-
ційні послуги» законодавець не надає ані в 
цьому законі, ані в будь-якому іншому нор-
мативно- правовому акті.

Відсутність законодавчого та доктри-
нального визначення поняття «інноваційні 
послуги» спонукає до наукового досліджен-
ня даного питання. 

Відповідно до Української дипломатич-
ної енциклопедії, послуги – це дії, резуль-
тат яких споживається в процесі їх надання, 
вони становлять собою діяльність індивіда 
на користь іншої особи [15]. Законодавчо 
надається низка визначень поняття «послу-
га» (ЗУ «Про захист прав споживачів», ЗУ 
«Про інформацію», ЗУ «Про аудиторську 
діяльність» тощо), які використовуються в 
різних сферах людської діяльності, проте не 
мають однакового правового значення.

Класифікаційний перелік секторів 
послуг СОТ містить понад 160 узагальне-
них видів послуг, поділених на розділи, на 
основі яких розроблено секторний класифі-
каційний лист послуг, що розподіляє послу-
ги на 12 класифікаційних груп (ділові, у 
сфері зв’язку, будівельні та інжинірингові, 
дистриб’юторські, освітні, у сфері захисту 
навколишнього середовища, фінансові, у 
сфері охорони здоров’я та соціального забез-
печення, туризм, організація дозвілля, у 
сфері культурних та спортивних заходів, 
транспортні) [7]. Прикладом національного 
нормативного акта, де надання послуг забез-
печується в усіх інституційних секторах 
економіки, є Класифікатор видів економіч-
ної діяльності України (ДК 009:2010) від 11 
жовтня 2010 р. № 457, що цілком відповідає 
європейській Класифікації видів економіч-
ної діяльності (NACE, rev. 2; секції G, H, I, K, 
L, J, N, M, P, Q, R, S, O, T, U) [6].

Поширення змін, зумовлених четвер-
тою промисловою революцією, завершення 
п’ятого технологічного укладу та початок 
переходу до шостого дають можливість для 
України перейти до випереджаючого інно-
ваційного розвитку. Зараз однією з найпо-
тужніших рушійних сил у світовій економіці 
є інформаційно-комунікаційні системи та 
технології, які пронизують маже всі сфери 
життєдіяльності людини та широко викорис-
товуються суб’єктами господарювання. Ін-
формаційні електронні послуги як різновид 
інноваційних послуг надаються в багатьох 
сферах господарювання, зокрема послуги з 
онлайн бронювання готелів у туристичній 
сфері, послуги з інтернет-банкінгу в банків-
ській сфері, послуги дистанційного (онлайн) 
навчання у закладі вищої освіти. 

Інноваційні послуги також називаються 
науковцями «послуга – новинка», тобто її ін-
новаційна компонента полягає саме в способі 
її надання з використанням нових технологій, 
методів та інструментів, що роблять послугу 
новою в країні або вдосконаленою порівняно 
з іншими послугами. Процес надання іннова-
ційної послуги безпосередньо пов’язаний із 
застосуванням (а в окремих випадках із тира-
жуванням) інноваційного продукту, у складі 
якого обов’язково наявний об’єкт (об’єкти) 
права інтелектуальної власності, який (які) 
впроваджуються в діяльність, що становить 
зміст певної послуги. Також послугами в ін-
новаційній сфері є послуги, які є частиною 
інноваційного процесу, «інноваційна ком-
понента» яких об’єктивується в їхній спря-
мованості на створення (передання) іннова-
ційного продукту. Прикладом таких послуг є 
інжинірингові та технічні послуги. Окремим 
різновидом послуг в інноваційній сфері є 
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«допоміжні послуги», які перебувають поза 
межами інноваційного процесу та відіграють 
важливу роль в обслуговуванні інноваційної 
сфери. До таких відносять консалтингові, 
маркетингові, страхові, юридичні, освітні 
послуги тощо [11]. 

Українські науковці намагались виріши-
ти питання недосконалості та фрагментар-
ності інноваційного законодавства шляхом 
його кодифікації. Як результат був представ-
лений Проект Інноваційного кодексу Украї-
ни, підготовлений робочою групою, яка була 
створена спільним розпорядженням Адміні-
страції Президента України та президії На-
ціональної академії правових наук України. 
Обговорення його відбулось за участю На-
ціональної академії правових наук України 
спільно з Науково-дослідним інститутом 
правового забезпечення інноваційного роз-
витку НАПрН України та Національним 
університетом «Юридична академія імені 
Ярослава Мудрого» 14 червня 2011 року у 
Харкові на науково-практичній конференції 
«Проект Інноваційного кодексу України як 
новий етап розвитку нормотворення в інно-
ваційній сфері». Відповідно до ч. 2 ст. 5.5.3. 
вищевказаного проекту, інноваційними є 
послуги, які надаються з використанням 
нових розробок, що набули якості іннова-
цій. Тобто «інноваційність» даної послуги 
вбачається саме в способі її надання (нові 
технології, методи та інструменти). Ми вва-
жаємо, що це визначення не повною мірою 
розкриває сутність інноваційних послуг та є 
недостатнім, оскільки розпливчато окреслює 
правову природу даної категорії, та потребує 
розширення. 

Вважаємо, що до послуг в інноваційній 
сфері належать послуги, що забезпечують 
функціонування інноваційної сфери, та ін-
новаційні послуги як різновид інноваційної 
продукції. Інноваційною послугою, як різ-
новидом інноваційної продукції, є новоство-
рена (застосована) і (або) вдосконале-
на конкурентоздатна послуга, надана із 
застосуванням нових технологій, методів, 
інструментів, пройшла інноваційну експер-
тизу та кваліфікована центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну по-
літику у сфері інноваційної діяльності. По-
слугами, що забезпечують функціонування 
інноваційної сфери є послуги, що надають-
ся суб’єктам господарювання, що провадять 
інноваційну діяльність, з метою її організа-
ційного забезпечення, мають допоміжний 
до інноваційної діяльності характер та не є 
об’єктом інноваційної діяльності. З огляду 
на це, важливо розділяти дані види послуг 
в інноваційній сфері, оскільки вони мають 
різні правові режими.

Р. В. Ваксман, А. В. Науменко, Ю. І. Оста-
пенко розглядали поодинокі аспекти право-
вих режимів деяких видів послуг у межах 
правового регулювання окремих ринків 
послуг (рекламних, телекомунікаційних, 
послуг з оцінки майна), однак повномасш-
табних вивчень питань формування право-
вого режиму послуг в інноваційній сфері 
не відбувалось. В. С. Мілаш зазначає, що 
правове регулювання сфери послуг пови-
нно бути спрямовано на формування опти-
мальних правових режимів різних видів 
послуг з урахуванням специфіки галузе-
вих ринків та/або видів діяльності, у меж-
ах яких вони надаються, їх внутрішнього 
змісту й напрямів розвитку сфери послуг як 
такої [12, с. 181-182]. О. В. Голіна визначає 
правовий режим послуг як особливий поря-
док регулювання відносин, які виникають у 
зв’язку з наданням послуг, та поділяє його 
на два змістовні блоки: нормативно-право-
ве регулювання та договірно-правове регу-
лювання, оптимальне поєднання яких для 
забезпечення господарського правопорядку 
повинно здійснюватися під безпосереднім 
впливом: а) тенденцій розвитку відповід-
ного сегмента сфери послуг, у межах якого 
вона надається, та різних комбінацій пу-
блічних і приватних інтересів у цій царині; 
б) типу послуги (господарсько-виробничі, 
господарсько-споживчі, інфраструктурно-
міжгалузеві послуги); в) значення послуги 
в контексті конфігурації складників (еле-
ментів) предмета господарського договору 
[5, с. 12]. З огляду на вищевикладене, слід 
визначити, що вказані різновиди послуг в 
інноваційній сфері мають різні правові ре-
жими. По-перше, правовий режим послуг, 
що забезпечують функціонування іннова-
ційної сфери, є відмінним від правового 
режиму послуг загалом через особливість 
типу послуги, що надається, та передба-
чає застосування відповідної сукупності 
засобів правового регулювання даних від-
носин. По-друге, до інноваційних послуг, 
як виду послуг в інноваційній сфері, слід 
застосовувати правовий режим об’єктів ін-
новаційної діяльності.

Висновки

Отже, можна зауважити, що для ін-
новаційного розвитку країни необхідно 
збільшити витрати на розвиток науки, 
детально проаналізувати методику ква-
ліфікації інноваційних об’єктів, зокрема 
послуг в інноваційній сфері, провести мо-
дернізацію законодавчого регулювання 
інноваційної діяльності, раціоналізувати 
економіку, сприяти розвитку інноваційної 
інфраструктури.



67

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

9/2018

Список використаних джерел:

1. Атаманова Ю. Є. Господарсько-правове 
забезпечення інноваційної політики держави: мо-
нографія. Х. : Видавництво «ФІНН», 2008. 424 с.

2. Атаманова Ю. Є. До питання правового 
визначення інноваційної діяльності. Вісник На-
ціональної юридичної академії України імені 
Ярослава Мудрого. Серія « Економічна теорія та 
право». Х.: Право, 2010. Вип. 1. С. 127 – 128.

3. Атаманова Ю.Є. Особливості змісту та обі-
гу інноваційних об’єктів. Підприємство, господар-
ство і право. 2006. № 11. С. 70–73.

4. Впровадження інновацій на промисло-
вих підприємствах. Державна служба статисти-
ки України. Київ, 1998-2018. URL: http://www.
ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 09.07.2018).

5. Голіна О. В. Господарсько-правова інсти-
туціалізація договорів про надання послуг : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Харків, 
2016. 20 с.

6. ДК 009:2010. Класифікація видів еконо-
мічної діяльності (КВЕД-2010): затв. наказом 
Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 
457 (зі змінами від 29.11.2010 № 530); чинний від 
01.01.2012 / Державна служба статистики Укра-
їни. Київ, 1998-2018. URL: http://ukrstat.gov.ua 
(дата звернення: 10.08.2018). 

7. Зенкин И. В. Международное торговое 
право : учеб курс. М. : Центр. издат. дом, 2010.  
464 с.

8. Іванова К.Ю. Господарсько-правове регу-
лювання договірних зобов’язань інноваційного 

характеру: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00. 
04. Харків, 2012. 21 с.

9. Іванова К.Ю. Правова характеристика до-
говорів інноваційного характеру. Проект Інно-
ваційного кодексу України як новий етап розви-
тку нормотворення в інноваційній сфері: матер. 
наук.-практ. конф., м. Харків, 14 червня 2011 р. / 
редкол.: С.М. Прилипко, Ю.Є. Атаманова, Д.В. За-
дихайло. Харків: «ФІНН», 2011. С. 90€94.

10. Мілаш В. С. Істотні умови договору і дис-
позитивність їх правового регулювання. Під-
приємництво, господарство і право. 2004. № 7.  
С. 36–39.

11.  Мілаш В. С. Послуги в інноваційній сфері. 
Правове забезпечення комерціалізації результа-
тів досліджень і розробок : матеріали наук.-практ. 
конф., 22 трав. 2012 р. Харків, 2012. С. 125–129.

12. Мілаш В. С. Правове регулювання договір-
них відносин із надання послуг за сучасних ринко-
вих умов. Вісник Національної академії правових 
наук України. Харків, 2013. № 2. С. 174–184.

13. Мілаш В.С. Комерційний договір у кон-
тексті сучасних ринкових умов: монографія. Х. : 
СПДФО Вапнярчук, 2007. 439 с.

14.  Технологічна конкурентоспроможність 
України в умовах нової промислової револю-
ції і розвитку конвергентних технологій. Про-
блеми економіки. 2016. № 1. С. 108-120. URL:  
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_1_14 
(дата звернення: 25.07.2018). 

15. Українська дипломатична енциклопедія : у 
2 т. / редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. Київ :  
Знання України, 2004. Т. 2 . 2004. 797 c.

Статья посвящена исследованию феномена услуг в инновационной сфере, а также анализу за-
конодательного и доктринального определения этого понятия. Осуществляется разграничение раз-
новидностей услуг в инновационной сфере и определяется их правовой режим.

Ключевые слова: услуги, инновационная деятельность, услуги в инновационной сфере, 
инновационные услуги, правовой режим услуг в инновационной сфере, «услуга-новинка».

The article is devoted to research of the phenomenon of services in the innovation sphere as well as analy-
sis of legislative and doctrinal definition of this concept. Branches of types of services in the innovation sphere 
are being implemented and their legal status is determined.

Key words: services, innovative activity, services in innovation sphere, innovative services, legal mode of 
services in the innovation sphere, "service-novelty".
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ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ: 
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

У цій науковій статті досліджуються основоположні питання щодо сутності та особливостей 
права на судовий захист трудових прав. Наголошено на ролі та значенні Конституції України в 
утвердженні судової гілки влади. Підкреслено ключові проблеми здійснення права на судовий захист в 
умовах сьогодення. Вказано формально-декларативний характер судово-правової реформи. Розкри-
то міжнародно-правові та конституційно-правові аспекти права на судовий захист. Відзначено осо-
бливості реалізації права на судовий захист трудових прав. Підкреслено необхідність удосконалення 
права на судовий захист трудових прав через призму новітньої кодифікації трудового законодав-
ства. Зроблено висновки та пропозиції.

Ключові слова: конституція, судова гілка влади, судовий захист, право на працю, трудові права, пра-
во на судовий захист трудових прав, кодифікація трудового законодавства, проект Трудового кодексу. 

Постановка проблеми. Серед пріоритетів 
здійснення в Україні сучасної судово-право-
вої реформи вагомого значення набуває під-
вищення ефективності, дієвості та доступ-
ності системи соціальних прав, насамперед 
права на працю та інших, тісно пов’язаних 
із ним прав [1, с. 17-18], [2], [3]. Як показує 
міжнародний та національний досвід, від 
ефективності та дієвості права на працю та 
інших трудових прав залежить ефективність 
ринку праці, мотивація суб’єктів правовідно-
син у цій сфері. Водночас протилежні тен-
денції, які спостерігаються на ринку праці 
в останній період, створюють об’єктивні за-
грози його функціонуванню [4]. Очевидні 
факти порушень трудових прав, об’єктивні 
тенденції до збільшення зовнішньої трудової 
міграції [5], системна демотивація на ринку 
праці створюють передумови для здійснення 
в Україні соціально-економічних реформ, 
посилення механізмів захисту таких прав. 
Варто відзначити, що до основних пріорите-
тів соціально-економічних реформ доречно 
віднести реформу ринку праці, посилення 
правової охорони та захисту трудових прав. 
Як відомо, чинний Кодекс законів про пра-
цю України ( далі – КЗпП) [6] передбачає 
регламентацію відносин у сфері праці такої 
формації, коли домінуюча роль у цієї сфері 
належала державі. Тому за умов розвитку со-
ціально орієнтованої, ринкової економіки він 
є повною мірою неефективним та недієвим. 
Як відомо, КЗпП України (ст. 2) до систе-
ми трудових прав відносить такі, як «право 
на відпочинок відповідно до законів про об-
меження робочого дня та робочого тижня і 

про щорічні оплачувані відпустки, право на 
здорові і безпечні умови праці, на об'єднання 
в професійні спілки та на вирішення ко-
лективних трудових конфліктів (спорів) у 
встановленому законом порядку, на участь 
в управлінні підприємством, установою, ор-
ганізацією, на матеріальне забезпечення в 
порядку соціального страхування в старості, 
а також у разі хвороби, повної або часткової 
втрати працездатності, на матеріальну допо-
могу в разі безробіття, на звернення до суду 
для вирішення трудових спорів незалежно 
від характеру виконуваної роботи або за-
йманої посади, крім випадків, передбачених 
законодавством, та інші права, встановлені 
законодавством». При цьому КЗпП Укра-
їни називає «право звернення до суду для 
вирішення трудових спорів незалежно від 
характеру виконуваної роботи або займаної 
посади», а не право на ефективний та спра-
ведливий захист трудових прав. 

У системі права на захист трудових прав 
ключове місце належить праву на судовий за-
хист. В умовах сьогодення право на судовий 
захист є важливим складником утвердження 
в Україні незалежної та авторитетної судової 
гілки влади. Ухвалена ще 28.06.1996 Кон-
ституція України грунтується на принципі 
розподілу влад, що означає таку модель по-
будови державного апарату, за якою влада в 
державі має бути поділена між законодавчи-
ми, виконавчими, судовими органами, при 
цьому кожна із влад щодо інших є самостій-
ною і незалежною, що виключає можливість 
узурпації всієї влади в державі якоюсь од-
нією гілкою чи окремим органом [7, с. 116].  
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Ст. 6 Основного Закону України проголо-
шує, що «державна влада в Україні здійсню-
ється на засадах її поділу на законодавчу, 
виконавчу та судову», а «органи законодав-
чої, виконавчої та судової влади здійсню-
ють свої повноваження у встановлених цією 
Конституцією межах і відповідно до законів 
України». За таких обставин організація 
судової гілки влади вимагає належного кон-
ституційного та законодавчого розвитку. 
Серед таких питань ключове місце належить 
здійсненню судового захисту. 

Принагідно нагадаємо, що згідно зі ст. 55 
Конституції України права і свободи люди-
ни і громадянина захищаються судом. Таким 
чином, Основний Закон України декларує 
право на судовий захист як одне із найбільш 
основоположних, універсальних, консти-
туційних прав людини. В умовах правової 
держави, дії принципу верховенства права 
право на судовий захист потребує належно-
го та змістовного законодавчого наповнення. 
Тому законодавець у Конституцію Украї-
ни включає окремий розділ «Правосуддя»  
(ст. 124-131-1), адже правосуддя покликане 
забезпечувати ефективність судового захис-
ту, його дієвість та доступність. Як відомо, 
02.06.2016 в Україні було ухвалено конститу-
ційну реформу, спрямовану на реформування 
системи правосуддя [8]. На розвиток відпо-
відних конституційних приписів Верховною 
Радою України було ухвалено Закон України 
«Про судоустрій та статус суддів» [9]. Від-
повідно до Преамбули, Цей Закон визна-
чає організацію судової влади та здійснення 
правосуддя в Україні таким, що функціонує 
на засадах верховенства права відповідно до 
європейських стандартів і забезпечує пра-
во кожного на справедливий суд. Цілком 
природно, що право на справедливий суд 
покликане посилити ефективність права на 
судовий захист. Однак це право залишається 
формально-декларативним через відсутність 
якісних механізмів забезпечення його доступ-
ності та дієвості.

З правової точки зору право на судовий 
захист спрямоване на: 1) посилення ефек-
тивності судової гілки плади, її ефективності, 
професійності та доступності; 2) підвищен-
ня ефективності усієї системи прав людини, 
у тому числі соціальних прав; 3) ефектив-
не та дієве відновлення порушених прав; 
4) попередження виникнення спорів (кон-
фліктів) правового характеру; 5) ефективне, 
доступне та справедливе врегулювання спо-
рів (конфліктів) правового характеру. Мож-
на підтримати позицію професорів О. Л. Ко-
пиленка, О. В. Зайчука, А. П. Зайця та інших 
учених, які відносять це право до основопо-
ложних особистих (громадянських прав), які 

за своєю суттю належать до природних прав 
людини, що визнаються та закріплюються 
державою, гарантують особі певний рівень 
свободи і забезпечують фактичну можливість 
розпоряджатися собою, гарантують невтру-
чання в особисте життя [10, с. 95]. Разом із 
тим важливо відзначити, що в умовах сього-
дення право на судовий захист перебуває у 
стадії становлення, що спричинено низкою 
факторів: відсутністю ефективної, комплесної 
судово-правової реформи; неефективністю та 
недієвістю організованих в Україні судово-
правових реформ, які переважно мали фор-
мально-декларативний характер; відсутніс-
тю належного, ефективного та професійного 
кадрового забезпечення судової гілки влади; 
відсутністю ефективного конституційного 
та законодавчого забезпечення; недоступніс-
тю судового захисту; недоступністю права 
на справедливий суд; складністю механізмів 
реалізації, гарантування та правової охоро-
ни права на судовий захист; неефективністю 
та складністю процедури звернення до суду; 
складністю та недієвістю процедури розгляду 
судом спорів, відсутністю окремої процедури 
розгляду трудових спорів (конфліктів) тощо. 
Тому не можна вважати ефективним право на 
судовий захист права на працю та інших тру-
дових прав. У такій ситуації ключовим кро-
ком має стати проведення системної реформи 
ринку праці, новітня кодифікація трудового 
законодавства, а також новітня судово-право-
ва реформа, яка дозволить підвищити ефек-
тивність права на судовий захист. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій з даної теми. У юридичній літературі 
зазначена проблематика частково розгля-
далася у працях таких учених-юристів, як: 
В. М. Андріїв, В. С. Венедіктов, С. В. Вене-
діктов, С. Я. Вавженчук, С. В. Вишновецька, 
І. В. Зуб, М. І. Іншин, В. Л. Костюк, В. В. Ла-
зор, Л. І. Лазор, С. С. Лукаш, А. Р. Мацюк, 
С. М. Синчук, О. В. Тищенко, Н. М. Хуторян, 
П. Д. Пилипенко, С. В. Попов, С. М. Прилип-
ко, О. І. Процевський, В. О. Процевський, 
Г. І. Чанишева, В. І. Щербина, О. М. Ярошен-
ко та ін. Слід наголосити на тому, що досить 
вагомим є внесок цих та інших учених у роз-
виток доктрини трудового права, зокрема 
теорії судового захисту трудових прав, про-
цедури врегулювання трудових спорів (кон-
фліктів). Беручи до уваги стан та динаміку 
розвитку суспільства та держави, необхід-
ність утвердження та якісного реформуван-
ня судової гілки влади, процедури здійснен-
ня правосуддя, ключового значення набуває 
проблема вдосконалення права на судовий 
захист трудових прав як важливий складник 
організації системних соціально-економіч-
них, судово-правових реформ. 
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Метою наукової статті є науково-теоре-
тичне дослідження права на судовий за-
хист трудових прав в умовах сьогодення.

Виклад основного матеріалу. Насамперед 
варто підкреслити, що право на судовий захист є 
одним із фундаментальних прав людини в умо-
вах соціальної та правової держави. Як відомо, 
суд є найбільш універсальним юрисдикційним 
органом, уповноваженим здійснювати захист 
прав та свобод [11, с. 349-350]. Конституція 
України (ст. 124) декларує, що правосуддя в 
Україні здійснюють виключно суди. Делегу-
вання функцій судів, а також привласнення 
цих функцій іншими органами чи посадови-
ми особами не допускаються. Юрисдикція 
судів поширюється на будь-який юридич-
ний спір, а у передбачених законом випад-
ках суди розглядають також інші справи. 
Закон України «Про судоустрій і статус суд-
дів» (ст. 2) встановлює, що суд, здійснюючи 
правосуддя на засадах верховенства права, 
забезпечує кожному право на справедливий 
суд та повагу до інших прав і свобод, гаран-
тованих Конституцією і законами України, 
а також міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Ра-
дою України. Також цим Законом передба-
чено, що кожному гарантується захист його 
прав, свобод та інтересів у розумні строки 
незалежним, безстороннім і справедливим 
судом, утвореним законом. Доступність пра-
восуддя для кожної особи забезпечується 
відповідно до Конституції України та в по-
рядку, встановленому законами України.

У юридичній літературі зазначається, 
що право на судовий захист – спосіб захис-
ту прав, свобод і законних інтересів учасни-
ків суспільних правовідносин – фізичних та 
юридичних осіб. При цьому суд, здійснюючи 
правосуддя, на засадах верховенства права 
забезпечує захист гарантованих Конститу-
цією України та законами прав і свобод лю-
дини і громадянина, прав і законних інтер-
есів юридичних осіб, інтересів суспільства і 
держави [12, с. 29]. І. В. Дашутін наголошує, 
що право на судовий захист – це передбаче-
на законодавством можливість фізичних та 
юридичних осіб захищати свої права в судах 
загальної і конституційної юрисдикції. Це 
право слід розглядати двояко: з одного боку, 
як одне з конституційних прав людини в 
державі нарівні з іншими політичними, еко-
номічними, соціальними й культурними пра-
вами, а з іншого – як право, що закріплює спе-
ціальний механізм захисту всіх без винятку 
вищезазначених прав [13, с. 12]. Тому право 
на судовий захист реалізується через органі-
зацію судочинства та здійснення правосуддя. 
У правовій доктрині висловлюється теза, що 

судочинство у процесі здійснення правосуд-
дя є: (а) способом відправлення правосуддя, 
(б) реалізує цілі та завдання останнього, (в) у 
співвідношенні з правосуддям становить со-
бою зв'язок змісту й форми, тобто, здійсню-
ючи судочинство, державний орган чинить 
правосуддя [14, с. 49], [15, с. 375-376]. 

Закріплене та гарантоване у Конститу-
ції України (ст. 55) право на судовий захист 
(права та свободи людини і громадянина за-
хищаються судом) зумовлене демократичніс-
тю, справедливістю, об’єктивністю та профе-
сійністю судового розгляду, який базується 
на незалежності суду, гласності, змагальнос-
ті, безпосередності, усності судового проце-
су, необхідності пред’явлення доказів тощо 
[16, с. 275]. 

Слід підкреслити, що конституційне пра-
во на судовий захист значною мірою відпові-
дає міжнародно-правовим стандартам щодо 
гарантованого захисту основних прав і сво-
бод людини. Так, ст. 8 Загальної декларації 
прав людини проголошує, що кожна людина 
має право на ефективне поновлення у правах 
компетентними національними судами в разі 
порушення її основних прав, наданих їй кон-
ституцією або законом [17]. На розвиток цьо-
го положення у п. 3 ст. 2 Міжнародного пакту 
про громадянські та політичні права декла-
рується, що «кожна держава, яка бере участь 
у цьому Пакті, зобов'язується: а) забезпечи-
ти всякій особі, права і свободи якої, визнані 
в цьому Пакті, порушено, ефективний засіб 
правового захисту, навіть коли це порушен-
ня було вчинене особами, що діяли як особи 
офіційні; b) забезпечити, щоб право на пра-
вовий захист для будь-якої особи, яка потре-
бує такого захисту, встановлювалось компе-
тентними судовими, адміністративними чи 
законодавчими властями або будь-яким ін-
шим компетентним органом, передбаченим 
правовою системою держави, і розвивати 
можливості судового захисту; с) забезпечити 
застосування компетентними властями засо-
бів правового захисту, коли вони надаються» 
[18]. Ураховуючи зазначені міжнародно-пра-
вові норми, Конвенція про захист прав люди-
ни та основоположних свобод (ст. 8) [19] де-
кларує, що кожен має право на справедливий 
і публічний розгляд його справи упродовж 
розумного строку незалежним і безсторон-
нім судом, встановленим законом, який ви-
рішить спір щодо його прав та обов'язків 
цивільного характеру або встановить об-
ґрунтованість будь-якого висунутого проти 
нього кримінального обвинувачення. Судове 
рішення проголошується публічно, але пре-
са і публіка можуть бути не допущені в зал 
засідань протягом усього судового розгляду 
або його частини в інтересах моралі, громад-
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ського порядку чи національної безпеки в 
демократичному суспільстві, якщо того ви-
магають інтереси неповнолітніх або захист 
приватного життя сторін або – тією мірою, 
що визнана судом суворо необхідною, – коли 
за особливих обставин публічність розгляду 
може зашкодити інтересам правосуддя.

Слід відзначити, що право на судовий 
захист має низку конституційних, організа-
ційно-правових гарантій. По-перше, права і 
свободи людини і громадянина захищають-
ся судом. При цьому кожному гарантується 
право на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, посадових 
і службових осіб. Це означає, що конститу-
ційне право на судовий захист базується на 
засадах: унівесальності; доступності; від-
критості; розумності; професійності тощо. 
Крім того, право на судовий захист в окре-
мих випадках може допускати можливість 
досудових процедур (наприклад, звернення 
до КТС, Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини тощо). По-друге, 
юрисдикція судів поширюється на будь-
який юридичний спір, тобто спір правового 
характеру, зокрема, пов’язаний із захистом 
прав та свобод людини, у тому числі соціаль-
но-економічних. По-третє, суддя, здійсню-
ючи правосуддя, є незалежним та керується 
верховенством права. По-четверте, основни-
ми засадами судочинства є: 1) рівність усіх 
учасників судового процесу перед законом 
і судом; 2) забезпечення доведеності вини; 
3) змагальність сторін та свобода в наданні 
ними суду своїх доказів і у доведенні перед 
судом їх переконливості; 4) підтримання 
публічного обвинувачення в суді прокуро-
ром; 5) забезпечення обвинуваченому права 
на захист; 6) гласність судового процесу та 
його повне фіксування технічними засобами;  
7) розумні строки розгляду справи судом;  
8) забезпечення права на апеляційний пе-
регляд справи та у визначених законом ви-
падках – на касаційне оскарження судового 
рішення; 9) обов’язковість судового рішення. 
По-п’яте, судочинство провадиться суддею од-
ноособово, колегією суддів чи судом присяж-
них. По-шосте, суд ухвалює рішення іменем 
України, яке є обов’язковим до виконання. При 
цьому держава забезпечує виконання судового 
рішення у визначеному законом порядку, а 
контроль за його виконанням здійснює суд.

У свою чергу, право на судовий захист 
трудових прав знаходить свій вираз у комп-
лексі спеціальних трудо-правових механіз-
мів реалізації та гарантування. За змістом 
КЗпП України (ст. 232) безпосередньо в 
районних, районних у місті, міських чи місь-
крайонних судах розглядаються трудові спо-

ри за заявами: 1) працівників підприємств, 
установ, організацій, де комісії по трудових 
спорах не обираються; 2) працівників про 
поновлення на роботі незалежно від підстав 
припинення трудового договору, зміну дати 
і формулювання причини звільнення, опла-
ту за час вимушеного прогулу або виконання 
нижчеоплачуваної роботи, за винятком спо-
рів працівників, вказаних у частині третій 
ст. 221, ст. 222 цього Кодексу; 3) керівника 
підприємства, установи, організації (філіалу, 
представництва, відділення та іншого від-
окремленого підрозділу), його заступників, 
головного бухгалтера підприємства, уста-
нови, організації, його заступників, а також 
службових осіб органів доходів і зборів, яким 
присвоєно спеціальні звання, і службових 
осіб центральних органів виконавчої влади, 
що реалізують державну політику у сфе-
рах державного фінансового контролю та 
контролю за цінами; керівних працівників, 
які обираються, затверджуються або призна-
чаються на посади державними органами, 
органами місцевого самоврядування, а та-
кож громадськими організаціями та іншими 
об'єднаннями громадян, з питань звільнення, 
зміни дати і формулювання причини звіль-
нення, переведення на іншу роботу, опла-
ти за час вимушеного прогулу і накладання 
дисциплінарних стягнень, за винятком спо-
рів працівників, вказаних у частині третій  
ст. 221, ст. 222 цього Кодексу; 4) власника 
або уповноваженого ним органу про відшко-
дування працівниками матеріальної шкоди, 
заподіяної підприємству, установі, органі-
зації; 5) працівників у питанні застосування 
законодавства про працю, яке відповідно 
до чинного законодавства попередньо було 
вирішено власником або уповноваженим 
ним органом і виборним органом первинної 
профспілкової організації (профспілковим 
представником) підприємства, установи, 
організації (підрозділу) в межах наданих їм 
прав; 6) працівників про оформлення тру-
дових відносин у разі виконання ними ро-
боти без укладення трудового договору та 
встановлення періоду такої роботи. Також у 
районних, районних у місті, міських чи місь-
крайонних судах розглядаються спори про 
відмову у прийнятті на роботу: працівників, 
запрошених на роботу в порядку переведен-
ня з іншого підприємства, установи, орга-
нізації; молодих спеціалістів, які закінчили 
вищий навчальний заклад і в установленому 
порядку направлені на роботу на дане під-
приємство, в установу, організацію; вагітних 
жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох 
років або дитину з інвалідністю, а також 
одиноких матерів (батьків) – за наявнос-
ті дитини віком до чотирнадцяти років;  
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виборних працівників після закінчення стро-
ку повноважень; працівників, яким надано 
право поворотного прийняття на роботу; 
інших осіб, з якими власник або уповнова-
жений ним орган відповідно до чинного 
законодавства зобов'язаний укласти трудо-
вий договір. З правової точки зору це озна-
чає, що норми КЗпП України дещо звужу-
ють конституційні засади універсальності та 
доступності права на судовий захист.

Крім того, КЗпП України (ст. 233) вста-
новлює спеціальні строки звернення до суду 
за захистом трудових прав. Так, нормами 
Кодексу вставновлено, що: працівник може 
звернутися із заявою про вирішення трудо-
вого спору безпосередньо до районного, ра-
йонного у місті, міського чи міськрайонного 
суду в тримісячний строк із дня, коли він ді-
знався або повинен був дізнатися про пору-
шення свого права, а у справах про звільнен-
ня – в місячний строк з дня вручення копії 
наказу про звільнення або з дня видачі трудо-
вої книжки; у разі порушення законодавства 
про оплату праці працівник має право звер-
нутися до суду з позовом про стягнення на-
лежної йому заробітної плати без обмеження 
будь-яким строком; для звернення власника 
або уповноваженого ним органу до суду в пи-
таннях стягнення з працівника матеріальної 
шкоди, заподіяної підприємству, установі, 
організації, встановлюється строк в один 
рік з дня виявлення заподіяної працівником 
шкоди.

Слід також відзначити, що інші припи-
си щодо реалізації та гарантування права 
на судовий захист трудових прав регла-
ментуються нормами ЦПК України [20] з 
урахуванням особливостей актів трудово-
го законодавства [13, с. 9-12]. З таким під-
ходом дещо складно погодитися, оскільки 
застосування приписів цивільного проце-
суального законодавства до трудових спо-
рів не завжди сприяє ефективності захисту 
трудових прав. Тому в умовах сьогодення 
однією із передумов ефективності та дієвос-
ті права на судовий захист трудових прав є 
запровадженння трудових судів. У юридич-
ній літературі наголошується на доцільності 
роздільної кодифікації матеріальних і про-
цесуальних правових норм у царині праці 
шляхом прийняття Трудового і Трудового 
процесуального кодексів України [13, с. 12]. 
Подібна позиція висловлюється й іншими 
дослідниками [21, с. 19-24], [22, с. 7]. Теоре-
тико-правовий аналіз проекту Трудового ко-
дексу (далі – ТК) [23] засвідчує, що питання 
захисту трудових прав, особливо урахову-
ючи стан, структуру, динаміку ринку праці, 
мають ключове значення для новітньої коди-
фікації трудового законодавства. Адже ефек-

тивність майбутнього ТК повною мірою буде 
залежати від того, наскільки ефективним та 
доступним буде право на судовий захист тру-
дових прав.

Висновки

Таким чином, право на судовий захист 
трудових прав – це можливість правомочних 
осіб звертатися до суду та у процесі судового 
розгляду справи здійснювати захист (віднов-
лення порушених) права та працю та інших 
трудових прав на умовах та у порядку, перед-
бачених законом. Таким чином, основними 
ознаками права на судовий захисту трудо-
вих прав є такі: 1) спрямовується на захист 
права на працю та інших трудових прав;  
2) правомочними особами є фізичні та юри-
дичні особи як суб'єкти трудового права;  
3) гарантується на міжнародно-правовому та 
конституційно-правовому рівнях; 4) регла-
ментується нормами Конституції та інших 
законів України; 5) тісно пов’язано із правом 
на справедливий суд; 6) характеризується 
наявністю спеціальних механізмів щодо ре-
алізації, гарантування та правової охорони; 
7) реалізація цього права провадиться з ура-
хуванням положень законів у сфері праці;  
8) реалізація цього права пов’язана із реаліза-
цією принципів та норм судочинства; 9) реа- 
лізація цього права провадиться з урахуван-
ням стадій цивільного (в окремих випадках – 
адміністративного) судочинства; 10) підля-
гає моніторингу, нагляду та контролю.

Тенденціями удосконалення права 
на судовий захист трудових прав є такі:  
1) запровадження та реалізація ідеології 
поваги до гідності працівника та роботодав-
ця, їхніх трудових прав; 2) посилення уваги 
у процесі новітньої судово-правової реформи 
до права на судовий захист трудових прав, 
його справедливості, ефективності та доступ-
ності, необхідності запровадження системи 
трудових судів; 3) передбачення дієвих ме-
ханізмів забезпечення доступності права на 
судовий захист трудових прав для осіб з ін-
валідністю та інших соціально вразливих ка-
тегорій працівників; 4) розробка нового про-
екту Трудового кодексу як консолідуючого 
закону у сфері праці на основі узгодження 
інтересів роботодавців, працюючих та держа-
ви, виходячи зі здобутків правової доктрини, 
напрацювань провідних шкіл трудового пра-
ва, експертів; 5) ухвалення Верховною Ра-
дою України Трудового кодексу України як 
основоположного кодифікованого закону у 
сфері праці; 6) розробка проекту Трудового 
процесуального кодексу України як складо-
ва частина комплексної судово-правової ре-
форми на основі узгодження інтересів робо-
тодавців, працюючих та держави, виходячи 
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зі здобутків правової доктрини, напрацювань 
провідних шкіл трудового права, експертів; 
7) ухвалення Верховною Радою України 
Трудового процесуального кодексу України; 
8) посилення моніторингу за дотриманням 
трудових прав. 
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In this scientific article, the fundamental questions about the essence and peculiarities of the right to ju-
dicial protection of labor rights are examined. The role and meaning of the Constitution of Ukraine in the ap-
proval of the judicial branch is emphasized. The key problems of realization of the right to judicial protection 
in the present conditions are underlined. The formal and declarative nature of judicial reform is indicated. 
The international-legal and constitutional-legal aspects of the right to judicial protection are disclosed. The 
peculiarities of realization of the right to judicial protection of labor rights are noted. The necessity of improv-
ing the right to judicial protection of labor rights is emphasized through the prism of the recent codification of 
labor legislation. Conclusions and suggestions are made.

Key words: constitution, judicial branch of power, judicial protection, right to work, labor rights, right to 
judicial protection of labor rights, codification of labor legislation, Draft Labor Code.
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ПРО ПОЧАТОК РОБОТИ В МАЙБУТНЬОМУ

У статті аналізуються проблеми регулювання трудових відносин на підставі договору з умовою 
про початок роботи в майбутньому. Окрім того, розглядаються деякі практичні ситуації, пов’язані 
з особливостями правових наслідків у разі невиконання стороною укладеного договору свого обов’язку 
після виникнення трудових відносин.

Ключові слова: трудовий договір, трудові правовідносини, початок виконання роботи, початок ро-
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Постановка проблеми. Як вказується в 
юридичній літературі, наявність різноманіт-
них життєвих обставин та виробничих інтер-
есів часто зумовлює потребу осіб відкласти 
на певний час початок виконання роботи 
[1, c. 95]. З боку працівника така потреба може 
бути спричинена, наприклад, зміною місця 
проживання у зв’язку з працевлаштуванням 
або необхідністю «закінчити розпочате» на 
попередньому робочому місці. Аналогічний 
інтерес роботодавця, своєю чергою, може бути 
пов’язаний з потребою заздалегідь знайти хо-
рошого працівника на вакансію, якої наразі 
немає, але яка достеменно появиться в май-
бутньому. Засобом задоволення такої потреби 
є укладення трудового договору з умовою, що 
початок виконання роботи відкладається до 
певного моменту в майбутньому. Вказана мо-
дель укладення трудового договору «на май-
бутнє» породжує певні особливості в правових 
зв’язках між суб’єктами, які потребують адек-
ватного та чіткого врегулювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Слід зазначити, що комплексні дослідження 
даної проблематики, наскільки нам відомо, 
відсутні. Натомість окремі питання, що стосу-
ються окресленого предмета, висвітлюються 
вченими в процесі аналізу суміжних тем. Пе-
редусім, це праці О. О. Коваленко, П. Д. Пили-
пенка, О. В. Завгороднього, Р. З. Лівшиця.

Мета статті. Проаналізувати особливості 
правового регулювання відносин між сто-
ронами трудового договору, який містить 
умову про виконання роботи в майбут-
ньому. Визначити значення події, якою 
позначається момент початку роботи, для 
виникнення прав та обов’язків сторін до-
говору. 

Виклад основного матеріалу. Виник-
нення будь-якого правовідношення, в тому 
числі і трудового, опосередковується настан-
ням юридичного факту. У певних випадках 
правовідношення може виникнути лише за 
наявності декількох юридичних фактів – 
фактичного складу. При цьому, як слушно 
вказує В. Л. Гейхман, для виникнення право-
відношення в повному обсязі необхідно, щоб 
відбулися всі юридичні факти, що утворю-
ють фактичний склад [2].

Трудовий договір є юридичним фактом, 
у всіх випадках необхідним для виникнення 
трудового правовідношення. Коли трудове 
правовідношення виникає на підставі тільки 
трудового договору, його значення як юри-
дичного факту стає стовідсотковим. Разом 
із тим слід погодитися з думкою Е. М. Бон-
даренко про те, що у разі породження право-
відношення фактичним складом трудовий 
договір є важливим, але лише одним із його 
юридичних фактів [3, c. 17].

Наявність вказаних «додаткових» юри-
дичних фактів може бути необхідною ви-
ходячи із закону, локального акта чи само-
го трудового договору. Умова трудового 
договору про початок виконання роботи в 
майбутньому і є таким «додатковим» юри-
дичним фактом, наявність якого необхідна 
для виникнення трудового правовідношення 
[4, c. 125]. Підтримуємо позицію О. В. За-
вгороднього, згідно з якою момент початку 
роботи може описуватись сторонами трьома 
способами: шляхом вказівки строку, кален-
дарної дати або конкретної події [5, c. 51-52]. 
З такої точки зору не можна погодитися з 
думкою, що необхідною умовою виникнення  
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прав і обов’язків роботодавця є фактичний 
початок виконання працівником роботи, 
визначеної трудовим договором [5, c. 52]. 
Права й обов’язки виникають «автоматич-
но», разом із настанням події, адже сторо-
ни вже зв’язали себе укладеним договором, 
вони вже виявили свою волю на виникнен-
ня правовідношення1. Вимога щодо додат-
кового волевиявлення працівника у вигляді 
фактичного початку роботи для породжен-
ня трудового правовідношення ставить під 
сумнів зобов’язуючу силу договору і надає 
сторонам простір для маніпуляцій та зло-
вживань. І справді, оскільки відповідно до 
такого підходу фактичний початок роботи 
залежить від роботодавця, він може не до-
пускати працівника до виконання роботи, 
тим самим відкладаючи момент виникнення 
трудового правовідношення. І це навіть не 
буде порушенням права працівника, адже 
якщо трудове правовідношення не виникло, 
то не існують і права працівника щодо цьо-
го роботодавця, а порушити те, чого немає, 
як відомо, неможливо. І навпаки, оскіль-
ки фактичний початок виконання роботи, 
а значить і виникнення правового зв’язку 
між сторонами, залежить від волі працівни-
ка, то в роботодавця не буде права вимага-
ти від нього виконання визначеної трудової  
функції. Неправильність такого підходу оче-
видна.

Трудовий договір і момент початку ро-
боти є самостійними юридичними фактами, 
до того ж різної природи. Якщо перший є 
правочином – дією суб’єктів, то настання 
моменту початку роботи є подією – обста-
виною, що відбувається незалежно від волі 
конкретних осіб. Виключно погоджене во-
левиявлення сторін – договір – обумовлює 
необхідність настання вказаної події, саме 
він визначає її «статус» як юридичного 
факту – елемента фактичного складу тру-
дового правовідношення. Тому сторони в 
будь-який момент можуть окремою уго-
дою змінити таку подію або й скасувати її. 
У такому разі трудове правовідношення 
виникне з настанням знову погодженої події 
або в загальному порядку відповідно. Окрім 
того, в період між укладенням трудового 
договору та настанням події інтерес сторін 
щодо трудових відносин між ними може 
змінитись. Тоді сторони вправі скасувати 
укладений трудовий договір. Однак таке 
скасування слід відмежовувати від припи-

нення трудового договору на підставі угоди 
сторін. Якщо в першому випадку йдеться 
про скасування трудового договору як юри-
дичного факту, позбавлення його юридич-
ного значення і можливості впливати на 
правову дійсність, то в другому випадку ми 
говоримо про припинення правовідносин, 
що вже існують. Скасування здійснюєть-
ся шляхом укладення окремого договору, 
який, відповідно, може бути оспорений. На-
слідком укладення такого договору є те, що 
між сторонами зникає будь-яка потенційна 
зв’язаність і трудові відносини, як наслідок, 
не виникають. Якщо трудові відносини вже 
виникли, то скасовувати трудовий договір, 
який лежав в їх основі, неможливо, оскільки 
його ефект у вигляді правового зв’язку між 
працівником та роботодавцем вже відбувся.

Отже, трудовий договір до настання по-
дії, з якою сторони пов’язали початок робо-
ти, не породжує трудові відносини. Настання 
вказаної в трудовому договорі події, відпо-
відно, завершує необхідний для виникнен-
ня трудового правовідношення фактичний 
склад. Лише з цього моменту у сторін виника-
ють взаємні трудові права і обов’язки, і лише 
з цього моменту вони стають повноцінними 
працівником та роботодавцем (до того буду-
чи потенційними працівником та роботодав-
цем). У зв’язку з цим слід вказати на деяку 
неточність формулювання «набрання чин-
ності (сили) трудовим договором», яке тра-
пляється в літературі та, на жаль, в проекті 
ТК (зокрема, ч. 2 ст. 32) [6]. Очевидно, відбу-
вається «змішування» двох значень терміна 
«договір»: договору-правочину та договору-
правовідношення. Якщо ми говоримо про 
трудовий договір у першому значенні, то він 
являє собою елемент об’єктивної реальнос-
ті – взаємопогоджене волевиявлення осіб, 
здійснене в належній формі. Говорити про 
набрання певним фактом (обставиною) чин-
ності недоречно, його можна оцінити лише з 
точки зору буття чи небуття, тобто чи даний 
факт (трудовий договір) мав місце, чи його 
не існувало (наприклад, внаслідок не укла-
дення). Якщо ж взяти друге значення терміна 
«договір», то отримаємо формулювання «на-
брання чинності трудовим правовідношен-
ням». Зрозуміло, що правовідношення не 
може «набирати чинності» – його «життєвий 
цикл» охоплює лише фази виникнення, змі-
ни та припинення. Очевидно, під вказаним 
формулюванням слід розуміти втілення в 
трудовому договорі-правовідношенні умов, 
визначених у трудовому договорі-юридично-
му факті, тобто їх перехід у сферу дійсності, 
що нібито є «набранням чинності (сили)»2.

Отже, виходячи з вищенаведеного ана-
лізу, потенційний роботодавець до настання 

1 Такий підхід відповідає і положенням про-
екту ТК. Ч. 6 ст. 30 вказує, що трудові відносини 
виникають із встановленого у трудовому договорі 
дня початку виконання роботи також у разі, якщо 
працівник не розпочав роботу у відповідний день 
через хворобу або з інших поважних причин.
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відповідної події не вправі вимагати від по-
тенційного працівника виконання трудової 
функції, а останній не отримуватиме заробіт-
ну плату. Якщо ж не виникає безпосередньо-
го трудового правовідношення, то відсутні і 
правовідносини, тісно з ним пов’язані, зокре-
ма, щодо безпеки праці, соціального страху-
вання, нарахування страхового стажу та ін. 
І справді, допустивши істинність протилеж-
ного твердження, ми дійшли б висновку, що 
«працівник», який не виконує жодної робо-
ти, отримав би права на оплату праці, її без-
пеку, відпочинок, на соціальне страхування 
і т. д. Якщо існування деяких із перелічених 
прав без фактичного виконання роботи є 
просто безглуздим, то, наприклад, нараху-
вання страхового стажу було б ще й вищою 
мірою несправедливим. З настанням визна-
ченої в трудовому договорі події виникає 
трудове правовідношення і «запускається» 
механізм трудо-правового регулювання. 
З цього моменту, відповідно, починають ді-
яти трудо-правові гарантії, а також встанов-
лений законом порядок зміни та припинен-
ня трудового договору (правовідношення). 
Оскільки настання відповідної події завер-
шує фактичний склад трудового правовідно-
шення, то саме з цього моменту виникають 
обов’язки роботодавця щодо відповідно-
го оформлення працівника. Передусім, це 
обов’язки оформлення трудового договору 
наказом чи розпорядженням та повідомлен-
ня ДФС про прийняття працівника на робо-
ту (ст. 24 КЗпП України). Окрім того, саме 
від дати початку роботи слід відраховувати 
тижневий строк, з яким пов’язана необхід-
ність вносити в трудову книжку працівника 
відповідні відомості3.

На завершення дослідження видається 
необхідним проаналізувати деякі практичні 
ситуації, пов’язані з втратою однією зі сто-
рін інтересу в існуванні правовідношення до 
його виникнення.

Уявимо, що працівник після настання 
події, з якою сторони пов’язали початок ро-
боти, не прибув на місце роботи. Кваліфіка-
ція такої ситуації за чинним законодавством 
буде такою. Настання визначеної трудовим 
договором події завершує необхідний фак-
тичний склад, перетворюючи потенційного 
працівника на «звичайного». Це означає, що 

він підлягатиме загальним нормам трудово-
го законодавства про дисциплінарну відпо-
відальність. Роботодавець вправі звільнити 
такого працівника у зв’язку з прогулом. Але 
при цьому слід пам’ятати, що звільнення буде 
правомірним лише за умови дотримання 
встановленого порядку застосування дисци-
плінарного стягнення. Роботодавець повинен 
зажадати від такого працівника письмових 
пояснень (ст. 147 КЗпП) [7]. У разі, якщо 
нез’явлення працівника зумовлено поваж-
ною причиною (в розумінні п. 5 ст. 40), звіль-
нення (розірвання трудового договору) буде 
незаконним. При цьому невирішеною за чин-
ним законодавством залишається ситуація, 
коли працівник на місце роботи не прибув, 
а зв’язатись із ним для отримання письмо-
вих пояснень із певних причин неможливо. 
Дещо радикальною в цьому плані є позиція 
російського законодавця, який передбачив 
право роботодавця у разі нез’явлення пра-
цівника анулювати трудовий договір, що для 
працівника має наслідки, аналогічні звіль-
ненню (різниця лише в тому, що трудовий 
договір в такій ситуації не розривається, а 
вважається неукладеним) (ст. 61 ТК РФ) [8]. 
При цьому закон не вимагає від роботодавця 
з’ясування причин нез’явлення працівника у 
встановлений час, легалізуючи таким чином 
звільнення навіть добросовісного працівни-
ка [9, c. 39]. Таким чином, вітчизняне регу-
лювання більшою мірою тяжіє до захисту 
інтересів працівників.

Втрата інтересу в існуванні трудового 
правовідношення може бути наявною і в ро-
ботодавця. У часовий проміжок між фактом 
укладення трудового договору та настанням 
події, яка позначає момент початку роботи, 
можуть трапитись різноманітні обставини, 
які є настільки істотними для нормального 
функціонування підприємства роботодав-
ця, що правопорядок дозволяє роботодавцю 
припинити правовідношення з працівни-
ком. Цими обставинами є, наприклад, зміни 
в організації виробництва і праці, хвороба 
працівника, яка унеможливлює виконання 
трудової функції, вчинення аморального 
проступку, не сумісного з даною роботою, 
призов власника-фізичної особи на військо-
ву службу, поновлення на роботі працівника, 
який раніше виконував цю роботу та ін. Про-
те виходить, що дані обставини наявні ще 
до виникнення трудового правовідношення, 

2 Цікаво, що проект ТК оперує поняттями як 
виникнення трудових відносин (ч. 2, 3 ст. 30), так і 
набрання чинності трудовим договором (ч. 2, 3 ст. 
31). Виникає питання про співвідношення цих по-
нять. Чи може трудовий договір набрати чинності без 
виникнення трудових відносин і навпаки? Очевидно, 
що відповідь негативна. Т. зв. набрання чинності трудо-
вим договором, як ми з’ясували, міститься у виникнен-
ні трудового правовідношення як його момент.

3 У п. 1.1. Інструкції про порядок ведення 
трудових книжок працівників сказано, що трудо-
ві книжки ведуться на працівників. Оскільки до 
настання обумовленої в договорі події особа не 
може вважатись працівником, то внесення записів 
у трудову книжку здійснюється після настання та-
кої події.
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тобто роботодавець нібито наймає працівни-
ка, незважаючи на наявність указаних обста-
вин. Як наслідок, напрошується сумнівний 
висновок, що в роботодавця в таких випад-
ках немає права розірвати трудовий договір.

Недопустимість позбавлення роботодав-
ця права припинити трудове правовідношен-
ня з працівником в такого роду ситуаціях з 
практичної точки зору є очевидною і не по-
требує роз’яснень. Теоретичне ж обґрун-
тування існування такого права становить 
деякі труднощі. На наш погляд, єдиним мож-
ливим виходом із ситуації, виходячи з чин-
ного законодавства, є застосування інституту 
розірвання трудового договору за аналогією 
закону. Оскільки відносини щодо можливос-
ті припинення правовідношення у разі, якщо 
підстава для цього з’явилася до виникнення 
трудового правовідношення, не врегульовані 
законодавством, то до таких відносин слід 
застосовувати норми права, які регулюють 
найбільш схожі відносини. При цьому пра-
во роботодавця розірвати трудовий договір 
з’являється разом із виникненням самого 
трудового правовідношення. Отже, поряд із 
породженим правовідношенням ховається і 
причина його негайної смерті.

Таким чином, наприклад, якщо потенцій-
ний працівник, який буде виконувати вихов-
ні функції, вчинив аморальний проступок у 
період між укладенням трудового договору 
та настанням події, якою описується момент 
початку роботи, роботодавець має право при-
пинити правовідношення на підставі аналогії 
з нормою п. 3 ч. 1 ст. 41 КЗпП України. 

Залишилось проаналізувати ще групу 
ситуацій, пов’язану з втратою роботодав-
цем інтересу, але коли підстави припинен-
ня трудового правовідношення на момент 
його виникнення відсутні. У період між 
укладенням трудового договору і настан-
ням події, з якою пов’язаний момент почат-
ку роботи, бажання роботодавця наймати 
даного працівника може змінитись. Максима 
pactasuntservanda вимагає дотримання робо-
тодавцем вільно взятих на себе обов’язків, що 
виникають з моменту настання всіх елемен-
тів фактичного складу (зокрема, обов’язків 
надати працівнику роботу, оплачувати пра-
цю). З пгляду чинного законодавства такий 
підхід обґрунтовується тим, що односторон-
нє розірвання трудового договору робото-
давцем можливе лише з визначених законом 
чи трудовим контрактом підстав. Якщо не-
має таких підстав, то не виникає й права розі-
рвати трудовий договір. 

Тому, якщо на момент настання визначе-
ної події і, відповідно, виникнення трудового 
правовідношення з працівником (назвемо 
його «першим») роботодавець вже уклав 

трудовий договір на це ж місце з іншим пра-
цівником («другим») і трудове правовідно-
шення з другим працівником вже виникло, 
роботодавець не має права звільнити ні пер-
шого, ні другого працівника. Настання події, 
якою позначений момент початку роботи, 
свідчить про виникнення трудового право-
відношення. Тобто і в першого, і в другого 
працівників наявне право вимагати в робо-
тодавця створення умов для виконання від-
повідної роботи. У разі ж якщо роботодавець 
відмовиться виконувати свій обов’язок щодо 
надання першому працівнику роботи, то ма-
тиме місце простій не з вини працівника з 
відповідним наслідком у вигляді оплати часу 
простою (ст. 113 КЗпП).

Висновки

У разі укладення сторонами трудового 
договору з умовою про початок виконання 
роботи в майбутньому, виникнення трудо-
вих відносин опосередковується фактичним 
складом. До нього входять сам трудовий до-
говір (як взаємопогоджена воля сторін, якій 
надано відповідну форму) та подія, з якою 
сторони пов’язали початок роботи. Настання 
такої події завершує необхідний фактичний 
склад, і в сторін з’являються взаємні права та 
обов’язки, починають діяти трудо-правові га-
рантії, виникають відносини, тісно пов’язані 
з трудовими. До виникнення трудових відно-
син сторони можуть новою угодою скасувати 
трудовий договір. Окрім того, роботодавець 
має право, в силу аналогії закону, розірвати 
трудовий договір, якщо обставини, з якими 
правопорядок пов’язує виникнення тако-
го права, трапилися до обумовленої події і, 
відповідно, виникнення правовідносин між 
сторонами. Однак таке право наявне і може 
бути реалізоване лише після настання всіх 
елементів фактичного складу.
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В статье анализируются проблемы регулирования трудовых отношений на основании договора с 
условием о начале работы в будущем. Кроме того, рассматриваются отдельные практические ситу-
ации, связанные с особенностями правовых последствий в случае неисполнения стороной заключен-
ного договора своей обязанности после возникновения трудовых отношений.

Ключевые слова: трудовой договор, трудовые правоотношения, начало исполнения работы, начало 
работы в будущем, основание возникновения трудовых правоотношений.

The article analyzes the problems of regulation of labor relations based on a contract with the condition 
of beginning of work in the future. In addition, authors research some practical situations related to the pecu-
liarities of legal consequences in case of non-compliance by a party of concluded contract with his obligation 
after the emergence of labor relations.

Key words: labor contract, labor relations, start of work in the future, basis for the emergence of labor 
relations.
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ 
АДВОКАТІВ ТА ЇХНІХ ПОМІЧНИКІВ

Стаття присвячена проблемам правового регулювання праці адвокатів та їхніх помічників. Ак-
центується увага на тому, що адвокати є самозайнятими особами, у цьому контексті на них буде 
поширюватися сфера дії трудового права в аспекті гарантій, а також можливість бути роботодав-
цем та укладати контракт (трудовий договір) із помічником адвоката. 

Ключові слова: сфера дії трудового права, відносини у сфері праці, євроінтеграція, самозайнятість, 
адвокатська діяльність.

Постановка проблеми. Останнім часом 
обговорюються численні редакції нового 
Закону України «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність». Зокрема, Рада адво-
катів України закликала повернутися до 
професійного обговорення документа із 
забезпеченням повноцінної участі Націо-
нальної асоціації адвокатів України як пред-
ставника адвокатської спільноти. Проект 
Закону України «Про внесення змін до За-
кону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» (нова редакція) та інших 
пов’язаних законодавчих актів України» [1] 
був запропонований Президентом України 
без участі та погодження його змісту із На-
ціональною асоціацією адвокатів України. 
Особливу увагу та занепокоєння виклика-
ють питання правової регламентації вико-
ристання праці адвокатів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій з теми. У науці трудового права питання 
правового регулювання праці адвокатів та 
їхніх помічників є малодослідженим, лише 
деякі науковці зверталися до цієї право-
вої проблематики, як-от: Г. С. Скачкова, 
А. М. Слюсар, Ю. О. Остапенко, О. М. Яро-
шенко та ін. 

Постановка завдання. Вищезазначене 
свідчить про те, що зміни, які відбуваються 
в соціально-економічній та правовій сферах 
життя українського суспільства, потребу-
ють проведення наукових пошуків з питань 
здійснення самозайнятості, тому метою цієї 
статті є дослідження особливостей право-
вого регулювання праці адвокатів та їхніх 
помічників.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Адвокатська діяльність здійснюється 
на підставі договору про надання правової 
допомоги. Документами, що посвідчують 

повноваження адвоката на надання право-
вої допомоги, можуть бути: 1) договір про 
надання правової допомоги; 2) довіреність; 
3) ордер; 4) доручення органу (установи), 
уповноваженого законом на надання безо-
платної правової допомоги.

Договір про надання правової допомоги 
укладається в письмовій формі. Договір про 
надання правової допомоги може вчинятися 
усно у випадках: 1) надання усних і пись-
мових консультацій, роз’яснень із правових 
питань з подальшим записом про це в жур-
налі та врученням клієнту документа, що 
підтверджує оплату гонорару (винагороди); 
2) якщо клієнт невідкладно потребує надан-
ня правової допомоги, а укладення пись-
мового договору за конкретних обставин 
є неможливим – з подальшим укладенням 
договору в письмовій формі протягом трьох 
днів, а якщо для цього існують об’єктивні 
перешкоди – у найближчий можливий 
строк. До договору про надання правової 
допомоги застосовуються загальні вимоги 
договірного права. Договір про надання пра-
вової допомоги може укладатися на користь 
клієнта іншою особою, яка діє в його інтер-
есах. Зміст договору про надання правової 
допомоги не може суперечити Конституції 
України та законам України, інтересам дер-
жави і суспільства, його моральним засадам, 
присязі адвоката України та правилам адво-
катської етики.

Дія договору про надання правової 
допомоги припиняється його належним 
виконанням. Договір про надання правової 
допомоги може бути достроково припине-
ний за взаємною згодою сторін або розі-
рваний на вимогу однієї зі сторін на умовах, 
передбачених договором. При цьому клієнт 
зобов’язаний оплатити адвокату (адвокат-
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ському бюро, адвокатському об’єднанню) 
гонорар (винагороду) за всю роботу, що 
була виконана чи підготовлена до виконан-
ня, а адвокат (адвокатське бюро, адвокат-
ське об’єднання) зобов’язаний (зобов’язане) 
повідомити клієнта про можливі наслідки 
та ризики, пов’язані з достроковим припи-
ненням (розірванням) договору.

Гонорар є формою винагороди адвока-
та за здійснення захисту, представництва 
та надання інших видів правової допомо-
ги клієнту. Порядок обчислення гонорару 
(фіксований розмір, погодинна оплата), під-
стави для зміни розміру гонорару, порядок 
його сплати, умови повернення тощо визна-
чаються в договорі про надання правової 
допомоги. Для встановлення розміру гоно-
рару враховуються складність справи, ква-
ліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан 
клієнта та інші істотні обставини. Гонорар 
має бути розумним та враховувати витраче-
ний адвокатом час.

Особливості укладення та змісту контр-
актів (договорів) з адвокатами, які нада-
ють безоплатну правову допомогу, вста-
новлюються законом, що регулює порядок 
надання безоплатної правової допомоги [2]. 
Суб'єктами надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в Україні є: 1) центри з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги; 2) адвокати, включені до Реєстру 
адвокатів, які надають безоплатну вторин-
ну правову допомогу. Центри з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
є неприбутковими організаціями, корис-
туються правами юридичної особи, мають 
власні бланки, печатку зі своїм наймену-
ванням. Центри з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги фінансуються з 
Державного бюджету України, інших не за-
боронених законодавством джерел.

Центр із надання безоплатної вторинної 
правової допомоги укладає контракти з ад-
вокатами, включеними до Реєстру адвока-
тів, які надають безоплатну вторинну пра-
вову допомогу, для надання такої допомоги 
на постійній основі. У разі неможливості 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги адвокатом, який надає безоплат-
ну вторинну правову допомогу на постій-
ній основі за контрактом, Центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
укладає договір з адвокатом, включеним до 
Реєстру адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу.

Контракти можуть укладатися з адво-
катами, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу на постійній основі, та з 
адвокатами, які надають безоплатну вто-
ринну правову допомогу на тимчасовій 

основі [3]. Контракт (договір) укладається 
з адвокатом, який здійснює адвокатську ді-
яльність індивідуально або в організацій-
но-правових формах адвокатського бюро 
чи адвокатського об’єднання. Відповідно до 
Примірного контракту [3] Центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомо-
ги та адвокат мають кореспондуючі права 
та обов’язки. Центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги: 1) надає до-
ручення для надання безоплатної вторинної 
правової допомоги; 2) забезпечує надання 
у користування в приміщенні центру об-
ладнання та інших матеріально-техніч-
них засобів, що необхідні для належного 
надання адвокатом безоплатної вторинної 
правової допомоги; 3) сприяє створенню 
належних умов для надання адвокатом безо-
платної вторинної правової допомоги у при-
міщеннях судів та інших державних органів;  
4) ознайомлює адвоката з Регламентом цен-
трів з надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги та стандартами якості надання 
безоплатної правової допомоги; 5) здійснює 
оплату послуг адвоката та відшкодовувати 
витрати адвоката, пов’язані з наданням ним 
безоплатної вторинної правової допомоги, 
відповідно до Порядку оплати послуг та від-
шкодування витрат адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу, та 
Методики обчислення розміру винагороди 
адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу, затверджених Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 17 ве-
ресня 2014 р. № 465 [4].

Адвокат зобов’язаний належним чином 
надавати безоплатну вторинну правову 
допомогу – якісно, в повному обсязі та у 
визначені строки; чергувати згідно з графі-
ком, у тому числі у нічний час, вихідні, свят-
кові та неробочі дні, з метою забезпечення 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги особам з моменту їх затримання 
та ін.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 проекту За-
кону України «Про внесення змін до За-
кону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» (нова редакція) та інших 
пов’язаних законодавчих актів України» 
[1], «адвокат, який працює за трудовим до-
говором (контрактом), зберігає статус ад-
воката…». Загальновідомо, що правовий 
статус особи є сукупністю законодавчо 
закріплених прав і обов'язків, що характе-
ризують особу (у нашому випадку адвоката) 
як суб'єкта права. Згідно зі ст. 1 чинного За-
кону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI, 
(а) адвокат – фізична особа, яка здійснює 
адвокатську діяльність на підставах та в 
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порядку, що передбачені цим Законом, у 
свою чергу (б) адвокатська діяльність – 
незалежна професійна діяльність адвоката 
щодо здійснення захисту, представництва 
та надання інших видів правової допомоги 
клієнту.

Отримавши відповідний статус, адвокат 
під час здійснення адвокатської діяльнос-
ті користується всім колом професійних 
прав і несе професійні обов’язки, передба-
чені відповідно статтями 20 та 21 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI. При 
цьому вказані права й обов’язки нерозрив-
но пов’язані між особою. Недотримання 
професійних обов’язків позбавляє адвока-
та можливості повною мірою скористатися 
професійними правами. З метою забезпе-
чення найповнішої реалізації закріплених 
прав Закон «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-V у 
ст. 23 встановлює відповідні гарантії адво-
катської діяльності. Натомість за ч. 4 ст. 29  
проекту Закону «в діяльності, яка здійсню-
ється адвокатом за трудовим договором 
(контрактом), адвокат не користується 
правами і гарантіями, передбаченими цим 
Законом та іншими законами для здійснен-
ня адвокатської діяльності». 

У такому разі має місце колізія вказаних 
норм, адже права є основним елементом пра-
вового статусу особи і, діставши закріплен-
ня в законодавстві, вони визначають міру 
можливої поведінки людини і громадянина, 
відображають певні межі цих прав, можли-
вість користуватися благами для задоволен-
ня своїх інтересів. Про це, зокрема, йдеться у 
п. 4 мотивувальної частини рішення Консти-
туційного Суду України (справа про право 
вільного вибору захисника) [5]. Позбавлен-
ня професійних прав і обмеження гарантій 
щодо адвокатів, діяльність яких здійсню-
ється за трудовим договором (контрактом), 
веде до істотного погіршення їхнього право-
вого статусу, створює вагомі перепони для 
якісного виконання ними своїх професій-
них обов’язків і перешкоджає належному 
здійсненню адвокатської діяльності. При 
цьому, з огляду на зміст ч. 5 ст. 29 проекту 
Закону, адвокат, який працює за трудовим 
договором і який, згідно з ч. 4, не користу-
ється правами і гарантіями, передбаченими 
розглядуваним законопроектом, незалежно 
від виду діяльності (загальна, трудова чи 
професійна адвокатська), «зобов’язаний до-
тримуватись присяги адвоката…». Тобто ад-
вокат, який працює за трудовим договором, 
хоча не має професійних прав і гарантій сво-
єї діяльності, несе обов’язки і зазнає нега-
тивних юридичних наслідків невиконання 

цих обов’язків у вигляді юридичної відпо-
відальності, що є неприпустимим.

Окрім іншого, вказана ситуація містить 
ознаки дискримінації, адже адвокати, ді-
яльність яких здійснюється за трудовим 
договором (контрактом), зазнають обме-
ження у визнанні, реалізації або корис-
туванні своїми професійними правами і 
свободами порівняно з адвокатами, які не 
перебувають у трудових правовідносинах. 
Законодавство ж України, згідно зі ст. 2 
Закону України «Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в Україні» [6], 
ґрунтується на принципі недискримінації, 
що передбачає незалежно від певних ознак: 
1) забезпечення рівності прав і свобод осіб 
та/або груп осіб; 2) забезпечення рівно-
сті перед законом осіб та/або груп осіб;  
3) повагу до гідності кожної людини;  
4) забезпечення рівних можливостей осіб 
та/або груп осіб. Дія цього Закону, відпо-
відно до ст. 4,. поширюється й на трудові 
відносини. Розроблення проектів норма-
тивно-правових актів (законів України, 
актів Президента України, інших норма-
тивно-правових актів, що розробляються 
міністерствами, іншими центральними 
органами виконавчої влади, державними 
колегіальними органами, органами влади 
АРК, обласними, Київською та Севасто-
польською міськими державними адміні-
страціями) здійснюється з обов’язковим 
урахуванням принципу недискримінації. 
З метою виявлення у проектах норматив-
но-правових актів норм, що містять ознаки 
дискримінації, проводиться їх антидискри-
мінаційна експертиза. Результати такої 
експертизи підлягають обов’язковому роз-
гляду під час прийняття рішення щодо 
видання (прийняття) відповідного норма-
тивно-правового акта. 

Також слід наголосити, що вживання у 
п. 4 ст. 29 проекту Закону термінів «діяль-
ність адвоката за трудовим договором» та 
«адвокатська діяльність» стосовно однієї 
й тієї ж особи з такими наслідками, як по-
збавлення певних прав і гарантій в першо-
му випадку та їх наявність – у другому, 
створює термінологічну плутанину, вносить 
непорозуміння і суперечності у питання до-
тримання гарантій адвокатської діяльності, 
передбачених у ст. 23 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» від 
05.07.2012 № 5076-V, і, як результат, спри-
чиняє серйозні ускладнення у наданні якіс-
ної правової допомоги клієнтам.

З огляду на співвідношення загаль-
ного та спеціального дисциплінарного 
законодавства, норма ч. 6 ст. 29 проекту 
Закону («Адвоката, який працює за тру-



Т Р У Д О В Е  П Р А В О

9/2018

83

довим договором (контрактом), може бути 
притягнуто до дисциплінарної відповідаль-
ності у порядку, встановленому цим За-
коном») не викликає застережень. Однак 
закріплення у ст. 41 проекту Закону мож-
ливості застосування грошового стягнення 
(штрафу) за порушення трудової дисци-
пліни суперечить чинному законодавству. 
Відповідно до ст. 147 КЗпП України за 
такі порушення до працівника може бути 
застосовано лише один із таких заходів 
стягнення, як догана або звільнення. Тіль-
ки спеціальним законодавством, статута-
ми і положеннями про дисципліну можуть 
бути передбачені для окремих категорій 
працівників й інші дисциплінарні стягнен-
ня. Принципово важливо, що у жодному із 
законодавчих актів штрафи як вид дисци-
плінарних стягнень не зафіксовані. 

Єдність трудового права знаходить своє 
відбиття в єдиній системі законодавства 
про працю, що складається з КЗпП Укра-
їни та інших актів цієї галузі права. Стаття 
4 КЗпП України, закріплюючи верховен-
ство цього кодифікованого акта, вказує, що 
трудове законодавство складається з Ко-
дексу та інших актів, прийнятих відповід-
но до нього. Штраф як підстава проведення 
утримання із заробітної плати працівника 
не знайшов відбиття й у Законі України 
«Про оплату праці» [7]. Такий стан справ 
у національному законодавстві відповідає 
ратифікованій Україною 04.08.1961 [8] 
Конвенції МОП № 95 «Про захист заробіт-
ної плати» 1949 р. [9], де у ч. 2 ст. 10 зазна-
чено: «Заробітна плата повинна охороняти-
ся від арештів і передачі такою мірою, якою 
це вважається потрібним для утримання 
працівника і його сім'ї».

Якщо безпосереднім і головним об’єктом 
впливу дисциплінарного стягнення є особа 
працівника, винного у порушенні покладе-
них на нього трудових обов’язків, то основне 
призначення штрафу полягає у проведенні 
утримання із заробітної плати, а вплив на 
самого працівника є опосередкованим. Від-
рахування із заробітної плати головним чи-
ном пов’язані із відшкодуванням майнової 
шкоди, завданої з вини працівника підпри-
ємству, установі, організації. Однак в остан-
ньому випадку йдеться вже про матеріальну 
відповідальність у трудовому праві.

Висновки

Підсумовуючи проведений аналіз, можна 
зробити висновок, що адвокати є самозайня-
тими особами, у цьому аспекті на них буде по-
ширюватися сфера дії трудового права щодо 
гарантій, а також можливість бути роботодав-
цем та укладати контракт (трудовий договір) 

із помічником адвоката. Водночас адвокати 
можуть здійснювати свою діяльність шляхом 
створення адвокатських бюро та об’єднань, у 
цьому разі адвокат може бути у статусі пра-
цівника, з яким укладається контракт. Схожа 
ситуація – з адвокатами, які надають безо-
платну вторинну правову допомогу, з якими 
теж укладається контракт з адвокатом, який 
надає безоплатну вторинну правову допомогу 
на постійній основі, або договір про здійснен-
ня такої допомоги на тимчасовій основі.
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Статья посвящена проблемам правового регулирования труда адвокатов и их помощников. Акцен-
тируется внимание на том, что адвокаты являются самозанятыми лицами, в этом аспекте на них 
будет распространяться сфера действия трудового права относительно гарантий, а также возмож-
ность быть работодателем и заключать контракт (трудовой договор) с помощником адвоката.

Ключевые слова: сфера действия трудового права, отношения в сфере труда, евроинтеграция,  
самозанятость, адвокатская деятельность.

The article is devoted to the problems of legal regulation of the work of lawyers and their assistants.  
Attention is drawn to the fact that attorneys are self-employed persons, in this aspect they will be covered by 
the field of labor law in the aspect of guarantees, as well as the opportunity to be an employer and to conclude 
a contract (employment contract) with an assistant attorney.

Key words: sphere of labor law, labor relations, eurointegration, self-employment, advocacy.
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ПРАВО НА СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ: 
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

У цій статті досліджуються актуальні питання, пов’язані з реалізацією працівниками права на 
соціальні відпустки. Відзначено конституційно-правову природу відпусток, наголошено на важливос-
ті належного законодавчого закріплення. Підкреслено відсутність ефективного законодавчого регу-
лювання цих питань у Кодексі законів про працю України – законі радянської доби, який не відповідає 
потребам сьогодення. Вказано на основні новели соціальних відпусток у спеціальному законі – «Про 
відпустки». Зроблено аналіз ключових проблем реалізації працівниками права на соціальні відпустки. 
Досліджено приписи Закону України «Про відпустки» щодо окремих видів соціальних відпусток. Ак-
центовано увагу на питаннях новітньої кодифікації трудового законодавства, потребі врахування 
інтересів осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції тощо. Зроблено 
висновки та пропозиції. 

Ключові слова: закон, кодекс, відпочинок, відпустка, соціальна відпустка, право на соціальну від-
пустку, працівники із сімейними обов’язками, кодифікація трудового законодавства, Трудовий кодекс.

Постановка проблеми. Проведення в 
Україні системних демократичних, соціаль-
них та правових реформ тісно пов’язані із 
системним реформуванням ринку праці, що 
передбачає якісне переосмислення права на 
працю та інших трудових прав [1], [2]. Серед 
ключових питань реформування ринку праці 
досить гостро стоїть проблема оптимального 
поєднання робочого часу та часу відпочинку 
як чинник підвищення ефективності трудо-
вих відносин. Варто відзначити, що ефек-
тивне та раціональне поєднання робочого 
часу та часу відпочинку сприяє поліпшенню 
виконання працівниками своїх обов’язків за 
трудовим договором, раціонального вико-
ристання роботодавцями робочої сили.

Принагідно варто відзначити, що згід-
но зі ст. 45 Конституції України кожен, хто 
працює, має право на відпочинок. Це право 
забезпечується наданням днів щотижнево-
го відпочинку, а також оплачуваної щоріч-
ної відпустки, встановленням скороченого 
робочого дня щодо окремих професій і ви-
робництв, скороченої тривалості роботи у 
нічний час. При цьому максимальна трива-
лість робочого часу, мінімальна тривалість 
відпочинку та оплачуваної щорічної від-
пустки, вихідні та святкові дні, а також інші 
умови здійснення цього права визначаються 
законом. У цьому контексті на особливу ува-
гу заслуговує право на соціальні відпустки, 
які є свідченням не лише глибоко соціаль-
ної природи трудової права, а й важливості 
виконання працюючими не лише трудових, а 
й інших обов’язків. Тому можна погодитися 
із позицією професорів С. В. Вишновецької, 
С. Я. Вавженчука, М. І. Іншина, В. Л. Костюка,  

В. І. Щербини та інших учених, які наголо-
шують, що за своєю суттю відпочинок – це 
психоемоційний стан людини, спрямований 
на відновлення, збереження працездатності 
трудящих за трудовим договором [3, с. 272].

Слід підкреслити, що Кодекс законів про 
працю України (далі – КЗпП) [4] досить 
поверхово регламентує відносини у сфері 
надання відпусток, допускаючи ухвалення 
з цих питань окремих законів. Так, КЗпП 
України (ст. 1) спрямований на регламен-
тацію трудових відносин «всіх працівників, 
сприяючи зростанню продуктивності пра-
ці, поліпшенню якості роботи, підвищен-
ню ефективності суспільного виробництва 
і піднесенню на цій основі матеріального і 
культурного рівня життя трудящих, зміц-
ненню трудової дисципліни і поступовому 
перетворенню праці на благо суспільства в 
першу життєву потребу кожної працездат-
ної людини». При цьому питання відновлен-
ня працездатності, здоров’я працівників не 
має пріоритетного значення, зокрема, через 
надання відпусток як основоположного виду 
часу відпочинку. На це вказує те, що у КЗпП 
України (ст. 2) передбачено, що працівники 
мають право на відпочинок відповідно до 
законів про обмеження робочого дня та робо-
чого тижня і про щорічні оплачувані відпуст-
ки, право на здорові і безпечні умови праці, 
на об'єднання в професійні спілки та на ви-
рішення колективних трудових конфліктів 
(спорів) у встановленому законом порядку, 
на участь в управлінні підприємством, уста-
новою, організацією, на матеріальне забез-
печення в порядку соціального страхування 
в старості, а також у разі хвороби, повної або 
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часткової втрати працездатності, на матері-
альну допомогу в разі безробіття, на право 
звернення до суду для вирішення трудових 
спорів незалежно від характеру виконува-
ної роботи або займаної посади, крім випад-
ків, передбачених законодавством, та інші 
права, встановлені законодавством. Таким 
чином, норми КЗпП України оминають ре-
гламентацію соціальних відпусток. Більш 
докладно відповідні питання закріплюються 
у нормах Закону України «Про відпустки» 
(далі – Закон) [5], який встановлює дер-
жавні гарантії права на відпустки, визначає 
умови, тривалість і порядок надання їх пра-
цівникам для відновлення працездатності, 
зміцнення здоров'я, а також для виховання 
дітей, задоволення власних життєво важли-
вих потреб та інтересів, всебічного розвитку 
особи. Цим Законом (ст. 1) передбачено, що 
державні гарантії та відносини, пов'язані 
з відпусткою, регулюються Конституцією 
України, цим Законом, Кодексом законів про 
працю України, іншими законами та норма-
тивно-правовими актами України. У системі 
гарантованих цим Законом видів відпусток 
окреме місце посідають соціальні відпуст-
ки, призначення яких у трудовому праві, 
спрямоване на: 1) підвищення ефективнос-
ті права на працю; 2) ефективне та гнучке 
функціонування трудових відносин; 3) від-
новлення працівником зусиль спрямованих 
на виконання трудової функції та інших 
трудових обов’язків; 4) здійснення праців-
никами функції материнства та інших тісно 
пов’язаних із ним функцій [3, с. 288-289].  
Разом із тим здійснення права на соціаль-
ні відпустки дещо ускладнене тим, що: не 
враховує тенденцій розвитку суспільства 
та ринку праці; не сприяє балансу інтересів 
роботодавця та працівника з питань надання 
відпусток; не має належної, ефективної та 
доступної законодавчої регламентації; не має 
належних, дієвих та доступних механізмів 
реалізації, гарантування та правової охоро-
ни і захисту; не сприяє урахуванню інтересів 
працівників з інвалідністю та працівників, 
у родинах яких є особи з інвалідністю; по-
требує належного моніторингу; не підлягає 
ефективному державному нагляду та контр-
олю. Також очевидно, що з позицій сього-
дення право на соціальні відпустки повною 
мірою не відображає того, що на ринку праці 
значно зростає питома вага соціально враз-
ливих категорій осіб (наприклад, особи з ін-
валідністю, ветерани війни, учасники АТО, 
тимчасово переміщені тощо), які повинні б 
мати право на соціальні відпустки. Такі осо-
би мають право на працю та, відповідно, ма-
ють право на участь у ринку праці, водночас, 
ураховуючи медичні, соціальні та інші фак-

тори, вони потребують не лише гнучких умов 
праці, а й надання певного кола соціальних 
відпусток. У цьому плані, важливо наголо-
сити, що питання права на соціальні відпуст-
ки повинні бути належно вирішені у процесі 
розпочатої в Україні кодифікації трудового 
законодавства, подальшого розвитку ринку 
праці. 

Метою наукової статті є науково-теоре-
тичне дослідження права на соціальні від-
пустки через призму сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій з даної теми. У юридичній літературі 
зазначена проблематика частково розгля-
далася у працях таких вчених-юристів, як: 
В. М. Андріїв, В. С. Венедіктов, С. В. Вене-
діктов, С. Я. Вавженчук, С. В. Вишновецька, 
І. В. Зуб, М. І. Іншин, В. В. Лазор, Л. І. Лазор, 
С. С. Лукаш, А. Р. Мацюк, В. П. Мельник, 
С. М. Синчук, О. В. Тищенко, Н. М. Хуторян, 
П. Д. Пилипенко, С. В. Попов, С. М. Прилип-
ко, О. І. Процевський, В. О. Процевський, 
Г. І. Чанишева, В. І. Щербина, О. М. Ярошен-
ко та ін. Варто наголосити, що досить кон-
структивним та вагомим є внесок цих учених 
у доктрину трудового права. Однак, урахову-
ючи стан та динаміку державно-правових пе-
ретворень, необхідність якісної, системної та 
комплексної реформи ринку праці, зовнішні 
та внутрішні виклики, пов’язані з віднов-
ленням територіальної цілісності держави, 
важливість розвитку новітнього трудового 
законодавства, варто наголосити, що питан-
ня ефективності права на соціальні відпуст-
ки, необхідність його вдосконалення набуває 
нової актуальності. 

Виклад основного матеріалу. Прина-
гідно відзначити, що право на соціальні від-
пустки є складовою частиною комплексного 
права на відпустки. За своєю суттю, право на 
відпочинок – це передбачена Конституцією 
України (ст. 45) та закріплена у трудовому 
законодавстві України, органічно пов’язана з 
оптимальною організацією праці можливість 
відтворення працівником фізичного, мо-
рально-психологічного та інтелектуального 
відпочинку [6, с. 277]. У юридичній літера-
турі наголошується, що право на відпочинок 
безпосередньо пов’язане із правом на працю. 
При цьому право на відпустки мають грома-
дяни України, які перебувають у трудових 
відносинах із підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форм власності, 
виду діяльності та галузевої приналежності, 
а також працюють за трудовим договором у 
фізичної особи [7, с. 236].

Відповідно до Закону України «Про від-
пустки» (ст. 2, 3) право на відпустки мають 
громадяни України, які перебувають у тру-
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дових відносинах з підприємствами, уста-
новами, організаціями незалежно від форм 
власності, виду діяльності та галузевої на-
лежності, а також працюють за трудовим до-
говором у фізичної особи. Іноземці та особи 
без громадянства, які працюють в Україні, 
мають право на відпустки нарівні з громадя-
нами України. При цьому право на відпустки 
забезпечується: гарантованим наданням від-
пустки визначеної тривалості зі збереженням 
на її період місця роботи (посади), заробітної 
плати (допомоги) у випадках, передбачених 
цим Законом; забороною заміни відпуст-
ки грошовою компенсацією, крім випадків, 
передбачених ст. 24 цього Закону. Водночас 
за бажанням працівника у разі його звільнен-
ня (крім звільнення за порушення трудової 
дисципліни) йому має бути надано невико-
ристану відпустку з наступним звільненням. 
Датою звільнення в цьому разі є останній 
день відпустки, а у разі звільнення працівни-
ка у зв'язку із закінченням строку трудового 
договору невикористана відпустка може за 
його бажанням надаватися й тоді, коли час 
відпустки повністю або частково перевищує 
строк трудового договору. У цьому випадку 
чинність трудового договору продовжується 
до закінчення відпустки.

У юридичній літературі наголошується, 
що соціальна відпустка – це певний кален-
дарний період часу, що надається жінкам з 
метою народження дітей та іншим членам 
сім’ї для догляду та виховання дітей із збе-
реженням місця роботи (посади) та випла-
ти матеріальної допомоги за рахунок дер-
жави чи інших коштів [8, с. 11]. У системі 
відпусток окреме місце посідають соціаль-
ні відпустки [9, с. 277-278], які покликані 
надавати підтримку працівникам із сімей-
ними обов’язками [3, с. 288] та/або у разі 
виконання суспільно необхідних функцій 
(народження та виховання дітей) [10, с. 261]. 
Нормами Закону (ст. 4) до видів соціальних 
відпусток віднесені: відпустка у зв'язку з ва-
гітністю та пологами; відпустка для догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку; відпустка у зв'язку з усиновленням ди-
тини; додаткова відпустка працівникам, які 
мають дітей або повнолітню дитину – особу з 
інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. 
Тому у юридичній літературі доречно під-
креслюється, що надання соціальних відпус-
ток, з одного боку, є способом заохочення до 
реалізації сімейних і батьківських функцій, а 
з іншого – підтримкою працівників у час ви-
мушеної перерви праці. У цьому разі слово 
«соціальні» підкреслює державний інтерес, 
державні гарантії та державне фінансуван-
ня певної стадії трудових відносин – від-
пусток у зв’язку з виконанням батьківських 

обов’язків чи сімейних функцій та іншими 
випадками тимчасової непрацездатності 
[11, с. 15]. При цьому С. Ф. Гуцу відзначає, 
що «соціальна відпустка» – це передбачений 
законом, колективним чи трудовим догово-
ром час, впродовж якого працівник тимча-
сово звільнюється від трудових обов’язків 
з метою виконання батьківських обов’язків 
і реалізації сімейних функцій, а також для 
покращення стану здоров’я та відновлен-
ня працездатності [11, с. 15]. Тому право на 
соціальні відпустки є важливим складни-
ком трудової правосуб’єктності працівника 
[12, с. 148-155].

 Основні види соціальних відпусток ре-
гламентуються Законом, з огляду на поло-
ження Основного Закону України (ст. 3, 8, 
45, 92). 

 По-перше, окремим видом соціальних 
відпусток є відпустка у зв'язку з вагітніс-
тю та пологами (ст. 17 Закону). На підста-
ві медичного висновку жінкам надається 
оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю 
та пологами тривалістю: 1) до пологів –  
70 календарних днів; 2) після пологів –  
56 календарних днів (70 календарних днів – 
у разі народження двох і більше дітей та у 
разі ускладнення пологів) починаючи з дня 
пологів. Особам, які усиновили новонаро-
джених дітей безпосередньо з пологового 
будинку, надається відпустка з дня усинов-
лення тривалістю 56 календарних днів  
(70 календарних днів – у разі усиновлен-
ня двох і більше дітей). У разі усиновлен-
ня дитини (дітей) обома батьками вказана 
відпустка надається одному з батьків на 
їхній розсуд. Слід відзначити, що згідно 
з нормами Закону України «Про охоро-
ну дитинства» [13] дитиною є особа віком 
до 18 років (повноліття), якщо згідно із 
законом, застосованим до неї, вона не набу-
ває прав повнолітньої особи раніше.

По-друге, важливим видом соціальних 
відпусток є відпустка для догляду за ди-
тиною до досягнення нею трирічного віку  
(ст. 18 Закону). Після закінчення відпустки 
у зв'язку з вагітністю та пологами за бажан-
ням жінки їй надається відпустка для догля-
ду за дитиною до досягнення нею трирічно-
го віку. Водночас підприємство за рахунок 
власних коштів може надавати жінкам част-
ково оплачувану відпустку та відпустку без 
збереження заробітної плати для догляду за 
дитиною більшої тривалості. Ця відпустка 
може бути використана повністю або части-
нами також батьком дитини, бабою, дідом чи 
іншими родичами, які фактично доглядають 
за дитиною, або особою, яка усиновила чи 
взяла під опіку дитину, одним із прийомних 
батьків чи батьків-вихователів. Важливо 
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зауважити, що за бажанням жінки або осіб, 
зазначених у частині третій цієї статті, у пе-
ріод перебування їх у відпустці для догляду 
за дитиною вони можуть працювати на умо-
вах неповного робочого часу або вдома. 

По-третє, окремим видом соціальних 
відпусток є відпустка у зв’язку з усинов-
ленням дитини (ст. 18-1 Закону). Особі, яка 
усиновила дитину з числа дітей-сиріт або ді-
тей, позбавлених батьківського піклування, 
старшу трьох років, надається одноразова 
оплачувана відпустка у зв'язку з усиновлен-
ням дитини тривалістю 56 календарних днів 
(70 календарних днів – у разі усиновлення 
двох і більше дітей) без урахування святко-
вих і неробочих днів після набрання закон-
ної сили рішенням про усиновлення дитини 
(якщо усиновлювачами є подружжя – од-
ному з них на їхній розсуд). Разом із тим 
особа, яка усиновила дитину, має право на 
відпустку у зв'язку з усиновленням дитини 
за умови, якщо заява про надання відпустки 
надійшла не пізніше трьох місяців з дня на-
брання законної сили рішенням про усинов-
лення дитини. 

По-четверте, ще одним видом соціаль-
них відпусток є додаткова відпустка пра-
цівникам, які мають дітей або повнолітню 
дитину – особу з інвалідністю з дитинства 
підгрупи А I групи (ст. 19 Закону). Жінці, 
яка працює і має двох або більше дітей ві-
ком до 15 років чи дитину з інвалідністю або 
яка усиновила дитину, матері особи з інва-
лідністю з дитинства підгрупи А I групи, 
одинокій матері, батьку дитини або особи з 
інвалідністю з дитинства підгрупи А I гру-
пи, який виховує їх без матері (у тому числі 
у разі тривалого перебування матері в ліку-
вальному закладі), а також особі, яка взяла 
під опіку дитину або особу з інвалідністю 
з дитинства підгрупи А I групи, чи одному 
із прийомних батьків надається щорічно 
додаткова оплачувана відпустка тривалістю 
10 календарних днів без урахування святко-
вих і неробочих днів (ст. 73 КЗпП України). 
Водночас за наявності декількох підстав для 
надання цієї відпустки її загальна трива-
лість не може перевищувати 17 календарних 
днів.

Важливою характеристикою соціаль-
них відпусток є законодавчо встановлена 
процедура їх надання. За змістом Закону 
(ст. 20) варто виділити такі особливості:  
1) тривалість відпустки у зв'язку з вагітніс-
тю та пологами обчислюється сумарно і ста-
новить 126 календарних днів (140 календар-
них днів – у разі народження двох і більше 
дітей та в разі ускладнення пологів). Вона 
надається повністю незалежно від кількос-
ті днів, фактично використаних до пологів; 

2) до відпустки у зв'язку з вагітністю та 
пологами власник або уповноважений ним 
орган зобов'язаний за заявою жінки при-
єднати щорічну відпустку незалежно від 
тривалості її роботи в поточному робочому 
році; 3) відпустка для догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку надаєть-
ся за заявою жінки або осіб, зазначених у ч. 
3 ст. 18 цього Закону, повністю або частково 
в межах установленого періоду та оформля-
ється наказом (розпорядженням) власника 
або уповноваженого ним органу; 4) особам, 
зазначеним у ч. 3 ст. 18 цього Закону (крім 
осіб, які усиновили чи взяли дитину під 
опіку у встановленому законодавством по-
рядку, прийомних батьків і батьків-вихова-
телів), відпустка для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку надається 
на підставі довідки з місця роботи (навчан-
ня, служби) матері дитини про те, що вона 
вийшла на роботу до закінчення терміну 
цієї відпустки і виплату допомоги по догля-
ду за дитиною їй припинено (із зазначенням 
дати); 5) відпустка для догляду за дитиною 
до досягнення нею віку трьох років не нада-
ється працівнику, якщо дитина перебуває на 
державному утриманні (крім прийомних ді-
тей у прийомних сім’ях та вихованців у ди-
тячих будинках сімейного типу); 6) відпуст-
ка у зв'язку з усиновленням дитини віком 
старше трьох років надається за заявою осо-
би, яка усиновила дитину, на підставі рішен-
ня про усиновлення дитини та оформляєть-
ся наказом (розпорядженням) власника або 
уповноваженого ним органу; 7) додаткові 
відпустки працівникам, які мають дітей або 
повнолітню дитину – особу з інвалідністю 
з дитинства підгрупи А I групи, надають-
ся понад щорічні відпустки, передбачені  
ст. 6-8 цього Закону, а також понад щорічні 
відпустки, встановлені іншими законами та 
нормативно-правовими актами, і перено-
сяться на інший період або продовжуються 
у порядку, визначеному законом. 

Крім того, Законом (ст. 5) передбачено, 
що тривалість відпусток визначається цим 
Законом, іншими законами та нормативно-
правовими актами України і незалежно від 
режимів та графіків роботи розраховується в 
календарних днях. Святкові та неробочі дні 
(ст. 73 КЗпП України) під час визначення 
тривалості щорічних відпусток та додатко-
вої відпустки працівникам, які мають дітей 
або повнолітню дитину – особу з інвалід-
ністю з дитинства підгрупи А I групи (ст. 19  
цього Закону), не враховуються. У ст. 73  
КЗпП України встановлено такі святкові 
дні: 1 січня – Новий рік; 7 січня і 25 груд-
ня – Різдво Христове; 8 березня – Міжна-
родний жіночий день; 1 травня – День праці;  
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9 травня – День перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні (День перемоги); 
28 червня – День Конституції України;  
24 серпня – День незалежності України;  
14 жовтня – День захисника України. Ро-
бота також не провадиться в дні релігійних 
свят: 7 січня і 25 грудня – Різдво Христове; 
один день (неділя) – Пасха (Великдень); 
один день (неділя) – Трійця. Крім того, 
КЗпП України допускає можливість надан-
ня працівникам інших святкових днів. 

Також у науково-аналітичній літературі 
відзначається, що законодавством не перед-
бачено строк давності, після якого втрача-
ється право на додаткову соціальну відпуст-
ку працівникам, які мають дітей. Тому якщо 
працівник із якихось причин не скористався 
цим правом і не використав цю відпустку 
за минулий рік або ж за кілька попередніх 
років, то він має право використати цю від-
пустку, а у разі звільнення, незалежно від 
підстав, йому має бути виплачена компен-
сація за всі невикористані дні відпустки. 
Також право на невикористану соціальну 
додаткову відпустку має жінка, дитина якої 
померла у році, в якому така жінка мала пра-
во на зазначену відпустку [14].

Висновки та пропозиції. Таким чином, 
соціальна відпустка – це вид відпусток со-
ціального характеру, що надається праців-
никам із сімейними обов’язками з метою 
належного їх виконання, а також відпочин-
ку, відновлення фізичних, морально-пси-
хологічних та інтелектуальних затрат на 
виконання трудового договору відповідно 
та у порядку, передбаченому законом.

Право на соціальну відпустку – це вста-
новлена законом можливість працівни-
ків із сімейними обов’язками отримувати 
додаткові відпустки соціального характеру, 
що надаються працівникам із сімейними 
обов’язками з метою належного їх виконан-
ня, а також відпочинку, відновлення фізич-
них, морально-психологічних та інтелек-
туальних затрат на виконання трудового 
договору відповідно та у порядку, передба-
ченому законом. Основними ознаками цьо-
го права є такі: 1) є ключовим видом права 
на відпустку; 2) є комплексним правом у 
сфері праці; 3) має соціальну спрямованість; 
4) надається працівникам із сімейними 
обов’язками, насамперед жінкам, які працю-
ють за трудовим договором; 5) надається у 
зв’язку із: вагітністю, пологами; догляду за 
дітьми; догляду за усиновленими дітьми; 
догляду за особами з інвалідністю; 6) ха-
рактеризується специфічною процедурою 
реалізації, гарантування, правової охорони;  
7) має оплатний характер; 8) підлягає на-
гляду та контролю. 

В умовах сьогодення, коли відбуваєть-
ся складний, новітній процес кодифікації 
трудового законодавства та ухвалення Тру-
дового кодексу [15, с. 7-15], [16, с. 283-353], 
[17], важливе місце має бути відведено со-
ціальним відпусткам. Слід відзначити, що 
у проекті Трудового кодексу пропонується 
встановити такі види соціальних відпусток: у 
зв’язку з вагітністю та пологами (стаття 195 
цього Кодексу); чоловікам у зв’язку з наро-
дженням дитини (стаття 196 цього Кодексу); 
для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку (стаття 198 цього Кодексу); 
у зв’язку з усиновленням дитини (стаття 200 
цього Кодексу); працівникам із сімейними 
обов’язками, які мають дітей (стаття 201 цьо-
го Кодексу). Одначе такий підхід повною мі-
рою не враховує того, що соціальні відпуст-
ки можуть надаватися і через інші важливі 
соціальні обставини (наприклад, догляд за 
особою з інвалідністю, догляд за ветеранами 
війни, догляд за особою похилого віку тощо). 
Змістовний аналіз проекту ТК дозволяє 
зробити декілька застережень: 1) наявність 
дещо уточненого переліку соціальних від-
пусток порівняно з нормами КЗпП України; 
2) наявність складної процедури надання, 
що не завжди враховує потреби та інтереси 
працівника, важливість виконання ним со-
ціальної функції; 3) відсутність належного 
врахування потреб працівників, які належать 
до осіб з інвалідністю та деяких інших осіб; 
4) не до кінця визначені механізми взаємодії 
з іншими відпустками. Тому норми проекту 
ТК потребують змістовного та комплексного 
доопрацювання. 

Тенденціями удосконалення права на 
соціальні відпустки є: 1) посилення стану 
дотримання права на відпустку та окремі 
його види; 2) посилення ефективності та 
доступності механізмів реалізації, гаранту-
вання та правової охорони права на соціаль-
ні відпустки; 3) посилення гнучкості підстав 
та процедури надання соціальних відпусток; 
4) ураховуючи стан здоров’я, нозологічні 
особливості, коректним було б передбачити 
надання додаткових соціальних відпусток 
працівникам з інвалідністю, на утриманні 
яких перебувають неповнолітні діти та/або  
діти з інвалідністю, особи з інвалідністю, 
люди похилого віку тощо; 4) доопрацюван-
ня проекту Трудового кодексу щодо надан-
ня соціальних відпусток; 5) ухвалення су-
часного та ефективного Трудового кодексу 
України як єдиного національного кодифі-
кованого закону у сфері праці на підставі 
погоджень основних соціальних партнерів 
(організацій роботодавців, працівників, 
а також держави), досягнень провідних 
наукових шкіл соціального права. 
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В этой статье исследуются актуальные вопросы, связанные с реализацией работниками права 
на социальные отпуска. Отмечена конституционно-правовая природа отпусков, отмечается важ-
ность надлежащего законодательного закрепления. Подчеркнуто отсутствие эффективного зако-
нодательного регулирования этих вопросов в Кодексе законов о труде Украины – законе советской 
эпохи, не соответствующем сегодняшним потребностям. Указаны основные новеллы социальных от-
пусков в специальном законе – «Об отпусках». Сделан анализ ключевых проблем реализации работ-
никами права на социальные отпуска. Исследованы предписания Закона Украины «Об отпусках» по 
отдельным видам социальных отпусков. Акцентировано внимание на вопросах новейшей кодифика-
ции трудового законодательства, необходимости учета интересов лиц с инвалидностью, ветеранов 
войны, участников антитеррористической операции и т. п. Сделаны выводы и предложения.

Ключевые слова: закон, кодекс, отдых, отпуск, социальный отпуск, право на социальный отпуск, 
работники с семейными обязанностями, кодификация трудового законодательства, Трудовой кодекс.

This article explores current issues related to the implementation of the right of workers to social leave. The 
constitutional and legal nature of vacations is noted, the importance of proper legislative consolidation is em-
phasized. The lack of effective legislative regulation of these issues in the Codex of Labor Laws of Ukraine, as 
a law of the Soviet era, which does not meet the needs of the present, is underlined. It is indicated on the main 
stories of social holidays in a special law. The analysis of key problems of the right of social workers to work 
by the workers is made. The provisions of the special holiday law concerning certain types of social holidays 
are investigated. The attention is focused on the issues of the recent codification of labor legislation, the need 
to take into account the interests of persons with disabilities, veterans of war, participants in the antiterrorist 
operation, etc. Conclusions and suggestions are made.

Key words: law, code, vacation, vacation, social leave, right to social leave, family workers, codification of 
labor legislation, Labor Code.
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Стаття присвячена дослідженню особливостей правового регулювання відносин соціального за-
хисту працівників за участю роботодавця. Автор аргументує їх комплексне впорядкування нормами 
трудового права та права соціального забезпечення. Доводиться поєднання централізованого та де-
централізованого регулювання досліджуваних відносин та обґрунтовуються його характерні риси. 
Окрему увагу приділено з’ясуванню особливостей локального правового регулювання зв’язків, які ви-
никають між роботодавцем та працівником щодо соціального захисту останнього.

Ключові слова: соціальний захист, працівник, роботодавець, правове регулювання, правовідносини 
соціального захисту.

Постановка проблеми. У широкому зна-
ченні соціальний захист – це суспільні відно-
сини, що є предметом правового регулювання 
різних галузей права – адміністративного, 
трудового, екологічного, соціального забезпе-
чення, судового та ін. [1, c. 13]. Так, нормами 
права соціального забезпечення регулюються 
відносини щодо надання громадянам соціаль-
них виплат та послуг у разі настання соціаль-
ного ризику (Н. Б. Болотіна [2, c. 154-155]).  
Порядок отримання адміністративних послуг 
соціального захисту1, а також відносини, що 
виникають у зв’язку з таким наданням, впо-
рядковано нормами адміністративного пра-
ва (А. В. Міськевич [3, c. 124-127], І. Литвин 
[4, c. 114-118], С. І. Бичков [5]).

Як бачимо, правовідносини соціального 
захисту є комплексними; відмінні аспекти 
соціального захисту виступають об’єктом 
правового регулювання нормами різних га-
лузей права.

Наш науковий інтерес становлять відно-
сини, які виникають щодо соціального захис-
ту працівників за участю роботодавця. Під 
таким (поняттям соціального захисту пра-
цівників роботодавцем) розуміємо систему 
заходів, спрямованих на дотримання та здій-

снення соціальних прав найманих працівни-
ків, компенсацію та попередження наслідків 
соціальних ризиків, які вживаються робото-
давцем у випадках, передбачених законом, 
та добровільно, з метою реалізації державної 
соціальної політики щодо зайнятості, забез-
печення існування та розвитку працездат-
ного населення, утримання та відновлення 
висококваліфікованих кадрів, підвищення 
їхньої зацікавленості у досягненні підприєм-
ницьких цілей та мети такого роботодавця.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
із даної теми. У правовій науці міститься чи-
мало наукових висновків, присвячених окре-
мим аспектам правового регулювання відно-
син, які виникають за участю роботодавця та 
працівника щодо соціального захисту остан-
нього. Для прикладу, гарантії реалізації со-
ціальних прав найманих працівників дослі-
джували В. Я. Бурак [6], В. Л. Костюк [7], 
О. А. Ситницька [8]. Порядок надання соці-
ального забезпечення за рахунок роботодав-
ця аналізували Д. В. Божко [9], С. М. Синчук 
[10], В. Л. Стрепко [11] та інші.

Разом із тим розгляд наведених вище 
наукових праць не дозволяє сформувати ви-
черпні висновки про характерні риси право-
вого регулювання відносин соціального за-
хисту працівників за участю роботодавця.

Мета статті – з’ясувати особливості впо-
рядкування відносин, які виникають між 
роботодавцем та працівником щодо соці-
ального захисту останнього.

Виклад основного матеріалу. У фаховій 
літературі аргументовано доцільність дослі-
дження правовідносин через призму право-
вої норми та суспільних відносин, оскільки 

1 У правовій науці поняття «адміністративні 
послуги у сфері соціального захисту населення» 
вчені розкривають як безоплатну діяльність дер-
жави, результатом якої є здійснення суб’єктом 
надання адміністративних послуг владних 
повноважень у формі системи заходів, спрямова-
них на реалізацію волевиявлення особи щодо на-
лежного їй права на створення оптимальних умов 
життя та забезпечення соціально-економічних і 
духовних потреб, а також у випадку настання со-
ціального ризику за умов, підстав та у спосіб, що 
визначені законодавством України [3, c. 126].
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лише останні характеризуються самостій-
ністю щодо норм права [12, c. 113-114]. Вод-
ночас з’ясувати особливості правового регу-
лювання певного виду зв’язків можна, лише 
проаналізувавши правові норми, що вико-
ристовуються для їх впорядкування. Адже 
саме норми права вважаються головним ре-
гулятором суспільних відносин у правовій 
державі [13, c. 56].

Дослідивши наукову літературу та нор-
мативно-правові акти України, робимо 
висновок про доцільність виділення таких 
характерних рис упорядкування правовими 
нормами відносин соціального захисту пра-
цівників за участю роботодавця.

Перша – це їх комплексне регулювання 
нормами трудового права та права соціаль-
ного забезпечення. Суб’єктами досліджува-
них правовідносин виступають працівник 
та роботодавець. Набуття вказаних статусів 
відбувається з моменту укладення трудового 
договору. Такий вважається єдиним юридич-
ним фактом виникнення трудових право-
відносин [14, c. 125]. Вченими-трудовиками 
(П. Д. Пилипенко [12, c. 121], С. М. Прилипко, 
О. М. Ярошенко [15, c. 6], С. М. Вишновецька, 
В. Л. Костюк та В. І. Щербина [16, c. 14] та ін.) 
аргументовано, що трудові відносини регулю-
ються нормами трудового права, перш за все 
нормами Кодексу законів про працю Украї-
ни (далі – КЗпП України) [17]. Аналізуючи 
його, бачимо, що чимало приписів вказаного 
законодавчого акта стосуються соціально-
го захисту працівників роботодавцем. Для 
прикладу, у статтях КЗпП України [17] вста-
новлено: гарантію щодо недопущення пра-
цівника до роботи без укладення трудового 
договору, обов’язок роботодавця повідомити 
центральний орган виконавчої влади з питань 
забезпечення формування та реалізації дер-
жавної політики з адміністрування єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування про прийняття працівника 
на роботу в порядку, встановленому Кабіне-
том Міністрів України (ч. 4 ст. 24); забезпе-
чення працівникові безпечних та нешкідли-
вих умов праці (ст. 153); зобов’язання щодо 
виплати працівникові мінімальної заробітної 
плати, яка є державною соціальною гаранті-
єю (ч. 4 ст. 94); право роботодавця за власні 
кошти встановлювати додаткові порівняно із 
законодавством трудові і соціально-побутові 
пільги (ст. 9-1) тощо.

Зі змісту ст. 46 Конституції України [18] 
випливає, що соціальний захист включає со-
ціальне забезпечення громадян у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати працездат-
ності, втрати годувальника, безробіття з неза-
лежних від них обставин, а також у старості 
та в інших випадках, передбачених законом. 

Це право гарантується загальнообов'язковим 
державним соціальним страхуванням за 
рахунок страхових внесків громадян, під-
приємств, установ і організацій, а також бю-
джетних та інших джерел соціального забез-
печення; створенням мережі державних, 
комунальних, приватних закладів для догля-
ду за непрацездатними.

Аналіз законодавства показує, що робо-
тодавець як суб’єкт реалізації заходів соці-
ального захисту, зокрема:

– забезпечує формування страхового ста-
жу працівника, що дає право на отримання 
соціального забезпечення у разі настання від-
повідного соціального ризику (досягнення 
пенсійного віку, тимчасової непрацездатності 
тощо): сплачує на користь працівника єди-
ний внесок на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування (ч. 1 ст. 4 Закону 
України «Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» [19]); 

– надає працівникам окремі види соці-
ального забезпечення: оплачує перші п’ять 
днів тимчасової непрацездатності внаслідок 
загального захворювання (абз. 2 ч. 2 ст. 22 За-
кону України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування [20]»), а також 
внаслідок нещасного випадку на виробництві 
або професійного захворювання (ч. 3 ст. 42 
Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» [20]) влас-
ним коштом;

– тимчасово переводить працівника на 
легшу, нижче оплачувану роботу зі збережен-
ням середньомісячного заробітку на визна-
чений строк за висновком ЛКК або МСЕК 
з метою забезпечення відновлення його 
професійної працездатності після настання 
нещасного випадку або професійного за-
хворювання (ст. 39 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» [20]);

– надає працівникам окремі соціальні 
послуги: організовує для безробітних роботи, 
що мають тимчасовий характер, шляхом укла-
дення з ними строкових трудових договорів 
(ч. 8 ст. 31 Закону України «Про зайнятість 
населення» [21]); організовує для працівників 
професійне навчання, перепідготовку та під-
вищення кваліфікації (ст. 34 Закону України 
«Про зайнятість населення» [21]);

– бере участь у додатковому соціаль-
ному забезпеченні працівників: укладає на 
користь працівника пенсійний контракт та 
сплачує внески до корпоративних чи про-
фесійних недержавних пенсійних фондів з 
метою отримання останнім недержавного 
пенсійного забезпечення (ст. 7, 55 Закону 
України «Про недержавне пенсійне забезпе-
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чення» [22]); укладає на користь працівників 
договори страхування життя, страхування від 
нещасного випадку та добровільного медич-
ного страхування (ст. 6 Закону України «Про 
страхування» [23]) та ін.

Наведені вище законодавчі акти є части-
ною законодавства у сфері соціального забез-
печення [1, c. 109-125]. Відповідно, порядок 
участі роботодавця у формуванні страхово-
го стажу працівників, надання їм перерахо-
ваних вище соціальних виплат та послуг в 
обов’язковому чи добровільному порядку 
регулюються галузевими правовими норма-
ми, тобто нормами права соціального забез-
печення.

Отже, підсумовуємо: правове регулюван-
ня відносин соціального захисту працівників 
роботодавцем здійснюється нормами трудо-
вого права та права соціального забезпечення. 

Друга особливість – поєднання центра-
лізованого та децентралізованого правового 
регулювання, якому властиве: 

1) здебільшого централізоване встанов-
лення підстав, стандартів та гарантій2 реа-
лізації найманими працівниками права на 
соціальний захист, що здійснюється робото-
давцем. Ця характерна риса прямо випливає 
із положення п. 1 ч. 1 ст. 92 Конституції Укра-
їни [18], де зазначено, що виключно законами 
України визначаються, зокрема, гарантії прав 
і свобод людини і громадянина. Для прикладу, 
у ч. 4, 5 ст. 95 КЗпП України [17] встановлено, 
що мінімальна заробітна плата є державною 
соціальною гарантією, обов'язковою на всій 
території України для підприємств, установ, 
організацій усіх форм власності і господарю-
вання та фізичних осіб, які використовують 
працю найманих працівників, за будь-якою 
системою оплати праці; її розмір не може 
бути нижчим від розміру прожиткового міні-
муму для працездатних осіб. Згідно з ч. 2 ст. 
22 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» [20] оплата 
перших п’яти днів тимчасової непрацездат-
ності внаслідок захворювання або травми, не 
пов’язаної з нещасним випадком на виробни-
цтві, здійснюється за рахунок коштів робото-
давця у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України.

При цьому ядро централізованого ре-
гулювання відносин соціального захисту 
формують правові норми, закріплені в Осно-
вному Законі України [18], що визначають 
головні соціальні права працівників (право 
на працю, на безпечні і здорові умови праці 

(ст. 43), на відпочинок (ст. 44), соціальний за-
хист (ст. 46) тощо); 

2) централізоване регулювання відносин 
соціального захисту працівників роботодав-
цем, яке здійснюється переважно за допомо-
гою правових норм, закріплених у законах  
(а не підзаконних нормативно-правових ак-
тах), у тому числі кодифікованих. Вони є дже-
релами трудового права та права соціального 
забезпечення. До таких, наприклад, належить: 
Кодекс законів про працю України [17], «Про 
оплату праці» [25], «Про колективні догово-
ри і угоди» [26], «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» [20], «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування» [27], «Про страхування» [23] та ін.

Ця характерна риса зумовлена сутністю 
поняття «соціальний захист працівників ро-
ботодавцем». Нами сформульовано, що це – 
комплекс заходів, перш за все, спрямованих 
на дотримання та реалізацію соціальних прав 
найманих працівників. Останні, будучи різ-
новидом прав людини і громадянина, в силу 
прямої вимоги п. 1 ч. 1 ст. 92 Конституції 
України [18] закріплені у правових нормах, 
що містяться у законах.

Із теорії права відомо, що реалізація права 
(правової норми) може відбуватися у різних 
формах. Дотримання є однією з таких і озна-
чає пасивне поводження суб'єктів права, що 
полягає в нездійсненні ними заборонених 
нормами дій [28].

Особливістю здійснення роботодавцем 
соціального захисту працівників шляхом до-
тримання правових норм є те, що норми-забо-
рони закріплені переважно у законах. Напри-
клад, ст. 174 КЗпП України [17] визначено 
роботи, на яких забороняється застосування 
праці жінок; у ст. 190 цього акта – роботи, на 
яких забороняється застосування праці осіб, 
молодших вісімнадцяти років тощо. 

Слово «реалізація» походить від дієслова 
«реалізувати», що тлумачиться як «здійсню-
вати, робити реальним, втілювати що-небудь 
у життя» [29, c. 395]. Тобто передбачає актив-
ну поведінку суб’єкта права, яка трансформу-
ється у такі форми реалізації правових норм, 
як використання та виконання.

Характерною рисою реалізації робото-
давцем соціально-захисних заходів є те, що 
правові норми, які закріплюють здійснення 
таких заходів і які можна «використати» або 
«виконати», здебільшого також містяться 
у галузевих законах, у тому числі кодифі-
кованих. Для прикладу, зі змісту ч. 4 ст. 24 
КЗпП України [17] випливає, що робото-
давець повинен «виконати» норму права 
про недопущення працівника до виконання 
трудових обов’язків без укладення трудо-
вого договору та повідомлення компетент-

1 У даному дослідженні під поняттям «гаран-
тії» розуміємо систему норм, принципів та вимог, 
які забезпечують процес дотримання та прав та 
законних інтересів людини [24].
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ного органу про його прийняття на роботу. 
А положення ч. 2 ст. 22 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» [20] встановлює, що саме він 
зобов’язаний оплатити працівникові перші 
п’ять днів тимчасової непрацездатності. До 
того ж роботодавець зобов’язаний сплачу-
вати на користь кожного свого працівни-
ка єдиний соціальний внесок (п. 1 ч. 1 ст. 4  
Закону України «Про збір та облік єдино-
го внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» [19]). Натомість 
здійснення соціального захисту іншими 
суб’єктами регулюється нормами права, що 
закріплені також у підзаконних нормативно-
правових актах [30].

Отже, відносини соціального захисту пра-
цівників роботодавцем регулюються право-
вими нормами, які закріплені переважно у 
законах, оскільки елементи соціального за-
хисту працівників, що здійснюється робото-
давцем (соціальні права), їх дотримання та 
порядок реалізації визначені законами;

3) локальне (децентралізоване), у тому 
числі договірне, регулювання відносин 
додаткового соціального захисту працівників 
роботодавцем. 

С. С. Алексєєв зазначив, що децентралі-
зоване (диспозитивне) правове регулюван-
ня визначається знизу, на його хід і процес 
впливає активність учасників суспільних від-
носин, їхні правомірні дії є індивідуальними, 
«автономним» джерелом юридичної енергії, і 
відповідно до цього стан суб’єктів характери-
зується відносинами координації, наданням 
конституційного юридичного значення їхній 
правомірній поведінці [31, c. 565].

Р. І. Кондратьєв аргументував, що локаль-
не правове регулювання (у співвідношенні 
із централізованим) має вторинне значен-
ня, можливість його застосування зазвичай 
передбачена законодавством [32, c. 16]. Дія 
локальних правових норм переважно об-
межується рамками окремих підприємств, 
установ, організацій, вони поширюються на 
працівників лише конкретного трудового ко-
лективу [33, c. 56].

Проаналізувавши запропоновані вченими 
риси локального правового регулювання, а 
також чинне законодавство, можна зробити 
такі висновки щодо локального регулювання 
відносин соціального захисту працівників ро-
ботодавцем:

– вони регулюються як нормативними 
актами роботодавця (положення про премію-
вання, політика соціального захисту праців-
ників, наказ про надання додаткової відпуст-
ки працівникові для оздоровлення тощо), так 
і договорами (трудовим та колективним). 
Для прикладу, згідно з ч. 8 ст. 31 Закону 

України «Про зайнятість населення» [21] для 
додаткового стимулювання мотивації до пра-
ці та матеріальної підтримки безробітних та 
інших категорій осіб роботодавцями органі-
зовуються строком до шести місяців роботи, 
що носять тимчасовий характер. Вочевидь, 
підставою вжиття роботодавцем вказаного 
виду соціального захисту є видача ним відпо-
відного наказу (розпорядження) про органі-
зацію вказаних робіт.

Як випливає зі змісту ст. 24 КЗпП Украї-
ни [17], у трудовому договорі обов’язково за-
значається розмір заробітної плати, що одно-
часно є соціально-захисним заходом. Згідно з 
ч. 2 ст. 7 Закону України «Про колективні до-
говори і угоди» [26] у колективному договорі 
встановлюються взаємні зобов'язання сторін 
щодо регулювання у тому числі соціально-
економічних відносин;

– домінуючим суб’єктом прийняття ло-
кальних правових норм, що регулюють відно-
сини соціального захисту, є роботодавець. Він 
або виступає стороною трудового чи колек-
тивного договору, або самостійно видає акти 
(накази, розпорядження, політики, положення 
тощо), які врегульовують підстави та порядок 
вжиття заходів соціального захисту працівни-
ків. При цьому варто пам’ятати, що у випадках, 
встановлених законом, акти роботодавця при-
ймаються за погодженням із представниками 
працівників. Наприклад, ч. 11 ст. 6 Закону 
України «Про оплату праці» [25] передбачає, 
що колективним договором, а якщо договір не 
укладався – актом роботодавця, виданим піс-
ля погодження з виборним органом первинної 
профспілкової організації (профспілковим 
представником), а в разі відсутності первинної 
профспілкової організації – з вільно обраними 
та уповноваженими представниками (пред-
ставником) працівників, можуть встановлюва-
тися інші системи оплати праці;

– законодавством встановлено лише 
«нижню» межу локального регулювання 
відносин соціального захисту працівників. 
Такою є дотримання роботодавцем перед-
бачених законом гарантій прав працівників 
та соціальних стандартів, а також заборона 
закріплювати заходи соціального захисту, які 
погіршують становище працівників порівня-
но із законодавством України про працю. Це 
випливає зі змісту ст. 9 КЗпП України [17];

– локальне регулювання відносин соці-
ального захисту спрямоване більше на вста-
новлення додаткових соціально-захисних за-
ходів, аніж на конкретизацію правових норм 
чи заповнення прогалин. Наприклад, ч. 2 ст. 4 
Закону України «Про відпустки» [34] перед-
бачено, що колективним договором, угодою 
та трудовим договором можуть установлюва-
тись інші види відпусток. Згідно з ч. 1 ст. 20 
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Закону України «Про недержавне пенсійне 
забезпечення» [22] колективним договором 
може передбачатися створення корпоратив-
ного пенсійного фонду роботодавцем або від-
рахування пенсійних внесків роботодавців до 
інших пенсійних фондів.

Висновки

Отже, незважаючи на комплексний ха-
рактер відносин соціального захисту пра-
цівників за участю роботодавця, їх правове 
регулювання все ж має свої особливості. Це 
дозволяє виокремити їх в окрему групу та 
формулювати висновки, які можуть послу-
жити основою нових наукових досліджень на 
задану тематику.
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Статья посвящена исследованию особенностей правового регулирования отношений социальной 
защиты работников с участием работодателя. Автор аргументирует их комплексное упорядоче-
ние нормами трудового права и права социального обеспечения. Доказывается сочетание центра-
лизованного и децентрализованного регулирования исследуемых отношений и обосновываются его 
характерные черты. Отдельное внимание уделено выяснению особенностей локального правового 
регулирования связей, возникающих между работодателем и работником относительно социальной 
защиты последнего.

Ключевые слова: социальная защита, работник, работодатель, правовое регулирование, отношения 
социальной защиты.

The article is devoted to the study of the peculiarities of the legal regulation of the relations of social 
protection of employees with the participation of the employer. The author argues that they are regulated by 
the norms of labor law and social security law. There is a combination of centralized and decentralized reg-
ulation of the studied relations and its characteristic features are substantiated. Particular attention is paid 
to clarifying the peculiarities of the local legal regulation of the links that arise between the employer and the 
employee regarding his social protection.

Key words: social protection, employee, employer, legal regulation, relations of social protection.
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Наукова стаття присвячена проблемам правового регулювання використання земель для ви-
рощування кормів для худоби. Розглянуто поняття правової форми використання таких земельних 
ділянок, його співвідношення із суміжними юридичними категоріями. Проаналізовано види правових 
форм використання земель для сінокосіння та випасання худоби. Обґрунтовано пропозиції щодо ви-
ділення цих земель як окремої міжкатегоріальної групи у складі земель України. 

Ключові слова: правова форма використання земельної ділянки, право на земельну ділянку, земле-
користування, землі сільськогосподарського призначення, сінокоси, пасовища.

Постановка проблеми. Здійснення новіт-
ньої земельної реформи в Україні, започат-
кованої у далекому, як за нинішніх динаміч-
них реалій, 1990 році прийняттям грудневої 
Постанови Верховної Ради УРСР № 563-XII 
«Про земельну реформу» [1], призвело до 
переходу від монопольного права державної 
власності на землю до багатоманітності форм 
власності на цей природний ресурс. Своєю 
чергою, це стало підґрунтям для впроваджен-
ня плюралізму правових форм використання 
земель, зокрема й земельних ділянок, які 
використовуються для вирощування кормів 
для худоби (сінокосів та пасовищ). Слід, тим 
не менше, зазначити, що на сучасному етапі 
земельних перетворень у державі залиша-
ється неурегульованою тією чи іншою мірою 
низка питань, пов’язаних із використанням 
та охороною вищезазначеної групи земель. 
Це потребує особливої уваги з боку земель-
но-правової науки. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми розбудови правових засад 
аграрного землевикористання традиційно 
були і залишаються предметом численних 
наукових досліджень, зокрема, В. К. Гурев-
ського, П. Ф. Кулинича, А. В. Луняченка, 
В. Л. Мунтяна, В. В. Носіка, О. О. Погрібно-
го, В. І. Семчика, В. Д. Сидор, Н. І. Титової, 
М. В. Шульги, В. В. Янчука, В. З. Янчука 
та інших учених. Разом із тим у цих працях 
особливості нормативного забезпечення 
використання та охорони сіножатей і пасо-
вищ зазвичай розглядаються побічно, у меж-
ах інших питань. Варто згадати публікацію 
О. М. Туєвої, присвячену саме цим угіддям 
[2], але, очевидно, її замало для належного 
теоретичного обґрунтування їх правового 
режиму. 

Метою цієї статті є визначення поняття 
правових форм використання земельних ді-
лянок для вирощування кормів для худоби, 
сучасного стану їх (правових форм) нор-
мативного закріплення та формулювання 
пропозицій щодо його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Катего-
рія «правова форма використання земель» 
є однією із ключових у земельному праві. 
Однак чинний Земельний кодекс України 
(далі – ЗК України) не містить визначення 
цього поняття, так само як і інші акти земель-
ного законодавства. Ця обставина, з одного 
боку, дає підстави для констатації відповідної 
категоріальної лакуни, яка підлягає усунен-
ню, з іншого боку, змушує нас звернутись до 
наукових розробок та навчальної і навчально-
методичної літератури земельно-правового 
спрямування.

В Академічному курсі земельного права 
України, підготовленому авторським колек-
тивом на чолі з В. І. Семчиком, не розкрива-
ються категорії «правова форма використан-
ня земель» чи «правова форма використання 
земельної ділянки». Разом із тим вживається 
поняття «форма землевикористання», зокре-
ма, коли йдеться про оренду землі [3, с. 206]. 
Більше того, у підручнику наведено доктри-
нальне визначення оренди земель як окремої 
організаційно-правової договірної форми вико-
ристання земельної ділянки (курсив наш – 
Т. В.), яка передбачає передання її власником-
орендодавцем (державою, територіальною 
громадою, громадя-нином чи юридичною 
особою) у тимчасове строкове володіння та 
користування іншій особі – орендареві за 
плату для здійснення переважно підприєм-
ницької або іншої діяльності з привласненням  
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останнім одержаної продукції і доходів 
[3, с. 207]. У підручнику із земельного права 
харківської правничої школи за редакцією  
М. В. Шульги зазначено, що «у сучасних умо-
вах використання земель здійснюється як 
власниками земельних ділянок, так і землеко-
ристувачами. У першому випадку правовою 
формою такої експлуатації земель виступає 
право власності на земельні ділянки, у друго-
му – право землекористування» [4, с. 140]. Як 
бачимо, термін вживається, але саме поняття 
знову ж таки не розкривається.

У цьому контексті вирізняється підручник 
з аграрного права за редакцією О. О. Погріб-
ного, на сторінках якого Л. О. Бондар, автор 
розділу «Правове регулювання використання 
природних ресурсів у сільському господар-
стві», визначає поняття «правова форма вико-
ристання природних ресурсів» як «певний 
правовий режим або закріплений у норматив-
них актах порядок використання природних 
ресурсів» [5, с. 229]. Відзначаючи увагу дослід-
ника до категоріального апарату, зауважимо, 
однак, що ототожнення категорій «правова 
форма використання природних ресурсів» 
і «правовий режим природних ресурсів» є 
принаймні дискусійним, а загалом, на нашу 
думку, неприйнятним. Інша річ, що між цими 
поняттями є нерозривний зв'язок. В Акаде-
мічному курсі екологічного права України за 
редакцією Ю. С. Шемшученка зазначено, що 
«право спеціального використання природних 
ресурсів здійснюється у двох формах: на праві 
власності та на праві користування природни-
ми ресурсами. Відповідно до цього залежить 
режим використання тих чи інших природних 
ресурсів» [6, с. 54]. Отже, правова форма вико-
ристання земельної ділянки детермінує її пра-
вовий режим, але не може буде зведена лише 
до останнього.

Своєю чергою, відзначимо, що категорія 
«правовий режим» у земельному праві є од-
нією з основоположних. Відповідно до ч. 2  
ст. 18 ЗК України категорії земель мають осо-
бливий правовий режим. У статтях 112-115 
кодексу йдеться про правовий режим відповід-
но земель охоронних зон, зон санітарної охо-
рони, санітарно-захисних зон та прикордонної 
смуги [7]. Однак знову ж таки законодавча 
дефініція із розкриттям змісту цієї важливої 
категорії відсутня. І це при тому, що у вітчиз-
няних земельно-правових наукових розробках 
як радянської доби, так і часів незалежності 
це поняття було одним із найбільш дослі-
джуваних. Серед розмаїття запропонованих 
доктринальних визначень видається доціль-
ним навести формулювання В. І. Андрейцева, 
котрий розглядає правовий режим земель як 
встановлений нормативно-правовий порядок, 
який визначає поведінку суб’єктів земельних 

правовідносин до земель, земельних ділянок 
як щодо об’єктів права власності, управління, 
користування, відтворення, збереження та охо-
рони з метою їх раціонального (економного 
й ефективного) використання і задоволення 
різноманітних потреб заінтересованих осіб, за-
хисту їхніх земельних прав [8, с. 158].

Такий підхід загалом вбачається устале-
ним, на основі якого обґрунтовуються більш 
деталізовані наукові пропозиції щодо, скажі-
мо, окремих категорій чи субкатегорій земель. 
Як приклад, зокрема, можна процитувати 
О. В. Борденюк, яка визначає правовий ре-
жим земель трубопровідного транспорту як 
«встановлений нормами права і заснований на 
принципах земельного законодавства особли-
вий порядок використання, управління, охо-
рони земель трубопровідного транспорту, що 
складається з цілого ряду елементів і необхід-
ний для забезпечення ефективного функціо-
нування об’єктів трубопровідного транспорту» 
[9, с. 24].

Слід, однак, зазначити необхідність чіт-
кого розмежування понять «правовий режим 
земель», «правовий режим категорії земель» 
та «правовий режим земельної ділянки» 
[3, с. 385]. Нас насамперед цікавить саме остан-
ня категорія, яку ми досліджуємо не саму по 
собі, а у взаємозв’язку з поняттям «правова 
форма використання земельної ділянки».

Отже, правовий режим земельної ділянки 
так чи інакше зводиться до особливого (пев-
ного) порядку. Переважно у пропонованих 
наукою визначеннях йдеться про порядок 
використання, охорони, відтворення тощо від-
повідних земельних ресурсів. Є разом із тим і 
дещо інші підходи. Так, Н. Р. Кобецька (що-
правда, у більш широкому еколого-правовому 
вимірі) розглядає правовий режим викорис-
тання природних ресурсів як «особливий по-
рядок регулювання експлуатації корисних 
властивостей природних ресурсів, що базу-
ється на поєднанні загально-дозвільного та 
спеціально-дозвільного типів правового регу-
лювання та включає комплекс правових засо-
бів (у тому числі дозволів і договорів), які вза-
ємодіють між собою і забезпечують екологічно 
безпечне раціональне ефективне стале приро-
докористування; визначено основні новітні ха-
рактеристики правового режиму використан-
ня природних ресурсів» [10, с. 11].

Як бачимо, у наведеному формулюванні 
акцент зроблений не на порядок використан-
ня, охорони тощо певних ресурсів, а на по-
рядок регулювання. На наш погляд, перший 
підхід є більш раціональним, бо важливішим 
у змісті досліджуваного поняття є все ж таки 
не сам порядок регулювання, а його резуль-
тати. У цьому контексті варто згадати глибо-
ку думку Н. І. Титової, яка наголошувала, що 
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«для поняття змісту правового режиму важ-
ливий не лише особливий порядок правового 
регулювання, а й його наслідки. Тому, якщо 
йдеться про земельний правовий режим, то 
це – наслідок правового регулювання суспіль-
них земельних відносин на основі врахування 
природних і соціальних особливостей земель 
(як їхнього об’єкту), що забезпечує інтереси 
суб’єктів цих відносин та спеціальний порядок 
використання цих земель» [11, с. 65].

З іншого боку, ми цілком підтримує 
Н. Р. Кобецьку у тому, що вона розглядає у 
взаємозв’язку правовий режим та правові ти-
тули використання природних ресурсів (саме 
таку назву має один із підрозділів в її моно-
графії «Дозвільне і договірне регулювання 
використання природних ресурсів в України: 
питання теорії та практики») [12]. У своїй 
докторській дисертації вчена обстоює розу-
міння природокористування як «соціально 
корисної діяльності, спрямованої на задово-
лення різноманітних суспільних потреб, що 
базується на конституційній конструкції пра-
ва власності Українського народу на природ-
ні ресурси та реалізується через механізми 
державної, комунальної, приватної власності, 
особливі природоресурсні речово-правові та 
зобов’язально-правові титули при поєднанні 
публічно-правових та приватноправових меха-
нізмів правого регулювання і має відповідати 
ознакам комплексності, раціональності, еколо-
гічної збалансованості» [10, с. 14]. На наш по-
гляд, поняття «правовий титул використання 
земельної ділянки» і «правова форма викорис-
тання земельної ділянки» корелюються між 
собою, але не є тотожними. 

Отже, правова форма використання земель-
ної ділянки – це передбачена законодавством 
юридична модель експлуатації відповідної ді-
лянки, яка базується на певному речовому чи 
зобов’язальному праві (правовому титулі) на 
цю ділянку та визначає конкретні особливос-
ті її спеціального правового режиму. Іншими 
словами, йдеться про юридичну модель на-
буття, реалізації та припинення того чи іншого 
суб’єктивного права на земельну ділянку. 

Чинний ЗК України закріплює досить 
глибоку диференціацію земель сільськогос-
подарського призначення як найбільшої за 
кількісними показниками категорії. Ця града-
ція здійснюється за різними критеріями і не 
завжди, на нашу думку, є послідовною і ло-
гічно коректною, зокрема, й коли йдеться про 
земельні ділянки для сінокосіння і випасання 
худоби. Ст. 34 ЗК України передбачає, що гро-
мадяни можуть орендувати земельні ділянки 
для сінокосіння і випасання худоби. Крім того, 
органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування можуть створювати на зем-
лях, що перебувають у власності держави чи 

територіальної громади, громадські сіножаті і 
пасовища.

Наголосимо, що, тоді як більшість інших 
статей глави 5 «Землі сільськогосподарсько-
го призначення» кодексу виокремлено за 
суб’єктами (державні, комунальні сільськогос-
подарські підприємства, фермерські господар-
ства, особисті селянські господарства), стаття 
34 виділена за об’єктом, а саме видом сільсько-
господарських угідь – сіножатями та пасови-
щами. Проте ця стаття стосується використан-
ня цих угідь лише фізичними особами. Разом із 
тим її положення аж ніяк не означають, що па-
совища та сіножаті не можуть використовува-
тися й іншими суб’єктами. Зокрема, О. М. Ту-
єва, досліджуючи правовий режим земельних 
ділянок для сінокосіння й випасання худоби, 
цілком слушно робить акцент на можливості їх 
приналежності особистим селянським госпо-
дарствам, виходячи у тому числі з аналізу ста-
тистичних даних щодо частки продукції цих 
господарств у загальному виробництві валової 
продукції тваринництва [2, с. 126].

Однак не можна обмежуватись особис-
тими селянськими господарствами, бо виро-
щування кормів є невід’ємним складником у 
діяльності значно ширшого кола суб’єктів, які 
займаються тваринництвом. Земельні ділянки, 
зайняті сінокосами і пасовищами, можуть бути 
і у складі угідь сільськогосподарських підпри-
ємств та фермерських господарств. 

У цьому контексті вбачається обґрунто-
ваним і доцільним з погляду як теорії, так і 
практики земельно-правового регулювання 
виокремлення як окремого виду (групи) зе-
мель земельних ділянок для вирощування 
кормів для худоби. Основу її мають становити 
землі сільськогосподарського призначення, за-
йняті сіножатями та пасовищами, але повний 
склад цієї групи земель вбачається більш роз-
галуженим за рахунок земельних ділянок ін-
ших категорій, які використовуються чи мо-
жуть використовуватись для сінокосіння та 
випасання худоби. Такий підхід дасть змогу, 
по-перше, більш ефективно вирішувати пи-
тання сировинного забезпечення розвитку тва-
ринницької галузі, по-друге, створити додат-
кові юридичні інструменти для забезпечення 
більш оптимального співвідношення земель-
них угідь. 

Проведення широкомасштабного роздер-
жавлення земель в Україні призвело до пере-
ходу від існуючої за умов монополії державної 
власності на землю єдиної форми викорис-
тання земель до багатоманітності правових 
форм їх використання. Це дозволяє забез-
печити більш раціональний із господарської, 
екологічної та соціальної точок зору розподіл 
земельних ресурсів. Нині, за А. М. Мірошни-
ченком, використання земель в Україні може 
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здійснюватися: 1) на підставі права власності 
(в тому числі спільної); 2) на підставі права 
користування землею: постійного користу-
вання; оренди (у т. ч. при концесії); корот-
кострокового користування ділянками для 
проведення розвідувальних робіт (ст. 97 ЗК 
України); тимчасового користування ділян-
ками (за ЗК України 1990 р. в ред. 1992 р.); 3) 
на підставі обмежених речових прав на чужі 
земельні ділянки: емфітевзису; суперфіції; 
сервітуту; 4) на підставі права загального зем-
лекористування; 5) на підставі права користу-
вання ділянкою наймача будівель чи споруд 
(ст. 796 Цивільного кодексу України); 6) на 
підставі права користування ділянками лісо-
господарського призначення для тимчасових 
лісокористувачів (ст. 18 Лісового кодексу 
України); 7) на підставі права користування 
ділянками користувачів мисливських угідь 
[13, с. 151, 234-248].

Звичайно, не всі з вищеперерахованих пра-
вових форм можуть бути прийнятними для 
земель для вирощування кормів для худоби. 
Розглянемо, як у чинному законодавстві унор-
мовано це питання саме для таких ділянок. 

Отже, почнемо з права власності. Оскіль-
ки ні держава, ні територіальні громади через 
свою природу не можуть бути безпосередніми 
експлуатантами земельних ресурсів, то згідно 
зі ст. 80 ЗК України залишаються громадяни 
та юридичні особи як суб’єкти права приват-
ної власності. Громадяни України можуть 
бути власниками земельних ділянок для са-
дівництва, ведення особистого селянського 
господарства, фермерського господарства та 
ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Що ж до юридичних осіб, то зе-
мельні ділянки для вирощування кормів для 
худоби можуть бути у власності недержавних 
сільськогосподарських підприємств (для ве-
дення товарного сільськогосподарського ви-
робництва) та недержавних несільськогоспо-
дарських підприємств, установ, організацій, 
релігійних організацій, об’єднань громадян 
(для ведення підсобного сільського господар-
ства). Цей висновок ми робимо, виходячи з 
того, що і товарне сільськогосподарське ви-
робництво, і підсобне сільське господарство 
охоплюють види господарської діяльності, 
пов’язаної з вирощуванням худоби. Крім того, 
до цього переліку треба додати й фермерські 
господарства, які, згідно з ч. 4 ст. 1 Закону 
України «Про фермерське господарство», мо-
жуть створюватись та функціонувати як юри-
дичні особи [14].

На праві постійного користування земель-
ні ділянки для вирощування кормів для ху-
доби можуть належати для вищезазначених 
цілей сільськогосподарським та несільськогос-
подарським підприємствам, але вже державної 

та комунальної форми власності. Серед інших 
суб’єктів цього права, передбачених ст. 92 ЗК 
України, треба назвати заклади освіти неза-
лежно від форми власності (саме таке форму-
лювання з’явилось у цій статті з прийняттям 
Закону України «Про освіту» [15]) з огляду 
на наявність у державі розгалуженої мережі 
аграрних закладів вищої освіти. 

Оренда є дуже поширеною правовою фор-
мою використання земель. Власне кажучи, ч. 1 
ст. 34 ЗК України, яка, хоч і вкрай скупо, але 
закладає основи правового режиму земельних 
ділянок для сінокосіння та випасання худо-
би, надає громадянам саме право оренди та-
ких ділянок. Крім того, ч. 4 ст. 59 ЗК України 
передбачає, що громадянам та юридичним осо-
бам органами виконавчої влади або органами 
місцевого самоврядування із земель водного 
фонду можуть передаватися на умовах оренди 
земельні ділянки прибережних захисних смуг, 
смуг відведення і берегових смуг водних шля-
хів, озера, водосховища, інші водойми, болота 
та острови, зокрема, для сінокосіння. Інших 
прямих вказівок на орендні засади землеко-
ристування для вирощування кормів для ху-
доби кодекс не містить, але це не виключає, на 
наш погляд, інших можливих варіантів. Так, ст. 
4 Закону України «Про використання земель 
оборони» закріплює право військових частин 
за  погодженням  з органами місцевого само-
врядування або місцевими органами виконав-
чої влади і  в порядку, визначеному Кабіне-
том Міністрів України, дозволяти фізичним і 
юридичним особам  вирощувати  сільськогос-
подарські культури, випасати худобу та заго-
товляти сіно на землях, наданих їм у постійне 
користування [16].

Серед обмежених речових прав на земельні 
ділянки для досліджуваної нами сфери важли-
вим є закріплене у ст. 1021 ЗК України право 
користування чужою земельною ділянкою 
для сільськогосподарських потреб, тобто ем-
фітевзис. Розгорнуте нормативне визначення 
цього права відсутнє і у вищевказаній статті 
ЗК України, і у статтях 395 та 407 Цивільного 
кодексу України [17]. Тим не менше теоретич-
ні категоріальні положення з цього питання 
наявні. Так, О. І. Сліпченко обстоює визна-
чення емфітевзису як «договірної форми вико-
ристання земельної ділянки сільськогоспо-
дарського призначення, зміст якої складають 
строкове чи безстрокове, платне чи безоплатне 
володіння та користування земельною ділян-
кою сільськогосподарського призначення у 
межах, встановлених законодавством та дого-
вором, що передбачає передачу її власником 
земельної ділянки землекористувачеві (ем-
фітевті), для здійснення підприємницької чи 
іншої діяльності з використанням природних 
властивостей земель» [18, с. 8-9].
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Так само можливими як правова фор-
ма використання земель для вирощування 
кормів для худоби є сервітутні права. Ст. 99 
ЗК України, встановлюючи види земельних 
сервітутів, прямо не передбачає використан-
ня відповідних земельних ділянок для ви-
щевказаної мети. Найбільш дотичними до 
цього, але не більше, видаються право поїти 
свою худобу із природної водойми, розташо-
ваної на сусідній земельній ділянці, та право 
прогону худоби до природної водойми чи по 
наявному шляху. Разом із тим перелік видів 
земельних сервітутів є відкритим (п. «з» ч. 2 
ст. 99 ЗК України – «інші земельні сервіту-
ти»), що дає, на наш погляд, підстави говори-
ти й про можливість використовувати чужу 
земельну ділянку для потреб тваринництва, 
звичайно, якщо така мета була належним чи-
ном обумовлена під час встановлення серві-
туту. Окремий цікавий аспект стосується пу-
блічних земельних сервітутів, дискусія щодо 
унормування яких у вітчизняному земельно-
му та цивільному законодавстві не вщухає. 
Зокрема, Н. В. Фролова говорить про доціль-
ність встановлення публічних земельних сер-
вітутів «для проходу або проїзду через чужу 
земельну ділянку, прокладання комунікацій, 
проведення дренажних робіт, встановлення 
геодезичних та інших знаків, випасання та 
водопою тварин, сінокосіння, вільного досту-
пу до пляжів, лісу та інших природних ресур-
сів, що використовуються в порядку загально-
го природокористування» [19, с. 517].

Право загального землекористування посі-
дає важливе місце у системі земельних прав, 
однак рівень його нормативної регламентації, 
на нашу думку, був і залишається недостат-
нім, наслідком чого є певна аморфність цього 
права, проблеми у реалізації та захисті. У цьо-
му контексті слушною є пропозиція І. О. Кос-
тяшкіна «доповнити розділ третій ЗК України 
окремою главою “Право загального користу-
вання землею”, норми якої б визначали понят-
тя, основні засади реалізації права загального 
землекористування громадян та склад земель, 
на які поширюється таке правове регулюван-
ня» [20, с. 4].

Однак це не було втілено у законодавстві, 
а тому, говорячи про право загального зем-
лекористування, ми керуємось ст. 38 Закону 
України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» [21], яка лише окреслює 
поняття цього права, ч. 4 ст. 83 ЗК України, 
яка перераховує землі загального користу-
вання населених пунктів, та деякими іншими 
нормативними положеннями, які, однак, за-
галом не створюють цілісного регулювання 
права загального землекористування. Так само 
такої цілісності та повноти немає й щодо гро-
мадських сіножатей і пасовищ, які, згідно з ч. 2 

ст. 34 ЗК України, можуть створюватись орга-
нами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування на землях, що перебувають у 
власності держави чи територіальних громад. 
А. М. Мірошниченко робить висновок про 
«мертвонародженість» вищенаведеної норми 
[22, с. 121], з чим, однак, не можна погодитися 
повною мірою, бо навіть за таких норматив-
них лакун практика створення та використан-
ня громадських сіножатей та пасовищ все ж 
має місце. Інша справа, що вона є непошире-
ною і неодноманітною, оскільки дискусійним  
є одне з ключових питань: до загального чи 
спеціального землекористування треба від-
носити створення та експлуатацію таких угідь 
[23, с. 260-261]. 

Зауважимо, що проведений аналіз право-
вих форм використання земельних ділянок для 
вирощування кормів для худоби не претендує 
на повну вичерпність, що залишає простір для 
подальших наукових розвідок.

Висновки

Проведене дослідження дає підстави ствер-
джувати, що у складі земель України як з точки 
зору теорії, так і з практично-прикладної пози-
ції доцільним є виділення такої групи земель, 
як земельні ділянки для вирощування кормів 
для худоби. Ця група є «міжкатегоріальною», 
оскільки включає не лише сінокоси і пасовища, 
які віднесені до земель сільськогосподарського 
призначення, але й земельні ділянки інших 
категорій, які в силу своїх природних характе-
ристик та в межах їх правового режиму вико-
ристовуються чи можуть використовуватись 
для сінокосіння та випасання худоби. Такий 
підхід дозволить, по-перше, забезпечити більш 
повну реалізацію принципу поєднання особли-
востей використання землі як територіального 
базису, природного ресурсу й основного засобу 
виробництва, закріпленого у ст. 5 ЗК України, 
по-друге, вдосконалити нормативне забезпе-
чення задоволення потреб вітчизняного тва-
ринництва у кормовій базі, по-третє, досягти 
більш оптимального співвідношення сільсько-
господарських угідь. 

Нині землі для сінокосіння та випасан-
ня худоби у тому форматі, як вони визначені  
у ст. 34 ЗК України, не охоплюють всі земель-
ні ділянки для вирощування кормів для ху-
доби. Ця стаття Кодексу занадто обмежено 
підходить до вирішення питання про склад та 
правовий режим таких земель. Натомість ціла 
низка інших статей як ЗК України, так і інших 
законодавчих актів регулює певною мірою 
питання їх використання та охорони. Однак 
це має фрагментарний характер, що вимагає 
цілісного унормування правових форм вико-
ристання земельних ділянок для вирощування 
кормів для худоби.
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Научная статья посвящена проблемам правового регулирования использования земель для вы-
ращивания кормов для скота. Рассмотрено понятие правовой формы использования таких земель-
ных участков, его соотношение со смежными юридическими категориями. Проанализированы виды 
правовых форм использования земель для сенокошения и выпаса скота. Обоснованы предложения о 
выделении этих земель как отдельной мижкатегориальной группы в составе земель Украины.

Ключевые слова: правовая форма использования земельного участка, право на земельный участок, 
землепользование, земли сельскохозяйственного назначения, сенокосы, пастбища.

The scientific article is devoted to problems of legal regulation of the use of land for the production of feed 
for cattle. The concept of the legal form of the use of such land plots, its relation with adjacent legal categories 
is considered. The types of legal forms of land use for hay mowing and grazing are analyzed. The proposals on 
the allocation of these lands as a separate intercategory group within the lands of Ukraine are substantiated.

Key words: legal form of land use, right to land, land use, agricultural land, hayfields, pastures.
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Стаття присвячена дослідженню сутності принципу платності за користування землею. Аналі-
зується природа принципів права, принципів земельного права і законодавства. Розкриваються озна-
ки платності землекористування з позиції аналізу чинного земельного і податкового законодавства. 

Ключові слова: принцип платності землекористування, земельне право, плата за землю, земельні 
відносини, охорона земель.

Постановка проблеми та її зв’язок із важ-
ливими науковими чи практичними завдан-
нями. Протягом багатьох років науковці в 
галузі земельного права досліджували окре-
мі аспекти реалізації принципу платності 
землекористування, інші ж розглядали цей 
принцип загалом у системі принципів зе-
мельного права, однак спроб формулювання 
визначення цього принципу в сучасній зе-
мельно-правовій науці не відбувалося. 

 Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Серед дослідників, які приділяли увагу 
цьому питанню, варто виділити В. І. Андрей-
цева, Т. О. Коваленко, В. В. Носіка, Д. В. Сан-
нікова, М. В. Шульгу. Проте, на жаль, док-
тринальних досліджень принципу платності 
землекористування не проводилось. 

Мета статті – на підставі аналізу доктри-
нальних досліджень сутності принципу 
права як теоретико-правової категорії, а 
також аналізу чинного земельного й подат-
кового законодавства сформулювати озна-
ки і встановити значення принципу плат-
ності землекористування як принципу 
земельного права.

Виклад основного матеріалу. Для 
з’ясування сутності правової природи прин-
ципу платності землекористування, перш за 
все, необхідно встановити, що є принципом 
земельного права в цілому. Таке поняття, 
як принцип, притаманне не тільки правовій 
науці. Словникові джерела визначають його 
сутність узагальнено. Наприклад, у довід-
ковій літературі принцип характеризується 
як основне вихідне положення якої-небудь 
наукової системи, теорії, ідеологічного на-
пряму і т. ін. [1, с. 15]. До головної ознаки 
принципу слід віднести його основополож-
ність. При цьому основоположність визна-
чається як основне положення будь-чого. 
З огляду на таке визначення, стає зрозумі-

лим, що принцип у широкому сенсі висту-
пає базисом, началом, покладеним в основу 
вивчення, регулювання. Видається, що саме 
в аспекті основоположності слід розглядати 
принципи в праві, причому така основопо-
ложність, як системоутворююча категорія, 
притаманна всім без винятку принципам 
права. 

Що ж стосується юридичної науки, то 
варто звернути увагу на основоположність 
як рису, що пронизує всі підходи до розу-
міння категорії «принцип» у праві. Напри-
клад, енциклопедичний юридичний словник 
визначає «принципи права» (від лат. основа, 
начало) як керівні засади (ідеї), вихідне по-
ложення, що характеризують зміст і спрямо-
ваність правового регулювання суспільних 
відносин [2, с. 254]. Іншими словами, коли 
характеризуються принципи права, зверта-
ється увага на ідеї, положення, засади, ви-
моги, але не прості, а основоположні, вихідні, 
фундаментальні. 

Для прикладу, варто звернутись до охо-
рони земель та його законодавчого закрі-
плення у Конституції України та інших 
нормативно-правових актах. Конституція 
визначає, що земля є основним національ-
ним багатством, яка перебуває під особли-
вою охороною держави [3]. Так, Основним 
Законом встановлюється, що охорона зе-
мель є важливим аспектом державної по-
літики. Тобто цим нормативно-правовим 
актом визначений початковий аспект прин-
циповості даного питання і, як належить, 
визначені основні положення однойменного 
принципу – принципу охорони земель. Для 
подальшої реалізації положень Конститу-
ції на її основі та на її виконання прийнято 
низку нормативно-правових актів (напри-
клад, Закон України «Про охорону земель» 
[4], Закон України «Про державний контр-
оль за використанням та охороною земель» 
[5] та ін.).  Принцип охорони земель був 
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покладений в основу цих нормативно-право-
вих актів, тобто є основоположним для них. 
Отже, основоположність, справді, виступає 
ознакою принципів права, проте її не варто 
вважати єдиною ознакою принципів права. 

Звернімося до таких загальновідомих 
складників принципу права, як ідея, засада, 
вимога та положення. Досить часто вони 
використовуються як синоніми. Проте для 
правильного розуміння сутності такого по-
няття, як принцип, варто більш детально 
розглянути складники його дефініції. Так, 
«ідея» (від грецьк. вигляд, образ, начало) – 
форма духовно-пізнавального відображен-
ня певних закономірних зв’язків та відно-
шень зовнішнього світу, спрямована на його 
перетворення. За своєю логічною будовою 
ідея – форма мислення, різновид понят-
тя, зміст якого своєрідно поєднує в собі як 
об’єктивне знання про наявну дійсність, так 
і суб’єктивну мету, спрямовану на її перетво-
рення. Особливістю ідеї є здатність виявля-
ти найсуттєвіші, всепідпорядковуючі риси й 
закони об’єктивних процесів і створювати 
цілісний, взірцевий образ предмета, явища в 
пізнанні [6, с. 35]. Головними ознаками ідеї 
слід вважати розуміння її як форми мислен-
ня, результат пізнавальної, інтелектуальної 
діяльності особи, яка характеризується уза-
гальненням та опосередкованим відобра-
женням такого мислення. Ще однією озна-
кою ідеї є поєднання об’єктивного знання 
про дійсність та суб’єктивної мети її пере-
творення. 

Засада – основа чогось, те головне, на 
чому ґрунтується, базується що-небудь, ви-
хідне, головне положення, основа світогляду, 
правило поведінки  [7, с. 238]. Вимога – це 
побажання, прохання, висловлене таким чи-
ном, що не допускає заперечень, норми, пра-
вила, яким хто-небудь, що-небудь повинні 
підлягати; правила, умови, обов’язкові для 
виконання [7, с. 215]. Положення  – твер-
дження, думка, що лежить в основі чого-не-
будь, теза [7, с. 421].

Виходячи із тлумачення наведених 
визначень понять, які стосуються принципу, 
можна зробити висновок, що, хоча ідея, ви-
мога, засада, положення і використовуються 
як однорідні поняття для характеристики 
терміна «принцип права», все ж таки мають 
термінологічні розбіжності. Такі розбіжнос-
ті важливі, оскільки дають змогу підкресли-
ти складність та багатоаспектність категорії 
«принципи права». Ототожнення принципу 
права лише з ідеєю є неприпустимим, оскіль-
ки правова ідея – це загальний складник 
суб’єктивної сторони права. Розмежовуючи 
правові принципи та ідеї, не слід ігнорува-
ти ідеологічну обумовленість принципів, 

абстрагуючи діяльність свідомості людини, 
творчу активність її розуму [6, с. 74]. Таке 
ототожнення призводить до звуження ро-
зуміння сутності принципу. У свою чергу, 
вимога розглядається як норма, правило, 
обов’язкове для кожного, кого воно стосу-
ється. Це надає принципу характеру імпера-
тивності та категоричності, звідки й підстави 
виділення такої ознаки принципу права, як 
обов’язковість, яка виступає об’єктивним 
критерієм принципу права. Положення вар-
то розглядати як основну тезу, думку, що 
виражає найбільш істотні риси змісту будь-
якого явища, надаючи можливість виокре-
мити такі ознаки, як об’єктивна визначе-
ність та сформульованість. Отже, значення 
принципів права полягає у тому, що вони в 
стислому вигляді виражають найважливі-
ші закономірності й основи типу держави і 
права, основні риси та сутність права, відпо-
відають об’єктивній необхідності побудови й 
удосконалення певного суспільного ладу. 

Даючи оцінку енциклопедичним тлума-
ченням та виокремлюючи  їх певні ознаки, 
варто зазначити, що таке визначення прин-
ципу права є дещо неповним і не містить 
цілої низки характеристик, зокрема норма-
тивності, загальності, соціальної зумовле-
ності та ін. 

Варто звернутися до теорії держави та 
права, оскільки ця наука є фундаментальною 
в системі юридичних наук, спрямована на 
виявлення та з’ясування сутності, рис, форм, 
принципів, інститутів державно-правових 
явищ. Незважаючи на поширеність, значу-
щість та широку вживаність терміна «прин-
ципи права», найбільшу увагу дослідженню 
його сутності приділяють такі представники 
теоретичної правової науки, як А. М. Коло-
дій, С. П. Погребняк, О. О. Уварова. У їхніх 
дослідженнях знайшли своє відображен-
ня як спільні, так і абсолютно різні позиції 
стосовно ознак принципів права.

До головної ознаки принципів права те-
оретики відносять нормативність, під якою 
розуміється загальнообов’язковий характер 
їх вимог, що дозволяє їм виконувати функ-
цію регулювання суспільних процесів, при-
чому не тільки опосередковано, через норми, 
але й самостійно [6; 8; 9]. Особливий харак-
тер нормативності принципів права проявля-
ється, окрім іншого, і в тому, що вирішення 
конфліктів між принципами права відбува-
ється за іншим механізмом, ніж подолання 
колізій між нормами права, що свідчить про 
їх більшу значущість та ґрунтовність по від-
ношенню до норм.

Регулятивний характер принципів пра-
ва – це одна з найсуттєвіших ознак цього 
правового явища, оскільки регулювання 
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суспільних відносин вважається головною 
функцією права. Так, основне цільове призна-
чення виступає центральним принципом ре-
гулювання земельних відносин. З основним 
цільовим призначенням пов’язано багато 
норм, які регламентують різні аспекти вико-
ристання та охорони земельних ділянок.

Загальний характер – ще одна ознака цьо-
го правового поняття. Порівняно з нормами 
права принципи права уявляються норма-
тивними узагальненнями найвищого рів-
ня, свого роду «згустками» правової матерії 
[9, с. 112]. Розглядаючи, наприклад, принцип 
платності землекористування, варто зверну-
ти увагу на загальний характер порівняно з 
нормами Податкового кодексу України, що 
забезпечує реалізацію цього принципу.

Підсумовуючи викладене та беручи до 
уваги ознаки принципів права, можна ствер-
джувати, що принципи земельного права – це 
формально визначені у відповідних статтях 
нормативно-правових актів основополож-
ні ідеї, засади, вимоги, положення, що 
об’єктивно відображають напрями держав-
ної політики у регулюванні земельних відно-
син та виступають основою для розроблення, 
прийняття та виконання норм земельного 
права.

Говорячи конкретніше про принципи 
земельного права, варто нагадати, що вони 
знайшли своє відображення в ст. 5 Земель-
ного кодексу України, у ст. 206 Земельного 
кодексу України [10] та інших нормативно-
правових актах. Дуже часто галузеві прин-
ципи права ототожнюють із відповідними 
принципами законодавства. Однак такий 
підхід є дещо вузьким, оскільки в науці зе-
мельного права України вирізняють основні 
засади використання земельних ділянок, як-
то: гарантування права приватної власності, 
вартісна характеристика землі, підвищення 
родючості ґрунтів та прогресивного зростан-
ня виробництва. Однак із наведених методо-
логічних засад використання земель не всі 
відображені сьогодні в нормах земельного 
законодавства і визначаються як принципи 
правового регулювання земельних відносин. 
Земельне законодавство базується на таких 
принципах, як: а) поєднання особливостей 
використання землі як територіального ба-
зису, природного ресурсу та основного засо-
бу виробництва; б) забезпечення рівності 
права власності на землю громадян, юридич-
них осіб, територіальних громад і держави; в) 
невтручання держави у здійснення громадя-
нами, юридичними особами та територіаль-
ними громадами своїх прав щодо володіння, 
користування і розпорядження землею, крім 
випадків, передбачених законом; г) забезпе-
чення раціонального використання та охоро-

ни земель; д) забезпечення гарантій прав на 
землю, пріоритету вимог екологічної безпе-
ки, платності землекористування.

В. С. Нерсесянц зауважує, що «галузевий 
принцип побудови системи права, концеп-
ція поділу різних галузей права за критерієм 
предмета та методу правового регулювання, 
конструкція внутрішньої побудови системи 
права та її складових частин (правова норма, 
інститут, галузь) є положенням юридично-
доктринального вчення про право як засіб 
регулювання суспільних відносин про її фор-
ми, механізми, засоби. Як доктринальна кон-
струкція система права відображає наукове 
розуміння змісту, засобів та правил відповід-
ної нормативно-правової регуляції суспіль-
них відносин і відповідні форми системати-
зації її результатів (правоутворюючі акти). 
Система права виступає доктринальною 
юридично-логічною моделлю для реальної 
практики нормотворчої діяльності, видання 
відповідних законодавчих актів, їх раціо-
нально організованого обліку та системати-
зації» [11, с. 176]. Справді, являючи собою 
певну доктрину, модель системи принципів 
права визначає для законодавця практичні 
орієнтири, які закріплюються в законодавчих 
нормах, набувають загальнообов’язкового 
характеру та реалізуються на практиці.

Так, В. К. Бабаєв вважає, що «нор-
ми-принципи – законодавчі приписи, які 
визначають та закріплюють принципи пра-
ва. Регулятивна роль принципів права тіс-
но пов’язана з їх законодавчим закріплен-
ням. Вона тим значніше, чим повніше та 
послідовніше принципи права виражені в 
законодавстві. Принципи права, закріпле-
ні в законодавчому приписі, стають нор-
мою-принципом» [12, с. 41]. В. І. Гойман 
зауважував, що «система права і система 
законодавства знаходиться у взаємній за-
лежності одна від одної, хоча ступінь такої 
залежності різний. Система права, яка фор-
мується під впливом діяльності законодавця, 
разом з тим носить об’єктивний та автоном-
ний характер. Система законодавства – плід 
діяльності законодавця, хоча, безумовно, 
також має соціальну обумовленість. Систе-
ма права та система законодавства не спів-
падають по колу джерел, в яких вони знахо-
дять свій прояв: система законодавства – в 
законодавстві, система права – не тільки в 
позитивному праві та аксіомах, а й в між-
народних правових актах, які мають реко-
мендаційний характер, договорах норматив-
ного змісту, судових прецедентах і навіть в 
правосвідомості» [12, с. 43]. Таким чином, 
система права значно ширша від системи 
законодавства. Принципи права як елемент 
правового регулювання земельних право-
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відносин формуються зі змісту та сутності 
права, або, як зауважують деякі науковці, 
духу права. Також вплив на сутність прин-
ципів права здійснюють і політичні норми, 
і судовий прецедент, і досягнення правової 
науки, виражені в правовій доктрині. Відпо-
відно, з одного боку, у разі закріплення прин-
ципів земельного права в правових нормах 
земельного законодавства вони перетворю-
ються в норми-принципи, а з іншого – зе-
мельні норми-принципи, які є законодавчи-
ми приписами, виражають та закріплюють 
сутність принципів земельного права.

Розглядаючи принципи земельного 
законодавства, які натепер мають своє закрі-
плення у нормах Земельного кодексу Укра-
їни, слід зауважити, що його положення є 
дещо спірними. Існує проблема виявлення 
тих принципів права, які насправді регулю-
ють земельні відносини, і відмежування їх 
від закріплених законодавчо декларативних 
положень, що названі законом принципа-
ми. Вирішення цієї проблеми дозволило б 
удосконалити якість правового регулюван-
ня земельних відносин [13, с. 399]. Більше 
того, Земельний кодекс України, як єдине 
кодифіковане джерело в земельному праві, 
повинен узагальнити в своєму змісті всі ре-
ально існуючі принципи земельного права 
та засоби їх реалізації. Але, на жаль, він не 
дає повної уяви про принципи земельного 
законодавства, а принцип платності вза-
галі закріплюється в іншій, ніж принципи 
земельного законодавства, статті. Яким 
чином він реалізується, в чому його сут-
ність, значення, в Земельному кодексі не 
відображено. Тому можна погодитися з 
М. В. Шульгою, який, характеризуючи Зе-
мельний кодекс України, зазначає, що цей 
Закон, щонайперше, повинен закріплювати 
принципи земельного права й такі правові 
приписи, які забезпечують стабільність зе-
мельних відносин і розраховані на перспек-
тиву [14, с. 112]. Отже, Земельний кодекс 
України, як єдиний кодифікований норма-
тивно-правовий акт, повинен закріплювати 
основні засади регулювання суспільних зе-
мельних відносин, їх особливості та способи 
реалізації. 

Самостійним принципом земельного 
права вважається принцип платності земле-
користування. Досить часто його називають 
принципом економіко-правового механізму 
регулювання земельних відносин [15, с. 25]. 
Загалом із цим варто погодитись, проте, як 
відомо, одним із головних елементів еконо-
міко-правового механізму державного регу-
лювання земельних відносин виступає плата 
за землю. На законодавчому рівні принцип 
платності використання земель має своє 

закріплення в ст. 206 Земельного кодексу 
України. 

Запровадження плати за землю пов’язане 
з необхідністю стимулювання власників 
земельних ділянок і землекористувачів до 
ефективного та раціонального використання 
земельних ділянок. Безоплатне користуван-
ня земельними ділянками, яке було доміну-
ючим до здобуття Україною незалежності, 
привело до погіршення якості та родючості 
земель, їх безгосподарського використання. 
Тому реалізація принципу платності висту-
пає запорукою задоволення державно-пу-
блічного інтересу, який полягає у збереженні 
та покращенні стану земель. Але для пра-
вильного розуміння сутності принципу плат-
ності землекористування необхідно визна-
читись із деякими поняттями, в тому числі 
з поняттям платності землекористування. 
Аналіз довідкової літератури свідчить про 
невисокий рівень розробленості цього питан-
ня. Так, відповідно до «Великого тлумачного 
словника сучасної української мови», термін 
«платність» визначається як відшкодування 
вартості, те, що дається, надається за плату, 
що підлягає оплаті [7, с. 764].

Словник економічних термінів ототож-
нює платність, платіж із податком (збором, 
обов’язковим платежем) – обов’язковим 
внеском до бюджету відповідного рівня або 
державного цільового фонду, здійснюваним 
платниками у порядку і на умовах, що визна-
чаються законами України про оподаткуван-
ня [16, с. 178]. Проте вважати наведені вище 
визначення такими, що відповідають розу-
мінню поняття платності не можна, оскільки 
ці визначення залишають без уваги важливі 
аспекти платності. Також не можна ототож-
нювати платність із платою за землю.

Хоча, визначаючи поняття «плата за 
землю», більшість сучасних правників розу-
міють її як плату за використання землі, що 
справляється у вигляді земельного податку 
та орендної плати за землю [17, с. 54]. Така 
характеристика зумовлена наявністю визна-
чення «плати за землю» в Податковому ко-
дексі України. Так, плата за землю – загаль-
нодержавний податок, який справляється у 
формі земельного податку та орендної плати 
за земельні ділянки державної та комуналь-
ної власності (ст. 14 Податкового кодексу 
України) [18]. 

Платність слід розглядати як більш ши-
роке поняття, ніж плата за землю. Необхід-
но звернутись до ст. 206 Земельного кодексу 
України. Відповідно до ч. 1 ст. 206 ЗК Укра-
їни використання землі в Україні є платним. 
Об’єктом плати за землю є земельна ділянка 
[10]. Отже, платність варто розглядати як 
одну з характеристик землекористування. 
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Використовуючи формально юридичний 
підхід та застосовуючи його до положень за-
значених норм, можна дійти таких висновків. 

Якщо землекористування є платним, а 
плата, у свою чергу, це відшкодування вар-
тості, необхідність внесення певних коштів, 
то землекористування слід розглядати як 
процес вилучення корисних властивостей 
із земельної ділянки. Так, платність буде 
виступати необхідною умовою відшкодуван-
ня вартості або певної частини вартості ко-
рисних властивостей. 

Сам принцип платності землекористу-
вання реалізується через значну кількість 
норм земельного законодавства. При цьому 
обов’язок сплачувати кошти за землекорис-
тування притаманний як реалізації права 
власності, так і праву користування. Пункт 
«в» ч. 1 ст. 91 Земельного кодексу Украї-
ни закріплює обов’язок власника земельної 
ділянки своєчасно сплачувати земельний 
податок [10]. Тож у разі вилучення корис-
них властивостей із земельної ділянки для її 
власника виникає законодавчо передбачена 
необхідність внесення грошових коштів на 
користь держави. Держава, яка визнає землю 
основним національним багатством та влас-
ністю народу, отримує компенсацію вилуче-
них корисних властивостей такого багатства 
й такої власності. У свою чергу, п. «в» ч. 1 ст. 
96 Земельного кодексу України зобов’язує 
користувача земельної ділянки своєчас-
но сплачувати орендну плату та земельний 
податок [10]. Тобто суб’єкт землекористу-
вання у разі вилучення корисних власти-
востей із земельної ділянки фактично ком-
пенсує їх вартість безпосередньо власникові. 
Відшкодування вартості отриманого блага, 
яким є вилучення корисних властивостей 
із земельної ділянки, здійснюється шляхом 
перерозподілу грошових коштів між власни-
ком земельної ділянки та державою або зем-
лекористувачем та власником, і слід вважа-
ти платою за землю. При цьому об’єктивну 
необхідність відшкодування вартості отри-
маного блага цілком можливо вважати плат-
ністю землекористування.

Платність передбачає надання за пла-
ту (в грошовому еквіваленті) об’єкта, який 
передають у власність або користування 
відповідному суб’єктові. З цього визначен-
ня можна виділити таку структуру категорії 
«платність»: 1)  об’єкт (матеріальні чи нема-
теріальні блага, за які здійснюється плата); 
2)  суб’єкт (особа, яка отримує необхідний 
об’єкт для реалізації певної мети); 3) плата 
(грошовий еквівалент, як певна вартісна ха-
рактеристика об’єкта); 4)  мета такої плати 
(отримання суб’єктом у володіння, користу-
вання чи розпорядження певного об’єкта).

Звернімося до ст. 269–290 Податкового 
кодексу України, де закріплено процедуру 
реалізації принципу платності землекорис-
тування. Відповідно до норм Податкового 
кодексу України, землі, які перебувають не 
лише у користуванні, а й у власності, вважа-
ються об’єктами оподаткування, а саме: зе-
мельні ділянки, які перебувають у власності 
або користуванні, та земельні частки (паї), 
які перебувають у власності [18].

Розглянемо плату за землю в контексті 
структури платності, де об’єктом виступають 
земельні ділянки, що перебувають у власнос-
ті чи користуванні, та земельні частки (паї), 
які перебувають у власності. Суб’єктом тако-
го використання земельних ділянок виступає 
особа, яка на законних підставах володіє, ко-
ристується об’єктом чи має на меті отриман-
ня прав на земельну ділянку. Плата за землю 
при цьому справляється у вигляді земельно-
го податку, орендної плати чи вартості землі 
під час передачі її у власність.

Висновки

Отже, метою такої плати є отримання 
суб’єктом у володіння, користування чи роз-
порядження певного об’єкта. Дуже слушно 
з цього питання висловився М.  В. Шульга, 
який визначив, що значення плати за землю 
пов’язано не тільки з наповненням відповід-
них місцевих бюджетів та реалізацією еконо-
мічних інтересів власника, а й з економічним 
стимулюванням ефективного та раціональ-
ного використання землі [14, с. 167]. Такі 
висновки мають своє підґрунтя. Так, ст. 206 
Земельного кодексу України розташована 
у Главі «Економічне стимулювання раціо-
нального використання та охорони земель», 
де розкривається зміст економічного стиму-
лювання використання та охорони земель. 
Це означає, що місцеві органи влади, маючи 
фінансову базу, зможуть розробляти і реалі-
зовувати програми, метою яких виступатиме 
стимулювання власників і користувачів зе-
мельних ділянок до належного використан-
ня земель та їх охорони, а також фінансуван-
ня виконання таких програм. Тому певною 
мірою плату за землю можливо розглядати 
як вид економічного стимулювання. 

Правова природа принципу платнос-
ті землекористування полягає в тому, що 
основоположні ідеї, керівні засади, які харак-
теризують зміст і спрямованість правового 
регулювання земельних відносин у сфері 
справляння плати за користування, володін-
ня та розпорядження земельною ділянкою 
суб’єктом на законних підставах, виступа-
ють ефективним фінансовим стимулом, що 
сприятиме її належному, раціональному 
використанню, підвищенню її родючості.
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Статья посвящена исследованию сущности принципа платности за пользование землей. Анали-
зируется природа принципов права, принципов земельного права и законодательства. Раскрываются 
признаки платности землепользования с позиции анализа действующего земельного и налогового за-
конодательства. 

Ключевые слова: принцип платности землепользования, земельное право, плата за землю, 
земельные отношения, охрана земель.

The article is devoted to the study of the essence of the principle of payment for the use of land. The nature 
of the principles of law, principles of land law and legislation is analyzed. Disclosed signs of payment of land 
use from the standpoint of analysis of the current land and tax legislation.
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Стаття присвячена правовому аналізу відносин у сфері використання земельних ділянок під 
рибогосподарськими водними об’єктами для потреб риборозведення. Досліджується специфіка пра-
вового режиму використання та охорони земельних ділянок під водними об’єктами, які є частиною 
багатоелементних природних комплексів. Визначаються особливості правового становища об’єктів 
штучного риборозведення. 
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Постановка проблеми та її зв’язок із важ-
ливими науковими чи практичними завдан-
нями. Використання земельних ділянок 
під водними об’єктами для риборозведення 
має свої характерні риси, які відрізняють ці 
правовідносини від інших у земельній сфе-
рі. Зумовлюються такі особливості різними 
чинниками. По-перше, земельні ділянки під 
водними об’єктами є своєрідним вмістили-
щем водних об’єктів, у комплексі з якими 
утворюють єдиний комплексний природний 
об’єкт, що характеризується спеціальним 
правовим режимом. Специфіка правового 
режиму полягає в застосуванні під час його 
визначення норм різних галузей права – зе-
мельного і водного. Такий комплексний при-
родний об’єкт органічно поєднаний з іншими 
природними об’єктами екосистеми. 

З урахуванням нерозривних природних 
зв’язків між елементами екосистеми можна 
стверджувати, що земельні ділянки, роз-
ташовані під водними об’єктами для рибо-
розведення, є частиною багатоелементних 
природних комплексів, а їх використання не 
видається можливим без впливу на інші при-
родні елементи навколишнього природного 
середовища. Очевидно, що зазначений фак-
тор має значення для встановлення особли-
востей правового режиму цього об’єкта.

По-друге, земельні ділянки під водними 
об’єктами для риборозведення є територі-
альним базисом для розташування не лише 
водного  об’єкта. Законом дозволяється спо-
руджувати у встановленому порядку на та-
ких земельних ділянках рибогосподарські, 
рибозахисні, гідротехнічні меліоративні та 
інші об’єкти, необхідні для забезпечення ді-
яльності з риборозведення. Розташування 

технічних споруд повинно проводитися з 
урахуванням законодавчої вимоги щодо ра-
ціонального використання земель.

По-третє, використання земельної ділян-
ки під рибогосподарським водним об’єктом 
передбачає впровадження особливого виду 
діяльності господарюючого суб’єкта. Від-
повідно до законодавства, така діяльність 
належить до сільськогосподарської, оскіль-
ки спрямована на виробництво сільсько-
господарської продукції. Так, відповідно 
до ст. 1 Закону України «Про аквакульту-
ру» від 18 вересня 2012 р. № 5293-VІ [1], 
аквакультура (рибництво) визначається як 
сільськогосподарська діяльність зі штучно-
го розведення, утримання та вирощування 
об’єктів аквакультури у цілком або частко-
во контрольованих умовах для одержання 
сільськогосподарської продукції (продукції 
аквакультури) та її реалізації, виробництва 
кормів, відтворення біоресурсів, ведення 
селекційно-племінної роботи, інтродукції, 
переселення, акліматизації та реакліматиза-
ції гідробіонтів, поповнення запасів водних 
біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а 
також надання рекреаційних послуг.

Інші нормативні акти також вказують на 
приналежність діяльності з риборозведення 
до галузі сільського господарства. Напри-
клад, згідно з Законом України «Про стиму-
лювання розвитку сільського господарства 
на період 2001 – 2004 років» [2], продукцію 
рибництва (аквакультури) віднесено до сіль-
ськогосподарської продукції, а рибницькі 
господарства – до категорії сільськогоспо-
дарських підприємств. 

Крім того, виходячи з норми п. 2.15 ст. 1  
Закону України «Про державну підтримку  
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сільського господарства України» від 24 
червня 2004 р. № 1877-IV [3] та згідно з 
додатком до Закону України «Про мит-
ний тариф України» від 19 вересня 2013 р.  
№ 584-VII [4], яким затверджено Українську 
класифікацію товарів зовнішньоекономіч-
ної діяльності, риба і ракоподібні, молюски 
та інші водні безхребетні (група 03, розділ 
І) віднесено до сільськогосподарської про-
дукції тваринного походження. При цьому 
в нормативному акті зазначається, що така 
продукція повинна вироблятися, вирощу-
ватися, виловлюватися, збиратися, виготов-
лятися безпосередньо її виробником. Таким 
чином, з урахуванням особливого характеру 
діяльності з риборозведення, можна ствер-
джувати, що земельна ділянка під рибогоспо-
дарським водним об’єктом у процесі прова-
дження такої діяльності виступає основним 
засобом виробництва продукції сільського 
господарства. 

Наведене свідчить про те, що вихідним 
нормативним положенням, на якому базу-
ється правове регулювання використання 
земельних ділянок під водними об’єктами 
для риборозведення, є загальновизнане по-
ложення земельного законодавства щодо 
поєднання особливостей використання зе-
мельної ділянки як територіального базису, 
природного ресурсу та основного засобу ви-
робництва. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У різні часи фахівці у галузі земельного, 
екологічного та аграрного права з’ясовували 
правову природу використання земель, 
використання водного об’єкта та безпосе-
редньої діяльності у сфері рибництва. По-
ложення щодо цього, зокрема, містяться у 
працях В. І. Андрейцева, О. В. Гафурової, 
А. П. Гетьмана, В. І. Гордєєва, В. М. Єр-
моленка, Л. П. Заставської, І. І. Каракаша, 
Т. О. Коваленко, П. Ф. Кулинича, Р. І. Мару-
сенка, А. М. Мірошниченка, В. Л. Мунтяна, 
В. В. Носіка, В. І. Семчика, Ю. С. Шемшу-
ченка, М. В. Шульги. Проте як єдиний об’єкт 
правове явище використання земельних  
ділянок під водним об’єктом для потреб ри-
борозведення не досліджувалося.

Мета статті полягає у з’ясуванні юридич-
них ознак діяльності щодо використання зе-
мельних ділянок під водними об’єктами для 
потреб риборозведення.

Виклад основного матеріалу. Спеці-
альний режим використання земельних ді-
лянок під рибогосподарськими водними 
об’єктами полягає у: дотриманні господарю-
ючим суб’єктом визначених законодавством 
і правовстановлюючими документами ці-
лей використання цього комплексного при-
родного об’єкта; дотриманні встановлено-

го законодавством режиму господарської  
діяльності; використанні таких природних 
об’єктів згідно із законодавчою вимогою 
щодо заборони впроваджувати певні види  
діяльності на території водоохоронних зон та 
у прибережних захисних смугах тощо.

Раніше вже зазначалося, що використан-
ня земельних ділянок під водними об’єктами 
для риборозведення має здійснюватися з до-
триманням низки вимог, які передбачені нор-
мами земельного й водного законодавства. 
Однак їх використання в якості основного 
засобу виробництва в сільському господар-
стві породжує ще одну особливу ознаку вико-
ристання цих об’єктів земельних прав: право-
вий режим земельної ділянки доповнюється 
змістом нормативних положень, що встанов-
люють правові умови використання земель 
сільськогосподарського призначення. Такий 
висновок зумовлений характером діяльності 
господарюючого суб’єкта, що провадиться на 
цих землях, а також характером отриманої 
внаслідок цієї діяльності продукції.

Цей аргумент підтверджується положен-
ням  ч. 1 ст. 22 Земельного кодексу України, 
відповідно до якого землями сільськогос-
подарського призначення визнаються зем-
лі, надані для виробництва сільськогоспо-
дарської продукції або призначені для цих 
цілей. Обставин щодо фактичного розта-
шування таких земельних ділянок або роз-
міщення на них інших природних об’єктів 
закон не називає. Аналіз наведеного визна-
чення свідчить, що на земельні ділянки під 
рибогосподарськими водними об’єктами 
поширюється правовий режим земель сіль-
ськогосподарського призначення. Норма-
тивні приписи, що встановлюють правовий 
режим земель сільськогосподарського при-
значення слід враховувати й при визначенні 
кола суб’єктів, яким можуть надаватися у 
використання земельні ділянки під водними 
об’єктами для риборозведення. Так, зважа-
ючи на виробничо-господарський характер 
діяльності з риборозведення та керуючись 
положеннями, закріпленими ч. 3 ст. 22 Зе-
мельного кодексу України,  земельні ділянки 
під рибогосподарськими водними об’єктами 
(або їх частинами) можуть надавати у вико-
ристання: а) громадянам – для ведення осо-
бистого селянського господарства, ведення 
товарного сільськогосподарського вироб-
ництва, фермерського господарства; б) сіль-
ськогосподарським підприємствам – для 
ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва; в) несільськогосподарським 
підприємствам, установам та організаціям, 
релігійним організаціям і об’єднанням гро-
мадян – для ведення підсобного сільського 
господарства. 
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Крім того, правові положення глави 5 
Земельного кодексу України («Землі сіль-
ськогосподарського призначення») поши-
рюватимуться на правовий режим земельних 
ділянок під рибогосподарськими водними 
об’єктами навіть у разі, якщо така ділянка не 
перебуває у користуванні жодного господа-
рюючого суб’єкта. Підставою встановлення 
специфічного правового режиму для цих зе-
мельних ділянок є позначка у водогосподар-
ському паспорті водного об’єкта про призна-
чення його для потреб риборозведення.

Разом із тим варто наголосити, що не 
можна говорити про абсолютну прина-
лежність земельних ділянок під водними 
об’єктами для риборозведення до земель 
сільськогосподарського призначення. По-
перше, відповідно до Класифікатора видів 
цільового призначення земель, затвердже-
ного Наказом Держкомзему від 23 липня 
2010 р. № 548, землі для рибогосподарських 
потреб (за кодом 10.07) віднесено до земель 
водного фонду України. По-друге, виходячи 
з правової конструкції норми ст. 58 Земель-
ного кодексу України, якою визначено склад 
земель водного фонду, правова належність 
таких земельних ділянок до земель цієї кате-
горії зумовлюється фактичним розташуван-
ням на них водних об’єктів.

З урахуванням наведеного можна ствер-
джувати, що земельна ділянка під рибогос-
подарським водним об’єктом являє собою 
єдиний комплексний дворесурсний об’єкт 
водно-земельних правовідносин, на який 
поширюються норми щодо встановлення 
правового режиму земель водного фонду і 
земель сільськогосподарського призначення.

Закономірно виникає ще один висновок: 
у разі використання земельних ділянок під 
водними об’єктами для риборозведення фак-
тично йдеться про використання земель вод-
ного фонду у сільськогосподарських цілях. 

Разом із тим невідповідність цільово-
го використання таких земельних ділянок 
їх основному цільовому призначенню не 
створює правової підстави вважати вико-
ристання земельної ділянки водного фонду 
для сільськогосподарських потреб нецільо-
вим, оскільки така можливість законодавчо 
передбачена ч. 4 ст. 59 Земельного кодексу 
України, відповідно до якої громадянам та 
юридичним особам органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядуван-
ня із земель водного фонду можуть передава-
тися на умовах оренди земельні ділянки 
та водойми для рибогосподарських потреб  
(у тому числі рибництва (аквакультури). 

У земельно-правовій літературі вислов-
лено пропозицію стосовно доцільності 
введення до Земельного кодексу Украї-

ни поняття «землі сільськогосподарського 
використання» для позначення сільсько-
господарських угідь, що існують і викорис-
товуються у складі інших категорій земель 
[5, с. 43]. З такою пропозицією, на нашу дум-
ку, варто погодитись, оскільки перебування 
земель сільськогосподарського використан-
ня у складі земель водного фонду має свої 
особливості, й це повинно відображатися у 
земельному законодавстві. Таке сільсько-
господарське землекористування підпоряд-
ковується потребам водного господарства. 
До того ж ведення товарного сільськогос-
подарського виробництва, пов’язаного з 
використанням водних об’єктів (або їх час-
тин) для потреб риборозведення, створює 
загрозу негативного впливу на якісний стан 
таких водних об’єктів. Особливо це стосу-
ється природних рибогосподарських водойм 
і водотоків, штучно підтримувати якісний 
стан яких дуже складно (на відміну від ри-
богосподарських технологічних водойм). 
Наведене створює підстави для висновку 
про те, що включення сільськогосподарських 
угідь до складу земель водного фонду пови-
нно супроводжуватися встановленням низки 
додаткових екологічних обов’язків власників 
і користувачів таких земельних ділянок.

Важливу рису правової сутності вико-
ристання земельних ділянок під водними 
об’єктами для риборозведення зумовлює ха-
рактер діяльності господарюючих суб’єктів 
на цих земельних ділянках. Відповідно до ст. 
3 Закону України «Про аквакультуру», діяль-
ність у сфері аквакультури не належить до спе-
ціального використання водних біоресурсів. 
Очевидно, що наведена норма стосується і ді-
яльності з риборозведення, оскільки рибороз-
ведення виступає одним із напрямів аквакуль-
тури. Раніше вже було доведено, що таку 
діяльність, а також продукцію, яка є її резуль-
татом, слід вважати сільськогосподарською.

Категорія «сільськогосподарська про-
дукція» є аграрно-правовою, а такий вид 
продукції виступає об’єктом аграрних право-
відносин. Так, з’ясовуючи сутність та зміст 
наведеної категорії, В. Ю. Уркевич зазначає, 
що сільськогосподарську продукцію можна 
визначити як продукцію (рослинницьку, тва-
ринницьку та рибницьку), що виробляєть-
ся (вирощується) внаслідок дії біологічних 
процесів її вирощування, має природне по-
ходження від землі й (або) від живих біоло-
гічних організмів [6, с. 122, 123]. При цьому 
автор наголошує, що сільськогосподарська 
продукція (в тому числі й продукція рибно-
го господарства) є об’єктом саме аграрних 
правовідносин. Схожої наукової позиції до-
тримується В. М. Єрмоленко. Досліджуючи 
юридичну природу цієї аграрно-правової ка-
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тегорії, науковець зазначає, що до сільсько-
господарської продукції слід віднести всю 
сиру продукцію культурного рослинництва, 
тваринництва та рибництва, одержану від 
сільськогосподарської діяльності [7, с. 60]. 

Погоджуючись із висновками наведених 
авторів, зауважимо, що законодавство перед-
бачає, що штучне розведення, утримання та 
вирощування риби й інших водних біоре-
сурсів здійснюють суб’єкти рибного госпо-
дарства у спеціальних штучних умовах або 
визначених для цього рибогосподарських 
водних об’єктах (їх частинах) у межах тех-
нологічних пристроїв і споруд (рибниць-
ких басейнів, плавучих рибницьких садків 
тощо). За таких обставин об’єкти штучного 
риборозведення вважаються вилученими 
з природного середовища, а використання 
рибогосподарських водних об’єктів є спеці-
альною умовою для створення середовища їх 
існування. 

Для позначення особливого правового 
становища об’єктів штучного риборозве-
дення в чинному законодавстві застосову-
ється категорія «об’єкти аквакультури». 
Усі об’єкти аквакультури перебувають у 
власності господарюючих суб’єктів, що 
впроваджують діяльність з їх штучного роз-
ведення. Про таку приналежність об’єктів 
риборозведення на праві власності свідчать 
положення, викладені у ст. 6 Закону Укра-
їни «Про аквакультуру», відповідно до якої 
об’єкти аквакультури, які розведені, утриму-
ються та (або) вирощуються підприємства-
ми, установами та організаціями державної 
або комунальної власності, є об’єктами пра-
ва державної або комунальної власності. 
Об’єкти аквакультури, які розведені, утри-
муються та (або) вирощуються суб’єктами 
аквакультури у межах наданих їм відповідно 
до закону у приватну власність, у користу-
вання рибогосподарських водних об’єктів (їх 
частин), рибогосподарських технологічних 
водойм, акваторій (водного простору) вну-
трішніх морських вод, територіального моря, 
виключної (морської) економічної зони 
України, у межах належних їм технологічних 
пристроїв і споруд (рибницький басейн, пла-
вучий рибницький садок тощо) або набуті 
іншим не забороненим законом шляхом, пе-
ребувають у їх приватній власності.

З урахуванням наведеного об’єкти ри-
борозведення не вважаються природним 
ресурсом чи елементом навколишнього при-
родного середовища, а набувають правового 
статусу об’єктів майнових прав, тобто є осо-
бливим видом майна, що належить на праві 
власності суб’єкту риборозведення. 

Землевикористання для цілей рибороз-
ведення характеризується ще однією осо-

бливою рисою. Річ у тому, що діяльність з 
риборозведення не може впроваджуватися 
лише з використанням рибогосподарського 
водного об’єкта і земельної ділянки під ним. 
Така діяльність потребує додаткового вико-
ристання земельних ділянок суші, суміжних 
з основною ділянкою. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про 
аквакультуру» діяльність у сфері аквакуль-
тури впроваджується у зонах та на територі-
ях водних об’єктів, а також на ділянках суші 
території України, які використовуються для 
цілей аквакультури. Такими цілями можуть 
бути: а) забезпечення під’їзних шляхів та 
шляхів сполучення; б) розташування госпо-
дарських споруд, призначених для цілей ри-
борозведення; в) захист рибогосподарських 
водних об’єктів і земельних ділянок, що роз-
ташовані під ними, від негативних зовнішніх 
впливів тощо. Таким чином, функціональним 
призначенням земельних ділянок суші, що 
використовуються для цілей риборозведен-
ня, є сприяння раціональному використанню 
земельних ділянок під рибогосподарськими 
водними об’єктами та самих водних об’єктів, 
а також їх охороні. Для забезпечення ведення 
аквакультури суб’єктам риборозведення мо-
жуть передаватися у використання земельні 
ділянки суші, які віднесено до земель водно-
го фонду, а також ті, що належать до інших 
категорій земель.

Окремого дослідження для забезпечен-
ня цілей аквакультури потребує визначення 
правового регулювання використання при-
бережних захисних смуг і смуг відведення, 
які виділяються у межах водоохоронних 
зон. Нормативно-правову базу формуван-
ня та експлуатації прибережних захисних 
смуг і смуг відведення нині становлять: Зе-
мельний [8] і Водний кодекси України [9]; 
постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку визначення розмірів 
і меж водоохоронних зон та режиму ведення 
господарської діяльності в них» від 8 травня 
1996 р. № 486 [10] і «Про затвердження По-
рядку користування землями водного фон-
ду» від 13 травня 1996 р. № 502 [11].

На територіях прибережних захисних 
смуг встановлюється режим обмеженої гос-
подарської діяльності, сутність якого по-
лягає у встановленій законодавчій забороні 
впроваджувати діяльність, що негативно 
впливає або може вплинути на їх стан чи су-
перечить їхньому призначенню. Зазначене 
суб’єктивне право конкретизується у спе-
ціальній нормі ст. 14 Закону України «Про 
аквакультуру», відповідно до якої суб’єкти 
аквакультури, оформлюючи права оренди 
акваторій (водного простору) внутрішніх 
морських вод, територіального моря, а та-
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кож виключної (морської) економічної зони 
України, можуть отримати на умовах орен-
ди земельні ділянки прибережних захисних 
смуг та смуг відведення.

Варто зауважити, що вказаний Закон 
несправедливо обходить увагою питання 
надання аналогічного права для суб’єктів 
аквакультури, що впроваджують господар-
ську діяльність з використанням внутрішніх 
рибогосподарських водних об’єктів (ставків, 
водосховищ, частин річок, озер тощо). Разом 
із тим факт встановлення прибережних за-
хисних смуг навколо (вздовж) цих водних 
об’єктів є беззаперечним. Такий висновок 
ґрунтується на нормативних приписах ст. 60 
Земельного кодексу України, якою визнача-
ються правила встановлення та ширина при-
бережних захисних смуг для водних об’єктів 
різних категорій: 1) для малих річок, струм-
ків і потічків, а також ставків площею менш 
як 3 гектари – 25 метрів; 2) для середніх 
річок, водосховищ на них, водойм, а також 
ставків площею понад 3 гектари – 50 метрів; 
3) для великих річок, водосховищ на них 
та озер – 100 метрів. Якщо крутизна схилів 
більша за три градуси, мінімальна ширина 
прибережної захисної смуги подвоюється. 

Що ж стосується права суб’єктів 
аквакультури внутрішніх рибогосподар-
ських водних об’єктів на використання при-
бережних захисних смуг для провадження 
господарської діяльності, то воно прямо 
передбачене у вказаній загальній нормі п. 4 
постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку користування зем-
лями водного фонду», а також випливає з 
передбаченого у ст. 5 Закону України «Про 
аквакультуру» права на користування земля-
ми водного фонду для здійснення аквакуль-
тури.

Видається, що було б доцільним внести 
доповнення до ст. 14 Закону України «Про 
аквакультуру», забезпечивши законодавчою 
нормою спеціальної дії можливість безпе-
решкодної реалізації права на користуван-
ня землями прибережних захисних смуг 
суб’єктами аквакультури внутрішніх рибо-
господарських водних об’єктів.

Передбаченому праву користувачів рибо-
господарських водних об’єктів, відповідно до 
ст. 68 Водного кодексу України, кореспондує 
обов’язок утримувати в належному санітар-
ному стані прибережні захисні смуги під час 
провадження господарської діяльності. Вка-
зані нормативні положення застосовуються і 
для визначення прав та обов’язків суб’єктів 
користування земельними ділянками смуг 
відведення.  Разом із тим такі земельні ді-
лянки мають особливий правовий режим 
їх використання й охорони. Відповідно до 

положень Земельного і Водного кодексів 
України, смуги відведення встановлюють-
ся для потреб експлуатації та захисту від 
забруднення, пошкодження і руйнування 
магістральних, міжгосподарських та інших 
каналів на зрошувальних і осушувальних 
системах, гідротехнічних та гідрометричних 
споруд, а також водойм і гребель на річках. 
Для потреб риборозведення земельні ділян-
ки в межах смуг відведення надаються у ко-
ристування для створення водоохоронних 
лісонасаджень, берегоукріплювальних та 
протиерозійних гідротехнічних споруд, бу-
дівництва переправ тощо.

З урахуванням наведеного можна ствер-
джувати, що використання земель прибе-
режних захисних смуг та смуг відведення 
для цілей риборозведення сприяє належній 
експлуатації земельних ділянок під рибогос-
подарським водним об’єктом і безпосередньо 
водних об’єктів, оскільки створює умови для 
забезпечення їх раціонального використання 
й охорони.  

Висновки

Проведений аналіз специфіки право-
вого регулювання використання земельних 
ділянок під водними об’єктами для рибо-
розведення дає підстави для виокремлення 
найбільш важливих притаманних йому юри-
дичних ознак.

По-перше, вихідним нормативним по-
ложенням, на якому базується правове ре-
гулювання використання земельних ділянок 
під водними об’єктами для риборозведення, 
є загальновизнане положення земельного 
законодавства щодо поєднання особливос-
тей використання земельної ділянки як те-
риторіального базису, природного ресурсу та 
основного засобу виробництва. 

По-друге, земельна ділянка під рибогос-
подарським водним об’єктом являє собою 
єдиний комплексний дворесурсний об’єкт 
водно-земельних правовідносин, на який 
поширюються норми щодо встановлення 
правового режиму земель водного фонду і 
земель сільськогосподарського призначення.

По-третє, у разі використання земельних 
ділянок під водними об’єктами для рибороз-
ведення фактично йдеться про використання 
земель водного фонду у сільськогосподар-
ських цілях. Разом із тим невідповідність ці-
льового використання таких земельних діля-
нок їх основному цільовому призначенню не 
створює правової підстави вважати викорис-
тання земельної ділянки водного фонду для 
сільськогосподарських потреб нецільовим.

По-четверте, об’єкти риборозведення не 
вважаються природним ресурсом чи елемен-
том навколишнього природного середовища, 



114

З Е М Е Л Ь Н Е  П Р А В О

9/2018

а набувають правового статусу об’єктів май-
нових прав, тобто є особливим видом майна, 
що належить на праві власності суб’єкту ри-
борозведення. 

По-п’яте, використання земельних діля-
нок під водними об’єктами для риборозве-
дення повинно здійснюватися у поєднанні 
з використанням земельних ділянок суші, 
що за своїм функціональним призначенням 
сприяє забезпеченню раціонального вико-
ристання та належній охороні основного 
об’єкта – земельних ділянок під  рибогоспо-
дарськими водними об’єктами і безпосеред-
ньо водних об’єктів.
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Статья посвящена правовому анализу отношений в сфере использования земельных участков 
под рыбохозяйственными водными объектами для нужд рыборазведения. Исследуется специфика 
правового режима использования и охраны земельных участков под водными объектами, которые 
являются частью многоэлементных природных комплексов. Определяются особенности правового 
положения объектов искусственного рыборазведения.

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, земли водного фонда, водный объект, 
объект аквакультуры, земельные правоотношения, земельный участок, рыборазведение, сельскохозяй-
ственная деятельность, аквакультура.

The article is devoted to the legal analysis of relations in the sphere of use of land plots under fishery wa-
ter objects for the needs of fish farming. The specificity of the legal regime for the use and protection of land 
plots under water bodies that are part of multi-element natural complexes is studied. Specific features of the 
legal status of objects of artificial fish farming are determined.

Key words: agricultural land, water fund lands, water body, aquaculture facility, land legal relations, land 
plot, fish farming, agricultural activities, aquaculture.
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БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДНИК ПРАВООХОРОННОЇ 
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У статті автором здійснено огляд законодавчих та нормативно-правових актів Республіки Узбекис-
тан, спрямованих на подолання кризової ситуації, що склалася в економіці та агропромисловому комплек-
сі країни, а також посилення стану продовольчого забезпечення населення. На основі аналізу новел законо-
давства Узбекистану у сфері забезпечення продовольчої безпеки автором констатовано, що керівництво 
держави змушене вдатися до радикальних заходів щодо посилення забезпечення продовольчої безпеки 
Узбекистану, відводячи у цих процесах важливу і ключову роль саме органам прокуратури.

Ключові слова: забезпечення продовольчої безпеки, агропромисловий комплекс, економічна зло-
чинність, інституційне забезпечення, продовольчі ринки, органи прокуратури.

Постановка проблеми. Стабільний та 
динамічний розвиток національної аграрної 
економіки, її продуктивність, ефективність 
функціонування та конкурентоздатність 
на внутрішньому товарному ринку і світо-
вих продовольчих ринках тісно пов’язані із 
забезпеченням економічної безпеки держа-
ви, яка, у свою чергу, виступає важливою 
складовою національної безпеки. Країна, яка 
володіє потужною та розвинутою аграрною 
економікою, здатна не тільки забезпечити 
продовольством власне населення, але й ста-
ти потужним світовим імпортером сільсько-
господарської продукції та продуктів харчу-
вання у глобальному вимірі. За таких умов 
забезпечення продовольчої безпеки є одним 
із важливих і пріоритетних завдань будь-якої 
держави світу, а її стратегічною метою висту-
пає надійне та безперебійне забезпечення 
населення країни безпечними та якісними 
продуктами харчування. 

Продовольча безпека держави – необ-
хідна матеріальна умова життєдіяльності 
індивіда, соціуму, суспільства, яка забез-
печує функції та можливості економічного, 
демографічного, політичного, культурного 
та інтелектуального розвитку. Продовольча 
безпека – соціально-економічне та еколо-
гічне становище, за якого населення забез-
печено основними безпечними і якісними 
продуктами харчування. У внутрішній сфе-
рі держави продовольча безпека зумовлена 
природними, екологічними, техніко-техно-
логічними, виробничими, соціальними, фі-
нансовими, аграрними та іншими фактора-

ми в контексті мікро- та макроекономічного 
розвитку. У зовнішній сфері продовольча 
безпека відображає конкурентоздатність 
держави на світових аграрних та товарних 
ринках, стабільність її грошової одиниці, 
стан та можливості реагування на кризо-
ві явища у світових масштабах. При цьому 
формування продовольчої безпеки перед-
бачає розроблення та здійснення суб’єктами 
продовольчої безпеки економічних, соціаль-
них, екологічних та інших заходів, спрямова-
них на забезпечення населення безпечним і 
якісним продовольством у необхідному об-
сязі та асортименті. 

Таким чином, головну роль у забезпе-
ченні продовольчої безпеки відіграє саме 
держава, застосовуючи інструменти, які 
розробляються в рамках реалізації теорії та 
практики управління аграрною економікою 
та правоохоронною діяльністю на мікро- та 
макрорівнях. Формування виваженої соці-
ально-економічної політики, а також полі-
тики забезпечення продовольчої безпеки за 
участю правоохоронних органів перебуває 
на макрорівні. 

Забезпечення продовольчої безпеки є 
важливим складником діяльності правоохо-
ронних органів, що є перманентним проце-
сом і передбачає реалізацію у рамках їхньої 
компетенції та згідно з функціональністю 
заходів, спрямованих на запобігання реаль-
ним та потенційним загрозам для аграрної 
економіки та її об’єктів та їх недопущення, 
зокрема, й для агропромислового комплексу 
(АПК).
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Продовольча безпека являє собою 
невід’ємну частину економічного благо-
получчя країни та становить основу її на-
ціональної безпеки. Отже, забезпечення 
продовольчої безпеки за участю правоохо-
ронних органів передбачає створення пара-
дигми їхньої діяльності, налагодження комп-
лексної взаємодії під час виконання заходів, 
спрямованих на попередження, виявлення та 
запобігання економічній злочинності, осо-
бливо злочинам в аграрній і продовольчій 
сферах.

Основним стратегічним завданням роз-
витку системи правоохоронного забезпечен-
ня сектору продовольчої безпеки є досяг-
нення такого її стану, який би забезпечував 
відповідність діяльності усіх її підсистем та 
елементів в інтересах особи, суспільства та 
держави, а також адекватне реагування на 
нові загрози, пов’язані із загостренням кри-
міногенної ситуації в країні та її регіонах. 
На цьому фоні перед державою та право-
охоронними органами постає важлива та ак-
туальна проблема – створення та розбудова 
національної системи продовольчої безпеки, 
розв’язання якої має забезпечуватися право-
вими, політичними, соціально-економічни-
ми, інформаційними, правоохоронними та 
іншими заходами.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У своїх наукових працях проблематику 
реалізації правоохоронної функції держави 
у сфері боротьби з економічною злочин-
ністю певним чином висвітлювали у своїх 
працях: О. І. Безпалова [1], Я. В. Мочкош 
[2], О. А. Шевченко [3], О. Є. Користін 
[4] та інші фахівці. Проте огляд сучасного 
законодавства деяких зарубіжних країн на 
прикладі Узбекистану щодо інституційно-
правових заходів забезпечення продоволь-
чої безпеки та діяльності правоохоронних 
органів за напрямом боротьби зі злочинами 
економічної спрямованості в АПК жоден із 
авторів не розглядав, що посилює актуаль-
ність вибраної тематики.

Метою статті є огляд законодавчих та нор-
мативно-правових актів Республіки Узбе-
кистан, спрямованих на подолання кри-
зової ситуації, що склалася в економіці та 
АПК країни, а також пошук оптимальних 
шляхів посилення стану продовольчого 
забезпечення.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Унікальним є досвід інституційного 
забезпечення продовольчої безпеки в Узбе-
кистані. За матеріалами, оприлюдненими 
Продовольчою та сільськогосподарською 
організацією ООН (FАО), в Узбекистані 
голодують 1,7 млн осіб. У рейтингу Гло-

бального індексу продовольчої безпеки у 
2017 році Узбекистан посів 78 місце серед 
113 країн світу. На фоні численного голоду-
ючого населення в цій країні її рейтинг зали-
шається досить авторитетним порівняно з 
іншими країнами світу. Тобто країна, яка має 
серйозні проблеми з продовольчим забезпе-
ченням та нестачею продуктів харчування, 
демонструє показники середнього рівня, що 
засвідчує наявність потужного ресурсного 
агропродовольчого потенціалу у цій краї-
ні. Проте в цій країні все ще зберігаються 
серйозні системні проблеми, які створюють 
передумови для нездорової конкуренції, мо-
нополізації окремими суб’єктами господарю-
вання імпорту продовольства та сільськогос-
подарської продукції, штучного дефіциту та 
фактів необґрунтованого підвищення цін на 
продовольчі товари і, як наслідок, отримання 
з таких підстав надприбутків. 

З огляду на такий стан справ та з метою 
активізації функціонування та розвитку ві-
тчизняного товарного ринку, створення 
сприятливих передумов задля насичення 
вітчизняного ринку якісною, безпечною 
та доступною продовольчою продукцією, 
впровадження заходів щодо лібералізації 
зовнішньоекономічної діяльності та роз-
витку здорової конкуренції, викорінення 
наявних проблем у цій сфері було прийнято 
Указ Президента Узбекистану «Про заходи 
щодо подальшого забезпечення продоволь-
чої безпеки держави» від 16 січня 2018 року  
№ 5303 [5].

Цей нормативно-правовий акт розробле-
но Генеральною прокуратурою Узбекистану, 
оскільки в цій країні існувала складна та за-
плутана система індивідуальних преферен-
цій, податкових пільг у сфері здійснення зо-
внішньоекономічної діяльності, що призвело 
до створення проблем функціонування еко-
номіки, негативно вплинуло на міжнародний 
імідж Узбекистану. Така ситуація спричи-
нила відмову іноземних компаній опанову-
вати товарні ринки цієї країни, щоб не ім-
портувати сільськогосподарську продукцію 
та продовольчі товари собі у збиток через 
встановлення завищених розмірів імпортних 
ставок мита.

Відповідно до вказаного Указу саме на 
органи Генеральної прокуратури Узбекиста-
ну покладено обов’язок дослідити та вивчити 
ставки митних платежів на продовольчі това-
ри, митні процедури та особливості переве-
зень товарів через митний кордон держави 
з метою підготовки пропозицій щодо опти-
мізації ставок митних платежів, усунення 
бар’єрів у міжнародній торгівлі, максималь-
ного спрощення процедури митного оформ-
лення продовольчих товарів та зменшення 
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витрат на здійснення експортно-імпортних 
операцій.

Через критичний стан сільського госпо-
дарства та зниження рівня продовольчої без-
пеки в Узбекистані проводиться масштабна 
робота зі створення необхідних економічних 
та організаційно-правових основ розвитку 
сільського та водного господарств. У зв’язку 
з цим 17 квітня 2018 року Президентом Узбе-
кистану було видано Указ «Про заходи щодо 
удосконалення системи державного управ-
ління сільським та водним господарством» 
[6]. У рамках цього нормативно-правового 
акта передбачаються заходи, спрямовані на 
реалізацію єдиної державної політики у сфе-
рі сільського господарства та АПК в цілому, 
впровадження досягнень науки і техніки в 
АПК, передового досвіду ведення сільського 
господарства та посилення стану продоволь-
чого забезпечення країни.

За результатами діяльності органів 
прокуратури Президент Узбекистану під-
писав постанову «Про заходи щодо органі-
зації діяльності Інспекції по контролю за 
агропромисловим комплексом та забезпе-
ченням продовольчої безпеки при Генераль-
ній прокуратурі Республіки Узбекистан» від  
7 травня 2018 року [7]. Відповідно до її по-
ложень усі інспекції, які контролювали АПК 
країни, ліквідовуються, а їхні повноваження 
передаються органам прокуратури.

Так, із 1 серпня 2018 року, згідно з цією 
постановою, ліквідуються чинні інспекції 
в АПК (хлібна, з нагляду за технічним ста-
ном машин та обладнання, племінної спра-
ви, водна, центр сертифікації бавовни, центр 
сертифікації та контролю якості насіння 
сільськогосподарських культур). Їх право-
наступником стане новостворена при Гене-
ральній прокуратурі Інспекція з контролю 
за АПК та забезпеченням продовольчої без-
пеки. Посада начальника Інспекції за своїм 
статусом прирівнюється до посади заступ-
ника Генерального прокурора. Начальник 
Інспекції призначається Президентом краї-
ни. Загальна чисельність управлінського та 
виробничого персоналу Інспекції передбачає 
1795 одиниць. 

Очікується, що діяльність новостворе-
ного підрозділу Генеральної прокуратури 
сприятиме посиленню контролю держа-
ви за продовольчою безпекою, дасть змогу 
удосконалити систему контролю у сфері сіль-
ського господарства та АПК в цілому, ефек-
тивніше виявляти порушення та зловживан-
ня в аграрній і продовольчій сферах.

Нормативно визначено, що основними 
завданнями Інспекції з контролю за АПК 
та забезпеченням продовольчої безпеки при 
Генеральній прокуратурі Узбекистану ма-

ють стати: здійснення контролю за станом 
виконання вимог законодавства та норма-
тивних документів у сфері сільського госпо-
дарства та продовольчої безпеки; виконання 
вимог щодо формування запасів сільськогос-
подарської та продовольчої продукції від-
повідно до обсягів державного замовлення; 
реалізація державної політики у сфері раціо-
нального використання та охорони сільсько-
господарських земель; реалізація комплексу 
заходів з метою виявлення кримінальних та 
адміністративних правопорушень; перевір-
ка технічного стану сільськогосподарської 
та меліоративної техніки, ефективності їх 
експлуатації, якості сервісних та ремонтних 
послуг; проведення обов’язкового держав-
ного інспектування якості зернових та сіль-
ськогосподарських культур, продукції їх 
переробки при експортно-імпортних та рес-
публіканських перевезеннях.

Слід також вказати, що на виконання 
Указу Президента Узбекистану 23 травня 
2018 року в Узбекистані при Генеральній 
прокуратурі було створено департамент із 
боротьби з економічною злочинністю [8]. 
Департамент має повноваження ініціювати 
проведення перевірок державних органі-
зацій та інших суб’єктів господарювання, 
які здійснюють свою діяльність в АПК та 
інших сферах. До його компетенції відне-
сено проведення оперативно-розшукової ді-
яльності, дізнання у рамках економічних та 
корупційних злочинів, у тому числі за фак-
тами незаконного витрачання бюджетних 
засобів, відмивання «брудних» грошей тощо. 
Департамент є самостійним спеціалізованим 
правоохоронним органом при Генеральній 
прокуратурі. У рамках повноважень та згідно 
із законодавством, департамент отримувати-
ме компенсацію за результатами своєї опера-
тивно-службової діяльності. На департамент 
покладено функціональні обов’язки щодо 
виявлення фактів розтрати коштів держав-
ного бюджету, державних цільових фондів, 
іноземних грантів, іноземної кредитної допо-
моги, яка залучається під гарантії Уряду.

Відповідно до здобутків щодо виявлення 
та доведення економічної шкоди від скоєних 
злочинів 10 % від суми розтрат, викрадень 
та нестач, виявлених і повернутих державі в 
результаті проведених перевірок та ревізій 
використання бюджетних коштів, будуть за-
раховуватися до спеціального позабюджет-
ного фонду департаменту. За організаційною 
структурою у складі департаменту функціо-
нуватимуть п’ять відділів: відділи боротьби з 
податковими правопорушеннями; валютними 
правопорушеннями; корупцією; відділ захис-
ту споживчого ринку та прав суб’єктів підпри-
ємництва; інформаційно-аналітичний відділ.
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З метою залучення та стимулювання 
участі громадськості в боротьбі з органі-
зованою злочинністю, у тому числі й з еко-
номічною, постановою Кабінету Міністрів 
Узбекистану 8 січня 2018 року було затвер-
джено Положення про порядок заохочен-
ня громадян та громадських організацій за 
активну участь в профілактиці правопору-
шень та боротьбі зі злочинністю. До системи 
правоохоронних органів, які безпосередньо 
здійснюють профілактику правопорушень, 
належать: органи внутрішніх справ, проку-
ратури, Служби національної безпеки, юс-
тиції, державної митної та податкової служб. 
При цьому заохочення для окремих гро-
мадян передбачається у вигляді грошової 
премії, а для громадських організацій – по-
дяк та пам’ятних подарунків. Розмір премії 
безпосередньо залежить від виду та тяжкості 
злочину, який вдалося попередити. Напри-
клад, за повідомлення про тяжкий злочин, 
який готується на районному рівні, можна 
отримати винагороду у розмірі1 722 400 со-
мів, а за особливо тяжкий – 2 583 600 сомів. 
Винагорода виплачується правоохоронними 
органами, які в рамках законодавства здій-
снюють профілактику правопорушень.

Варто зазначити, що в Узбекистані триває 
обговорення на державному та громадському 
рівнях проекту закону «Про продовольчу 
безпеку» [9], який також було розроблено 
за ініціативою Генеральної прокуратури цієї 
країни. У його положеннях задекларова-
но, що забезпечення продовольчої безпеки 
покладається на Кабінет Міністрів Респу-
бліки Узбекистан за сприяння Генеральної 
прокуратури, яка в особі Інспекції з контр-
олю за АПК та забезпеченням продовольчої 
безпеки здійснюватиме державний контр-
оль за забезпеченням продовольчої безпеки 
в масштабах країни. У перспективі Інспек-
ція з контролю за АПК та забезпеченням 
продовольчої безпеки реалізовуватиме 
комплекс заходів, спрямованих на протидію 
порушенням законодавства, які сприяють 
зростанню цін на сільськогосподарську про-
дукцію, а оперативне реагування у сфері фор-
мування цін на сільськогосподарську про-
дукцію та продовольство дасть можливість 
стабілізувати ціни на продукти харчування 
першої необхідності, подолати спекуляцію і 
махінації на аграрному товарному ринку та 
під час здійснення імпортно-експортних опе-
рацій із продовольством, формувати здорову 
конкуренцію на продовольчих ринках.

Висновки

Аналіз новел законодавства Республіки 
Узбекистан, яке регламентує сферу забез-
печення продовольчої безпеки як важли-

вого складника правоохоронної діяльності, 
дає змогу констатувати, що саме на органи 
прокуратури покладається важливе та від-
повідальне завдання щодо оперативного ре-
агування на внутрішні та зовнішні загрози, 
деструктивний вплив яких може заважати 
стабільності ситуації на продовольчому рин-
ку, провокувати дефіцит продовольства та 
інші негативні тенденції. Важлива роль при 
цьому відводиться профілактиці правопору-
шень. Як переконливо засвідчує досвід Узбе-
кистану, сфера діяльності правоохоронних 
органів і, передусім, органів прокуратури у 
боротьбі зі злочинами економічної спрямо-
ваності вибудовується на основі поєднання 
принципів правового, економіко-соціально-
го та правоохоронного системного характе-
ру. Отже, з метою посилення продовольчої 
безпеки повинні здійснюватися оперативно-
розшукові, оперативно-службові та інформа-
ційно-аналітичні заходи, спрямовані на запо-
бігання злочинам економічного спрямування 
та їх попередження у тому числі й в аграрній 
сфері з урахуванням стану наявної криміно-
генної ситуації в державі та її регіонах.

Таким чином, країна Узбекистан, з огля-
ду на складну економічну ситуацію, що скла-
лася в агропромисловому комплексі країни, з 
метою подолання голоду і забезпечення насе-
лення країни достатньою кількістю продук-
тів харчування першої необхідності вдаєть-
ся до радикальних заходів щодо посилення 
забезпечення продовольчої безпеки Узбе-
кистану, відводячи у цих процесах важливу 
і ключову роль саме органам прокуратури. 
Можна дійти висновку, що в Узбекистані 
останнім часом впроваджується інновацій-
ний комплексний підхід у сфері діяльності 
органів прокуратури, який передбачає ін-
ституційно-правові заходи, результативність 
яких сприятиме покращенню загального ста-
ну продовольчого забезпечення в країні, за-
хисту національного АПК, що гарантуватиме 
кожному доступ до безпечного та якісного 
продовольства і дасть змогу не допустити 
монополізації та штучного дефіциту продук-
тів харчування на товарних ринках і в торго-
вельних мережах. 

Отже, в Узбекистані саме на органи 
прокуратури покладаються важливі та стра-
тегічні завдання щодо: посилення стану 
продовольчого забезпечення; стабілізації та 
унормування споживчих цін на продукти 
харчування першої необхідності; запобігання 
поширенню у торговельній мережі неякісних 
та небезпечних продуктів харчування; ніве-
лювання будь-яких проявів монопольного 
становища суб’єктів аграрного господарю-
вання, недобросовісної конкуренції на товар-
них ринках держави.
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В статье автором осуществлен обзор законодательных и нормативно-правовых актов Респу-
блики Узбекистан, направленных на преодоление кризисной ситуации в экономике и агропромышлен-
ном комплексе страны, а также улучшение состояния продовольственного обеспечения населения. 
На основе анализа новелл законодательства Узбекистана в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности автором констатировано, что руководство государства вынуждено прибегнуть к ра-
дикальным мерам по усилению обеспечения продовольственной безопасности Узбекистана, отводя в 
этих процессах важную и ключевую роль именно органам прокуратуры.

Ключевые слова: обеспечение продовольственной безопасности, агропромышленный комплекс, 
экономическая преступность, институциональное обеспечение, продовольственные рынки, органы про-
куратуры.

In the article, the author reviews the legislative and regulatory acts of the Republic of Uzbekistan, aimed 
at overcoming the crisis situation in the economy and agro-industrial complex of the country, as well as 
strengthening the state of food supply of the population.

On the basis of an analysis of the legislation of Uzbekistan in the field of food security, the author states 
that the state leadership is forced to resort to radical measures to strengthen the provision of food security to 
Uzbekistan, allocating in these processes an important and key role to the organs of the public prosecutor's 
office.

Key words: provision of food security, agro-industrial complex, economic crime, institutional support, food 
markets, prosecutor's offices.
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ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА 
ВІДХОДІВ ЯК ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ 
ЙОГО ПРАВОВОГО СТАТУСУ

Стаття присвячена вивченню прав і обов’язків власників відходів в Україні. Проводиться дослі-
дження загальних особливостей реалізації власниками відходів правомочностей із володіння, корис-
тування і розпорядження відходами. У результаті аналізу чинного законодавства України встанов-
люються обов’язки власника відходів у тому числі й як суб’єкта поводження з відходами.

Ключові слова: відходи, поводження з відходами, право власності на відходи, право володіння, ко-
ристування і розпорядження відходами, обов’язки власника відходів.

Постановка проблеми. Питання еколо-
гії та збереження природного середовища 
нині є одним із найбільш актуальних та ак-
тивно обговорюваних питань на найвищих 
щаблях державного управління різних країн 
світу. Проблема зменшення обсягів утворю-
вання відходів, посилення відповідальності 
за неналежне поводження з ними є однією 
з основних у сучасній екологічній політиці 
держав. Складником екологічної політики 
держави у даній сфері є забезпечення належ-
ного правового регулювання та створення 
інших необхідних умов для захисту прав та 
інтересів власників відходів, з одного боку, а 
з іншого боку, посилення їхньої відповідаль-
ності за належні їм відходи. Невід’ємним 
складником правового статусу власника від-
ходів в Україні є права і обов’язки власника 
відходів. Отже, дослідження даних питань є 
актуальним для науки екологічного права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання прав і обов’язків власників відходів 
на монографічному рівні не досліджували-
ся. Проблематику поводження з відходами 
розглядали у своїх роботах В. І. Андрейцев, 
А. П. Гетьман, Р. К. Гусєв, І. І. Каракаш, 
В. В. Костицький, В. І. Лозо, Н Р. Малише-
ва, В. Л. Мунтян, В. В. Петров, С. С. Трофи-
мець, Ю. С. Шемшученко та інші. Останніми 
роками на монографічному рівні питання 
правового забезпечення поводження з небез-
печними відходами розглядалися в роботах 
Н. О. Максіменцевої, правове регулюван-
ня поводження з побутовими відходами в 
Україні вивчалося В. О. Юрескул, особли-
вості правового регулювання поводження 
з радіоактивними відходами досліджені в 
роботі О. Ю. Кронди. Міжнародно-правове 
регулювання поводження з відпрацьованим 
ядерним паливом та радіоактивними відхо-

дами розглядалось А. В. Запорозчук. Осо-
бливості поводження з твердими відходами 
з точки зору економіки були досліджені в 
кандидатських дисертаціях М. В. Абрамової, 
Р. З. Берлінга, О. В. Горобець, Т. М. Довгої, 
І. С. Дулина, О. П. Ігнатенко, М. С. Самойлік, 
Н. О. Хижнякової, С. Г. Шунтової, питання 
організаційно-економічного забезпечення 
підвищення ефективності поводження з від-
ходами розглядала В. О. Трофимчук.

Мета статті. Написання цієї статті спря-
моване на вивчення основних прав і 
обов’язків власників відходів, визначення 
загальних особливостей даного елемента 
правового статусу власника відходів.

Виклад основного матеріалу. 
Невід’ємним складником правового статусу 
власника відходів є права та обов’язки, яки-
ми він володіє та які на нього покладаються 
чинним законодавством України. Правове 
регулювання відносин права власності на від-
ходи здійснюється нормами різних галузей 
права, у тому числі цивільного, екологічного, 
адміністративного. Отже, права та обов’язки 
власника відходів можна поділити на ті, що 
є загальними для всіх власників та перед-
бачені нормами цивільного законодавства, а 
також на спеціальні права та обов’язки, що 
можуть стосуватися виключно власника від-
ходів та які передбачаються нормами спеці-
ального законодавства про відходи. Аналіз 
прав та обов’язків, належних усім власникам, 
недоцільно проводити в рамках даного дослі-
дження, оскільки вони не раз розглядалися 
в роботах спеціалістів із цивільного пра-
ва. При цьому потребують аналізу права та 
обов’язки, що стосуються виключно власни-
ків відходів. Крім того, до прав та обов’язків 
власника відходів можуть включатися також 
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і права виробників відходів, суб’єктів у сфе-
рі поводження з відходами, а також суб’єктів 
господарської діяльності у сфері поводження 
з відходами, якщо власник відходів належить 
до таких.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про 
відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР (далі – 
Закон про відходи) суб’єкти права власності 
на відходи володіють, користуються і розпо-
ряджаються відходами в межах, визначених 
законом [1]. Правомочності власника від-
ходів щодо їх володіння, користування та 
розпорядження яляють собою основні права 
власника відходів.

Чинне законодавство України, як і теорія 
екологічного права, не надають визначення 
володіння, користування та розпорядження, 
у зв’язку з чим звернемося до теорії цивіль-
ного права.

У теорії цивільного права під правом во-
лодіння розуміється право фактичного, фі-
зичного та господарського панування особи 
над річчю, яке полягає у можливості особи 
безпосередньо тримати належну річ у себе 
[2, c. 423-424]. Правом користування вва-
жається право на здобуття з речі її корисних 
властивостей, привласнення плодів та при-
бутків, що приносяться річчю. Воно часто 
невід’ємне від правомочності володіння, бо 
для користування річчю необхідно щонай-
менше нею володіти. Здійснення власником 
своєї правомочності користування за допо-
могою інших осіб не означає передачі ним ані 
правомочності володіння, ані правомочності 
користування, які здійснює сам власник за 
допомогою інших осіб [2, c. 424]. Право роз-
порядження – це право власника визнача-
ти юридичну долю майна: встановити різні 
конкретні правовідносини з третіми особами 
з приводу майна, що йому належить, при-
пинити чи обмежити своє право власності. 
Поширеним засобом здійснення власником 
своєї правомочності з розпорядження є від-
чуження майна, що йому належить, під яким 
розуміється вчинення різного роду правочи-
нів (продажу, дарування тощо) [2, c. 425].

Враховуючи ці теоретичні визначення, 
розглянемо особливості реалізації власни-
ком свого права володіння, користування та 
розпорядження відходами.

Відповідно до Закону про відходи, воло-
діння та користування відходами, виходячи 
із їхньої правової природи, може бути реалі-
зовано власником шляхом їх: 1) зберігання 
(тимчасового розміщення відходів у спеці-
ально відведених місцях чи об’єктах (до їх 
утилізації чи видалення); 2) оброблення або 
перероблення (здійснення будь-яких тех-
нологічних операцій, пов’язаних зі зміною 
фізичних, хімічних чи біологічних власти-

востей відходів, з метою підготовки їх до еко-
логічно безпечного зберігання, перевезення, 
утилізації чи видалення); 3) перевезення 
(транспортування відходів від місць їх утво-
рення або зберігання до місць чи об’єктів об-
роблення, утилізації чи видалення), у тому 
числі транскордонне перевезення (тран-
спортування відходів з території або через 
територію України на територію або через 
територію іншої держави); 4) утилізації (ви-
користання відходів як вторинних матеріалів 
чи енергетичних ресурсів); 5) знешкодження 
відходів (зменшення чи усунення небезпеч-
ності відходів шляхом механічного, фізи-
ко-хімічного чи біологічного оброблення);  
6) розміщення (зберігання та захоронення 
відходів у спеціально відведених для цього 
місцях чи об’єктах); 7) сортування (механіч-
ний розподіл відходів за їхніми фізико-хі-
мічними властивостями, технічними склад-
никами, енергетичною цінністю, товарними 
показниками тощо з метою підготовки відхо-
дів до їх утилізації чи видалення) [1].

Зважаючи на приписи цього ж норматив-
но-правового акта, можна стверджувати, що 
правомочність розпорядження відходами 
власник може реалізувати шляхом видален-
ня відходів – здійснення операції з відхода-
ми, що не призводить до їх утилізації, у тому 
числі шляхом їх захоронення – остаточного 
розміщення відходів при їх видаленні у спе-
ціально відведених місцях чи на об’єктах та-
ким чином, щоб довгостроковий шкідливий 
вплив відходів на навколишнє природнє се-
редовище та здоров’я людини не перевищу-
вав установлених нормативів [1]. Крім того, 
власник відходів має право передати своє 
право власності на відходи іншим особам.

Як бачимо, здебільшого реалізація влас-
ником відходів своїх правомочностей влас-
ника можлива лише шляхом вчинення дій, 
що є складниками поводження з відходами. 
Отже, власник відходів у такому разі додат-
ково набуває прав та обов’язків суб’єкта у 
сфері поводження з відходами. Таким чином, 
власник відходів може реалізовувати своє 
право володіння, користування чи розпоря-
дження ними лише з огляду на обмеження, 
пов’язані з поводженням із відходами. Роз-
глянемо основні обов’язки власника відхо-
дів як такого, а також як виробника, суб’єкта 
у сфері поводження з відходами, а також 
суб’єкта господарської діяльності у сфері 
поводження з відходами.

Основним обов’язком власника можна 
вважати обов’язок, визначений у ст. 55 За-
кону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», щодо вживання 
ефективних заходів для зменшення обсягів 
утворення відходів, а також для їх утилізації, 
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знешкодження або розміщення [3]. Чинне 
законодавство України не передбачає, яким 
саме чином власник відходів має реалізо-
вувати даний обов’язок. Проте із приписів  
ст. 31 Закону про відходи вбачається, що сти-
мулюванням власника до виконання даного 
обов’язку є ряд дій компетентних органів дер-
жавної влади та органів місцевого самовря-
дування. Зокрема, органами державної влади 
та місцевого самоврядування мають вчиня-
тися дії із: а) розроблення та впровадження 
науково обґрунтованих нормативів утворен-
ня відходів на одиницю продукції (сировини 
та енергії), виконання робіт і надання послуг, 
що регламентують їх кількісний та якісний 
склад, відповідно до передових технологіч-
них досягнень; б) періодичного перегляду 
встановлених нормативів утворення відхо-
дів, спрямованого на зменшення їх обсягів, 
з урахуванням передового вітчизняного і 
зарубіжного досвіду та економічних мож-
ливостей; в) розроблення та впровадження 
системи поводження з пакувальними матері-
алами і тарою; системи збирання, видалення, 
знешкодження та утилізації відпрацьованих 
мастил (олив); системи збирання, заготівлі 
та утилізації зношених шин, гумовотехніч-
них виробів та відходів гумовотехнічного 
виробництва; системи заготівлі та утилізації 
непридатних до використання транспортних 
засобів; системи збирання та утилізації елек-
тричного та електронного обладнання; сис-
теми збирання, видалення, знешкодження, 
утилізації відходів, що утворюються у про-
цесі медичного обслуговування, ветеринар-
ної практики, пов’язаних із ними дослідних 
робіт; г) розроблення загальних вимог щодо 
поводження з побутовими відходами; ґ) роз-
роблення системи інформаційного, науково-
методичного забезпечення виробників від-
ходів відомостями про технологічні та інші 
можливості зменшення обсягів утворення та 
утилізації відходів [1].

У ст. 38 Закону про відходи також 
передбачається, що одним із організацій-
но-економічних заходів щодо забезпечення 
утилізації відходів і зменшення обсягів їх 
утворення є надання суб’єктам підприєм-
ницької діяльності, які утилізують, зменшу-
ють обсяги утворення відходів та впроваджу-
ють у виробництво маловідходні технології, 
відповідно до законодавства податкових, кре-
дитних та інших пільг [1]. Отже, поряд з 
обов’язком законодавець визначає й право 
власника відходів на отримання пільг.

Проте натепер чинним законодавством 
України не передбачаються жодні податкові 
та кредитні пільги для таких суб’єктів під-
приємницької діяльності, що на практиці 
суттєво обмежує можливість реалізації влас-

никами відходів свого обов’язку із вжиття 
ефективних заходів для зменшення обсягів 
утворення відходів, а також для їх утилізації, 
знешкодження або розміщення. Даний факт 
є свідченням відсутності державної підтрим-
ки впровадження провідних технологій у 
сферу поводження з відходами. Як зазначає 
колектив авторів монографії «Правова охо-
рона довкілля: сучасний стан та перспективи 
розвитку», серед основних напрямів, що ви-
магають модернізації, – зокрема, стимулю-
вання підприємницької діяльності у сфері 
поводження з відходами [4, с. 657-658].

А. П. Гетьман та В. І. Лозо серед причин 
виникнення проблем з відходами зазнача-
ють, зокрема, застарілі, ресурсовитратні та 
забруднюючі виробничі технології, а також 
відсутність стимулів до формування відпо-
відального ставлення до охорони навколиш-
нього природного середовища [5, с. 144].

У зв’язку із цим пропонується ряд 
законодавчих змін до чинного законодавства 
з даного питання.

По-перше, необхідно визначити на 
законодавчому рівні методику визначення 
ефективності заходів для зменшення обсягів 
утворення відходів, а також для їх утилізації, 
знешкодження або розміщення. Дане питан-
ня не належить до сфери права, а має вирішу-
ватися спеціалістами у сфері екології. Отже, 
пропонується розробити Порядок визна-
чення ефективності заходів для зменшення 
обсягів утворення відходів, а також для їх 
утилізації, знешкодження або розміщення 
із залученням спеціалістів у сфері екології, 
в якому необхідно передбачити: 1) порядок 
ініціювання процедури встановлення ефек-
тивності заходів для зменшення обсягів 
утворення відходів, а також для їх утилізації, 
знешкодження або розміщення; 2) підпри-
ємства, установи та організації, компетентні 
приймати рішення щодо ефективності захо-
дів для зменшення обсягів утворення відхо-
дів, а також для їх утилізації, знешкодження 
або розміщення; 3) методологію визначення 
ефективності заходів для зменшення обсягів 
утворення відходів, а також для їх утилізації, 
знешкодження або розміщення.

По-друге, пропонується розробити та 
прийняти Закон України «Про державну 
підтримку впровадження суб’єктами підпри-
ємницької діяльності ефективних заходів 
для зменшення обсягів утворення відходів, 
а також для їх утилізації, знешкодження або 
розміщення», яким передбачити: 1) внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо 
встановлення податкових пільг для таких 
суб’єктів господарювання в частині спла-
ти окремих податків та зборів (наприклад, 
податку на прибуток, єдиного податку тощо); 
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2) запровадження програми здешевлення 
кредитів, залучених такими суб’єктами під-
приємницької діяльності (часткової компен-
сації за рахунок коштів Державного бюджету 
України відсоткової ставки за залученими 
суб’єктами підприємницької діяльності бан-
ківськими кредитами), за рахунок Держав-
ного фонду охорони навколишнього природ-
ного середовища.

До обов’язків власника відходів, 
який провадить господарську діяльність, 
пов’язану з утворенням відходів, входить 
обов’язок з одержання дозволу на здійснен-
ня операцій у сфері поводження з відходами, 
що випливає зі ст. 32 Закону про відходи [1].

Чинним законодавством України перед-
бачається обов’язок окремої категорії влас-
ників відходів подавати декларацію про 
відходи. Так, у ст. 17 Закону про відходи 
передбачається, що суб’єкти господарської 
діяльності у сфері поводження з відходами 
(до яких можуть належати й власники від-
ходів), діяльність яких призводить виключ-
но до утворення відходів, для яких показник 
загального утворення відходів від 50 до 1000, 
зобов’язані щороку подавати декларацію про 
відходи за формою та у порядку, встановле-
ними Кабінетом Міністрів України [1].

До обов’язків власника відходів входить 
також обов’язок із ведення державного облі-
ку та паспортизації відходів у разі, коли влас-
ник є суб’єктом підприємницької діяльності, 
яка пов’язана з утворенням відходів та здій-
сненням операцій поводження з ними. Даний 
обов’язок власника передбачений у ст. 26 За-
кону про відходи [1] та конкретизований у 
постанові Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку ведення державного 
обліку та паспортизації відходів» від 1 листо-
пада 1999 року № 2034 [6].

Відповідно до ст. 29 Закону про відходи, 
власники відходів зобов’язані здійснювати 
моніторинг місць утворення, зберігання і 
видалення відходів [1]. Порядок проведен-
ня власником моніторингу місць утворен-
ня, зберігання і видалення відходів чинне 
законодавство не визначає. Передбачається 
лише, що моніторинг місць утворення, збе-
рігання і видалення відходів є складовою 
частиною єдиної системи державного моні-
торингу навколишнього природного серед-
овища. Зі змісту ст. 24 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного серед-
овища» можна зробити висновок, що в рам-
ках моніторингу навколишнього природного 
середовища власники відходів мають вес-
ти первинний облік відходів та безоплатно 
надавати цю інформацію на вимогу компе-
тентного органу державної влади чи місцево-
го самоврядування [3].

Крім того, в ст. 41 Закону про відходи 
передбачається обов’язок власників та ви-
робників відходів здійснювати фінансування 
заходів у сфері поводження з відходами [1]. 
Чинним законодавством України не перед-
бачений окремий порядок такого фінансу-
вання. Вбачається, що з метою проведення 
того чи іншого заходу у сфері поводження з 
відходами питання про його фінансування 
вирішується окремо.

Важливим обов’язком власника відходів 
є сплата екологічного податку. Однак влас-
ник відходів зобов’язаний сплачувати еко-
логічний податок у тому разі, коли: 1) він є 
суб’єктом господарювання, або юридичною 
особою, що не провадить господарську (під-
приємницьку) діяльність, або бюджетною 
установою, або громадським та іншим під-
приємством, установою та організацією, або 
постійним представництвом нерезидентів, 
включаючи тих, які виконують агентські 
(представницькі) функції стосовно таких 
нерезидентів або їх засновників, 2) під час 
провадження діяльності таким власником 
відходів на території України і в межах її 
континентального шельфу та виключної 
(морської) економічної зони здійснюєть-
ся розміщення відходів. Даний обов’язок 
передбачається в ст. 240 Податкового кодек-
су України [7]. Не є платниками податку за 
розміщення відходів суб’єкти господарюван-
ня, які розміщують на власних територіях 
(об’єктах) виключно відходи як вторинну 
сировину.

Одним з основних обов’язків власника 
відходів є несення відповідальності за пору-
шення порядку поводження з ними. У теорії 
права існують різні розуміння сутності еко-
лого-правової відповідальності. Так, із по-
гляду В. І. Андрейцева, в еколого-правовому 
значенні еколого-правова відповідальність 
(юридична відповідальність за екологічне 
порушення) може розглядатися як виконан-
ня обов’язку в межах правових приписів, 
передбачених екологічним законодавством 
[8, c. 3]. На його думку, в структурі еколо-
го-правової відповідальності пріоритетне 
місце належить саме відповідальності за на-
лежне виконання, тобто відносинам, у про-
цесі яких суб’єктами екологічних відносин 
здійснюються чи реалізуються еколого-пра-
вові норми та приписи. При цьому юридич-
на відповідальність за виконання еколо-
го-правових вимог може реалізовуватися 
у двох формах: а) активній, коли юридичні 
чи фізичні особи впроваджують передові 
технології, машини, устаткування, екологіч-
но безпечні хімічні, біологічні препарати та 
речовини, ведуть екологічно обґрунтоване 
природокористування тощо; б) пасивній, 
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коли суб’єкти цих відносин утримуються від 
виконання певних дій, що може порушувати 
запроваджений екологічний правопорядок 
чи режим природокористування, охорони 
здоров’я людей. Поряд із позитивним регу-
люванням відносин відповідальності у сфері 
природокористування, охорони навколиш-
нього середовища та здоров’я людини від 
несприятливого природного впливу чинним 
екологічним законодавством передбачають-
ся юридичні засоби і методи із забезпечення 
примусового виконання підприємствами, 
організаціями та установами, а також грома-
дянами покладених на них зобов’язань. З ме-
тою попередження подібних правопорушень 
у галузі екології в законодавчому порядку 
передбачається юридична відповідальність 
осіб, винних у їх скоєнні [8, c. 6-7]. Таким чи-
ном, В. І. Андрейцевим підтримується теорія 
про існування «позитивної» та «ретроспек-
тивної» відповідальності.

При цьому є інша точка зору представни-
ків правової науки, яка передбачає існування 
виключно ретроспективної еколого-правової 
відповідальності. До науковців, що підтри-
мують вказану позицію, належать В. В. Кос-
тицький [9, c. 3-4], В. Л. Мунтян [10, c. 71-74],  
Ю. С. Шемшученко [11, c. 151] та інші. При 
цьому під юридичною відповідальністю за 
екологічні правопорушення розуміється 
застосування передбачених законом засобів 
впливу на порушників законодавства про 
охорону довкілля [9, c. 4].

Юридична відповідальність у сфері пово-
дження з відходами настає за вчинення еко-
логічних правопорушень [12, c. 332].

Ю. С. Шемшученко під екологічним пра-
вопорушенням розуміє протиправне, винне, 
соціально шкідливе, а для кримінальних зло-
чинів – суспільно небезпечне діяння (дія чи 
бездіяльність), що посягає на встановлений 
екологічний правопорядок і за вчинення 
якого законом встановлена юридична відпо-
відальність [11, c. 232].

Відповідно до ст. 42 Закону про відхо-
ди, особи, винні в порушенні законодавства 
про відходи, несуть дисциплінарну, адміні-
стративну, цивільну чи кримінальну відпо-
відальність за: а) порушення встановленого 
порядку поводження з відходами, що при-
звело або може призвести до забруднення 
навколишнього природного середовища, пря-
мого чи опосередкованого шкідливого впливу 
на здоров'я людини та економічних збитків;  
б) самовільне розміщення чи видалення від-
ходів; в) порушення порядку ввезення в Укра-
їну, вивезення і транзиту через її територію 
відходів як вторинної сировини; г) невиконан-
ня розпоряджень і приписів органів, що здій-
снюють державний контроль та нагляд за 

операціями поводження з відходами та за 
місцями їх видалення; ґ) приховування, пере-
кручення або відмову від надання повної та 
достовірної інформації за запитами посадових 
осіб і громадян та їх об'єднань стосовно безпе-
ки утворення відходів та поводження з ними, 
в тому числі про їх аварійні скиди та відпо-
відні наслідки; д) порушення правил ведення 
первинного обліку та здійснення контролю за 
операціями поводження з відходами; е) по-
рушення строків подання і порядку звітності 
щодо утворення, використання, знешкоджен-
ня та видалення відходів; є) невиконання ви-
мог щодо поводження з відходами (під час їх 
збирання, перевезення, зберігання, оброблен-
ня, утилізації, знешкодження, видалення та 
захоронення), що призвело до негативних 
екологічних, санітарно-епідемічних наслідків 
або завдало матеріальної чи моральної шкоди; 
ж) здійснення операцій у сфері поводження з 
відходами без відповідного дозволу на прове-
дення таких операцій, а також за порушення 
встановленого порядку подання декларації 
про відходи або за неподання такої деклара-
ції; з) порушення встановлених правил і ре-
жиму експлуатації установок і виробництв 
з оброблення та утилізації відходів, а також 
полігонів для зберігання чи захоронення про-
мислових, побутових та інших відходів (сміт-
тєзвалищ, шламосховищ, золовідвалів тощо); 
и) виробництво продукції з відходів чи з їх 
використанням без відповідної нормативно-
технічної та технологічної документації, пого-
дженої в установленому порядку; і) недотри-
мання умов ввезення відходів як вторинної 
сировини на територію України; ї) несвоєчас-
не внесення платежів за розміщення відходів; 
й) порушення вимог безпечного перевезення 
небезпечних відходів; к) порушення встанов-
лених квот на ввезення в Україну відходів як 
вторинної сировини та строків їх перевезен-
ня. Законами України може бути встановле-
но відповідальність і за інші правопорушення 
законодавства про відходи [1].

Висновки

Як короткий підсумок необхідно відзна-
чити, що власник відходів має право реалі-
зовувати свої правомочності із володіння, 
користування та розпорядження ними спосо-
бами, прямо передбаченими законодавством 
у сфері поводження з відходами, з урахуван-
ням обмежень, встановлених щодо конкрет-
ного виду відходів чи їх обсягу. До прямо 
передбачених у законодавстві обов’язків 
власника відходів, крім тих, що встанов-
лені цивільним законодавством, належать:  
1) обов’язок щодо вживання ефективних 
заходів для зменшення обсягів утворення 
відходів, а також для їх утилізації, знешко-
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дження або розміщення; 2) обов’язок із фі-
нансування заходів у сфері поводження з 
відходами. Проте, здійснюючи діяльність у 
сфері поводження з відходами, власник авто-
матично набуває обов’язків, визначених для 
таких осіб, зокрема обов’язок отримати до-
звіл або ліцензію на провадження певного 
виду діяльності, здійснювати паспортизацію 
відходів, нести відповідальність за порушен-
ня вимог законодавства у сфері поводження 
з відходами тощо.
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Статья посвящена изучению прав и обязанностей собственников отходов в Украине. Проводит-
ся исследование общих особенностей реализации собственниками отходов правомочностей владения, 
пользования и распоряжения отходами. В результате анализа действующего законодательства 
Украины устанавливаются обязанности собственника отходов, в том числе и как субъекта обра-
щения с отходами.

Ключевые слова: отходы, обращение с отходами, право собственности на отходы, право владения, 
пользования и распоряжения отходами, обязанности собственника отходов.

The article is devoted to the study of rights and duties of waste owners in Ukraine. The general features 
of the realization by the owners of the waste of the powers to own, use and dispose of waste are studied. As a 
result of the analysis of the current legislation of Ukraine, the duties of the owner of the waste are established, 
including as the subject of waste management.

Key words: waste, waste management, property right to waste, powers to own, use and dispose of waste, 
duties of the owner of the waste.
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ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ІПОТЕЧНОГО РИНКУ ЯК ФУНКЦІЯ 
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У СФЕРІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

У статті на основі використання предметно-об'єктного підходу обґрунтовано, що створення 
інфраструктури іпотечного ринку є функцією державного управління, змістове наповнення якої за 
предметним підходом залежить від особливостей об’єкта організуючо-владного впливу. Досліджена 
структура цієї функції та розкритий зміст кожного її елемента. Визначені напрямки змін у їх спів-
відношенні у процесі розвитку ринку іпотечного кредитування.

Ключові слова: інфраструктура іпотечного ринку, функції державного управління, підфункція 
управління, ринок іпотечного кредитування, контроль.

Постановка проблеми. Створення ефек-
тивної інфраструктури іпотечного ринку є 
складним та довготривалим процесом. Рі-
вень розвитку економіки будь-якої країни 
глобально залежить від якісного функці-
онування іпотечного ринку. Отже, важли-
вим є розгляд питання стосовно ключових 
факторів, які впливають на формування 
даної інституції. Створення інфраструктури 
іпотечного ринку є функцією державного 
управління, отже пріоритетним є досліджен-
ня даної функції державного управління 
крізь призму предметно-об’єктного підходу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання визначення функцій управління, 
критеріїв їх класифікації, видів, зумовленос-
ті функцій управління цілями та завданнями 
управління, співвідношення функцій та струк-
тури органів управління були предметом дослі-
дження таких вчених-адміністративістів, як 
В. Б. Авер’янов, В. Г. Афанасьев, В. Г. Вишня-
ков, Ю. М. Козлов, Б. П. Курашвіллі, Б. М. Ла-
зарєв, В. М. Манохін, М. І. Піскотівн, Г. Х. По-
пов, Л. А. Симонян, Ц. А. Ямпольськая та інші. 
Доктринальні висновки, викладені у працях 
вказаних учених, не втрачають своєї акту-
альності для науки адміністративного права і 
науки управління і сьогодні, є методологічною 
основою для подальшого вивчення такого фе-
номена, як «функції».

Мета статті. У статті досліджено форму-
вання інфраструктури іпотечного ринку 
як функцію державного управління у сфе-
рі іпотечного кредитування. Для більш по-
глибленого розуміння даної функції дер-
жавного управління розкрита структура 
цієї функції та зміст кожного її елемента. 

У статті вищезазначена функція розгляну-
та крізь призму того, що вона є складником 
економічної функції держави, що, у свою 
чергу, передбачає багатовекторні напрями 
діяльності відповідних державних інститу-
цій, які мають безпосереднє відношення до 
їх практичної реалізації.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні у 
науці управління та доктрині адміністратив-
ного права загальновизнаним є твердження, 
що функції – це найважливіші складники 
управлінської діяльності, походять від загаль-
ного змісту державного управління і харак-
теризують зміст цієї діяльності [1, с. 25–26;  
3, 8, с. 23; 26, с. 34].

Слово «функція» має латинське похо-
дження (function – відправлення, діяльність) 
та означає «…роль, яку певний соціальний 
інститут виконує відносно потреб суспіль-
ної системи… залежність, яка прослідкову-
ється між різними соціальними процесами» 
[36, c. 751]. Окремі енциклопедичні видання 
функцію визначають як роботу, яку виконує 
орган, коло діяльності [25, c. 945]. У деяких 
наукових джерелах категорію «функція» 
ототожнюють із словом «роль» [39, с. 219]. 
Представники науки державного управління 
обґрунтовують, що «функції характеризують 
основний напрям і зміст діяльності суб’єкта» 
[34, c. 47; 2, с .262]. На думку українського 
вченого В. Б. Авер’янова, «…поняття функ-
цій у його загальносоціологічному змісті 
покликане охопити й відобразити внутріш-
ню природу, найглибший зміст, тобто суть 
діяльності» [ 2, с. 17].

Більш розширене визначення функції 
управління, з яким також є підстави пого-
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дитися, було запропоновано Л. В. Ковалєм. 
На його думку, «функція державного управ-
ління – це відокремлена частина державно-
управлінської діяльності, якій властива пев-
на єдність змісту і яка здійснюється на основі 
закону спеціально створеними органами 
виконавчої влади, специфічними методами 
для проведення у життя завдань державного 
управління» [20, с. 26–27]. 

Для цілей цього дослідження функ-
ція державного управління розуміється як 
основний напрям управлінської діяльності, 
що полягає у виконанні державних завдань 
та досягненні мети, які визначені у нормах 
законодавства. 

Сучасні дослідники серед ознак функцій 
виокремлюють їх державно-владний полі-
тичний характер, розглядають як складник 
змісту державного управління, засіб реалі-
зації цілей та завдань державного управлін-
ня та функцій держави в цілому, як такі, що 
здійснюються за допомогою форм та методів 
державного управління, мають відносну від-
окремленість, реалізуються у процесі дер-
жавно-управлінських відносин [8, с. 8].

Функції є результатом поділу управлін-
ської діяльності на відносно самостійні види 
владного впливу за відповідними напряма-
ми. У зв’язку з цим виникає питання щодо 
виокремлення критеріїв класифікації функ-
цій, що має не лише теоретичне, а й практич-
не значення. 

У доктрині адміністративного права та 
теорії управління класифікація функцій 
державного управління характеризується 
значним розмаїттям підходів та думок щодо 
вибору критеріїв класифікації. Так, вчені 
пропонують поділяти функції на: основні 
та допоміжні [7, с. 15–20], основні, регуля-
тивні допоміжні [16, с. 172], внутрішні і зо-
внішні [4, с. 12–125], загальні, спеціальні та 
допоміжні (обслуговуючі) [32, с. 10-11], за-
гальнокерівні, регулятивні, рахунково-ана-
літичні, організаційно-координаційні, контр-
ольні [35, с. 163], соціально-орієнтовані та 
внутрішньо-орієнтовані [8, с. 4]. 

Незважаючи на наявність різних класи-
фікацій функцій органів державного управ-
ління та, відповідно, виокремлення різних їх 
видів, практично всі дослідники єдині в тому, 
що до функцій органів державного управлін-
ня належать такі функції, як прогнозування 
та планування, організація, керування, регу-
лювання, координація, облік та контроль.

Натомість будь-яка класифікація є дея-
кою мірою умовною і залежить від мети, для 
якої вона запроваджується, місця державно-
го органу в системі державного апарату та 
інших факторів. Навіть наведений перелік 
функцій, який практично визнається всіма 

дослідниками, не є універсальним, оскільки 
будь-яка з названих функцій у процесі свого 
здійснення розпадається на низку підфунк-
цій, які до цього були включені до переліку 
функцій. Так, здійснення класичної функції 
контролю вимагає від контролюючих органів 
планування контрольної діяльності, її орга-
нізації, керування, регулювання, координації 
та обліку.

Для цілей цього дослідження пропо-
нується використати предметно-об’єктний 
підхід для обґрунтування того, що ство-
рення інфраструктури іпотечного ринку є 
функцією державного управляння, змістове 
наповнення якої за предметним підходом за-
лежить від особливостей об’єкта організую-
чо-владного впливу.

Формування іпотечного ринку та його 
інфраструктури як функція державного 
управління є складником економічної функ-
ції держави і передбачає багатовекторні на-
прями діяльності відповідних державних 
інституцій. Це зумовлено особливостями 
самого об’єкта управління, яким є іпотеч-
ний ринок, запровадженням у його межах 
функціонування кредитних механізмів та 
взаємодії його з фінансовим, фондовим та 
страховим ринками. Управління цим про-
цесом передбачає необхідність враховувати 
структуру іпотечного ринку та його зв’язок 
з іпотечною системою держави, інтереси по-
тенційно можливих суб’єктів-позичальників 
та зняття конфлікту між інтересами різних 
суб’єктів-учасників ринку, особливості те-
риторіального аспекту формування іпотеч-
ного ринку, фактори (умови та передумови), 
які впливають на його формування, систему 
ризиків, яка супроводжує кредитування іпо-
течного ринку, загальні тенденції розвитку 
економічних відносин в умовах євроінтегра-
ційних процесів, що відбуваються в Україні.

Функція формування інфраструктури 
ринку іпотечного кредитування має свою 
структуру та включає низку підфункцій, 
які характеризують предмет управлінської 
діяльності суб’єктів державного управлін-
ня, спрямованої на забезпечення розвитку 
об’єкта державного впливу, наповнюючи її 
відповідним змістом, що визначається остан-
нім.

До основних підфункцій функції фор-
мування інфраструктури ринку іпотечного 
кредитування належать прогнозування та 
планування розвитку іпотечної системи. 
У теорії управління зазначається, що прогно-
зування, як і будь-яка інша функція держав-
ного управління, наповнене конкретними 
заходами і діями для забезпечення в поточ-
ному і перспективному періодах часу бажа-
ного стану для об’єкта управління, виступає  
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у взаємодії з іншими функціями як самостій-
на, що має свої особливості, функціональне 
призначення і цільову спрямованість [14; 17; 
29; 24, с. 25–32]. 

В Енциклопедії державного управління 
планування як функція державного управ-
ління розуміється як визначення напрямів, 
темпів, кількісних і якісних показників тих 
чи інших процесів у системі державного 
управління, державних функцій, спрямова-
них на досягнення попередньо визначених 
цілей; розробку цілей і завдань, напрямів 
розвитку та реформування всієї державно-
управлінської діяльності [15, с. 699]. 

У доктрині адміністративного права панує 
думка, що планування як функція управління 
полягає у виборі оптимальної альтернати-
ви поточного або перспективного розвитку 
об’єкта управління [9, с. 23]. Формами плану-
вання у державному управлінні виступають 
урядові програми, концепції різноманітних 
напрямів суспільного розвитку і реформу-
вання, директивні перспективні плани, пре-
зидентські послання, програми економічного 
і соціального розвитку, державні цільові про-
грами тощо. Усі вказані форми передбачені в 
нормативних актах. Зокрема, Закон України 
від 23 березня 2000 р. «Про державне прогно-
зування та розроблення програм економічно-
го і соціального розвитку України» визначає 
правові, економічні та організаційні засади 
формування системи програмних документів 
економічного і соціального розвитку України, 
галузей економіки та адміністративно-тери-
торіальних одиниць [28].

Прогнозування та планування у сфері 
іпотечного кредитування має здійснюва-
тися через формування концептуальних 
засад такого розвитку, що мають включати 
надання державних гарантій по іпотечних 
цінних паперах та встановлення прозорих 
механізмів ціноутворення на ринках неру-
хомості та іпотечних продуктів. В умовах 
формування іпотечного ринку роль прогно-
зування зростає завдяки тим завданням, які 
мають бути завдяки ньому вирішені, а саме: 
спрогнозувати попит населення у різних 
предметах іпотеки, насампеед житла та зем-
лі; спрогнозувати платоспроможність насе-
лення, його активність на іпотечному ринку; 
рівень фінансового, матеріально-технічного, 
кадрового, інформаційного та іншого забез-
печення програм житлового будівництва, 
розвитку аграрної сфери; перспективні мож-
ливості банківської системи; врахування під 
час формування державної політики у сфері 
створення іпотечного ринку факторів, що на 
нього впливають.

Оскільки функція державного управлін-
ня – це регулюючий вплив (який одночас-

но є реальним, силовим, цілеспрямованим, 
організуючим) на кероване явище, об’єкт 
підфункції (функції) регулювання у тео-
рії управління розглядається як конкретні 
відносини між людьми. Зміст будь-якої з 
функцій управління виражає сенс і характер 
управляючого впливу. У функції регулюван-
ня – це створення або застосування необхід-
них соціальних норм (праці, поведінки та 
ін.). При цьому спосіб реалізації розкриває 
засоби (можливості) збереження або пере-
творення управлінських взаємозв’язків, які 
закладені в даній функції. У функції регу-
лювання – це здатність до впорядкування 
бажаних відносин між людьми за допомогою 
впливу на їхню свідомість, поведінку й діяль-
ність [5, с. 181; 6, с. 70–74]. 

Регулювання як функція державного 
управління у сфері іпотечного кредитуван-
ня полягає у формуванні правової бази, що 
визначає засади та регулює відносини у сфе-
рі іпотечного кредитування, яка має включа-
ти: механізми соціального захисту позичаль-
ників з низьким конкурентним статусом; 
правовий захист майнових прав учасників 
іпотечного ринку; розробку уніфікованих 
стандартів іпотечного кредитування; врегу-
лювання процедур випуску та обігу іпотеч-
них цінних паперів.

У теорії управління суть організації як 
функції державного управління пов’язується 
зі створенням такої сукупності організацій-
них відносин, яка б забезпечила цілісність 
управлінської системи в цілому, ефективні 
та доцільні взаємовідносини її компонен-
тів. Формами її вираження є формування 
управлінської структури, добір персоналу, 
організація його праці тощо. Організаційна 
підфункція у контексті цього дослідження 
спрямована на формування інфраструктури 
іпотечного ринку: залучення на іпотечний 
ринок інвесторів (пенсійних фондів, страхо-
вих компаній, інститутів спільного інвесту-
вання, інвестиційних фондів тощо), в тому 
числі іноземних; створення Державного зе-
мельного іпотечного банку; створення вто-
ринного ринку іпотечних кредитів, у тому 
числі удосконалення організації та діяльнос-
ті Державної іпотечної установи у напрямі 
забезпечення високого рівня ліквідності іпо-
течних цінних паперів не лише у сфері жит-
ла, а й стосовно інших предметів іпотеки.

Підфункція стимулювання пов’язана зі 
створенням економічних та правових стиму-
лів та гарантій щодо участі в іпотечній систе-
мі учасників іпотечного ринку – кредиторів, 
позичальників, інвесторів, емітентів цінних 
паперів. Насамперед це пільгове кредитуван-
ня та впровадження компенсаційних виплат 
для позичальників, створення додаткових 
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правових та економічних гарантій захисту 
кредиторів від ризиків у сфері іпотечного 
кредитування.

Підфункція фінансового забезпечення 
передбачає: запровадження рейтингової сис-
теми в оцінці кредиторів, іпотечних цінних 
паперів, іпотечних кредитів; удосконалення 
системи рефінансування іпотечних креди-
тів; надання державних гарантій для додат-
кового покриття емітованих цінних паперів; 
придбання за рахунок бюджетних коштів 
іпотечних цінних паперів; страхування кре-
дитних ризиків; адресна фінансова допомога 
громадянам на придбання житла; здешевлен-
ня іпотечних кредитів шляхом часткової ком-
пенсації кредитних ставок за рахунок спеці-
ально створеного фонду; державна фінансова 
підтримка забудовника шляхом встановлення 
пільгового режиму оподаткування; підтримка 
категорій населення з низьким конкурентним 
статусом для підвищення рівня їх доступності 
до іпотечних кредитів з метою придбання, бу-
дівництва чи реконструкції житла; створення 
стартових фінансових умов для “запуску” вто-
ринного іпотечного ринку[30, с. 13].

Підготовка кадрів як підфункція перед-
бачає створення системи підготовки та пере-
підготовки кваліфікованих спеціалістів з пи-
тань іпотеки для банків, страхових компаній, 
пенсійних фондів, агентств з нерухомості, 
Державної іпотечної установи, Національ-
ного банку України та інших інститутів, що 
є учасниками іпотечного ринку.

Нагляд і контроль за іпотечним ринком 
та його учасниками також входить до струк-
тури функції формування інфраструктури 
ринку іпотечного кредитування. 

Традиційно контроль у державно-
му управлінні визначається як перевірка, 
спостереження з ціллю перевірки для про-
тидії чомусь небажаному, тобто виявлення, 
попередження та припинення протиправ-
ної поведінки з боку будь-кого [13, с. 37; 22; 
33, с. 590–616]. Контроль супроводжує весь 
процес управління і взаємодіє з іншими 
підфункціями (функціями), будучи само-
стійною функцією (підфункцією) у системі 
управління певним об’єктом управління. 
Щодо інших функцій контроль може вико-
нувати допоміжну, забезпечувальну роль. 
У будь-якому разі контроль передбачає пере-
вірку виконання управлінського рішення з 
метою виявлення певних відхилень від очі-
куваного результату, виявлення причин та-
кого відхилення та їх усунення. Наслідками 
контрольної діяльності є прийняття заходів 
організаційного або примусового характеру. 
Контроль у державному управлінні здійсню-
ють або спеціально створені для його здій-
снення контролюючі органи або органи за-

гального управління, наділені контрольною 
функцію. 

Різновидом контролю у державному 
управлінні є фінансовий контроль. Контр-
оль у державному управлінні у сфері іпотеч-
ного кредитування має фінансове-правове 
спрямування і проявляється як фінансовий 
контроль уповноважених суб’єктів управ-
ління за діяльністю, пов’язаною з іпотечним 
кредитуванням. 

Висновки

Формування іпотечного ринку та його 
інфраструктури як функція державно-
го управління є складником економічної 
функції держави, яка включає в себе такі 
складники (підфункції), як прогнозування 
та планування, регулювання, організацію, 
стимулювання, фінансове забезпечення, під-
готовку кадрів, нагляд і контроль. 

З розвитком іпотечного ринку співвід-
ношення між функціями буде змінюватися 
у напрямі підвищення ролі системи інфор-
маційного та нормативного забезпечення 
суб’єктів ринку, підтримки соціально враз-
ливих верств населення, слабких в еконо-
мічному розвитку територій, іпотеки земель 
сільськогосподарського призначення. Зна-
чне місце у забезпеченні безпеки іпотечного 
кредитування буде займати управління ри-
зиками, які несе кожний з учасників іпотеч-
ного ринку.

Визначаючи форми та методи державного 
управління (здійснення функцій) у процесі 
формування ринку іпотечного кредитування, 
необхідно враховувати не лише особливос-
ті предмета іпотеки, а й функції та завдан-
ня іпотечного ринку, які розкривають його 
сутність. Зокрема, необхідно враховувати, 
що в межах іпотечного ринку відбувається: 
об’єднання розпорошених фінансових ресур-
сів фізичних та юридичних осіб у фінансові 
фонди, які трансформуються у позичковий 
капітал; здійснюється стимулювання інвес-
тування в нерухомість; створюються умови 
для вирішення соціальних проблем населен-
ня; здійснюється перерозподіл нерухомості; 
створюються умови для розширення грошово- 
кредитного ринку та диверсифікації ризиків 
учасників іпотечного ринку.

В умовах євроінтеграційних процесів, 
які відбуваються в Україні, під час розбу-
дови іпотечного ринку, посилення впливу 
держави на процеси кредитування іпотеки 
доцільно врахувати досвід країн, які мають 
розвинений іпотечний ринок. І хоча кожна 
країна створює свою модель іпотечної систе-
ми, є загальні тенденції, які притаманні сфері 
іпотечного кредитування за будь-якої моделі 
його організації.
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Незважаючи на принципово різний підхід 
до процесу мобілізації кредитних ресурсів у 
різних країнах, загальною для них є наявність 
державної підтримки їх практичного функ-
ціонування, включаючи систему правового, 
фінансового регулювання даної діяльності, 
надання державних гарантій тощо.
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В статье на основе предметно-объектного похода обосновано, что формирование инфраструк-
туры ипотечного рынка является функцией государственного управления. Исследована структура 
указанной функции и содержание ее элементов, определены направления изменения в их соотноше-
нии в процессе развития рынка ипотечного кредитования.

Ключевые слова: инфраструктура ипотечного рынка, функции государственного управления, под-
функция управления, рынок ипотечного кредитования, контроль.

The present article substantiates, based on the subject-object approach used herein, that the establishment 
of mortgage market infrastructure is a public administration function, which details depend on the peculiari-
ties of the object of the organizational and governmental influence, following the subject approach. There has 
been explored the structure of the function, with each element thereof defined. There have been determined 
the course of changes in their correlation throughout the process of the mortgage market development. 

Key words: mortgage market infrastructure, public administration function, management sub-function, 
mortgage-lending market, control. 
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Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. Прийняття 17 
травня 2018 року нового Закону України 
«Про застосування трансплантації анато-
мічних матеріалів людині» (Далі – «новий 
закон») [1] започаткувало новий етап ві-
тчизняної трансплантології, адже протягом 
19 років ця галузь знань була майже забута 
законодавцем та профільним міністерством. 
З моменту ухвалення у 1999 році Зако-
ну України «Про трансплантацію органів 
та інших анатомічних матеріалів людині» 
(далі – «старий закон») [2] правова сфера 
трансплантології практично більше не змі-
нювалась, хоча і було прийнято цілу низку 
підзаконних нормативно-правових актів, 
які суттєво не вплинули на вдосконален-
ня процедури трансплантації органів. Руки 
лікарів продовжували бути зв’язаними, 
оскільки ефективної правової схеми дій із 
трансплантації органів та тканин так і не 
було створено.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій з даної теми свідчить, що у численних 
працях науковців акцентовано увагу на 
необхідності якнайшвидшого реформу-
вання законодавства у сфері трансплан-
тології, а саме: В. А. Глушкова, С. В. Грин-
чака, Д. П. Кобякова, Н. А. Маргацької, 
І. В. Міщук, О. Г. Пелагеші, С. С. Тихонової, 
Б. М. Тодурова, В. І. Шумакова та ін. Од-
нак у всіх цих працях аналізувався Закон 
1999 року, який натепер є чинним, але буде 
таким лише до моменту набуття чинності 
новим Законом «Про застосування тран-
сплантації анатомічних матеріалів людині» 
від 01.01.2019.

Мета статті (постановка завдання). 
Основними завданнями автора є: визна-
чення сучасного стану нормативно-пра-
вового забезпечення сфери транспланто-
логії; виокремлення основних новел до 
законодавства про трансплантацію та їх 
ґрунтовний аналіз; порівняння правових 
положень старого [2] і нового законів [1], 
що здійснюють регулювання відносин у 
сфері трансплантації анатомічних матері-
алів людині. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Тривале ігнорування законодавцем сфе-
ри трансплантації зумовило таку ситуацію в 
Україні, коли понад 90 тисяч українців по-
требують операції з трансплантації того чи 
іншого органу, і більшість із них, якщо не 
отримають його, приречена. Є лікарі, які мо-
жуть це робити, є потенційні донори, проте 
Україна продовжує пасти задніх у цій галузі 
медицини. Щорічна потреба в пересадці ор-
ганів в Україні становить 3 653 операції, з них 
пересадок нирки – 2 115, печінки – 830, під-
шлункової залози – 30, комплексу «підшлун-
кова залоза плюс нирка» – 89, серця – 328, 
легень – 240, комплексу «серце – легені» – 
3, кишківника – 42. Однак частка операцій 
з пересадки органів становить лише 0,8% 
від усіх операцій. Статистика жахає, адже 
за даними МОЗ у 2016 році в Україні було 
проведено лише 5 трансплантацій печінки;  
2 трупні трансплантації нирки та 93 – родинні 
[3]. Незважаючи на таку колосальну потребу 
в пересадці органів, спроби хоч щось змінити 
у сформованій ситуації були зроблені лише 
у 2018 р., оскільки попередні законопроекти 
так і не були прийняті. Слід охарактеризува-
ти основні зміни до законодавства України у 
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сфері трансплантації анатомічних матеріалів 
людині:

1. Здійснено вдосконалення терміно-
логічного апарату у тому числі шляхом 
введення нових термінів (аутотрансплан-
тація, гемопоетичні стовбурові клітини, 
донор-труп, живий донор, імплантація, іму-
нологічна сумісність, ксеноімплантанти, по-
тенційний донор тощо) та внесено зміни до 
наявних дефініцій термінів (трансплантація, 
реципієнт, фетальні матеріли людини, по-
мерла особа). Крім того, вживаний у старому 
законі термін «трансплантація органів або 
тканин» замінено в новому на «трансплан-
тація анатомічних матеріалів» як у назві, 
так і по тексту закону. Це пояснюється тим, 
що нове формулювання є більш конкретним 
і не містить у собі тавтології, оскільки до 
анатомічних матеріалів людини належать і 
органи також, тому немає необхідності виді-
ляти їх окремо. Такі ж зміни були внесені і 
до Кримінального кодексу України (ст. 143) 
[4]. Разом із тим санкції ст. 143 КК України 
також зазнали змін і стали більш суворими з 
метою запобігання нелегальній транспланта-
ції анатомічних матеріалів людини.

Новим законом були внесені зміни і до 
Основ законодавства України про охоро-
ну здоров’я (ст. 47, 52) [5] і вперше надано 
визначення поняття «момент незворот-
ної смерті», під яким слід розуміти момент 
смерті головного мозку людини або її біоло-
гічну смерть. Було надане поняття «смерть 
мозку», тобто повне і незворотне припиненні 
всіх його функцій, що реєструється при пра-
цюючому серці і штучній вентиляції легень. 
Визначається також і порядок констатації 
смерті мозку людини: «здійснюється конси-
ліумом лікарів закладу охорони здоров’я, в 
якому знаходиться пацієнт, на підставі діа-
гностичних критеріїв смерті мозку людини. 
За фактом констатації смерті мозку людини 
консиліум лікарів складає акт, який підпи-
сується всіма членами консиліуму та долу-
чається до медичної документації пацієнта». 

Під «біологічною смертю» слід розуміти 
незворотне припинення кровообігу та ди-
хальних функцій, поява ранніх та/або пізніх 
трупних змін [1]. 

Крім норм, визначених у новому законі, 
ці питання регулює також Наказ МОЗ Укра-
їни № 821 від 23.09.2013 «Про встановлення 
діагностичних критеріїв смерті мозку та про-
цедури констатації моменту смерті людини» 
[6], зміни до якого не були внесені. Відсилоч-
ні норми наказу спираються на старий закон 
про трансплантацію і містять вже застарілі 
положення, що є недопустимим. Це, у свою 
чергу, призводить до некоректного виконан-
ня процедурних дій під час трансплантацій. 

2. Особливу увагу слід приділити появі 
так званого «перехресного донорства» 
(ч. 9 ст. 13) [1], коли неможливо провести 
трансплантацію від живого донора-роди-
ча чи члена сім’ї, оскільки він не підходить, 
наприклад, за групою крові, тоді консилі-
ум може вирішити застосувати перехресне 
донорство. Новий закон визначає, що пере-
хресне донорство може бути застосоване між 
пацієнтами, які чекають на пересадку, і які 
включені до Єдиної державної інформацій-
ної системи трансплантації, а також що по-
рядок застосування перехресного донорства 
затверджує Кабмін [7, ст. 57]. Однак такого 
порядку натепер немає, тлумачення пере-
хресного донорства в новому законі досить 
скупе: під ним слід розуміти «обмін живими 
імунологічно сумісними донорами між реци-
пієнтами». А порядок його застосування не 
набагато ширший: «рішення про перехресне 
донорство приймає консиліум лікарів у разі 
неможливості застосування трансплантації 
реципієнту (особі, яка потребує медичної 
допомоги шляхом трансплантації) від живо-
го донора з числа його близьких родичів або 
членів сім’ї (наприклад, через імунологічну 
несумісність) [1].

3. Трансплантологія не може існувати 
без єдиної інформаційної бази даних, тому 
новим законом запроваджується Єдина дер-
жавна інформаційна система трансплан-
тації (далі – «ЄДІСТ»), яка призначена для 
збирання, реєстрації, накопичення, зберіган-
ня, обробки інформації та здійснення авто-
матизованого об’єктивного і неупередженого 
розподілу анатомічних матеріалів людини, 
визначення пари «донор-реципієнт» і буде 
зберігатися на державних інформаційних 
ресурсах. Відповідно до нового закону вона 
буде містити цілу низку реєстрів: реєстр 
анатомічних матеріалів людини, призначе-
них для трансплантації; реєстр живих доно-
рів; реєстр реципієнтів; інформацію про во-
левиявлення особи про надання згоди або 
незгоди на посмертне донорство; реєстр осіб 
з трансплантованим анатомічним матеріа-
лом тощо [1]. Однак Положення про Єдину 
державну інформаційну систему трансплан-
тації, порядок та умови її фінансування, що 
затверджується Кабінетом Міністрів Украї-
ни, досі не прийнято. Більш того, програмне 
забезпечення для ЄДІСТ також ще не напи-
сане. В якому форматі вона буде існувати, 
за допомогою яких електронних ресурсів 
функціонувати, як буде здійснюватися поря-
док доступу до інформації, невідомо. Ст. 11 
нового закону дає лише базисні положення і 
відсилку до Постанови, якої не існує.

4. Однією з новел закону є внесення від-
мітки про надання згоди або незгоди на 
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посмертне донорство та про зміну цього 
волевиявлення до паспорта громадянина 
України та/або посвідчення водія України 
на право керування транспортними засо-
бами. Така відмітка вноситься до доку-
мента за бажанням особи. Цьому передує 
внесення відомостей щодо згоди/незгоди 
на посмертне донорство до Єдиної дер-
жавної інформаційної системи трансплан-
тації. Але знову ж таки «форма та зразок 
письмової заяви щодо згоди або незгоди на 
посмертне донорство, письмової заяви про 
відкликання наданої раніше такої згоди або 
незгоди, письмової заяви про призначення, 
зміну чи відкликання повноважного пред-
ставника та порядок їх подання, порядок 
внесення відмітки про надання особою зго-
ди або незгоди на посмертне донорство до 
посвідчення водія України на право керу-
вання транспортними засобами та про змі-
ну цього волевиявлення встановлюються 
Кабінетом Міністрів України» (ч. 6 ст. 16) 
[1]. Підзаконного нормативно-правового 
акта, який би регулював ці питання, поки 
що не створено.

 Внесення такої відмітки до докумен-
та громадянина породжує певні труднощі, 
оскільки не видається можливим за корот-
кий проміжок часу замінити попередню 
відмітку іншою, в разі якщо особа змінила 
свою думку стосовно вилучення її анато-
мічних матеріалів. Це може створити ґрунт 
для зловживання зловмисниками правом 
особи бути донором і створює підґрунтя 
для некоректного розуміння волі особи. Од-
ним із варіантів вирішення цього питання 
автор пропонує створення «Картки донора 
анатомічного матеріалу». За основу можуть 
бути взяті вже існуючі в Україні Посвідчен-
ня донора крові та (або) її компонентів (за-
тверджене Постановою КМУ від 15.12.1997  
№ 1407 зі змінами від 17.01.2014) [8] та Карт-
ки донора резерву (затверджена наказом 
МОЗ № 323 від 22.08.2002) [9].

5. Ще однією новелою закону є запрова-
дження посади трансплант-координато-
ра, який стане основною фігурою в системі 
трансплантології. Трансплант-координатор 
повинен мати вищу освіту не нижче друго-
го (магістерського) рівня у галузі охорони 
здоров’я, бути працівником закладу охоро-
ни здоров’я який матиме право здійснюва-
ти трансплантаційну діяльність. Важливою 
гарантією є те, що він не може входити до 
складу консиліуму лікарів, який здійснює 
констатацію смерті мозку людини, брати 
участь у вилученні анатомічного матеріалу та 
проведенні трансплантації. На цього суб’єкта 
покладається досить широке коло повнова-
жень, але його правовий статус достеменно 

невідомий, поки не прийняте відповідне По-
ложення. 

Діяльність трансплант-координатора 
неодмінно передбачає комунікацію з роди-
ною донора, а тому, на думку автора, йому 
необхідно, крім медичної освіти, проходити 
ще і курси психологічної підготовки. Адже 
вкрай важливо, чи зможе трансплант-коор-
динатор знайти потрібні слова, аби отримати 
від рідних згоду на вилучення анатомічних 
матеріалів їхнього загиблого родича.

Крім того, доцільно створити цілу сис-
тему трансплант-координації, яка б діяла 
на різних рівнях. Показовим у цьому пла-
ні є досвід Італії, де діють одразу три рівні 
трансплант-координації: 1. локальний (осно-
вні функції покладені на госпітального 
трансплант-координатора); 2. регіональний  
(діють регіональні трансплантаційні центри, 
що виконують організаційні функції, управ-
ляють листом очікування); 3. національний 
(включає національний трансплантаційний 
центр та технічну консультативну раду, що 
виконують стратегічне та техніко-операційне 
планування) [10]. 

6. Не менш інноваційною порівняно 
зі старим законом є норма, яка дозволить 
закладам охорони здоров’я та науковим уста-
новам усіх форм власності здійснювати 
діяльність із трансплантації, оскільки до 
моменту набуття чинності новим законом 
такі дії можуть здійснювати лише держав-
ні та комунальні заклади охорони здоров’я.  
Їх список чітко визначений у «Переліку дер-
жавних та комунальних закладів охорони 
здоров'я і державних наукових установ, які 
мають право провадити діяльність, пов'язану 
з трансплантацією органів та інших анато-
мічних матеріалів людині» [11]. Новий же 
закон надає право усім закладам охорони 
здоров’я, які мають ліцензію на провадження 
господарської діяльності з медичної прак-
тики (включно з правом надання медичної 
допомоги із застосуванням трансплантації 
та/або здійснення діяльності, пов’язаної з 
трансплантацією), здійснювати таку медич-
ну діяльність. Перелік таких закладів має 
бути затверджений центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізує державну політику у сфе-
рі охорони здоров’я. Такого переліку ще не 
прийнято, а також поки що не існує вимог 
щодо технічного оснащення цих суб’єктів 
трансплантації. Це є дуже важливим, оскіль-
ки для здійснення такої медичної практики 
необхідно мати, наприклад, газовий аналіза-
тор, ангіограф, апарат електроенцефалогра-
фії, без яких неможливо встановити «смерть 
мозку», спеціальні бокси та техніку для пере-
везення вилучених органів та багато ін. Крім 
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того, немає українських медичних протоко-
лів із вилучення, порядку перевезення та пе-
ресадки вилучених анатомічних матеріалів. 
Натепер наявний лише Наказ Міністерства 
охорони здоров'я України «Умови забезпе-
чення збереження анатомічних матеріалів 
під час їх перевезення» [12], в якому лише 
частково прописані вимоги, щодо перевезен-
ня вилученого органу; зазначено, що «при 
собі довірена особа повинна мати документи 
встановленого зразка», однак хто ця довірена 
особа і які саме документи мають бути для 
транспортування, процесуальні норми не 
прописують. 

7. Координаційний центр трансплан-
тації органів, тканин і клітин МОЗ Украї-
ни, що здійснював управлінську діяльність, 
пов’язану з трансплантацією (відповідно 
до старого закону), замінений новим – цен-
тральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері надан-
ня медичної допомоги із застосуванням 
трансплантації та здійснення діяльнос-
ті, пов’язаної з трансплантацією. Новий 
закон у ст. 9 [1] наділяє цей орган широким 
колом повноважень, однак допоки Положен-
ня про цей орган не буде прийнято, невідомо 
яким суб’єктом будуть виконуватися ці функ-
ції, як він буде формуватися, хто буде в його 
складі, кому він буде підпорядкований тощо.

8. Не менш важливим є запроваджен-
ня новим законом черговості отримання 
згоди у близьких родичів та членів сім’ї 
донора анатомічних матеріалів. Під цими 
суб’єктами слід розуміти чоловіка, дружину, 
батька, матір, вітчима, мачуху, сина, донь-
ку, пасинка, падчерку, рідного брата, рідну 
сестру, діда, бабу, прадіда, прабабу, внука, 
внучку, правнука, правнучку, усиновлювача 
чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, 
особу, яка перебуває під опікою або піклу-
ванням, а також осіб, які спільно прожива-
ють, пов’язані спільним побутом і мають 
взаємні права та обов’язки, у тому числі осіб, 
які спільно проживають, але не перебувають 
у шлюбі (ч. 4 ст. 1) [1]. Однак закон не дає 
пояснення, як треба запитувати згоду, якщо 
присутні декілька суб’єктів із цього перелі-
ку або якщо члени сім’ї мають кардинально 
різні погляди щодо вилучення анатомічного 
матеріалу їхнього загиблого родича. Окрім 
цього, новим законом вносяться зміни до 
ст. 6 Закону України «Про поховання та 
похоронну справу» і визначається ще один 
суб’єкт, який може надавати згоду на вилу-
чення анатомічних матеріалів, а саме: «інша 
особа, яка взяла на себе зобов'язання похова-
ти померлого та має відповідне свідоцтво про 
смерть» [13]. Як діяти в разі існування такої 
особи та живих родичів – не відомо.

9. Зміни концепції презумпції незгоди 
(«opting in») на презумпцію згоди («opting 
(or contracting) out») так і не відбулося. 
На думку автора, однією з причин такого 
низького рівня трансплантології у країні є 
закріплення на державному рівні презумп-
ції незгоди, точніше «слабкої» моделі на ви-
лучення анатомічних матеріалів людини. Як 
вже було зазначено, є дві концепції: 

1) презумпції незгоди («opting in») – діє 
в США, Великобританії, Німеччині, Кана-
ді, Греції, Україні і означає, що у людини, в 
якої діагностовано клінічну смерть, вилуча-
тимуть органи для трансплантації тільки в 
разі, якщо вона за життя надала згоду бути 
донором анатомічних матеріалів у разі своєї 
смерті;

2) презумпцію згоди («opting (or 
contracting) out») – діє у Австрії, Казахста-
ні, Білорусії, Росії і означає, що кожна особа 
може стати потенційним донором, якщо за 
життя вона не написала відмову про заборо-
ну передачі своїх органів. 

Україна мала би піти в питанні підходу 
до трансплантації органів шляхом Білору-
сі, де діє презумпція згоди. Адже за останні 
7 років Білорусь змогла збільшити кількість 
пересадок органів у 7 разів і стати одним із 
лідерів із трансплантології в Європі. Од-
нак наша держава продовжує з державно-
го бюджету оплачувати вартісні операції 
для українців за кордоном, в тому числі і 
в Білорусі. Наприклад, там пересадка сер-
ця коштує 120 тисяч доларів. Проте якщо 
б в Україні була інша концепція щодо ви-
лучення органів від померлих людей, то не 
бракувало б необхідних органів для тран-
сплантації і вартість пересадки того ж серця 
могла коштувати в 10 разів дешевше [14]. 
На підтвердження цієї точки зору свідчить 
і опитування серед українців, яке у липні-
серпні 2017 року провела соціологічна група 
Рейтинг: 63 % опитуваних підтримало пра-
во людини на пожертву своїх анатомічних 
матеріалів після смерті, щоб врятувати або 
покращити життя інших людей [15].

Висновки

Проаналізувавши Закон України «Про 
застосування трансплантації анатомічних 
матеріалів людині», можна дійти висновку, 
що він набагато кращий, ніж законодавство 
про трансплантацію (старий закон та підза-
конні нормативно-правові акти), прийняте 
перед ним. Однак глобальних змін у тран-
сплантології не варто очікувати, оскільки 
закон недопрацьований і породжує ряд про-
блем, які виникнуть після його введення:

– для його виконання не прийнято цілу низ-
ку підзаконних нормативно-правових актів;
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– не прописано програмне забезпечення 
для Єдиної державної інформаційної систе-
ми трансплантації, не визначений порядок 
доступу до інформації, не відомі електронні 
ресурси, за допомогою яких вона буде функ-
ціонувати;

– не існує діючої системи трансплант-ко-
ординації в Україні;

– не визначений відповідальний ор-
ган, що буде реалізувати державну політи-
ку у сфері надання медичної допомоги із 
застосуванням трансплантації та здійснюва-
ти діяльність, пов’язану з трансплантацією, 
його склад, порядок формування, підпоряд-
кування тощо;

– не прописано конкретної черговості 
отримання згоди у близьких родичів та чле-
нів сім’ї донора на випадок наявності декіль-
кох суб’єктів із визначеного законом пере-
ліку або кардинально різних поглядів членів 
сім’ї щодо вилучення анатомічного матеріа-
лу їхнього загиблого родича;

– не існує Картки донора анатомічного 
матеріалу, яка б містила відмітки про надан-
ня згоди або незгоди на посмертне донорство;

– не існує Переліку закладів охоро-
ни здоров’я, які будуть здійснювати тран-
сплантації та/або діяльність, пов’язану з 
нею, вимог щодо технічного оснащення цих 
суб’єктів, переліку супроводжувальної доку-
ментації;

– не змінено концепцію незгоди на кон-
цепцію згоди.

У зв’язку з цим варто говорити про подаль-
шу роботу з удосконалення законодавства у 
сфері трансплантації анатомічних матеріалів 
людині.
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Статья посвящена анализу недавно принятого Закона Украины «О применении транспланта-
ции анатомических материалов человеку» и сопоставлению его правовых норм, категорий и положе-
ний с предыдущим законом и подзаконными нормативно-правовыми актами в сфере транспланта-
ции органов и других анатомических материалов человеку, определению его недостатков и пробелов.

Ключевые слова: трансплантация органов и тканей человека, анатомические материалы человека, 
законодательство в сфере трансплантации, трансплант-координатор, перекрестное донорство.

The article is devoted to the analysis of the recently adopted Law of Ukraine "The use of transplantation 
of anatomical materials to humans" and contrasting its legal norms, categories and provisions with the pre-
vious law and by-laws in the field of transplantation of organs and other anatomical materials to a person, 
identifying its shortcomings and gaps.

Key words: transplantation of human organs and tissues, human anatomical materials, legislation in the 
field of transplantation, transplant coordinator, cross-donation.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 
ДО КЛАСИФІКАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ 
ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Проблеми запобігання та подолання корупції як явища та процесу аналізується вченими, політи-
ками, дослідниками, інститутами громадянського суспільства. Сьогодні актуалізується проблема 
розроблення та реалізації механізмів Антикорупційної стратегії натепер та подальші роки.

Автором запропонована класифікація корупційних дій на такі види, як, зокрема, корупція в ор-
ганах державної влади; корупція в приватних організаціях, установах, закладах, та деталізовані 
класифікації залежно від: характеру корупційних відносин (постійна (систематична); випадкова; 
несистематична); кількості суб’єктів «хабародавачів» (одноособова, колективна); мети отриман-
ня хабара (отримання матеріальних ресурсів, отримання нематеріальних ресурсів); структури 
корупційних відносин (сформована структура; несформована (випадкова) структура); наслідків 
корупційних дій (міжнародні збитки; національні збитки; локальні збитки; місцеві збитки); типу 
корупційних послуг (привілеї, пільги, кар’єрне зростання, прибуток, правові преференції, отримання 
послуг у натуральній формі); джерела походження результатів, отриманих від корупції дій (або без-
діяльності) (в межах правового регулювання; поза межами правового регулювання).

Ключові слова: антикорупційна політика, корупція, хабар, матеріальні, нематеріальні ресурси, збит-
ки, правопорушення, публічний службовець, посадова особа.

Постановка проблеми. Корупція не 
лише є злочином проти держави та громадя-
нина, а й загрожує сприйняттю легітимних 
дій державних органів та безпеці громадян, 
негативно впливає на репутацію органів дер-
жавної влади, перешкоджає реформуванню 
системи публічного управління, завдає непо-
правної шкоди національній безпеці країни. 
Тому питання запобігання та протидії коруп-
ції є важливим і має бути вирішено в межах 
реформування держави та суспільно-полі-
тичних процесів.

Нині проблеми запобігання та протидії 
корупції, формування бази даних про осіб, 
які вчинили корупційне або пов’язане з ко-
рупцією правопорушення, визначення пріо-
ритетів розвитку антикорупційної політики 
активно розглядаються та обговорюються 
фахівцями з політології, соціології, право-
знавства, державного управління та ін. 

Відповідно до Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020» [6] першочерговою рефор-
мою є антикорупційна реформа, основною ме-
тою якої є суттєве зменшення корупції в Укра-
їні, зменшення втрат державного бюджету та 
бізнесу через корупційну діяльність, а також 
підвищення позицій України у міжнародних 
рейтингах, що оцінюють рівень корупції. 

Таким чином, проведення антикоруп-
ційної реформи врегульовано чинним 
законодавством, разом із тим немає чітких ме-

ханізмів забезпечення якості та ефективності 
такої реформи, відсутні інструменти реаліза-
ції заходів антикорупційної реформи. Вод-
ночас натепер не визначені засади державної 
антикорупційної політики в Україні, адже За-
кон України «Про засади державної антико-
рупційної політики в Україні (Антикорупцій-
на стратегія) на 2014-2017 роки» [5] вичерпав 
себе, а новий закон не був прийнятий.

Тому стоїть проблема формування ефек-
тивних механізмів реалізації Антикоруп-
ційної стратегії на 2018 та подальші роки. 
У зв‘язку з цим актуалізується проблема де-
тального вивчення феномену корупції з ура-
хуванням глобалізаційного та інтеграційного 
вимірів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми. 

Проблеми запобігання та подолання ко-
рупції аналізують вчені в різних галузях 
науки, у тому числі правознавці, політологи, 
соціологи, психологи, державні управлінці та 
ін. Зокрема, проблеми понятійно-категоріаль-
ного апарату «корупція», відповідальності за 
корупційні правопорушення, систематизації 
корупційних дій аналізують Л. Багрій-Шах-
матов, О. Дудоров, А. Закалюк, О. Каль-
ман, М. Камлик, О. Костенко, О. Маркеєва, 
М. Мельник, Є. Невмержицький, А. Редька, 
С. Серьогін, М. Хавронюк та ін.
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Водночас натепер відступній системний 
аналіз наукових підходів до класифікації ко-
рупційних відносин. 

Мета статті – проведення системного ана-
лізу наукових підходів до класифікації 
корупційних відносин, визначення автор-
ської класифікації корупційних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Спочатку сформулюємо поняття «коруп-

ція». На нашу думку, корупція – це протиправ-
на дія або бездіяльність посадової особи (або 
особи, яка наділена певними адміністративно-
розпорядчими повноваженнями та функція-
ми), яка спрямована на отримання власного 
інтересу (як матеріального, так і ні, зокрема 
певної послуги, привілеїв, пільг тощо) через 
здійснення своїх функціональних обов’язків та 
має негативний наслідок для держави, суспіль-
ства та органу державної влади. 

Проведений аналіз літератури з проблеми 
дає підстави зазначити, що серед основних 
видів корупції необхідно назвати корупцію 
у сфері державної влади, а саме в органах, 
що здійснюють регулювання та контроль за 
дотриманням правил і норм, встановлених 
державою, в органах, керуючих компаніями 
та підприємствами, в органах, які здійсню-
ють фіскальну й грошову політику; ділову 
корупцію, що виникає у разі взаємодії влади 
та бізнесу. Наприклад, у разі господарської 
суперечки сторони прагнуть заручитися під-
тримкою судді з метою винесення рішення 
на свою користь [2, с. 351].

Корупція верховної влади стосується по-
літичного керівництва і верховних судів у 
демократичних системах.

Наступним видом, на нашу думку, слід 
виділити побутову корупцію, яка породжу-

ється взаємодією пересічних громадян і чи-
новників. До корупційних злочинів такого 
порядку можна віднести подарунки від гро-
мадян і послуги посадовій особі та членам 
його родини.

Корупція в бізнесі зумовлена розвитком 
ринкових відносин в Україні і приходом 
ринкової економіки на зміну командно-ад-
міністративній. Даний вид корупції має осо-
бливий вплив на економіку держави, для 
боротьби з нею державою створюються дер-
жавні корпорації в різних сферах життя сус-
пільства [1, с. 115].

Автори наукової праці «Запобігання ко-
рупції: методичні рекомендації для місцевих 
активістів» пропонують таку класифікацію 
корупції:

1) за сферами прояву зазвичай виділя-
ють такі види корупції: політична, зокрема 
корупція у представницьких органах вла-
ди; корупція на публічній службі; корупція 
у судовій системі та органах кримінальної 
юстиції; корупція в економіці (у публічних 
закупівлях, у митній і податковій сферах 
тощо); корупція в соціальній сфері (освіта, 
охорона здоров’я, соцзабезпечення та ін.); 
корупція у приватному секторі; корупція в 
спорті.

2) за критерієм масштабу і системності 
корупція буває: епізодична; систематична; 
глобальна (мафіозного типу) [4, с. 29-30].

Українські науковці В. Гаращук, А. А. Му-
хатаєв виокремлюють чотири види корупції:

1) «високорівнева»;
2) корупція у середніх ешелонів влади;
3) «низова» корупція;
4) корупція від «злиднів» (таблиця 1) [3].
М. Фоміна та В. Кузьменко пропонують 

таку класифікацію корупції [7, с. 185]:

Таблиця 1
Види корупції та їх характеристика [3, с. 38]

Вид корупції Основні характеристики

«Високорівнева»  
(або «елітарна)

Така корупція характерна для вищих ешелонів влади (вищі органи влади, 
центральні органи виконавчої влади, центральні апарати правоохоронних органів 
та судової сфери влади). Саме на цьому рівні розробляються корупційні схеми, 
створюються корупційні мережі. Корупція на цьому рівні становить найбільшу 
небезпеку для держави і суспільства, оскільки представники центральних органів 
влади є розпорядниками бюджетних коштів, державного майна. 

Корупція у середніх 
ешелонах влади

Така корупція характеризується меншими фінансовими потоками, меншою 
кількістю об’єктів державної власності, обмеженістю владних повноважень.

«Низова» корупція Корупція серед державних службовців, які безпосередньо проводять 
роботу з підготовки управлінських рішень, готують або видають відповідні 
дозволи, здійснюють контрольні дії та безпосередньо притягають до правової 
відповідальності. Небезпека такої корупції полягає у тому, що своїми діями 
службовці формують у населення негативне ставлення до органів влади. 

Корупція  
від «злиднів»

Здійснюється не на постійній основі, ситуативно, коли вже склалося «зовсім 
скрутне матеріальне становище». Така корупція є незначною, вона спричинена 
певними особистими обставинами (наприклад, хвороба дитини), низьким 
рівнем оплати праці.
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1) за суб’єктом корупційних відносин: 
– суб’єкти-хабарники – державні служ-

бовці, менеджери державних і приватних 
підприємств, політичні діячі;

– суб’єкти, що пропонують хабар – гро-
мадяни, приватні підприємства, приватні 
легальні фірми, тіньовий бізнес, держав-

ні підприємства, політичні діячі, державні 
службовці;

2) за метою корупції з погляду її суб’єктів:
– суб’єкти-хабарники – збагачення за 

рахунок отримання матеріально-грошових 
цінностей, обмін послугами (протекціонізм, 
патронаж, фаворитизм;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види корупційний дій 

Корупція в державному 
секторі економіки 

Корупція в приватному 
секторі економіки 

характер корупційних відносин:  
- постійна (систематична);  
- випадкова;  
- несистематична 

 

кількість суб’єктів «хабародавачів»:  
- одноособова; 
- колективна. 

мета отримання хабара:  
- отримання матеріальних ресурсів,  
отримання нематеріальних ресурсів 

структура корупційних відносин:  
- сформована структура;  
- несформована (випадкова) 
структура 

наслідки корупційних дій:  
- міжнародні збитки;  
- національні збитки;  
- локальні збитки;  
- місцеві збитки 

тип корупційних послуг:  
- привілеї,  
- пільги,  
- кар’єрне зростання,  
- прибуток,  
- правові преференції,  
- отримання послуг у натуральній 
формі 

джерела походження: 
- в межах правового регулювання;  
- поза межами правового 
регулювання 

Рис. 1. Види корупційних відносин
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– суб’єкти, що пропонують хабар, – 
прискорення вирішення питань у межах пра-
вового поля, вирішення питань за межами 
правового поля, отримання вигідних дер-
жавних замовлень, кар’єрне зростання, ло-
біювання необхідних нормативно-право-
вих актів, встановлення «добрих відносин», 
отримання конкурентних переваг; 

3) за ініціативністю корупційних відносин:
– вимагання хабара посадовою особою;
– підкуп посадових осіб за ініціативою 

суб’єктів, що пропонують хабар;
– традиціоналізм у корупційних відносинах;
4) за рівнем організації та поширення:
– «низинна» корупція (місцева, регіо-

нальна);
– «верховинна» корупція (національна, 

міжнародна);
5) за організацією корупційних відносин:
– локальний – має разовий характер;
– стільниковий – має сезонний або 

постійний характер;
6) за видом корупційних відносин:
– тверді – хабар у вигляді товару, грошо-

вий хабар, хабар у вигляді різного роду ма-
теріальних цінностей (антикваріат, коштов-
ності, ювелірні прикраси);

– м’які – непотизм (кумівство), кронізм 
(протекціонізм), фаворитизм, патронаж, ло-
бізм, клановість, трайбалізм, місництво та ін.;

7) за мірою централізації корупційних 
відносин:

– децентралізована корупція (випадкова);
– централізована корупція «знизу до верху»;
– централізована корупція «зверху до 

низу»;
8) регулярністю корупційних дій:
– епізодична корупція;
– систематична або інституційна корупція;
– клептократична корупція [7, с. 185-186].
Проведений аналіз дає підстави для об-

ґрунтування авторської класифікації ко-
рупційних відносин. На нашу думку, слід 
виділити такі види корупційних дій, які при-
таманні українському суспільству:

1. корупція в органах державної влади, 
серед суб’єктів господарювання державних 
підприємств (організацій, установ);

2. корупція в приватних організаціях, 
установах, закладах.

Зазначені види корупційних дій можуть у 
свою чергу поділятися на такі:

1) залежно від характеру корупційних 
відносин: постійна (систематична); випадко-
ва; несистематична;

2) залежно від кількості суб’єктів «хаба-
родавачів»: одноособова, колективна;

3) залежно від мети отримання хабара: 
отримання матеріальних ресурсів, отриман-
ня нематеріальних ресурсів;

4) залежно від структури корупційних 
відносин: сформована структура; несформо-
вана (випадкова) структура;

5) залежно від наслідків корупційних дій: 
міжнародні збитки; національні збитки (як 
моральні, так і матеріальні); локальні збитки; 
місцеві збитки;

6) залежно від типу корупційних послуг: 
привілеї, пільги, кар’єрне зростання, прибу-
ток, правові преференції, отримання послуг у 
натуральній формі;

7) залежно від джерела походження ре-
зультатів, отриманих від корупції дій (або 
бездіяльності): в межах правового регулю-
вання; поза межами правового регулювання.

Зазначені види корупційних дій можуть 
бути зображені у такій схемі (рис. 1).

Висновки

У статті проаналізовані сучасні підходи до 
класифікації корупції, корупційних дій. Авто-
ром запропонована класифікація корупцій-
них дій на такі види, як, зокрема, корупція в 
органах державної влади; корупція в приват-
них організаціях, установах, закладах, та де-
талізовані класифікації залежно від: характе-
ру корупційних відносин; кількості суб’єктів 
«хабародавачів»; мети отримання хабара; 
структури корупційних відносин; наслідків 
корупційних дій; типу корупційних послуг; 
джерела походження результатів, отриманих 
від корупції дій (або бездіяльності).
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Проблемы предупреждения и преодоления коррупции как явления и процесса анализируются уче-
ными, политиками, исследователями, институтами гражданского общества. Сегодня актуализиру-
ется проблема разработки и реализации механизмов антикоррупционной стратегии в настоящее 
время и последующие годы.

Автором предложена классификация коррупционных действий на такие виды, как, в частности, 
коррупция в органах государственной власти; коррупция в частных организациях, учреждениях, заве-
дениях, и детализированные классификации в зависимости от: характера коррупционных отношений 
(постоянная (систематическая) случайная; несистематическая) количества субъектов «взяткодате-
лей» (единоличная, коллективная); цели получения взятки (получение материальных ресурсов, получе-
ние нематериальных ресурсов); структуры коррупционных отношений (сформированная структура; 
несформированная (случайная) структура) последствий коррупционных действий (международные 
убытки; национальные убытки, локальные убытки; местные убытки); типа коррупционных услуг 
(привилегии, льготы, карьерный рост, прибыль, правовые преференции, получение услуг в натуральной 
форме); источников происхождения результатов, полученных от коррупции действий (или бездей-
ствия) (в пределах правового регулирования; за пределами правового регулирования).

Ключевые слова: антикоррупционная политика, коррупция, взятка, материальные, нематериальные 
ресурсы, убытки, правонарушения, публичный служащий, должностное лицо.

Problems of preventing and overcoming corruption as a phenomenon and process are analyzed by scien-
tists, politicians, researchers, and civil society institutions. Today the problem of developing and implementing 
the Anti-Corruption Strategy mechanisms for the present and future years is actualized. The author pro-
posed a classification of corruption actions, in particular, corruption in state authorities; corruption in private 
organizations, institutions, institutions and detailed classifications depending on: the nature of corruption 
relations (permanent (systematic), random, unsystematic); the number of subjects of the "Habidabovachiv" 
(individual, collective); the purpose of obtaining a bribe: (obtaining material resources, obtaining intangible 
resources); structure of corruption relations (formed structure; unformed (random) structure); the conse-
quences of corrupt acts (international losses; national losses; local losses; local losses); type of corruption 
services (privileges, privileges, career growth, profit, legal preferences, reception of services in kind); sources 
of the origin of the results obtained from corruption (or inaction) (within the limits of legal regulation, outside 
of legal regulation).

Key words: anti-corruption policy, corruption, bribe, material, intangible resources, losses, offenses, public 
servant, official.
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Науково-дослідного інституту публічного права

ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ 
ВІДНОСИН У СФЕРІ ВИКОНАВЧОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

У статті зміст адміністративно-правових відносин у сфері виконавчого провадження розкри-
вається через сукупність адміністративних прав та обов’язків суб’єктів реалізації примусового ви-
конання судових та позасудових рішень, а також зацікавлених та зобов’язаних у цьому процесі осіб, 
які знайшли своє відображення в нормах виконавчого законодавства, передбачаючи при цьому вста-
новлення міри необхідної або дозволеної поведінки, яку уповноважена чи зобов’язана особа повинні 
реалізувати. Здійснено класифікацію правосуб’єктності потенційних учасників адміністративно-
правових відносин у сфері виконавчого провадження та подано їх характеристику. 

Ключові слова: адміністративно-правові відносини, виконавче провадження, виконання рішень, 
зміст, правосуб’єктність. 

Вступ. Однією зі специфічних осо-
бливостей адміністративно-правових від-
носин у сфері виконавчого провадження в 
Україні є їх змістове наповнення, сутність 
якого викликає чимало дискусій серед уче-
них-правників, оскільки у наукових колах є 
досить широкий спектр теорій щодо елемен-
тів структури адміністративно-правових та 
загалом правових зв’язків. 

Огляд останніх досліджень. До питання 
визначення кола об’єктів особливостей зміс-
ту адміністративно-правових відносин у сфе-
рі виконавчого провадження в Україні по-
бічно зверталися такі вчені, як: А. Авторгов, 
І. Брус, К. Каращук, В. Ростомян, В. Толстой, 
О. Трояновський, В. Уркевич, В. Чернадчук 
та інші. Однак вищенаведені науковці роз-
глядали інші чинники, суміжні або ж дотичні 
до аналізованих нами.

Виклад основних положень. Широкі 
дискусії серед науковців виникають саме 
щодо визначення розмежувальних ознак між 
змістом та об’єктом конкретних правовідно-
син, у тому числі адміністративних. Зокрема, 
Ю. Толстой відмежовує об'єкт правовідно-
син від їх змісту, стверджуючи, що об'єктом 
правовідносин є матеріальні або ідеологіч-
ні відносини в цілому, а змістом – вольове 
опосередковування цих відносин, що є вза-
ємодією соціальної волі, втіленої в закон, з 
індивідуальною особливістю суб'єктів пра-
вовідносин [1; 2, с. 241].

З нашого погляду, зміст адміністратив-
но-правових відносин у сфері виконавчого 
провадження в Україні – це сукупність ад-
міністративних прав та обов’язків суб’єктів 
реалізації примусового виконання судових 

та позасудових рішень, а також зацікавлених 
та зобов’язаних у цьому процесі осіб, які зна-
йшли своє відображення в нормах виконав-
чого законодавства, передбачаючи при цьому 
встановлення міри необхідної або дозволеної 
поведінки, яку уповноважена чи зобов’язана 
особа повинні реалізувати.

На наш погляд, систему суб’єктів в 
аналізованій сфері залежно від різновиду 
адміністративно-правових зв’язків в ній 
становлять: 1) ті, що організовують належ-
не здійснення виконавчого провадження 
(владно уповноважені рівноправні між со-
бою: Державна виконавча служба, приват-
ні виконавці та допоміжні органи і служ-
би, міжнародні організації тощо); 2) ті, що 
забезпечують процес реалізації примусового 
виконання рішень шляхом впливу на пове-
дінку уповноважених осіб щодо його здій-
снення (Міністерство юстиції України та 
Державна виконавча служба, Начальник від-
повідного Управління та Голова Державної 
виконавчої служби тощо); 3) ті, що реалізо-
вують процедурні аспекти перебігу виконав-
чого провадження та залучаються до його 
супроводження (обов’язкові: стягувач, борж-
ник (субборжник), виконавець (державний, 
приватний), інший уповноважений орган чи 
установа (органи доходів і зборів, банки та 
інші фінансові установи); похідні: представ-
ники сторін, прокурор; факультативні: екс-
перт, спеціаліст, перекладач, та інші).

А тому є сенс розглянути їх 
правосуб’єктність більш детально, розумію-
чи, що правоздатність традиційно включає 
їх право та дієздатність, де саме остання має 
визначальне значення, оскільки конкретизує 
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коло граничних меж їхньої правової поведін-
ки. Вони наділені як загальною адміністра-
тивною процесуальною правосуб’єктністю, 
яка передбачає загальні функціональні осо-
бливості реалізації процесуальних прав та 
обов’язків імовірних учасників процесу при-
мусового виконання рішень уповноважених 
органів, так і винятковою, яка притаманна 
конкретному суб’єкту під час безпосеред-
нього вступу в конкретні зв’язки, породжені 
визначеним об’єктом у цій сфері.

Розглядаючи це питання, ми вважаємо, 
що правосуб’єктність потенційних учас-
ників адміністративно-правових відносин 
у сфері виконавчого провадження доціль-
но розглядати за такою класифікацією:  
1) обов’язки та права публічної адміністрації 
у сфері виконавчого провадження; 2) права 
та обов’язки стягувача, боржника та інших 
учасників, що користуються правами та 
зобов’язаннями попередніх; 3) обов’язки та 
права державних та приватних виконавців; 
4) права та обов’язки учасників виконав-
чого провадження, що залучаються до його 
здійснення як допоміжні (факультативні);  
5) обов’язки та права інших уповноважених 
органів та посадових осіб, які супроводжу-
ють примусове виконання рішень.

Перш за все слід зазначити, що обов’язки 
та права публічної адміністрації у сфері 
виконавчого провадження – це сукупність 
зобов’язань та нормативно закріплених мож-
ливостей для їх реалізації, якими наділений 
конкретний публічний орган влади (або 
уповноважена особа) з метою врегулюван-
ня усіх суспільних зв’язків, які виникають у 
межах виконавчого провадження.

У свою чергу, говорячи про права та 
обов’язки стягувача, боржника та інших 
учасників, що користуються правами та 
зобов’язаннями попередніх, слід вказати, 
що, проаналізувавши норми Закону України 
«Про виконавче провадження» від 02.06.2016 
№ 1404-VIII, можна зробити висновок, що 
права та обов’язки сторін виконавчого прова-
дження підрозділяються на загальні, тобто 
однакові як для стягувача, так і для боржни-
ка, та індивідуальні для кожної сторони [3].

Загальні права та обов'язки сторін у 
виконавчому провадженні знаходять своє 
закріплення у ст. 19 аналізованого закону 
[4, с. 70], однак перелік, що закріплений у 
даній статті, не є вичерпним [3] та доповню-
ється іншими його нормами, які деталізу-
ють окремі питання реалізації примусового 
виконання рішень юрисдикційних органів.

Зокрема, передбачено, що сторони 
виконавчого провадження мають право озна-
йомлюватися з матеріалами виконавчого 
провадження, робити з них виписки, знімати 

копії, заявляти відводи у випадках, перед-
бачених цим Законом; мають право доступу 
до автоматизованої системи виконавчого 
провадження; право оскаржувати рішення, 
дії або бездіяльність виконавця у поряд-
ку, встановленому цим Законом; надавати 
додаткові матеріали, заявляти клопотання, 
брати участь у вчиненні виконавчих дій, 
надавати усні та письмові пояснення, запе-
речувати проти клопотань інших учасників 
виконавчого провадження [4, с. 70]; право 
звернутися до суду, який видав виконавчий 
документ, із заявою про роз’яснення відпо-
відного рішення; право звернутися до суду, 
який розглядав справу як суд першої інстан-
ції, із заявою про відстрочку або розстрочку 
виконання рішення, а також про встановлен-
ня або зміну способу і порядку виконання 
рішення; право оскаржити результати визна-
чення вартості чи оцінки майна у судовому 
порядку в 10-денний строк з дня отримання 
відповідного повідомлення [5].

Законом також передбачено, що сторони 
зобов’язані письмово повідомити виконавцю 
про повне чи часткове самостійне виконання 
рішення боржником, а також про виникнен-
ня обставин, що зумовлюють обов’язкове 
зупинення вчинення виконавчих дій, про 
встановлення відстрочки або розстрочки 
виконання, зміну способу і порядку виконан-
ня рішення, зміну місця проживання чи пе-
ребування (у тому числі зміну їх реєстрації) 
або місцезнаходження, а боржник – фізична 
особа – також про зміну місця роботи невід-
кладно, не пізніше наступного робочого дня 
після настання відповідних обставин. Окрім 
того, особи, які беруть участь у виконавчому 
провадженні, зобов’язані сумлінно користу-
ватися усіма наданими їм правами з метою 
забезпечення своєчасного та в повному обся-
зі вчинення виконавчих дій [5; 6].

Окрім того, корисним законодавчим 
нововведенням, на думку В. Ростомяна, слід 
визнати можливість доступу сторін до авто-
матизованої системи виконавчого прова-
дження. Наказом Мін'юсту України від 
05.08.2016 № 2432/5 затверджене Положен-
ня про автоматизовану систему виконавчого 
провадження [7]. Автоматизована система 
виконавчого провадження є комп'ютерною 
програмою, що забезпечує збирання, збері-
гання, облік, пошук, узагальнення, надан-
ня відомостей про виконавче провадження, 
формування Єдиного реєстру боржників та 
захист від несанкціонованого доступу. Таким 
чином, завдяки даній системі сторони отри-
мують доступ до Єдиного державного реє-
стру виконавчих проваджень та до Єдиного 
реєстру боржників. І хоча сьогодні функціо-
нування зазначеної системи є недосконалим, 
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проте рух до її впровадження є важливим мо-
ментом забезпечення дійсної реалізації прин-
ципу гласності та відкритості виконавчого 
провадження. Диспозитивні начала виконав-
чого провадження передбачають можливість 
укладення мирової угоди між стягувачем та 
боржником з метою припинення виконавчо-
го провадження шляхом досягнення згоди, 
що затверджується (визнається) судом, який 
видав виконавчий документ [5; 4, с. 71].

Говорячи більш конкретно, К. Каращук 
наголошує, що стягувач має досить широке 
коло прав і можливостей для їх реалізації, 
проте слід розуміти, що до права стягува-
ча включають не лише безпосередні права, 
передбачені в законах. Права стягувача ре-
алізуються через повноваження судів, дер-
жавних, приватних виконавців та державної 
виконавчої служби загалом. Забезпечення 
реалізації права стягувача можна гарантува-
ти тільки за умови своєчасного забезпечення 
судом позовних вимог шляхом накладення 
арешту на майно відповідача (майбутньо-
го боржника), заборони вчиняти певні дії, 
оскільки своєчасне невжиття судом таких 
заходів за клопотанням позивача зазвичай 
призводить до унеможливлення виконан-
ня рішення суду через приховування майна 
боржником, переоформлення права власнос-
ті на майно на інших осіб [8, с. 113].

Аналізуючи норми виконавчого законо- 
давства [5], до прав, якими наділений лише 
стягувач, можна віднести такі: 1) звернутися 
до суду чи іншого органу (посадової особи), 
що видав виконавчий документ (у разі його 
невідповідності встановленим вимогам) щодо 
приведення його у відповідність; 2) оскаржити 
рішення про повернення виконавчого доку-
мента без прийняття до виконання; 3) подати 
виконавчий документ на виконання іншого 
приватного виконавця або до органу держав-
ної виконавчої служби; 4) пред’явити виконав-
чий документ для примусового виконання;  
5) звернутися із заявою про поновлення такого 
строку до суду, який розглядав справу як суд 
першої інстанції; та інші.

У свою чергу, винятковими обов’язками 
стягувача є: 1) у місячний строк з дня над-
ходження постанови про відновлення 
виконавчого провадження пред’явити його 
до виконання; 2) додатково здійснити аван-
сування витрат, які перевищують суму 
сплаченого авансового внеску (проведення 
виконавчих дій суб’єктів господарювання 
на платній основі, виготовлення технічної 
документації на майно, здійснення витрат 
на валютообмінні фінансові операції та інші 
витрати); 3) прийняти на зберігання предмет 
застави аграрної розписки; 4) сплатити аван-
совий внесок [5; 9].

Тобто стягувач, як ключова сторона 
виконавчого провадження, законодавчо 
наділена широким колом прав та можли-
востей їх захисту, тоді як спеціалізоване 
законодавство менше деталізує зобов’язання 
останнього, обмежуючись загальними та дея-
кими винятковими. 

У свою чергу боржник також наділений 
винятковою правосуб’єктністю. Зокрема, 
він має право: 1) запропонувати види майна 
чи предмети, які необхідно реалізувати най-
перше; 2) за погодженням зі стягувачем має 
право передати йому майно, на яке накла-
дено арешт, або реалізувати його та переда-
ти кошти від його реалізації стягувачу в 
рахунок повного або часткового погашення 
боргу за виконавчим документом. Тоді як 
зобов’язаннями є: 1) утримуватися від вчи-
нення дій, що унеможливлюють чи усклад-
нюють виконання рішення; 2) допускати в 
установленому законом порядку виконавця 
до житла та іншого володіння, приміщень і 
сховищ, що належать йому або якими він ко-
ристується, для проведення виконавчих дій; 
3) за рішеннями майнового характеру пода-
ти виконавцю протягом п’яти робочих днів 
з дня відкриття виконавчого провадження 
декларацію про доходи та майно боржника, 
зокрема про майно, яким він володіє спіль-
но з іншими особами, про рахунки у банках 
чи інших фінансових установах, про майно, 
що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших 
осіб, чи про кошти та майно, належні йому 
від інших осіб, за формою, встановленою 
Міністерством юстиції України; 4) повідо-
мити виконавцю про зміну відомостей, за-
значених у декларації про доходи та майно 
боржника, не пізніше наступного робочого 
дня з дня виникнення відповідної обставини;  
5) своєчасно з’являтися на вимогу виконавця; 
6) надавати пояснення за фактами невиконан-
ня рішень або законних вимог виконавця чи 
іншого порушення вимог законодавства про 
виконавче провадження [5].

Як бачимо, правосуб’єктність боржни-
ка відрізняється від стягувача в контексті 
наявності більш широкого кола саме винят-
кових зобов’язань, тоді як права дещо об-
межені та виступають не як захист, а, скорі-
ше, як можливість уникнути протиріч, які 
можуть затягувати чи унеможливлювати 
подальшу процедуру своєчасної реалізації 
виконання судових та позасудових рішень у 
тому числі щодо її прискорення. 

Ще одним аспектом у контексті розгляду 
даного питання є інститут представництва. 
Уточнимо, що у виконавчому провадженні 
він передбачає можливість сторін реалізу-
вати свої права через уповноважену особу. 
Додамо, що представник може вчиняти від 
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імені особи, яку він представляє, усі про-
цесуальні дії, що їх має право вчиняти така 
особа [5]. Причому таке представництво є 
обов’язковим (щодо дітей та недієздатних 
осіб); ініціативним (право сторони залучити 
адвоката); функціональним (уповноважений 
суб’єкт від юридичної особи або прокурор, 
який має особливий статус, оскільки здій-
снює представництво інтересів громадянина 
або держави в суді та у виконавчому прова-
дженні). Саме представництво є винятковою 
підставою для прокурора щодо набуття ним 
у виконавчому провадженні статусу учасни-
ка виконавчого провадження [10, с. 54].

Таким чином, права та обов’язки стя-
гувача, боржника та інших учасників, що 
користуються правами та зобов’язаннями 
попередніх, є не вичерпними та поділяють-
ся на загальні та виняткові, а також на уза-
гальнені та конкретизовані, останні з яких 
розкривають процедуру та особливості 
попередніх. 

Наступним суб’єктом, правосуб’єктність 
якого підлягає аналізу, є виконавець. Нага-
даємо, що в межах аналізованої сфери ним 
є або Державна виконавча служба України 
в якості державного виконавця, або особа, 
яка отримала свідоцтво на право здійснення 
виконавчих дій, – приватний виконавець. 

Частина 2 статті 18 Закону України «Про 
виконавче провадження» від 02.06.2016  
№ 1404-VIII [5] передбачає, що виконавець 
під час здійснення виконавчого проваджен-
ня зобов’язаний: 1) здійснювати заходи при-
мусового виконання рішень у спосіб та в 
порядку, які встановлені виконавчим доку-
ментом спеціалізованим законом; 2) надава-
ти сторонам виконавчого провадження, 
їхнім представникам та прокурору як учас-
нику виконавчого провадження можливість 
ознайомитися з матеріалами виконавчого 
провадження; 3) розглядати в установлені 
законом строки заяви сторін, інших учасни-
ків виконавчого провадження та їхні клопо-
тання; 4) заявляти в установленому порядку 
про самовідвід; 5) роз’яснювати сторонам та 
іншим учасникам виконавчого провадження 
їхні права та обов’язки.

Окрім того, виконавець зобов’язаний 
письмово зазначити підстави повернен-
ня виконавчого документа стягувачу та 
роз’яснити його права щодо цього; не пізні-
ше наступного робочого дня з дня отриман-
ня повідомлення про відмову нотаріусом у 
вчиненні реєстраційних дій зобов’язаний 
прийняти рішення про накладення арешту 
на майно боржника; виконавець не пізніше 
наступного робочого дня з моменту, коли 
йому стало відомо про усунення обставин, 
що стали підставою для зупинення вчи-

нення виконавчих дій, зобов’язаний його 
продовжити; коли сума, що підлягає стяг-
ненню за виконавчим провадженням, не пе-
ревищує 20 розмірів мінімальної заробітної 
плати або здійснюється звернення стягнен-
ня на єдине житло боржника та земельну 
ділянку, на якій розташоване таке житло, 
виконавець зобов’язаний вжити заходів для 
виконання рішення за рахунок іншого майна 
боржника; зняти арешт із коштів на рахунку 
боржника не пізніше наступного робочого 
дня з дня надходження від банку докумен-
тів, які підтверджують, що на кошти, які зна-
ходяться на рахунку, заборонено звертати 
стягнення; якщо виконання рішення здій-
снюється за відсутності боржника, держав-
ний виконавець зобов’язаний провести опис 
майна; обчислювати розмір заборгованості 
зі сплати аліментів щомісяця та повідомити 
про розрахунок заборгованості стягувачу і 
боржнику у визначених випадках [5].

Тобто саме функціональні обов’язки 
виконавця окреслюють загалом межі його 
правового статусу та визначають характер і 
зміст правомочності цієї посади [11, с. 11].

У свою чергу, частина 3 статті 18 Закону 
України «Про виконавче провадження» від 
02.06.2016 № 1404-VIII [5] передбачає, що 
виконавець під час здійснення виконавчого 
провадження має право: 1) проводити пере-
вірку виконання боржниками рішень, що під-
лягають виконанню; 2) проводити перевірку 
виконання юридичними особами незалежно 
від форми власності, фізичними особами, 
фізичними особами – підприємцями рі-
шень стосовно працюючих у них боржників;  
3) з метою захисту інтересів стягувача одер-
жувати безоплатно від державних органів, 
підприємств, установ, організацій незалежно 
від форми власності, посадових осіб, сторін 
та інших учасників виконавчого проваджен-
ня необхідні для проведення виконавчих дій 
пояснення, довідки та іншу інформацію, в 
тому числі конфіденційну; та інші. 

Однак в інших нормах аналізованого 
закону знаходимо більш конкретизовані 
права, зокрема: 1) у період зупинення вчи-
нення виконавчих дій виконавець має право 
звертатися до суду, а також вживати заходів 
щодо розшуку боржника (його майна) або 
проведення перевірки його майнового стану; 
2) звернути стягнення на майно боржника, 
що перебуває в інших осіб, а також на майно 
та кошти, що належать боржнику від інших 
осіб; 3) звернутися за інформацією про дебі-
торську заборгованість боржника до органів 
доходів і зборів; 4) може обмежити право ко-
ристування майном, здійснити опечатування 
або вилучення його у боржника та переда-
ти на зберігання іншим особам; 5) залучи-
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ти суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта 
господарювання для проведення оцінки 
майна; 6) у разі подальшого перешкоджан-
ня боржником проживанню (перебуванню) 
стягувача у приміщенні, в яке він вселений, 
державний виконавець має право повторно 
здійснити примусове вселення стягувача та 
накласти на боржника штраф у подвійному 
розмірі; 7) звернути стягнення на заробіт-
ну плату, пенсію, стипендію та інші доходи 
боржника без застосування заходів примусо-
вого звернення стягнення на майно боржни-
ка; 8) на безпосередній доступ до інформації 
про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, 
у тому числі конфіденційної, яка міститься 
в державних базах даних і реєстрах, у тому 
числі електронних [5].

Таким чином, аналізованим правам ко-
респондують відповідні обов’язки, які є 
допоміжним елементом належної реалізації 
функціональних зобов’язань посадової осо-
би, уповноваженої здійснювати примусове 
виконання рішень юрисдикційних органів 
та в сукупності відображають особливості та 
роль виконавця в системі публічної адміні-
страції, яка здійснює адміністративно-право-
ве регулювання сферою виконавчого прова-
дження в Україні. 

Стосовно допоміжних учасників 
виконавче законодавство [5] передбачає 
таке: 1) експерт, спеціаліст і суб’єкт оціночної  
діяльності – суб’єкт господарювання – мають 
право на винагороду за надані ними послуги. 
Експерт або спеціаліст зобов’язаний нада-
ти письмовий висновок, а суб’єкт оціночної  
діяльності – суб’єкт господарювання – пись-
мовий звіт із питань, що містяться в постано-
ві, протягом 15 робочих днів з дня ознайом-
лення з постановою виконавця. Окрім того, 
експерт або спеціаліст зобов’язаний надавати 
усні рекомендації щодо дій, які виконуються 
в його присутності; 2) перекладач має право 
на винагороду за виконану роботу, що нале-
жить до витрат виконавчого провадження, 
та зобов’язаний добросовісно здійснювати 
переклад; 3) понятий має право знати, для 
участі у провадженні яких виконавчих дій 
його запрошено, на підставі якого виконав-
чого документа вони провадяться, а також 
робити зауваження з приводу провадження 
виконавчих дій. Він зобов’язаний засвідчи-
ти факт, зміст і результати виконавчих дій, 
під час провадження яких він був присутній;  
4) за наявності підстав для відводу екс-
перт, спеціаліст, суб’єкт оціночної діяль-
ності – суб’єкт господарювання, перекладач 
зобов’язані заявити самовідвід.

Як бачимо, вищенаведені особи імену-
ються як допоміжні у зв’язку з відсутністю 
будь-якого особистого зацікавлення в проце-

сі виконання рішення, а тому наділені винят-
ковою правосуб’єктністю, яка визначає межі 
їхніх функціональних спроможностей щодо 
сприяння здійсненню виконавчих дій.

Наостанок слід вказати декілька слів про 
обов’язки та права інших уповноважених ор-
ганів та посадових осіб, які супроводжують 
примусове виконання рішень.

Зокрема, органи опіки і піклування бе-
руть участь у виконавчому провадженні у 
двох формах: 1) можуть порушити його, якщо 
виконується рішення, які винесені за їхньою 
заявою; 2) можуть залучатися державним 
виконавцем для виконання рішень про віді-
брання дитини [12]. Тобто залежно від підстав 
залучення їх до виконавчого провадження 
різниться їхня правосуб’єктність в аналізова-
ній сфері: як учасник, що користується права-
ми стягувача або як допоміжний суб’єкт, що 
сприяє здійсненню виконавчих дій.

Банк чи інша фінансова установа мають 
також подвійну правосуб’єктність: 1) під час 
здійснення виконавчих дій наділені винят-
ковою, однак не прирівняною до виконав-
ця; 2) мають допоміжну під час сприяння  
діяльності виконавця, зокрема, як приклад, 
у разі надходження постанови виконавця 
про арешт коштів, що знаходяться на таких 
рахунках, зобов’язані повідомити виконавця 
про цільове призначення рахунку та повер-
нути постанову виконавця без виконання в 
частині арешту коштів, що знаходяться на 
таких рахунках [5].

У свою чергу органи доходів і зборів, 
інші державні органи теж можна розгляда-
ти як допоміжних суб’єктів, оскільки вони 
зобов’язані у разі залучення їх виконавцем 
надати відповідну допомогу останньому під 
час вчинення виконавчих дій. Як приклад, 
органи доходів і зборів зобов’язані протягом 
трьох робочих днів з дня одержання відпо-
відної вимоги виконавця надати йому необ-
хідні документи та затребувану інформацію. 
Міститься також вказівка, що інформацію 
про наявні у боржника рахунки такі суб’єкти 
зобов’язані надати виконавцю невідкладно, 
але не пізніше ніж у триденний строк, а та-
кож за повідомленнями стягувача [5; 9].

Висновки

Усе вищевикладене дає можливість 
сформулювати висновок, що правоздатність 
суб’єктів виконавчого провадження тради-
ційно включає їх право та дієздатність, де 
саме остання має визначальне значення, 
оскільки конкретизує коло граничних меж 
їхньої правової поведінки. Вони наділені як 
загальною адміністративною процесуаль-
ною правосуб’єктністю, яка передбачає за-
гальні функціональні особливості реалізації 
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процесуальних прав та обов’язків імовірних 
учасників процесу примусового виконання 
рішень уповноважених органів, так і винят-
ковою, яка притаманна конкретному суб’єкту 
під час безпосереднього вступу в конкретні 
зв’язки, породжені визначеним об’єктом у 
цій сфері.
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В статье содержание административно-правовых отношений в сфере исполнительного произ-
водства раскрывается через совокупность административных прав и обязанностей субъектов реа-
лизации принудительного исполнения судебных и внесудебных решений, а также заинтересованных 
и обязанных в этом процессе лиц, которые нашли свое отражение в нормах исполнительного законо-
дательства, предусматривая при этом установку меры необходимого или дозволенного поведения, 
которое уполномоченные лица должны реализовать. Осуществлена классификация правосубъектно-
сти потенциальных участников административно-правовых отношений в сфере исполнительного 
производства и дана их характеристика.

Ключевые слова: административно-правовые отношения, исполнительное производство, 
выполнение решений, правосубъектность, содержание.

Іn the article, the content of administrative-legal relations in the field of executive proceedings is disclosed 
through as a set of administrative rights and obligations of subjects of the implementation of enforcement of 
judicial and extrajudicial decisions, as well as those interested and committed in this process, who are reflected 
in the norms of the executive law , while providing for the establishment of the measure of the necessary or 
permitted conduct that the person authorized or obliged to implement. is carried out classification of legal 
personality of potential participants of administrative-legal relations in the sphere of executive proceedings 
and are given their characteristics.

Key words: administrative-legal relations, executive proceedings, execution of decisions, content, legal 
personality.
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У даній науковій статті визначено види адміністративно-правових обмежень, що застосову-
ються у Федеративній Республіці Німеччина, Італії та Латвії. Виокремлено особливості норматив-
ного забезпечення даних видів обмежень. На підставі аналізу зарубіжної практики Німеччини, Італії 
та Латвії внесена пропозиція стосовно імплементації окремих норм у національне законодавство.

Ключові слова: обмеження, правові обмеження, адміністративно-правові обмеження, суб’єкт, заборона.

Постановка проблеми. Вивчення між-
народного досвіду та, відповідно, імплемен-
тація його в національне законодавство має 
відбуватися системно, вибірково, з ураху-
ванням особливостей національного нор-
мативно-правового регулювання та з про-
екцією міжнародного досвіду на вітчизняну 
практику. Потрібно враховувати, що запо-
зичення міжнародного досвіду іноді створює 
законодавчі суперечності, призводить до 
виникнення прогалин у регулюванні тієї чи 
іншої сфери, що спричиняє виникнення ко-
лізійних норм.

Метою статті є визначення видів ад-
міністративно-правових обмежень, які 
застосовуються у Німеччині, Італії, Латвії.

Стан дослідження. Питання правових 
обмежень людини і громадянина свого часу 
були предметом досліджень П. П. Андрушко, 
Ю. В. Градової, Я. А. Колінко, С. О. Кузнічен-
ка, М. І. Матузова, О. В. Малько, П. М. Рабіно-
вича, О. А. Савченко, М. В. Савчина, М. Ф. Се-
лівона, М. І. Хавронюка.

Виклад основного матеріалу. Німеччина 
є економічно розвинутою країною. У Німеч-
чині діють суворі адміністративно-правові 
обмеження щодо порядку в’їзду та трива-
лості перебування в так званих «екологіч-
них зонах». З 1 січня 2008 року в Німеччині 
було введено перші три екологічні зони – в 
Берліні, Кельні і Ганновері. Ці екологічні 
зони позначаються спеціальними дорожні-
ми знаками. Знак 270.1 позначає екологічну 
зелену зону "Umwelt zone". Обов’язковий 
додатковий знак регулює, яким транспорт-
ним засобам і з якого кольору екологічними 
наклейками дозволений доступ у цю зону. 

Знак 270.2 скасовує дію знака 270.1. Кожний 
транспортний засіб для в'їзду в екологічні 
зони незалежно від того, зареєстрований він 
у Німеччині або в іншій країні, повинен мати 
відповідну екологічну наклейку. Ці наклейки 
мають необмежений термін дії для конкрет-
ного автомобіля і всіх німецьких екологічних 
зон. Автомобілям без екологічної наклейки 
забороняється в'їзд у зелену зону. У разі по-
рушення цього адміністративного обмежен-
ня передбачено накладення штрафу в роз-
мірі € 80, причому навіть у тому разі, якщо 
транспортний засіб відповідає екологічним 
нормам із токсичності. Це також стосується 
і всіх транспортних засобів, зареєстрованих 
в іноземних державах. 7 квітня 2016 року 
було прийнято рішення про введення нової 
екологічної зони, що позначається Блакит-
ним Знаком. Нові зони повинні бути створе-
ні всередині вже існуючих екологічних зон. 
Транспортні засоби, яким дозволений в’їзд у 
такі зони, повинні мати наклейку (плакетку) 
блакитного кольору (значок оксиду азоту). 
Тим, у кого є наклейка блакитного кольору, 
інші наклейки вже не потрібні. Нову наклей-
ку із позначкою оксиду азоту можуть отри-
мати тільки транспортні засоби зі шкідливи-
ми викидами менше 80 мг/км. У Німеччині 
цим вимогам відповідають не більше 5 % ди-
зельних транспортних засобів. Ціна наклей-
ки – 5 євро [1]. 

Таким чином, уведення в Німеччині об-
межувального режиму блакитних знаків 
забезпечує функціонування іншого режиму – 
режиму екологічних зон. Запровадження об-
межувального режиму екологічних зон, на 
нашу думку, є позитивним кроком у напря-
мі забезпечення здоров’я нації, підростання  
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здорового покоління. Дане положення, вва-
жаємо, може бути реалізовано в рамках пі-
лотного проекту в містах-мільйонниках, де 
кількість населення є найбільшою порівняно 
з іншими містами, з великою густотою ви-
робничих підприємств, що спричиняє низьку 
екологічну ситуацію.

На прикладі Італії та Латвії визначимо об-
меження, що реалізуються у сфері лотерейної 
діяльності, що є цікавим і для практики Укра-
їни, де розмежовують поняття «лотерейна 
гра» та «азартна гра». У першому випадку цей 
вид діяльності є дозволеним, проте характе-
ризується значними обмеженнями, а другий – 
взагалі забороненим. Тоді як в Італії та Латвії 
лотерея вважається діяльністю, пов’язаною 
з організацією та проведенням азартної гри. 
Згідно із законодавством Італії, гравці, які є 
резидентами цієї країни, не мають права гра-
ти в покер і казино в інтернеті. Винятками 
є лише ті гральні заклади, які мають італій-
ську ліцензію на цей вид діяльності. Іншими 
словами, громадяни Італії не можуть грати в 
азартні ігри в інтернеті, на сайтах, які не ма-
ють італійської ліцензії. Для того, щоб отри-
мати ліцензію на надання подібних послуг в 
Італії, покерному клубу необхідно створити 
таке програмне забезпечення, яке дозволяє 
грати тільки гравцям з Італії між собою. Це 
обмеження запроваджується для того, щоб 
унеможливити випадки, коли італійці можуть 
грати в покер проти гравців із Росії, США, 
України та інших країн. 

Таким чином, на нашу думку, цей обмеж-
увальний захід є позитивним кроком, що 
дасть можливість зменшити відплив із краї-
ни коштів, які програють гравці чи лудомани, 
що є вкрай небажаним для бюджету країни 
й економіки загалом. Водночас подібні об-
меження дозволять ефективно поповнювати 
бюджет країни, збираючи податки і ліцензій-
ні збори з онлайн казино [2].

Досліджуючи обмеження, що застосову-
ються в Італії та Латвії у сфері лотерей, від-
значимо, що в лотерейній сфері України є та-
кож широке коло адміністративно-правових 
обмежень, що пов’язано з легалізацією дано-
го бізнесу, попередженням виведень активів 
із країни, максималізацією прозорості даної 
сфери діяльності, захисту прав громадян від 
виникнення лудоманії. 

Так, зазначимо, що в Законі України 
«Про державні лотереї в Україні» передба-
чено застосування обмежувальних заходів 
(санкцій): 

1) блокування активів – тимчасове обме-
ження права особи користуватися та розпо-
ряджатися належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за 
межі України; 

3) зупинення виконання економічних та 
фінансових зобов’язань; 

4) припинення видачі дозволів, ліцензій 
на ввезення в Україну з іноземної держави 
чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними 
картками, емітованими резидентами інозем-
ної держави; 

5) заборона здійснення Національним 
банком України реєстрації учасника міжна-
родної платіжної системи, платіжною органі-
зацією якої є резидент іноземної держави [3].

Водночас у розрізі міжнародного досвіду 
Італії та Латвії відзначимо, що в Україні по-
чинаючи з 2009 року Законом України «Про 
заборону грального бізнесу в Україні» забо-
ронена гра в казино та гра в покер [4].

Окремої уваги потребують адміністра-
тивно-правові обмеження в містобудівній 
сфері Італії. Містобудівні норми італійсько-
го законодавства є дуже жорсткими та перед-
бачають цілий ряд обмежень. Пунктом 765 
“Legge Ponte” передбачено, що на території 
Італії можна будувати лише за наявності 
Ліцензії на будівництва. До 1967 року дана 
ліцензія видавалась безкоштовно, нині її 
видача є платною. Разом із тим усі об’єкти, 
зведені до 01 вересня 1967 року, навіть ті, в 
яких відсутній проект і Ліцензія, визнаються 
законними. Специфіка Італії полягає в тому, 
що земель, які мають будівельне призначен-
ня (terreni edificabili), не багато. Крім того, 
кожна ділянка, яка придатна для будівни-
цтва, має своє призначення і коефіцієнт. Ці 
дані містить план земельних ділянок (Piano 
Regolatore del Comune), який відрізняється 
в кожному муніципалітеті. Тобто побуду-
вати «дачу» в Італії на ділянці землі, яка не 
призначена для такого виду будівництва, не 
можливо. 

В Італії узаконити незаконне будівни-
цтво можна лише за допомогою будівельної 
амністії (Sanatoria Edilizia), а провадження 
будівельної амністії регулюється на рівні 
національного закону, що є дуже складно. 
З 1967 року було прийнято 3 закони про бу-
дівельну амністії – у 1985 (Legge n. 47/85), 
1994 (Legge n.724 / 94) і 2003 (Legge n. 269) 
роках. Позитивне рішення у разі розгляду 
заяви про амністію має обов’язково супрово-
джуватися отриманням у муніципалітеті до-
зволу на будівельну амністію (Concessione 
Edilizia in Sanatoria) [5].

Особливе місце в Італії відведено питан-
ню еміграції, що спричинило виникнення 
низки обмежень. Закон Італії «Про грома-
дянство» передбачає отримання італійського 
громадянства, яке надається: особам, які на-
родилися від італійців та які втратили грома-
дянство і бажають його відновити; нащадкам 
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італійських громадян, що претендують на 
громадянство; іноземцям, які претендують 
на італійське громадянство.

Громадянство Італії можна отримати 
лише в таких випадках.

1) громадянство як результат наявності 
батьків / предків – італійців (право крові). 
Діти італійських батьків (мати або бать-
ко), які є громадянами Італії. Громадянство 
передається від батьків до дитини без обме-
ження кількості поколінь за умови, що жоден 
із предків ніколи не відмовлявся від свого 
громадянства. Передача громадянства через 
материнську лінію можлива тільки для осіб, 
які народилися після 1 січня 1948 року;

2) громадянство, дароване особам, які на-
родилися на італійській землі (право ґрунту). 
Італійське громадянство надається особам, 
що народилися на італійській землі: – бать-
ки яких невідомі, є особами без громадянства 
і не можуть передавати своє громадянство 
дитині відповідно до законодавства держа-
ви, громадянами якої вони є; – невідомого 
походження, якщо вони знаходяться на іта-
лійській землі і чиє природне громадянство 
неможливо встановити;

3) громадянство через судове рішення 
про визнання батьківства / материнства;

4) громадянство через усиновлення/удо-
черіння. Право на громадянство поширюєть-
ся на будь-якого неповнолітню дитину, яка 
усиновлена громадянином Італії за допо-
могою положень судових органів Італії або 
в разі усиновлення за кордоном, яке визна-
ється дійсним через наказ італійського суду 
у справах неповнолітніх для додавання в офі-
ційну службу статистики Італії (Anagrafe). 
Усиновлені в повнолітньому віці можуть 
отримати громадянство після 5 років легаль-
ного проживання в Італії;

5) за заявою. Вимоги включають дотри-
мання одного або кількох принципів: – служ-
бу в італійських збройних силах; – роботу 
на італійський уряд, навіть за межами Іта-
лії; – перебування в Італії протягом останніх  
2-х років до досягнення встановленого 
законом віку – 18 років;

6) громадянство на підставі взяття шлю-
бу з громадянином Італії. Іноземний чоловік 
італійського громадянина може претенду-
вати на італійське громадянство за умови 
виконання таких вимог: а) в Італії: два роки 
легального проживання (дозвіл на перебу-
вання і заявка на участь в офісі офіційної 
статистики Anagrafe) після весілля; за кордо-
ном: через три роки після весілля; тимчасо-
ві рамки скорочуються наполовину, якщо є 
діти, народжені або усиновлені подружжям; 
б) дійсне свідоцтво про шлюб і сталість шлю-
бу аж до видачі громадянства; в) відсутність 

судимості за злочини, що призводять до 
максимального покарання у вигляді 3 ро-
ків позбавлення волі або засудження з боку 
іноземної судової влади більше одного року 
за злочини неполітичного характеру; г) від-
сутність судимості за будь-який зі злочинів, 
перелічених у книзі 2, розділі I, пунктах I, II 
і III Кримінального кодексу (злочини проти 
державних службовців); д) відсутність пе-
решкод, пов'язаних із безпекою Італійської 
Республіки;

7) натуралізація. Обов'язкове дотри-
мання таких вимог: – 3 роки проживання 
на території Італії для нащадків колишніх 
італійських громадян до другого ступеня і 
для іноземців, які народилися на території 
Італії; – 4 роки для громадян країн Європей-
ського Союзу; – 5 років для осіб без грома-
дянства та біженців, а також для дорослих 
іноземців віком більше за 18 років, усинов-
лених італійськими громадянами; – 7 років 
для дітей, усиновлених громадянами Італії 
до набуття чинності Законом № 184/1983; – 
10 років для громадян, які не входять до ЄС.

Слід відзначити, що відповідно до ст. 6 
Закону України «Про громадянство» під-
стави набуття громадянства України є одно-
типними з підставами набуття громадянства 
Італії. Винятком є п. 6, який передбачає, що 
громадянство України може бути отримано 
внаслідок встановлення над дитиною опіки 
чи піклування, влаштування дитини в дитя-
чий заклад чи заклад охорони здоров'я, в ди-
тячий будинок сімейного типу чи прийомну 
сім'ю або передачі на виховання в сім'ю па-
тронатного вихователя [6, ст.6].

П. 379 Закону від 14 грудня 2000 року 
передбачає визнання італійського громадян-
ства для осіб, які народилися і раніше прожи-
вали на території колишньої Австро-Угор-
ської імперії, а також для їхніх нащадків за 
умови виконання однієї з таких вимог:   на-
родження і місце проживання предка на те-
риторіях, що раніше належали до Австро-
Угорської імперії, анексованих Італією в 
кінці Першої світової війни за Договором 
Сан-Джермано;   еміграція за кордон предка 
між 25 грудня 1867 і 16 липня 1920 року.

В Італії, на відміну від України, дозво-
лено інститут подвійного/множинного гро-
мадянства. Однак є певні обмеження:   якщо 
отримано після 15 серпня 1992 року. Ті, хто 
отримали інше громадянство після цієї дати, 
але до 23 січня 2001 року, мають три місяці, 
щоб повідомити про це місцевий італійський 
РАГС або італійське консульство в країні їх 
проживання, невиконання цієї вимоги тягне 
за собою накладення штрафу. Ті, хто отри-
мують громадянство Італії після 23 січня 
2001 року, можуть надіслати авто-декларацію 
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отримання іноземного громадянства листом 
до італійського консульства в країні їх про-
живання. Починаючи з 23 березня 2001 року 
будь-які повідомлення скасовані [7].

Наступною групою адміністративно-пра-
вових обмежень є транспортні обмеження. 
Починаючи з 2012 року в Італії запроваджені 
обмеження руху вантажного автотранспорту 
вагою більше ніж 7,5 т. 

Час дії обмежень: – вихідні дні в січ-
ні, лютому, березні, квітні, травні, жовтні, 
листопаді та грудні з 08.00 до 22.00; – вихід-
ні дні в червні, липні, серпні і вересні з 07.00 
до 24.00; – в офіційні святкові дні і в дні з 
високою інтенсивністю руху. Для автотран-
спортних засобів, що прибувають із-за кор-
дону або із Сардинії і мають документацію, 
яка засвідчує місце відправлення і місце при-
значення вантажу, обмеження починаються 
на 4 години пізніше. Для автотранспортних 
засобів, що прямують за кордон і мають доку-
ментацію, яка засвідчує місце відправлення 
і місце призначення вантажу, обмеження 
закінчуються на 2 години пізніше. Для авто-
транспортних засобів, що прямують до Сар-
динії і мають документацію, яка засвідчує 
місце відправлення і місце призначення ван-
тажу, обмеження закінчуються на 2 години 
пізніше. Для автотранспортних засобів, що 
здійснюють інтермодальні перевезення в 
експортному напрямку через порти Bologna, 
Padua, Verona Quadrante Europe, Turin-
Orbassano, Rivalta Scrivia, Novara и Parma-
Fontevivo чи через термінали Busto Arsizio, 
Milan-Rogoredo и Milan-Smistamento і мають 
документацію, яка засвідчує місце відправ-
лення і місце призначення вантажу, обме-
ження закінчуються на 4 години пізніше. Для 
автотранспортних засобів, що прямують в/із 
Сицилії і мають документацію, яка засвідчує 
місце відправлення і місце призначення ван-
тажу, обмеження закінчуються на 2 години 
пізніше. Автотранспортні засоби, які пряму-
ють у/з Республіки Сан Марино або Ватика-
ну, вважаються такими, що здійснюють рух 
національною територією Італії.

Винятком із даних обмежень є: автотран-
спортні засоби, що перевозять тварин для 
змагань, що починаються протягом 48 годин; 
автотранспортні засоби, що перевозять ван-
тажі для використання в медичних цілях; 
автотранспортні засоби, що перевозять лише 
молоко (за винятком молока з тривалим 
терміном зберігання); автотранспортні засо-
би повинні мати зелені таблички шириною  
50 см і висотою 40 см із літерою "d" висотою 
20 см, надрукованою чорним кольором. 
Таблички повинні бути поміщені на ви-
дних місцях із бічних сторін і ззаду; авто-
транспортні засоби загальною вагою менше  

14,0 т, що перевозять швидкопсувні вантажі: 
свіжі фрукти і овочі, свіжі м'ясо і рибу, зрі-
зані квіти, свіжі молочні продукти, а також 
перевозять живих тварин на бійню або при-
бувають із-за кордону; автотранспортні засо-
би повинні мати зелені таблички шириною  
50 см і висотою 40 см з літерою "d" висотою 
20 см, надрукованою чорним кольором. Та-
блички повинні бути поміщені на видних міс-
цях із бічних сторін і ззаду; автотранспортні 
засоби, що перевозять вантажі для надання 
термінової допомоги; автотранспортні засо-
би повинні мати зелені таблички шириною  
50 см і висотою 40 см з літерою "d" висотою 
20 см, надрукованою чорним кольором. Та-
блички повинні бути поміщені на видних 
місцях із бічних сторін і ззаду. Обмежен-
ня руху поширюються: на автотранспортні 
засоби, що перевозять небезпечні вантажі  
1-го класу, незалежно від маси транспорт-
ного засобу. Зона дії обмеження – на всій 
мережі доріг. Обмеження руху діють, окрім 
вищезазначеного, також у період з 1 червня 
по 15 вересня з 18.00 п'ятниці до 24.00 неділі.

Разом із тим за законодавством Італії осо-
ба може звільнятися від застосування даного 
обмеження шляхом подачі заявки на звіль-
нення від обмеження. 

Заява на звільнення від обмеження над-
силається не пізніше ніж за 10 днів до необ-
хідної дати звільнення від обмеження до 
префектури провінції пункту відправлення. 
Після перевірки дійсності терміновості пере-
везення та визначення того, наскільки термі-
новість перевезення обґрунтована місцевими 
і загальними дорожніми умовами, префекту-
ра може видати дозвіл, в якому вказані такі 
дані: термін дії (не повинен перевищувати 
6 місяців); реєстраційний номер автотран-
спортного засобу; пункти відправлення та 
прибуття; маршрут слідування; вантаж, що 
перевозиться. Для іноземних автотранспорт-
них засобів заяви на звільнення від обмежень 
повинні направлятися постачальником або 
вантажоодержувачем у префектуру провінції 
пункту в'їзду на територію Італії. Префекти 
повинні врахувати, крім обґрунтування тер-
міновості і характеру швидкопсувного ван-
тажу, відстань до кінцевого пункту призна-
чення, вид перевезення і місце розташування 
відповідних служб на кордоні. За аналогією 
для транспортних засобів, які прямують з або 
на Сицилію, префекти можуть брати до уваги 
труднощі, що виникають через особливе гео-
графічне розташування Сицилії і, зокрема, 
час, необхідний для поромної переправи. Під 
час дії заборони на рух префектури, на чиїй 
території розташовані митні пункти, можуть 
на постійній основі дозволити транспортним 
засобам, що прибувають з-за кордону, слі-
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дувати до місць паркування (автостоянок), 
розташованих поблизу кордону. Час дії об-
межень.

Існують і винятки, коли обмеження 
можна не виконувати. Скасування обме-
жень надається виключно у разі крайньої 
необхідності або в екстрених випадках, для 
виконання робіт національного значення, які 
потребують цілодобової роботи, обов'язкової 
навіть в офіційні свята. Дозвіл на проїзд у 
цих випадках поширюється тільки на дороги 
з низькою інтенсивністю руху і комуни. 

Цікавим з точки зору можливої імплемен-
тації є вирішення в Італії питання перенаван-
таження транспортом окремих густонаселе-
них міст, що може мати місце в Україні. Так, 
в Італії запроваджені так звані місцеві обме-
ження руху, що застосовуються з метою зни-
ження рівня викидів забруднюючих речовин 
у центрі Мілана. Так, у цьому місті запрова-
дили обмеження щодо руху транспортних 
засобів шляхом введення в дію нової системи 
проїзду Ecopass. Система Ecopass діє з поне-
ділка по п'ятницю, з 07.30 до 19.30. Ecopass 
коштує від 2 до 10 євро на один день і від  
50 до 300 євро на кілька днів [8].
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In this scientific article, the types of administrative and legal restrictions used in the Federal Republic of 
Germany, Italy and Latvia are defined. The features of regulatory support for these types of restrictions are 
singled out. Based on the analysis of foreign practices of tics in Germany, Italy and Latvia, a proposal has 
been made to implement certain norms in national legislation.
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Стаття присвячена розкриттю загальних положень місця Конституційного Суду України 
в системі юрисдикційних органів після проведеної судово-конституційної реформи. Доводиться, 
що він є специфічним органом, який останнім на національному рівні здійснює виключні спеціальні 
повноваження, спрямовані на захист прав і основних свобод людини і громадянин. Обґрунтову-
ється, що КСУ по суті є судовим органом, що здійснює юрисдикційну діяльність; у порядку кон-
кретного конституційного контролю захищаються права і свободи людини і громадянина під час 
вирішення конкретних справ за конституційними скаргами. Рішення КСУ є обовʼязковими для 
інших органів. 

Ключові слова: Конституційний Суд України, Верховний Суд, юрисдикційний орган, судовий  
орган, юрисдикційна діяльність, конституційний контроль, національний засіб юридичного захисту.

Постановка проблеми. Сучасний етап 
розвитку України характеризується карди-
нальними перетвореннями в житті суспіль-
ства й держави, зокрема, у світлі останніх 
трансформаційних процесів у судовій сис-
темі, видах судочинства та нової кодифі-
кації актів процесуального законодавства, 
передусім, у частині гармонізації національ-
ного процесуального законодавства із між-
народними стандартами у сфері судочин-
ства. 

Вагоме значення у вказаному аспекті ма-
ють конституційні зміни щодо правосуддя, 
проведені останньою судово-конституцій-
ною реформою 2016 року (введені Законом 
№ 1401-VIII). З метою імплементації цих 
змін прийнятий Закон № 1402-VIII, а також 
акти процесуального законодавства, ухва-
лені в новій редакції (окрім КПК України) 
[11], в змісті яких закріплено нові прин-
ципи здійснення судочинства, органічно 
імплементовані з практики ЄСПЛ. Тож 30 
вересня 2016 року в України запроваджено 
новий етап реформування судової систе-
ми, включаючи інституційні зміни в її ор-
ганізації, підставах і порядку захисту прав 
осіб та істотне оновлення процесуального 
законодавства.

Також наведені конституційні зміни 
щодо правосуддя торкнулися і єдиного ор-
гану конституційної юрисдикції: зокрема, 
у межах розділу VIII Основного Закону 
України відбулося відокремлення КСУ від 
судів системи судоустрою (судів загальної 
юрисдикції в редакції Конституції України 

1996 р.). Нині діяльність КСУ регулюється 
розділом ХІІ Конституції України та Регла-
ментом КСУ [14]. Закон України «Про Кон-
ституційний Суд України» був прийнятий 
13 липня 2017 року [12]. Одразу зауважи-
мо, що зміни також торкнулися функцій і 
повноважень КСУ, однак у межах цієї стат-
ті зупинимося детально саме на цій новелі, 
яка зумовлює потребу дослідити правовий 
статус КСУ як специфічного органу в нових 
умовах правого регулювання.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми конституціоналізму, 
конституційного судочинства та консти-
туційної юстиції постійно перебувають 
у фокусі уваги вітчизняних та зарубіж-
них науковців, зокрема: С. С. Алексєєва, 
Ю. В. Бауліна, В. Д. Бринцева, Є. В. Бур-
лая, С. В. Головатого, В. В. Городовенка, 
К. В. Гусарова, О. С. Захарової, В. М. Кампа, 
М. І. Козюбри, В. П. Колісника, А. Р. Круся-
на, В. В. Лемака, М. І. Мельника, Л. М. Мо-
сквич, В. Л. Мусіяки, Ю. М. Оборотова, 
М. П. Орзіха, В. Ф. Погорілка, О. В. Прі-
єшкіної, П. М. Рабіновича, М. В. Савчина, 
А. О. Селіванова, І. Д. Сліденка, О. В. Снєж-
ка, П. Б. Стецюка, Ю. М. Тодики, О. М. Ту-
пицького, С. В. Шевчука, Ю. С. Шемшучен-
ка та інш.

Водночас питання статусу КСУ в сис-
темі юрисдикційних органів, з огляду на 
проведення останньої судово-конституцій-
ної реформи, не було предметом належної 
теоретичної уваги з боку правників та фа-
хівців-процесуалістів. 
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Метою цієї наукової статті є зʼясування 
сутності правового статусу КСУ та 
розкриття його місця з-поміж інших 
юрисдикційних органів, зокрема, в час-
тині зʼясування питання, чи можна вва-
жати КСУ судом, встановленим законом 
у рамках підходів, сформованих ЄСПЛ, як 
обовʼязковим національним правозахис-
ним органом, а предметом статті – власне 
КСУ як юрисдикційний орган.

Виклад основної частини дослідження. 
Місце і роль органу конституціональної юс-
тиції в загальній системі юрисдикційних ор-
ганів (як національної, так і наднаціональної 
юрисдикцій) є актуальним питанням для всіх 
сучасних демократичних держав, які визна-
ють спеціалізований інститут конституцій-
ного контролю. Що ж стосується конкретних 
варіантів розвʼязання проблеми, то тут мож-
ливі як загальні, що мають міжнародно-пра-
вове значення, підходи, так і національно-спе-
цифічні особливості, повʼязані зі специфікою 
побудови і функціонування національної 
судової системи, її конституційно-контр-
ольних органів, аналогічно як і з історич-
ними, соціокультурними характеристика-
ми державно-правових систем [1, с. 26-27].  
Це повною мірою стосується України. 

Сучасна вітчизняна вчена О. З. Хотинська-
Нор зазначає, що в процесі судової реформи 
КСУ є і суб’єктом, і об’єктом реформуван-
ня. Утворений у результаті реформування 
судової сфери державної діяльності, КСУ 
перетворився на об’єкт судової реформи, 
що зумовлено необхідністю удосконалення 
його функцій та повноважень [17, с. 155]. 
Так, наприклад, не припиняються дискусії 
щодо того, чи повинен орган конституційної 
юрисдикції тлумачити закони України [16], 
щодо суб’єктного складу права на звернення 
до Конституційного Суду [6], щодо розши-
рення його повноважень [8; 7] тощо. Таким 
чином, зауважує дослідниця, удосконален-
ня функціонування органу конституційної 
юрисдикції як об’єкта реформування впли-
ває на рівень (якість) його діяльності як 
суб’єкта реформування. Чим ефективніше 
функціонує Конституційний Суд у державі, 
тим більше шансів на розвиток судової ре-
форми відповідно до ідеології правової дер-
жави та верховенства права [17, с. 155].

Одним із центральних об’єктів рефор-
мування в контексті Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)» мав стати також і Конститу-
ційний Суд, перед тим ще – «єдиний орган 
конституційної юрисдикції в Україні» (за 
версією Основного Закону держави в ре-
дакції від 28 червня 1996 р., ч. 1 ст. 147). 

У «базовому» розділі XII Основного Закону 
держави («Розділ XII. Конституційний Суд 
України») було змінено всі без винятку його 
статті (ст. 147, 148, 149, 150, 151, 152 та 153 
Конституції), а сам цей розділ доповнено 
низкою суттєвих новел, розміщених у чоти-
рьох нових статтях (ст. 148-1, 149-1, 151-1 
та 151-2 Конституції). Усе це свідчило про 
серйозні наміри реформаторів змінити не 
тільки основні засади функціонування Кон-
ституційного Суду як такого, але й частково 
«скоригувати» його місце та роль у системі 
органів державної влади [15, с. 32]. 

При цьому зміни щодо правосуддя, 
проведені останньою судово-конституцій-
ною реформою, торкнулися також і певних 
конституційних норм розділу ІІІ «Права, 
свободи та обовʼязки людини і громадяни-
на»: зокрема, базову норму, якою закріплю-
ються гарантії держави щодо захисту прав і 
свобод людини і громадянина (ст. 55) та його 
способи, доповнено новою частиною четвер-
тою такого змісту: «Кожному гарантується 
право звернутись із конституційною скаргою 
до Конституційного Суду України з підстав, 
установлених цією Конституцією, та у по-
рядку, визначеному законом». Відповідно 
частини четверта і пʼята вважаються части-
нами п’ятою і шостою. 

Із конструкції ч. 4 ст. 55 Основного Зако-
ну України випливає, що конституцієдавець 
розглядає КСУ як специфічний орган, який 
останнім на національному рівні здійснює 
виключні спеціальні повноваження, спрямо-
вані на захист прав і основних свобод люди-
ни і громадянина. 

Такий висновок випливає, передусім, із 
розташування вказаної норми, адже вона міс-
титься після норми про можливості особи ре-
алізувати право на захист шляхом звернення 
до суду омбудсмана і до норми про право осо-
би звертатися до відповідних міжнародних 
судових установ чи відповідних органів між-
народних організацій, членом або учасником 
яких є Україна, після використання всіх на-
ціональних засобів юридичного захисту (ч. 5 
ст. 55 Конституції України). 

Разом із тим таке право особи не закрі-
плене як друге речення частини першої чи 
другої згаданої статті, що вказує на виокрем-
лення КСУ серед судових органів систе-
ми судоустрою, що підтверджується також 
виключенням положень про належність 
КСУ до органів системи правосуддя (розділ 
VIII) та регулюванням його діяльності по-
ложеннями розділу ХІІ Основного Закону 
України. 

Також про особливе місце КСУ, 
виокремленого із системи судоустрою, свід-
чить закріплення нормативної формули  
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«з підстав, установлених цією Конституцією, 
та у порядку, визначеному законом», вико-
ристаної у ч. 4 ст. 55, що відсилає передусім 
до ст. 151-1 Конституції України, відповідно 
до якої КСУ вирішує питання про відповід-
ність Конституції (конституційність) закону 
України за конституційною скаргою особи, 
яка вважає, що застосований в остаточному 
судовому рішенні в її справі закон України 
суперечить Конституції України. Конститу-
ційна скарга може бути подана в разі, якщо 
всі інші національні засоби юридичні захис-
ту вичерпано. 

Викладене, на наш погляд, змістовно під-
креслює унікальний характер повноважень 
КСУ як останнього на національному рівні 
юрисдикційного органу, що сприяє захисту 
прав і свобод людини і громадянина та допо-
магає протистояти небезпечній нормативній 
експансії держави в цілому. 

Оскаржуючи юридичну норму з точки 
зору її відповідності Конституції України, 
заявники можуть не лише наполягати на 
реалізації конституційних положень інстру-
ментального плану, а й сприяти задіянню 
конституційних принципів і комплексних 
нормативних ансамблів – тобто всього того, 
що прийнято відносити до вищих правових 
цінностей та ідеалів. Оскільки загальною 
метою органічних основних законів є об-
меження державної влади, запровадження 
конституційної скарги дозволяє індивіду об-
межувати державу в більш різноманітний, 
варіативний спосіб. Простіше кажучи, ін-
дивідуальна конституційна скарга дозволяє 
здійснитися конституційному призначенню 
як такому та аксіомам конституціоналізму в 
цілому [5, с. 10]. 

Виходячи із дослідження Законопроек-
ту, висновку КСУ № 1-в/2016 від 20 січня 
2016 року та наведених (і інших) доктри-
нальних позицій конституціоналістів, заува-
жимо, що останні конституційні зміни щодо 
правосуддя закріпили неточності системного 
характеру в частині діяльності КСУ як спе-
цифічного державного органу конституцій-
ної юрисдикції. Зокрема, можливість КСУ 
бути повноцінним судом контроверсійно 
нормативно закріплена, адже: 1) КСУ пря-
мо не передбачено як судовий орган у розді-
лі VIII «Правосуддя», а закріплено у розді-
лі ХІІ Основного Закону України; 2) однак 
КСУ здійснює процесуальну юрисдикційну 
діяльність щодо захисту прав і основних сво-
бод людини і громадянина, яка характеризу-
ється рисами судочинства в тому числі через 
розгляд конституційних скарг (ст. 55, 151-1 
Конституції України); також КСУ уповнова-
жений вказати у своєму рішенні, що суд [сис-
теми судоустрою] під час розгляду справи 

застосував закон, який є конституційним, 
однак у неконституційний спосіб (ч. 3 ст. 89 
Закону України «Про Конституційний Суд 
України») та має можливість вжити (Велика 
палата) заходів щодо забезпечення консти-
туційної скарги, видавши забезпечувальний 
наказ, який є виконавчим документом (ст. 79 
цього ж Закону). 

Останні наведені його повноваження 
свідчать, що КСУ по суті є судовим орга-
ном, що здійснює юрисдикційну діяльність, 
рішення (за результатами цієї діяльності) є 
обовʼязковими для інших органів, оскільки 
постановлені уповноваженим державним ор-
ганом. Вважаємо, що у цьому полягає право-
захисна функція КСУ в прямому і побічному 
проявах, що ґрунтується на правовій природі 
конституційного контролю, який може бути 
конкретним і абстрактним. У порядку кон-
кретного конституційного контролю права і 
свободи людини і громадянина захищаються 
КСУ під час вирішення конкретних справ за 
конституційними скаргами.

В іншій актуальній праці під час аналізу 
проблем імплементації змін до Конституції 
України щодо правосуддя та статусу Кон-
ституційного Суду України В. І. Мусіяка 
констатує виведення КСУ із системи право-
суддя і визначає розгляд справ за конститу-
ційними скаргами осіб як позасудовий інсти-
тут захисту прав і свобод [13, с. 39]. 

Водночас учений наводить аналогічний 
приклад щодо можливості забезпечення кон-
ституційної скарги шляхом видання забез-
печувального наказу. І констатує, що автор 
проекту закону і Парламент абстрагувалися 
від ними ж реалізованої у змінах до Консти-
туції ідеї, відповідно до якої Конституційний 
Суд виведено із системи правосуддя. При 
цьому, наголошує В. І. Мусіяка, наділення 
Законом, усупереч Основному Закону, Кон-
ституційного Суду повноваженням забез-
печувати конституційну скаргу виконавчим 
документом фактично перетворює його на 
своєрідний орган «конституційної касації» 
по справах, що розглядатимуться судами за-
гальної системи правосуддя, і наголошує на 
неможливості ігнорування реальності коруп-
ційного складника у такому механізмі на тлі 
можливих політичних впливів на Конститу-
ційний Суд і суддів. Тим більше що «делегу-
вання функцій судів, а також привласнення 
цих функцій іншими органами чи посадови-
ми особами не допускаються» (ч. 2 ст. 124 
Конституції) [13, с. 40-41].

У пп. 3.1.5. і абз. 2, 3 п. 3.9 висновку  
№ 1-в/2016 від 20 січня 2016 року [2] КСУ, 
на жаль, виключно формально-юридично 
констатував різнороздільне закріплення 
норм, що регулюють діяльність судів системи 
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судоустрою і КСУ, однак у тексті висновку 
не навів жодної аргументації доцільності та-
кого поділу норм і відповідності цих поло-
жень ст. 157 Основного Закону України; не 
зробив застережень щодо статусу КСУ, мож-
ливої зміни моделі конституційного судо-
чинства ні під час аналізу приписів ст. 124, ні 
в процесі дослідження ст. 147 та інших норм 
Законопроекту «Про внесення змін до Кон-
ституції України (щодо правосуддя) щодо 
відповідності вимогам статей 157 і 158 Кон-
ституції України (далі – Законопроект) [10]. 

Суддя КСУ М. І. Мельник в окремій 
думці з приводу згаданого Законопроекту 
наголосив, що практична реалізація норм 
Законопроекту через наявну недосконалість 
та невизначеність його норм прогнозовано 
може призвести до негативних наслідків, 
зокрема некоректного розуміння змісту та-
кої конституційної зміни субʼєктами право-
застосування, у тому числі судами загаль-
ної юрисдикції, та спричинити дублювання 
повноважень цих судів та КСУ [9]. 

П. Б. Стецюк у цьому контексті зазначає, 
що немало проблем з упровадженням змін 
до Конституції щодо оновленого статусу 
Конституційного Суду зумовлені невдалою, 
а то й неприйнятною редакцією низки їх 
положень, очевидними системними та юри-
дично-технічними протиріччями та недо-
ліками новел Розділу XII «Конституційний 
Суд України». Це не могло не позначитися 
на якості та ефективності положень Закону 
України «Про Конституційний Суд Укра-
їни». Крім негативного впливу контровер-
сійних положень Конституції щодо статусу 
Конституційного Суду на зміст окремих по-
ложень закону, законодавець сформулював 
низку нормативних приписів, що створили 
додаткові перепони на шляху формування 
Суду та організації його діяльності як фа-
хового, гідного суспільної довіри органу 
конституційного контролю і (у встановле-
них Конституцією випадках) органу захис-
ту конституційних прав і свобод громадян 
[13, с. 33].

Щодо внесення змін стосовно діяльності 
КСУ вітчизняний вчений конституціоналіст 
В. Л. Мусіяка зауважує, «що до внесення 2 
червня 2016 року змін до Конституції щодо 
правосуддя конституційно-правова доктри-
на базувалася на сприйнятті КСУ як органу 
конституційного судочинства. Юрисдикція 
КСУ мала забезпечувати – як його основне 
завдання – конституційний контроль за до-
триманням владою (правлячою політичною 
елітою) Конституції. Якийсь час так і було. 
Проте поступово КСУ набув неофіційно-
го статусу політичного органу, поклавши в 
основу своєї діяльності політичну доціль-

ність. … Після внесення змін до Конституції 
КСУ остаточно втратив офіційні ознаки на-
лежності до органів судочинства, у його ком-
петенції тепер – виключно конституційний 
контроль» [3]. 

Зокрема, О. Ю. Водянніков щодо рефор-
мування статусу КСУ, навпаки, наголошує, 
що «Конституційний Суд був виведений із 
системи судочинства і поставлений над всіма 
трьома гілками влади. Конституційний Суд 
— це не суд, це такий арбітр, який має захи-
щати Конституцію, це його головна функція 
в конституційній демократії» [4].

Наведені думки сучасних вітчизняних 
правників, фахівців у галузі конституціо-
нального права переконують, що КСУ нале-
жить до інших юрисдикційних органів із кон-
ституційним статусом, який захищає права і 
свободи людини і громадянина як останній 
уповноважений на це державний орган на 
національному рівні, що також підтверджує 
системний аналіз буквального змісту ст. 55, 
розділу VIII, розділу ХІІ, ст. 159 Конститу-
ції України і положень Закону України «Про 
Конституційний Суд України».

Висновки

Підсумовуючи викладене, зупинимося на 
таких загальних висновках. Із конструкції ч. 4  
ст. 55 Основного Закону України випливає, 
що конституцієдавець розглядає КСУ як 
специфічний орган, який останнім на націо-
нальному рівні здійснює виключні спеціаль-
ні повноваження, спрямовані на захист прав і 
основних свобод людини і громадянина. 

Такий висновок випливає із розташуван-
ня вказаної норми: 1) міститься після норми 
про можливості особи реалізувати право на 
захист шляхом звернення до суду та омбуд-
смана і до норми про право особи звертатися 
до відповідних міжнародних судових установ 
чи відповідних органів міжнародних органі-
зацій, членом або учасником яких є Україна, 
після використання всіх національних засо-
бів юридичного захисту; 2) таке право особи 
гарантоване як самостійне право, оскільки не 
закріплене як друге речення частини першої 
чи другої ст. 55 Конституції України.

Останні наведені його повноваження 
свідчать, що КСУ по суті є судовим органом, 
що здійснює юрисдикційну діяльність, рі-
шення якого є обовʼязковими для інших ор-
ганів, оскільки постановлені уповноваженим 
державним органом. У цьому полягає право-
захисна функція КСУ в прямому і побічному 
проявах, що ґрунтується на правовій природі 
конституційного контролю, який може бути 
конкретним і абстрактним. У порядку кон-
кретного конституційного контролю права і 
свободи людини і громадянина захищаються 
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КСУ під час вирішення конкретних справ за 
конституційними скаргами.

Системний аналіз буквального змісту  
ст. 55, розділу VIII, розділу ХІІ, ст. 159 Кон-
ституції України і Закону України «Про 
Конституційний Суд України» дає підстави 
для висновку, що КСУ є іншим юрисдикцій-
ним органом із конституційним статусом, 
який захищає права і свободи людини і гро-
мадянина як останній уповноважений на це 
державний орган на національному рівні. 
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Статья посвящена раскрытию общих положений места Конституционного Суда Украины в 
системе юрисдикционных органов вследствие проведенной судебно-конституционной реформы. До-
казывается, что он является специфическим органом, который последним на национальном уровне 
осуществляет исключительные специальные полномочия, направленные на защиту прав и основных 
свобод человека и гражданина. Обосновывается, что КСУ по сути является судебным органом, осу-
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ществляющим юрисдикционную деятельность; в порядке конкретного конституционного контроля 
защищаются права и свободы человека и гражданина при решении конкретных дел по конституци-
онным жалобам; его решения являются обязательными для других органов.

Ключевые слова: Конституционный Суд Украины, Верховный Суд, юрисдикционный орган, 
судебный орган, юрисдикционная деятельность, конституционный контроль, национальный средство 
правовой защиты.

The article is devoted to the disclosure of general provisions of the place of the Constitutional Court of 
Ukraine in the system of jurisdictional institutions as a result of the judicial and constitutional reform carried 
out. It is proved that it is a specific institution which is the last to exercise exclusive special powers aimed at 
protecting the rights and fundamental freedoms of man and citizen at the national level. It is substantiated 
that the CCU is essentially a judicial institution that carries out jurisdictional activity, in the procedure of 
concrete constitutional control, human and civil rights and freedoms are protected in solving concrete cases on 
constitutional complaints, and decisions of which are mandatory for other institutions.

Key words: Constitutional Court of Ukraine, Supreme Court, jurisdictional body, judicial institution, 
jurisdictional activity, constitutional control, national remedy.
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У статті здійснено аналіз еволюції стандартів Організації з безпеки та співробітництва у Євро-
пі (ОБСЄ) щодо механізмів захисту прав людини в умовах становлення національних систем консти-
туційної юстиції держав-учасниць ОБСЄ. Досліджено питання застосування відповідних стандар-
тів в Україні, зокрема, органами конституційної юстиції.
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ОБСЄ.

Варто відзначити, що з моменту утво-
рення Нарад з безпеки та співробітництва у 
Європі, які пізніше стали системою ОБСЄ, 
питанням національних механізмів захисту 
прав людини у документах ОБСЄ та у публі-
каціях, здійснених під егідою ОБСЄ, приді-
лялася неабияка увага. Водночас відповідна 
проблематика залишається малодослідже-
ною як загалом у сучасній вітчизняній пра-
вовій доктрині, так і у вимірі застосування 
відповідних стандартів у системі конститу-
ційної юстиції, лише окремі згадки про відпо-
відні питання можна побачити у роботах ві-
тчизняних юристів-міжнародників, таких як 
Б. В. Бабін, М. О. Баймуратов, О. О. Гріненко 
та ін., отже, відповідний аналіз вказаних про-
цесів у межах науки конституційного права 
вбачається вкрай актуальним. 

Метою статті є системне визначення ста-
новлення стандартів ОБСЄ стосовно 
національних механізмів захисту прав 
людини та їх реалізації у системі конститу-
ційної юстиції України. Досягнення такої 
мети має ґрунтуватися на визначенні ролі 
документів ОБСЄ та публікацій, схва-
лених під егідою ОБСЄ, на формуванні 
таких стандартів, окресленні механізмів 
їх використання та застосування у вітчиз-
няній практиці, визначенні перспектив 
удосконалення механізмів реалізації таких 
стандартів в Україні.

Варто вказати, що спеціальних стандар-
тів ОБСЄ щодо розбудови та діяльності на-
ціональних систем конституційної юстиції 
натепер немає; водночас для відповідного 
правозахисного виміру важливими видають-
ся стандарти ОБСЄ щодо механізмів захисту 
прав людини та діяльності правозахисників, 
такі як резолюція Парламентської асамблеї 

ОБСЄ від 9 липня 2007 р. про посилення 
уваги ОБСЄ щодо правозахисників та націо-
нальних правозахисних інституцій [15].

У вказаному акті міститься нагадування 
про те, що схвалені в галузі людського виміру 
ОБСЄ зобов’язання становлять безпосеред-
ній та прямий інтерес для усіх держав-учас-
ниць та не належать виключно до сфери їх 
внутрішніх справ. У ст. 3 резолюції 2007 р. 
вказується, що захист та заохочення прав та 
основних свобод людини є одним із найваж-
ливіших обов’язків держав та що свобода, 
справедливість та мир засновані та визнанні 
та повазі цих прав та свобод. У ст. 11 цієї ре-
золюції додається, що національні закони, які 
відповідають Статуту ООН та міжнародним 
зобов’язанням держав у сфері прав людини, є 
базисом для дотримання та здійснення прав 
та свобод людини, а також для будь-якої ді-
яльності щодо заохочення, захисту та ефек-
тивної реалізації цих прав та свобод [15]. 

Відповідно у ст. 12 та 13 цієї резолюції 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ вказано, 
що права людини та основні свободи з най-
більшою часткою імовірності можуть забез-
печуватися в умовах, коли громадяни мають 
можливість індивідуально чи колективно 
притягнути до відповідальності власний уряд; 
що кожна людина має право на ефективний 
недискримінаційний доступ (на індивідуаль-
них чи колективних засадах) на участь у пу-
блічному управлінні та громадських справах 
[15]. Вбачається, що ці приписи мають вели-
чезне значення для формування та реалізації 
національних процедур індивідуальних звер-
нень до структур конституційної юстиції й 
для використання відповідних механізмів для 
захисту індивідуальних прав.

Необхідно констатувати, що ключовою 
структурою ОБСЄ з питань становлення 
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стандартів у сфері прав людини є Бюро де-
мократичних інститутів та прав людини 
(далі – БДІПЛ). Саме БДІПЛ нині підтри-
мує правові реформи у державах-учасницях, 
аналізує запити щодо конкретних компо-
нентів законопроектів та чинних законів з 
питань їх ясності та послідовності, їх відпо-
відності зобов’язанням ОБСЄ, міжнародним 
стандартам у сфері прав людини та визнаній 
добрій практиці [БДИ].

Важливими у цьому контексті вбача-
ються окремі приписи Керівних принципів 
щодо захисту правозахисників, оприлюдне-
них БДІПЛ ОБСЄ у 2014 р. Цей документ 
ґрунтувався на тривалому процесі розви-
тку відповідних приписів засадничих доку-
ментів ОБСЄ, істотним етапом якого було 
проведення Додаткової наради з людського 
виміру БДІПЛ ОБСЄ у березні 2006 р. «Пра-
возахисники та Національні правозахисні 
інституції»: правові, державні та недержавні 
аспекти» та іншої Додаткової наради з люд-
ського виміру БДІПЛ ОБСЄ «Забезпечення 
та захист прав людини» 12 13 червня 2007 р. 
[10], [9].

Зокрема, у п. 10 Керівних принципів 
«Сприятливі правові, адміністративні та ін-
ституційні системи» вказано, що національні 
правові, адміністративні та інституційні сис-
теми мають сприяти створенню та зміцненню 
безпечних і сприятливих умов, у яких право-
захисники користуються захистом, підтрим-
кою і можливостями для здійснення своєї 
законної діяльності. При цьому внутрішнє 
законодавство, правила, політика та прак-
тика мають бути сумісні із зобов’язаннями 
ОБСЄ та з міжнародними стандартами у 
сфері прав людини; вони мають бути досить 
чіткими для забезпечення правової певності, 
запобігання їх свавільному застосуванню, а 
відповідна інституційна база має гарантува-
ти дотримання основоположного принципу 
справедливості належної правової процеду-
ри [8].

Як вказано у п. 11 Керівних принципів 
«Законність, необхідність і пропорційність 
обмежень основоположних прав у зв’язку 
із правозахисною діяльністю», міжнародні 
документи у сфері прав людини допуска-
ють обмеження лише окремих прав та лише 
в тому разі, якщо такі обмеження належним 
чином встановлені законом і є необхідними в 
демократичному суспільстві для досягнення 
якоїсь із передбачених законом цілей. Більш 
того, такі обмеження мають бути пропо-
рційними і сумісними з іншими основними 
принципами прав людини, включно із за-
бороною дискримінації. При цьому додаєть-
ся, що міжнародні правозахисні механізми 
завжди наголошували, що межі допустимих 

обмежень підлягають, як правило, вузькому 
тлумаченню, а той факт, що право захищати 
права людини є ключовим для реалізації всіх 
інших прав, ще більше звужує межі допусти-
мих обмежень. При цьому поріг відповіднос-
ті вимогам необхідності та пропорційності 
будь-яких подібних обмежень слід вважати 
особливо високим [8].

У п. 23 Керівних принципів додається, 
що правозахисники не повинні піддаватися 
судовому цькуванню шляхом протиправних 
судових проваджень або будь-якого іншо-
го зловживання судовою владою, а також 
шляхом інших санкцій за дії, що пов’язані з 
їхньою правозахисною діяльністю. Згідно з 
п. 37 цього документа, державні інститути 
та посадові особи мають утримуватися від 
участі в кампаніях з паплюження, створення 
негативного образу або стигматизації право-
захисників та їхньої діяльності, що включає 
навішування негативних ярликів на право-
захисників, дискредитацію правозахисної ді-
яльності та самих правозахисників або свідо-
мий наклеп на правозахисників у будь-якій 
формі [8]. Вбачається, що наведені принципи 
мають ключове значення й у діяльності кон-
ституційної юстиції.

Як вказано у п. 40 Керівних принципів, 
із метою запобігання марґіналізації право-
захисників державні інститути мають роз-
вивати активну та конструктивну взаємодію 
з ними, що розширить можливості правоза-
хисників брати участь у житті суспільства, у 
тому числі у публічних дискусіях. При цьому 
державні інститути мають визнавати важли-
вість та корисність роботи правозахисників, 
навіть коли вони висловлюють критичні 
зауваження на адресу органів влади або від-
крито не погоджуються з ними. Додається, 
що слід сприяти постійному діалогу між 
правозахисниками та державними інсти-
тутами шляхом використання відповідних 
консультаційних механізмів; ці механізми 
також мають слугувати основою для пла-
нування спільних дій, кампаній та просвіт-
ницьких програм у сфері прав людини, які 
поглиблюватимуть обізнаність суспільства 
щодо тривожних явищ у сфері прав люди-
ни і сприятимуть застосуванню механізмів 
подання скарг й інших засобів підвищення 
рівня відповідальності держави та боротьби 
з порушеннями прав людини в країні [8].

Крім вищенаведених, для конституційної 
юстиції мають вагоме значення й приписи  
п. 41 Керівних принципів, за якими держави 
мають поважати, заохочувати і полегшувати 
правозахисну діяльність, вони мають вжи-
вати практичних заходів, спрямованих на 
створення безпечних і сприятливих умов, які 
уможливлюють вільну діяльність правоза-
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хисників без незаконних обмежень, включно 
з такою діяльністю, яка проводиться індиві-
дуально або спільно з іншими, всередині кра-
їни або на міжнародному рівні. У Керівних 
принципах вказано, що задля реалізації пра-
ва на захист прав людини необхідним є повне 
здійснення інших прав і свобод [8].

Крім того БДІПЛ приймає запити на 
здійснення підтримки законотворчої діяль-
ності (включаючи аналіз законодавства та 
оцінку процесу підготовки законів) від будь-
якого державного органу в регіоні ОБСЄ. 
Після отримання запиту на аналіз конкрет-
ного закону чи проекту БДІПЛ аналізує за-
значений документ з урахуванням характе-
ру запиту, можливих наслідків схвалення 
цього закону та наявного часу. Крім запитів 
на аналіз документів від органів влади та 
інших державних інституцій, БДІПЛ та-
кож приймає такі запити від місій та інших 
інституцій ОБСЄ у зв’язку з їх мандатом та 
проектами. Цікаво, що у власній діяльності 
БДІПЛ ОБСЄ не торкається тих галузей, 
де діють інші органи ОБСЄ: це, насамперед, 
питання прав етнічних меншин та свободи 
медіа; проте питання конституційної юстиції 
чи загального виміру прав людини до компе-
тенції інших інституцій ОБСЄ не належить. 
Водночас під час аналізу законів чи проектів 
БДІПЛ тісно взаємодіє з іншими підрозділа-
ми міжнародних організацій, насамперед із 
Європейською комісією за демократію через 
право Ради Європи (Венеціанською комісі-
єю). БДІПЛ та Венеціанська комісія регу-
лярно об’єднують зусилля під час підготов-
ки оглядів законодавства та видають спільні 
висновки та рекомендації [1].

Варто вказати, що хоча БДІПЛ ОБСЄ доці 
не аналізував законодавство про конституцій-
ну юстицію, в окремих наявних висновках 
цієї інституції містяться важливі для форму-
вання відповідних міжнародних стандартів 
тези. Зокрема, варто згадати про Спільний 
висновок БДІПЛ ОБСЄ та Венеціанської ко-
місії щодо закону Тунісу про Вищий комітет 
з прав людини та фундаментальних свобод 
№ 724/2013 від 17 червня 2013 р. У цьому 
висновку БДІПЛ ОБСЄ прямо констатує, 
що аналіз окремого закону про інституцію, 
яка має повноваження у сфері захисту прав 
людини, є неповним без системного огляду 
усього національного законодавства окремої 
країни з питань захисту та реалізації прав лю-
дини [11]. В іншому Спільному висновку від 
21 грудня 2013 р. щодо редакції 2005 р. закону 
Тунісу № 29/1967 про судову систему, вищу 
раду правосуддя та статус суддів міститься 
пряма пропозиція включити в закон вимо-
ги до впорядкування судових справ на базі 
об’єктивних критеріїв, встановлених заздале-

гідь. При цьому цікавим вбачається той факт, 
що цей Спільний висновок був опрацьований 
БДІПЛ ОБСЄ на підґрунті огляду професора 
Центральноєвропейського Університету (Бу-
дапешт) Каролі Барда [14].

Також варто вказати на Висновок БДІПЛ 
ОБСЄ щодо проекту закону Республіки 
Казахстан про адвокатську діяльність та 
юридичну допомогу від 28 лютого 2018 р.  
FT-KAZ/316/2017. Цей Висновок посила-
ється на норми ч. 3 ст. 14 Міжнародного пак-
ту про громадянські і політичні права, яка 
передбачає право кожної людини на те, щоб 
«мати достатній час і можливості для підго-
товки свого захисту і зноситися з обраним їм 
самим захисником», а також на те, щоб «за-
хищати себе особисто чи використовувати 
правову допомогу захисника на свій розсуд».

У ст. 13 Висновку вказано, що найбільш 
всеосяжним міжнародним документом ре-
комендаційного характеру у сфері захисту 
права на доступ до юридичних послуг та 
незалежності юридичної професії є Осно-
вні принципи, що стосуються ролі юрис-
тів, прийняті на Восьмому конгресі ООН з 
попередження злочинності та поводження 
з правопорушниками в Гавані 27 серпня –  
7 вересня 1990 р. У Висновку наводяться 
приписи вступної частини Основних прин-
ципів, за якою «для забезпечення належного 
захисту прав і основних свобод людини, ко-
ристуватися якими повинні всі люди, необ-
хідно, щоб всі люди дійсно мали доступ до 
юридичних послуг, що надаються незалеж-
ними професійними юристами». При цьому 
у висновку додається, що йдеться про важли-
ві аспекти організації юридичної діяльності, 
такі як доступ до юридичних послуг, зокрема 
для того, щоб юристи могли виконувати всі 
свої професійні обов'язки в обстановці, віль-
ній від загроз, перешкод, залякування або 
невиправданого втручання. Також Висно-
вок містить посилання на ст. 6 Європейської 
конвенції про захист прав людини та на ре-
комендації № R (2000) 21 Комітету міністрів 
Ради Європи державам-членам «Про свобо-
ду здійснення професії юриста» [3]. 

Цікаво, що у Висновку, окрім іншого, 
БДІПЛ рекомендує виключити із законопро-
екту розділ про гарантовану державою юри-
дичну допомогу та натомість регулювати 
гарантовану юридичну допомогу окремим 
законом, розробленим у рамках комплексної 
державної політики у сфері надання такої 
допомоги. У Висновку додається, що такому 
закону слід пройти широкі і дієві громадські 
консультації за участю не тільки юристів, але 
й усіх інших зацікавлених сторін, включаючи 
організації громадянського суспільства і гро-
мадськість у цілому [3].
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Крім надання висновків на закони чи 
законопроекти, діяльність БДІПЛ ОБСЄ у 
сфері формування відповідних міжнародних 
стандартів полягає у стимулюванні розви-
тку відповідної правової доктрини. Це мож-
на побачити на прикладі підтримки видання 
науково-практичних публікацій разом із ін-
шими структурами ОБСЄ, такими як Коор-
динатор проектів ОБСЄ в Україні. Так, за 
сприяння БДІПЛ ОБСЄ та Координатора 
проектів ОБСЄ у 2013 р. в рамках проек-
ту «Підвищення рівня правової обізнаності 
стосовно прав людини та механізмів їхнього 
захисту» було видано посібник із написання 
судових рішень (автори Куйбіда Р. та Сироїд 
О.) [4]. У 2015 р. за підтримки БДІПЛ ОБСЄ 
та Координатора проектів ОБСЄ було видано 
посібник для громадських об’єднань «Моні-
торинг судового процесу» (автори Банчук О., 
Куйбіда Р. та Середа М.), покликаний допо-
могти громадським об’єднанням у проведен-
ні моніторингу судових процесів з метою 
підвищення обізнаності суспільства про 
функціонування судової системи, наводять-
ся приклади зарубіжного досвіду застосуван-
ня цього діагностичного інструменту. На 
основі методик, розроблених БДІПЛ ОБСЄ, 
та з огляду на українські реалії, у посібнику 
було надано поради щодо організації, прове-
дення моніторингу судових процесів в Укра-
їні та адвокації відповідних результатів [2].

Також за підтримки БДІПЛ ОБСЄ та Ко-
ординатора проектів ОБСЄ в Україні було 
видано низку навчальних видань авторства 
Т. І. Фулей, провідного фахівця Національ-
ної школи суддів України. Так, посібник «За-
стосування практики Європейського суду 
з прав людини в адміністративному судо-
чинстві» був підготовлений для проведення 
серії семінарів для суддів адміністративних 
судів України щодо застосування практики 
ЄСПЛ, організованих Координатором про-
ектів ОБСЄ, Проектом ЄС Твінінг «Підви-
щення ефективності та якості управління 
адміністративних судів в Україні», Вищим 
адміністративним судом України та Наці-
ональною школою суддів України. З метою 
обговорення найбільш актуальних питань 
правозастосування та підвищення інтерак-
тивності навчання щодо окремих питань у 
посібнику наводилися ситуативні завдання 
(для обговорення в малих групах) та прикла-
ди з національної практики [6].

Подібне видання 2015 р. було підготов-
лене для проведення серії тренінгів для суд-
дів адміністративних судів України щодо 
застосування практики Європейського суду 
з прав людини (ЄСПЛ), організованих На-
ціональною школою суддів України у співп-
раці з Верховним Судом України та Вищим 

адміністративним судом України в межах 
проекту «Гарантування дотримання прав 
людини при здійсненні правосуддя», що реа-
лізується Координатором проектів ОБСЄ за 
фінансової підтримки Уряду Канади [5], та 
для проведення подібної серії тренінгів для 
суддів загальних судів України [7].

У 2016 р. за підтримки вищевказаних 
структур ОБСЄ було видано збірку навчаль-
них матеріалів курсу для учасників тренінгу 
«Застосування Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод та прак-
тики Європейського суду з прав людини при 
здійсненні правосуддя в адміністративному 
судочинстві». Видання було розроблене з 
використанням матеріалів, підготовлених 
робочою групою, яка працювала над розроб-
кою курсу у формі тренінгу із застосуванням 
інтерактивних методів навчання дорослої 
високопрофесійної аудиторії та з урахуван-
ням кращого світового досвіду навчання суд-
дів, який відображено у Концепції національ-
них стандартів суддівської освіти, схваленій 
Науково-методичною радою Національної 
школи суддів України [12], [13].

Отже, підсумовуючи, треба дійти таких 
висновків. Діяльність ОБСЄ у сфері демо-
кратичних інститутів та прав людини має 
вагоме значення для формування міжнарод-
них стандартів щодо захисту прав людини 
в системі конституційної юстиції. Попре те, 
що серед документів ОБСЄ натепер відсутні 
акти, прямо присвячені питанням конститу-
ційної юстиції, в окремих резолюціях Парла-
ментської асамблеї ОБСЄ з прав людини та в 
окремих Керівних принципах, опрацьованих 
БДІПЛ ОБСЄ з питань діяльності право-
захисників, містяться стандарти відповідної 
поведінки державних органів, які можуть 
бути застосовані й до правозахисту в системі 
конституційного правосуддя та судочинства. 

Важливими у цій сфері також вбачаються 
окремі консультативні висновки, які БДІПЛ 
ОБСЄ зробило як самостійно, так і разом із 
Венеційською комісією з питань окремих 
законів у сфері державного захисту прав 
людини та організації правосуддя й судо-
чинства. Усі наведені акти ОБСЄ активно 
використовують міжнародні стандарти ООН 
та Ради Європи, крім того, запроваджен-
ня таких стандартів у національну правову 
практику країн-учасниць ОБСЄ є метою чи-
сельних науково-практичних та методичних 
публікацій, які здійснюються за підтримки 
ОБСЄ, зокрема в Україні. Аналіз найбільш 
ефективних механізмів використання та 
застосування відповідних стандартів ОБСЄ 
у вітчизняній практиці Конституційно-
го суду України має стати підґрунтям для 
нових наукових досліджень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ПРАВОВІДНОСИН

У статті розкрито особливості оподаткування у сфері інвестиційної діяльності, з’ясовано спе-
цифіку податково-інвестиційних правовідносин. Узагальнено теоретичні засади податково-правової 
регламентації інвестиційної діяльності, на їх основі розроблено практичні пропозицій щодо вдоскона-
лення податкового регулювання, пов’язаного з інвестуванням.

Ключові слова: інвестиційні відносини, інвестування, податково-інвестиційні правовідносини,  
фінансово-правове регулювання. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв'язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. Серед важе-
лів державної підтримки інвестиційної ді-
яльності особливе місце займає податково-
правова політика. Відповідно, вивчення й 
узагальнення теоретичних засад податково-
правової регламентації інвестиційної діяль-
ності, розроблення на їх основі практичних 
пропозицій щодо вдосконалення податково-
го регулювання цієї специфічної діяльності 
належить до основних завдань сучасної фі-
нансово-правової науки.

Стан опрацювання. Зазначу, що, попри 
очевидну для нашої країни актуальність тема-
тики впливу податково-правового регулюван-
ня на інвестиційну сферу, ця проблематика 
практично так і не вирішена на рівні наукових 
досліджень останніх десятиліть. Зазвичай 
поза увагою дослідників залишається подат-
ково-інвестиційне правове регулювання, го-
ловною особливістю якого є специфічна роль 
держави в цьому процесі, адже саме вона вод-
ночас виступає і як суб’єкт (що перетворює 
правила поведінки на імперативні правові 
приписи), і як власник грошових коштів (які 
надходять у результаті закріплених такими 
розпорядженнями дій учасників інвестицій-
них відносин), і як гарант інвестицій. 

Мета статті – виявити та розкрити особли-
вість та специфіку податково-інвестицій-
них правовідносин.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У податковому законодавстві донині не-
має визначення податкових правовідносин. 
При цьому у ст. 1 ПКУ встановлено, що він 
регулює відносини, які виникають у сфері дії 
податків і зборів в Україні, зокрема, визначає 

їх вичерпний перелік та порядок їх адміні-
стрування, платників податків та зборів, їхні 
права й обов’язки, компетенцію контролю-
ючих органів, повноваження й обов’язки їх 
посадових осіб під час здійснення податко-
вого контролю, а також відповідальність за 
порушення податкового законодавства [7]. 
На відміну від вітчизняного законодавства, 
у ст. 1 Податкового кодексу Республіки 
Білорусь подано визначення податкових 
правовідносин як владних відносин зі вста-
новлення, введення, змінення, зупинення 
дії податків та зборів, а також відносин, які 
виникають у процесі виконання податкового 
зобов’язання, здійснення податкового контр-
олю, оскарження рішень податкових органів, 
дій або бездіяльності їх посадових осіб. Та-
кож білоруський законотворець встановлює 
права й обов’язки платників податків, подат-
кових органів та інших учасників відносин, 
що регулюються податковим законодавством 
[8]. За всієї колізійності вітчизняного подат-
кового законодавства і конфліктності від-
повідного правового регулювання жодне 
визначення, тим паче такої важливої кате-
горії, не буде зайвим. Вважаю, що необхід-
но внести зміни у вітчизняний податковий 
закон (ПКУ) шляхом доповнення його дефі-
ніцією податкових правовідносин.

Щодо визначення окресленого поняття, то 
можна стверджувати, що наука фінансового 
права виробила більш-менш усталений під-
хід до його розуміння. Слушну думку з цього 
приводу висловлює М. Кучерявенко, назива-
ючи податкові правовідносини відносинами, 
що виникають згідно з податковими нормами 
(регулюють установлення, зміну і скасування 
податкових платежів) та з юридичних фактів, 
учасники яких наділені суб’єктивними пра-
вами і мають юридичні обов’язки, пов’язані 



166

Ф І Н А Н С О В Е  П Р А В О

9/2018

зі сплатою податків та зборів у бюджети 
[3, с. 86]. О. Орлюк як такі розглядає від-
носини, що виникають на підставі податко-
вих норм, які встановлюють, змінюють чи 
скасовують податкові платежі, та у зв’язку з 
юридичними фактами, учасники яких наді-
лені суб’єктивними правами та мають юри-
дичні обов’язки, пов’язані зі сплатою подат-
ків і зборів до бюджетів і цільових фондів 
та поданням податкової звітності [1, с. 251]. 
Аналіз спеціалізованої літератури дає підста-
ви говорити про те, що наведені вище підходи 
щодо розуміння податкових правовідносин 
загалом прийняті науковою спільнотою. Тож 
дефініції, які пропонують М. Кучерявенко та 
О. Орлюк, вважаю прийнятними і такими, що 
достатньою мірою відображають суттєві та 
якісні ознаки податкових правових відносин 
як правового явища, особливо з огляду на їх-
ній зв’язок з юридичними фактами.

Крім цього, варто наголосити, що від-
носини, які регулюють певні повинності (у 
нашому випадку – податковий обов’язок), 
характеризуються наявністю специфічного 
зв’язку уповноваженої і зобов’язаної особи. 
Основою такого зв’язку, на думку Г. Фомі-
ної, «є публічно-правова природа, що опосе-
редковує приналежність осіб до єдиного сус-
пільного союзу, визначає взаємовідносини 
всіх носіїв податкового обов’язку, що зна-
ходяться на території держави» [9, с. 349]. 
У такий спосіб особа, яка перебуває у відно-
синах, породжуваних її належністю до дер-
жави чи знаходженням на території держави, 
стає суб’єктом публічно-правових відносин, 
що регулюють оподаткування. Власне, з ак-
центом на такий ракурс розглядає податкові 
правовідносини В. Теремецький, у розумінні 
якого податкові правовідносини – це «інди-
відуалізований зв’язок між сторонами, який 
характеризується кореспондуючими юри-
дичними обов’язками і суб’єктивними права-
ми, що реалізуються для задоволення потреб 
та інтересів держави, суспільства й особис-
тості в податковій сфері» [6, с. 176]. У цьо-
му контексті вважаємо, що саме юридичні 
факти забезпечують своєрідний перехід від 
абстрактного нормативного регулювання 
суспільних відносин до індивідуального пра-
вового впливу (від загального до конкретно-
го). Найлаконічніше визначення податкових 
правовідносин надає М. Горобинський: це 
«суспільно-економічні відносини, врегу-
льовані нормами права» [10]. Проте, на мій 
суб’єктивний погляд, таке визначення є над-
то широким стосовно розуміння аналізова-
них правовідносин і ніяк не розкриває їхньо-
го змісту, адже відсутня прив’язка до сфери 
регулювання (до оподаткування). Узагаль-
нюючи вищенаведене, можу говорити, що 

податкові правовідносини є різновидом фі-
нансових правовідносин, тому їх не можли-
во розглядати окремо, ізольовано від інших 
споріднених правовідносин, адже їм власти-
ві спільні ознаки: 1) виникають на підставі 
фінансово-правових норм; 2) мають владно-
майновий характер, який за своїм змістом 
виражає публічні інтереси. 

У контексті окресленої проблематики 
мусимо констатувати різноманітність під-
ходів науковців до виявлення особливостей 
податкових правовідносин. Частина дослід-
ників концентрує увагу на специфічних ха-
рактеристиках фінансово-правових відносин, 
цілком слушно наголошуючи на тому, що 
податкові правовідносини, будучи видовими 
щодо фінансових, відображають усі їхні осо-
бливості [9, с. 350]. Інші науковці вважають 
за необхідне розглядати особливості подат-
кових правовідносин більш розширено: ті, 
які властиві більшості правовідносин, але в 
податково-правовому регулюванні виявля-
ються з урахуванням деяких особливостей; 
і такі, що характерні лише для податкових 
правовідносин [3, с. 87]. Нам більше імпонує 
другий підхід. Отже, податкові відносини ха-
рактеризуються такими специфічними озна-
ками та особливостями: 1) це суспільні відно-
сини, які можуть існувати тільки в правовій 
формі, що зумовлено їхньою природою, вони 
виникають, змінюються та припиняються 
безпосередньо на підставі спеціального подат-
кового законодавчого акта. Тож встановлення 
і стягнення податкових платежів можливе 
лише через «сприяння» ПКУ; 2) це відноси-
ни публічно-правові, адже вони виникають і 
розвиваються у сфері податкової діяльності 
держави. Оскільки змістом податкових пра-
вовідносин є належне й безумовне виконання 
платником податків і зборів обов’язків перед 
державою для задоволення її публічних інтер-
есів, то можна сказати, що в цих правовідно-
синах домінує публічний інтерес держави в 
надходженні податкових платежів до публіч-
них фінансових фондів; 3) вони займають осо-
бливе місце в системі правовідносин, оскільки 
регулюють формування коштів, без яких не-
можливе існування держави, фінансування її 
завдань та функцій, отже, забезпечують фі-
нансове підґрунтя цілісності, збалансованості 
розвитку суспільства загалом, його фінансо-
вої безпеки (економічного суверенітету); 4) за 
своїм змістом ці відносини походять від еко-
номічних, оскільки становлять зміст фінансо-
вої діяльності держави, тобто мають вартісну 
форму; 5) вони мають грошовий характер, 
тому що об’єктом правового регулювання, як 
правило, виступають гроші у вигляді подат-
кових надходжень; 6) вони є акумулюючими. 
У цьому контексті погоджуємося з М. Куче-
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рявенком, який виокремлює таку особливість 
податкових правовідносин: вони спрямовані 
«на регулювання першої стадії кругообігу 
публічних грошових фондів – мобілізації, 
формування прибуткових частин бюджетів» 
[3, с. 87], тому надалі рух коштів, які надійшли 
зі сплати податків на бюджетні рахунки, вже 
регулюється не податково-правовими нор-
мами, а нормами бюджетного законодавства;  
7) вони виникають між суб’єктами податко-
вого права, одним з яких завжди виступає 
держава в особі уповноважених органів. При 
цьому податкові правовідносини передбача-
ють обов’язкову участь відповідного держав-
ного органу – Державної фіскальної служби 
України, яка є центральним органом виконав-
чої влади, діяльність якої спрямовується й 
координується КМУ і яка реалізує держав-
ну податкову політику, державну політику 
у сфері державної митної служби тощо [11]; 
8) високий рівень їх конфліктності (у цьому 
плані погоджуємося з міркуваннями В. Сви-
риденка [12] про те, що податкові правовід-
носини характеризуються високим ступенем 
ризику виникнення спірних (конфліктних) 
ситуацій); 9) отже, випливає ще одна осо-
бливість податкових правовідносин – спе-
ціальний спосіб вирішення конфліктів, що 
виникають між сторонами. Зокрема, право на 
оскарження рішень контролюючого органу 
закріплено в п. 1.7 ст. 14 ПКУ як оскарження 
платником податку податкового повідомлен-
ня-рішення про визначення сум грошового 
зобов’язання платника податків або будь-
якого іншого рішення контролюючого орга-
ну, що здійснюється в порядку і строки, які 
встановлені ПКУ, за процедурами адміністра-
тивного оскарження або в судовому порядку. 
Своєю чергою, у п. 2 ст. 56 ПКУ зазначено, 
що у разі, коли платник податків вважає, що 
контролюючий орган неправильно визна-
чив суму грошового зобов’язання або при-
йняв будь-яке інше рішення, яке суперечить 
законодавству або виходить за межі повнова-
жень контролюючого органу, встановлених 
ПКУ або іншими законами України, він має 
право звернутися до контролюючого органу 
вищого рівня зі скаргою про перегляд цього 
рішення. Враховуючи положення ст. 14 і ст. 56 
ПКУ, вважаємо, що під поняттям оскарження 
рішень контролюючих органів в адміністра-
тивному порядку варто розуміти оскарження 
платником податку рішення контролюючо-
го органу, що реалізується шляхом подання 
скарги про перегляд цього рішення до контр-
олюючого органу вищого рівня. Задля кон-
кретизації чинного податкового закону та 
уникнення двозначності трактувань його по-
ложень вважаємо за доцільне законодавчо 
визначити (в ПКУ) поняття «оскарження рі-

шень контролюючих органів в адміністратив-
ному порядку». 

Окрім аналізу специфічних ознак та осо-
бливостей, важливим у дослідженні подат-
кових правовідносин є визначення їхньої 
структури. Адже, як цілком слушно зазна-
чає В. Теремецький, «структура податкових 
правовідносин має значення для правиль-
ної кваліфікації та встановлення правової 
норми, яка повинна застосовуватися для 
врегулювання податкових правовідносин 
у тій чи іншій сфері» [6, с. 175]. Тож корот-
ко висвітлимо цей аспект, тим більше, що у 
правовій науці досі не вироблено єдиної по-
зиції щодо елементного складу податкових 
правовідносин. Узагальнюючи наведені в 
правовій літературі погляди науковців, мо-
жемо констатувати, що стосовно елементів 
структури податкових правовідносин є два 
основні підходи: 1) обов’язкова наявність 
у їхньому складі трьох елементів – об’єкта, 
суб’єкта та змісту; 2) наявність чотирьох 
елементів – об’єкт, суб’єкти, зміст (пра-
ва й обов’язки суб’єктів), юридичні факти  
(як підстава їх виникнення). Вважаємо 
правильнішим перший («класичний») під-
хід, адже суб’єктивні права та юридичні 
обов’язки традиційно вважаються елемента-
ми змісту податкових правовідносин і вира-
жаються у відповідних варіантах зовнішньої 
поведінки суб’єктів. Не ватро ігнорувати в 
цій площині і юридичні факти, інша справа – 
чи входять вони до складу правовідносин.

Як цілком слушно зазначає М. Кучеря-
венко, зрозуміти особливості податкових 
правовідносин допомагає їх класифікація 
за різними підставами. Беручи за критерій 
участь у реалізації функцій права, науковець 
поділяє податкові правовідносини на:  
1) загальнорегулятивні (спрямовані на закрі-
плення кола суб’єктів податкового права, їх 
загального юридичного статусу); 2) конкрет-
но-регулятивні (спрямовані на закріплення 
конкретної поведінки суб’єктів); 3) комп-
лексні (виникають на стику загальнорегу-
лятивних і конкретно-регулятивних відно-
син); 4) охоронні (спрямовані на реалізацію 
заходів державно-примусового характеру) 
[3, с. 90]. Отже, враховуючи особливості 
оподаткування у сфері інвестиційної ді-
яльності, до специфіки податково-інвести-
ційних правовідносин можна зарахувати:  
а) їхню сферу (інвестиційну діяльність) –  
діяльність суб’єктів господарської діяльнос-
ті, держави чи органу місцевого самовряду-
вання, інших суб’єктів щодо інвестування; 
б) характер цієї діяльності – це комплексна 
діяльність, яка складається з різноманітних 
дій, виконуваних на різних стадіях інвес-
тиційного процесу; в) вони «реагують» на 
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інвестиції як майнові цінності, що станов-
лять внесок інвестора, та на інвестування 
як сукупність операцій, пов’язаних із рухом 
капіталів.

Охарактеризую податково-інвестиційні 
правовідносини, виходячи з наведеного вище.

1. Зміст загальнорегулятивних відносин 
у сфері інвестиційної діяльності визнача-
ється нормами, що встановлюють принци-
пи оподаткування й повноваження окремих 
суб’єктів податкових правовідносин. Отже, 
ці правовідносини утворюють основний ма-
сив і регулюють інвестування шляхом вста-
новлення суб’єктивних юридичних прав та 
обов’язків усіх учасників фінансово-інвес-
тиційної діяльності. Загальнорегулятивні 
правові норми у сфері інвестицій встанов-
люють: а) правові умови започаткування ін-
вестиційної діяльності; б) правовий режим 
інвестиційної діяльності; в) гарантії прав 
та законних інтересів інвесторів (гарантії 
захисту інвестицій); г) правові умови при-
пинення інвестиційної діяльності. Своєю 
чергою, процесуальна форма застосування 
податково-правових норм у сфері інвес-
тиційної діяльності виражається в регла-
ментованій законом сукупності необхідних 
вимог, що висуваються до учасників подат-
ково-інвестиційних відносин (дотримання 
порядку виконання обов’язків юридичними 
і фізичними особами щодо сплати податків 
та зборів, податкової звітності, а також при-
тягнення до відповідальності за порушення 
податкового законодавства) і спрямовані на 
оптимізацію досягнення конкретного матері-
ально-правового результату – своєчасної та 
повної сплати податків і зборів.

2. Конкретно-регулятивні правовідноси-
ни виступають як форма реалізації загаль-
норегулятивних податкових правовідносин 
у сфері інвестиційної діяльності. Як слушно 
зазначає М. Кучерявенко, у цій ситуації за-
гальні права й обов’язки проектуються на 
діяльність конкретних суб’єктів. Якщо за-
гальнорегулятивні податкові правовідно-
сини виокремлюють із системи правовідно-
син ті, що пов’язані зі сплатою податків, то 
конкретні правовідносини це уточнюють за 
різними напрямами (за видами податків, за 
платниками) [3, с. 90]. Отже, конкретно-ре-
гулятивні відносини закріплюють конкретну 
поведінку суб’єктів фінансово-інвестиційної 
діяльності, зміст їхніх прав та обов’язків. 
Наприклад, податкові органи для виконан-
ня поставлених перед ними завдань мають 
відповідні обов’язки й права (повноважен-
ня), але вони не можуть дозволити собі ре-
алізовувати закріплені за ними податковим 
законодавством повноваження на власний 
розсуд. Отже, реалізацією податково-право-

вих норм в інвестиційній діяльності мож-
на вважати процес втілення конкретних 
юридичних приписів в особистій поведін-
ці суб’єктів податкового права, практичній 
діяльності цих суб’єктів щодо здійснення 
суб’єктивних прав і виконання обов’язків, 
а також дотримання заборон (наприклад,  
ст. 9 ЗУ «Про режим іноземного інвестуван-
ня» забороняє державним органам реквізу-
вати іноземні інвестиції, за винятком зазна-
чених у законах випадків). Іншими словами, 
це втілення у вчинках учасників інвестицій-
ної діяльності таких вимог, які в конкрет-
ній формі виражені в нормах податкового 
законодавства (зокрема, права й обов’язки 
суб’єктів податкових правовідносин визна-
чені у ст. 16, 17, 19–21 ПКУ). 

3. Комплексні податкові правовідносини 
перебувають на своєрідному перетині кон-
кретних і загальнорегулятивних податкових 
правовідносин. Вони досить вузько персоні-
фіковані, передбачаючи конкретного платни-
ка (що відрізняє їх від загальних), але однією 
з їхніх ознак є складний зміст, що відрізняє 
їх від простих. На думку М. Кучерявенка, 
можна порушувати питання і про об’єднання 
податкових норм та норм інших галузей 
права в межах комплексних правовідносин. 
Наприклад, механізм формування і витра-
чання пенсійного фонду перебуває на стику 
податкових і трудових відносин (оскільки 
цей збір входить до переліку обов’язкових 
податків і зборів, об’єднаних податковою 
системою) [3, с. 90]. Треба тільки мати на 
увазі, що автор виходив із чинного на той мо-
мент законодавства. Наведена позиція що-
найменше розбіжна з ПКУ, хоча є логічною, 
зважаючи на дату публікації. Зараз відповід-
ний платіж (хоча і не введений до податкової 
системи України) надходить до публічного 
фінансового фонду, тому залишається у сфе-
рі фінансово-правового регулювання. Отже, 
комплексні інвестиційні правовідносини, 
які виникають, як правило, на підставі норм 
кількох галузей права, мають тривалий, ста-
більний характер і складний зміст, який ви-
ражається в різноманітних взаємних правах 
та обов’язках [4, с. 41; 5, с. 74].

4. Охоронні податкові правовідносини 
у сфері інвестиційної діяльності виника-
ють за умови порушення прав і невиконан-
ня обов’язків, якщо учасники правовідносин 
мають потребу у правових способах захисту 
з боку держави. Однією зі сторін таких пра-
вовідносин виступає компетентний суб’єкт, 
що є носієм владних повноважень і наділе-
ний державою повноваженнями примусу. 
Іншою стороною є особа або орган, до якого 
застосовуються способи державного примусу 
і який зобов’язаний їх зазнавати. При цьому 
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право застосовувати способи державного при-
мусу деталізовано санкцією правової норми 
[3, с. 90]. Охоронні податкові правовідносини 
формуються в процесі правового регулювання, 
опосередковують охоронну функцію податко-
вого права і мають похідний характер. Вони 
забезпечують реалізацію міри державно-при-
мусового впливу стосовно осіб, які порушили 
юридичні обов’язки зі сплати податків, з облі-
ку та звітності у сфері оподаткування. У межах 
охоронних податкових правовідносин здійсню-
ється захист порушених прав і застосовуються 
заходи юридичної відповідальності. 

На основі аналізу спеціалізованої навчаль-
ної літератури та науково-дослідницьких 
праць останніх років виокремлю такі основні 
вектори реалізації специфіки податково-ін-
вестиційних правовідносин: 1) державна 
податкова підтримка інвестицій; 2) податко-
ве стимулювання та заохочення інвестицій;  
3) податкове звільнення у сфері інвестування. 

Висновки

Особливості оподаткування у сфері ін-
вестиційної діяльності, специфіку подат-
ково-інвестиційних правовідносин можна 
визначити через: 1) їхній особливий сектор 
«відповідальності» (інвестиційна діяль-
ність) – це діяльність суб’єктів господарю-
вання, держави чи органу місцевого самовря-
дування щодо інвестування; 2) характер цієї 
діяльності – це комплексна діяльність, яка 
складається з різноманітних дій, виконува-
них на конкретних стадіях та етапах інвесту-
вання; 3) їхній об’єкт «впливу» – інвестиції 
як майнові цінності й інші активи (внесок ін-
вестора) та інвестування як сукупність опе-
рацій, пов’язаних із рухом капіталів.
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В статье раскрыты особенности налогообложения в сфере инвестиционной деятельности, вы-
яснена специфика налогово-инвестиционных правоотношений. Обобщены теоретические основы на-
логово-правовой регламентации инвестиционной деятельности, на их основе разработаны практи-
ческие предложения по совершенствованию налогового регулирования, связанного с инвестированием.

Ключевые слова: инвестиционные отношения, инвестирование, налогово-инвестиционные право-
отношения, финансово-правовое регулирование.

The article reveals the features of taxation in the field of investment activity, clarifies the specifics of tax 
and investment legal relations. The theoretical basis of the tax and legal regulation of investment activity is 
generalized, on the basis of which practical suggestions are made regarding the improvement of tax regulation 
related to investment.

Key words: investment relations, investment, tax-investment legal relations, financial and legal regulation.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ 
ПРИНЦИПІВ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ 
В УКРАЇНІ

Стаття присвячена вивченню системи та структури принципів бюджетного контролю в Укра-
їні. Наводиться загальна характеристика основоположних принципів права як принципів бюджет-
ного контролю, що є основою для побудови всієї системи принципів бюджетного контролю в Україні. 
Систематизується розуміння загальних, галузевих принципів права та принципів правового інсти-
туту в контексті відносин бюджетного контролю в Україні.

Ключові слова: принципи права, бюджетний контроль, система принципів, основоположні принци-
пи права.

Постановка проблеми. Бюджетним 
контролем є різновид державного фінансо-
вого контролю, який являє собою діяльність 
уповноважених органів державної влади та 
місцевого самоврядування, врегульовану 
нормами права, що закріплена на норматив-
но-правовому рівні процедурою перевірки 
дотримання суб’єктами бюджетних право-
відносин вимог бюджетного законодавства 
під час розробки, затвердження і виконання 
відповідних бюджетів, а також прийнятих 
на їх виконання актів індивідуальної дії, 
яка може мати своїм наслідком у разі вияв-
лення порушень притягнення винних осіб 
до відповідальності. У процесі бюджетно-
го контролю вагомого значення набувають 
процедури та правила, які застосовуються 
під час його здійснення, що має, з одного 
боку, виключити, наскільки це можливо, 
зловживання з боку контролюючих органів 
та мінімізувати ризики для підконтрольних 
суб’єктів, а з іншого боку, досягти мети бю-
джетного контролю – забезпечення ефек-
тивного і результативного управління бю-
джетними коштами, а також забезпечення 
дотримання всіма учасниками бюджетних 
відносин вимог бюджетного законодавства, 
які реалізуються шляхом вирішення 
завдань бюджетного контролю. Основою ж 
правового регулювання є принципи права. 
Все вищевикладене й зумовлює необхід-
ність проведення дослідження принципів 
бюджетного контролю в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Слід відзначити, що натепер в Україні 
відсутні комплексні роботи у сфері дослі-
дження принципів бюджетного контролю. 
У рамках монографічного дослідження бю-

джетного контролю та особливостей його 
правового регулювання питання принципів 
бюджетного контролю розглядали О. П. Гет-
манець і П. П. Латковський. Фрагментарне 
вивчення принципів бюджетного контролю 
проводилось у рамках дослідження прин-
ципів державного фінансового контролю 
Л. А. Савченко та І. М. Ярмак.

Метою написання даної статті є дослі-
дження загальних особливостей принципу 
бюджетного контролю в Україні, визначен-
ня переліку принципів, їх систематизація.

Виклад основного матеріалу. Слід від-
значити, що докорінні начала, на яких бу-
дуються системи державного фінансового 
контролю в цивілізованих державах ще у 
ХІХ столітті виділялися Ф. Бочковським 
(поняття «бюджетний контроль» на той час 
у теорії права не було, однак фінансовий 
контроль означав насамперед саме контр-
оль у сфері бюджетних коштів як основних 
публічних коштів держави – прим. автора), а 
саме: 1) кінцева ревізія господарських оборо-
тів адміністративних управлінь доручається 
сторонній установі – вищій, самостійній та 
незалежній від установ, що контролюються; 
2) контрольні установи перевіряють стан 
(наявність) та рух казенних грошових та ма-
теріальних капіталів за справжніми актами і 
документами; 3) перевіряються як виконавці 
(каси), так і розпорядники (адміністративні 
місця), причому ця перевірка проводиться 
однією і тією самою контрольною установою; 
4) результати своєї ревізійної діяльності дер-
жавний контроль надає законодавчій владі 
на розгляд та затвердження; 5) установлення 
попереднього контролю [1, с. 52].

 Д. Григор’єв, 2018
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Основою правового регулювання будь-
якої сфери правовідносин є принципи права, 
оскільки вони втілюють у собі найвищі люд-
ські ідеали, на сторожі яких право і виступає. 
І ця теза не раз знаходила своє підтвердження 
в правовій теорії. Наприклад, С. С. Алексєєв 
під принципами права розуміє вихідні норма-
тивно-керівні начала, що характеризують його 
зміст, його основи, закріплені в ньому законо-
мірності суспільного життя [2, с. 98]. Анало-
гічне розуміння принципів права надається 
колективом авторів підручника з теорії держа-
ви і права під загальною редакцією О. В. Пе-
тришина, О. О. Уваровою, О. В. Зайчуком та 
іншими [3, с. 123; 4, с. 55; 5, с. 23; 6, с. 159]. Таке 
розуміння принципів є обґрунтованим, таким, 
що повною мірою відображає їх сутність та 
значення для правової дійсності, для правового 
регулювання різних сфер суспільного життя.

О. П. Гетманець до принципів бюджетно-
го контролю відносить такі: принцип закон-
ності, принцип плановості, принцип раціо-
нальності, принцип достовірності, принцип 
реальності та об’єктивності, принцип про-
фесійності, принцип незалежності, прин-
цип допомоги, принцип результативності, 
принцип ефективності, принцип публічнос-
ті і прозорості, принцип гласності, принцип 
взаємодії контролюючих суб’єктів між собою 
та з правоохоронними органами, принцип 
єдності в бюджетному контролі, принцип 
повноти, принцип обґрунтованості, принцип 
справедливості та неупередженості, прин-
цип відповідальності [7, с. 43-48]. Л. А. Сав-
ченко та І. М. Ярмак досить фрагментарно 
проводять вивчення принципів бюджетного 
контролю в контексті дослідження прин-
ципів державного фінансового контролю. 
Вони вважають, що принципами бюджетного 
контролю слід вважати такі загальні принци-
пи, як об’єктивність, публічність, законність, 
компетентність, незалежність, оперативність, 
принцип взаємодії і координації, плановість, 
системність, відповідальність [8, с. 137].

П. П. Латковський є більш послідовним 
щодо дослідження принципів бюджетного 
контролю. Поряд зі встановленням прин-
ципів, закріплених Лімською декларацією 
керівних принципів контролю, та аналізом 
робіт із дослідження принципів державного 
фінансового контролю підтримується ідея 
системності в дослідженні принципів бю-
джетного контролю. Зокрема, щодо необхід-
ності дослідження принципів бюджетного 
права, складником якого є інститут бюджет-
ного контролю, а також принципів контролю 
загалом, різновидом якого є контроль бю-
джетний [9, с. 49-57].

Враховуючи вищевикладене, необхідно 
розпочати дослідження загальної характе-

ристики та переліку принципів бюджетного 
контролю із визначенням системи принци-
пів, яка виділяється теорією права.

Теорія держави та права визначає, що 
принципи права поділяються на основопо-
ложні принципи права, загальні, міжгалузе-
ві, галузеві, підгалузеві принципи права та 
принципи правових інститутів [3, с. 124]. По-
діл принципів на вищевказані групи зумов-
лений «соціальним навантаженням» даних 
принципів, їх значенням для правового регу-
лювання суспільних відносин, а відповідно, й 
сферою дії принципів, їх «поширеністю» на 
певне коло правовідносин.

Так, основоположні принципи – це 
найбільш важливі фундаментальні прин-
ципи, на яких ґрунтується право як 
загальнообов’язковий соціальний регуля-
тор [3, с. 125]. С. П. Погребняк розуміє під 
основоположними принципами права сис-
тему найбільш загальних і стабільних імпе-
ративних вимог, закріплених у праві, які є 
концентрованим виразом найважливіших 
сутнісних рис та цінностей, що притаманні 
цій системі права і визначають її характер 
і напрями подальшого розвитку [10, с. 37]. 
Таке розуміння основоположних принци-
пів права цілком відображає їх зміст та під-
креслює велике значення даних принципів 
для захисту загальнолюдських цінностей. 
До основоположних принципів права тради-
ційно відносять принципи справедливості, 
рівності, свободи та гуманізму [10, с. 39-147; 
3, с. 125-127; 11, с. 275]. О. О. Уварова нази-
ває їх визнаними у суспільстві цінностями, 
на яких мають будуватися встановлені дер-
жавою правила поведінки [4, с. 7].

Основоположні принципи права поши-
рюють свою дію у тому числі й на відноси-
ни бюджетного контролю, хоча реалізація 
їх у контексті відносин бюджетного контр-
олю є досить специфічною. Так, наприклад,  
у ст. 7 БКУ закріплюється принцип справед-
ливості і неупередженості, який передбачає 
те, що бюджетна система України будується 
на засадах справедливого і неупередженого 
розподілу суспільного багатства між грома-
дянами і територіальними громадами. Проте 
таке формулювання принципу справедли-
вості не відображає його сутність у контексті 
бюджетного контролю. Справедливість не 
раз розглядалася філософами та спеціаліс-
тами у сфері права в різні часи, у зв’язку з 
чим досить складно навести всі існуючі точ-
ки зору на дане соціальне явище. З одного 
боку, можна стверджувати, що досить просто 
пояснити, що є справедливим, оскільки ро-
зуміння, навіть «відчуття» справедливос-
ті властиве кожній людині. З іншого боку, 
справедливість є складною філософською та 
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правовою категорією, що має оціночний ха-
рактер та відображає в собі всі ціннісні над-
бання людства на певному історичному етапі.

Сутність справедливості в контексті 
права досить змістовно висловив В. С. Не-
рсесянц. Він зауважував, що тільки право і 
є справедливим, оскільки справедливість 
тому тільки і справедлива, що втілює собою 
і виражає загальнозначущу правильність, 
а це у своєму раціоналізованому вигляді 
означає всезагальну правомірність, тобто 
сутність і початок права, зміст правового 
принципу всезагальної рівності і свободи 
[12, с. 28]. Слід відзначити, що в українській 
мові слово «справедливість» означає влас-
тивість за значенням «справедливий» (який 
діє на підставі об’єктивних фактів, позбавле-
ний упередження); правильне, об’єктивне, 
неупереджене ставлення до кого-, чого-не-
будь; людські відносини, дії, вчинки, які 
відповідають морально-етичним і правовим 
нормам [13, с. 590].

Отже, справедливістю є все те, що базу-
ється на правді, на правоті, на неупередже-
ності. Натепер більшість суспільних відно-
син регулюється правовими нормами, і саме 
право втілює в собі загальнолюдські ідеали, 
цінності, базується на моральних категоріях. 
Таким чином, право і є втіленням справедли-
вості. При цьому в контексті різних галузей 
суспільного життя принцип справедливості 
набуває своїх особливостей. Бюджетні від-
носини, й зокрема відносини бюджетного 
контролю, в цьому контексті не є винятком: 
їх регулювання також здійснюється право-
вими нормами, що втілюють у собі загально-
людські ідеали та морально-етичні цінності, 
а отже, будуються на принципі справедли-
вості. Виходячи із зазначених вище поняття 
бюджетного контролю та сутності справед-
ливості як принципу права, можна стверджу-
вати, що у відносинах бюджетного контролю 
даний принцип означає, що: 1) діяльність 
суб’єктів, які здійснюють бюджетний контр-
оль, має кореспондуватися із загально-
людським розумінням про правду, совість, 
неупередженість; 2) процедури, на підставі 
яких здійснюється контрольна діяльність, 
мають відповідати загальнолюдському розу-
мінню про правду, совість і неупередженість.

Зовнішньою формою вираження пра-
ва, як відомо, є нормативно-правові акти. 
У зв’язку з цим вагоме значення має не тіль-
ки побудова законодавчої системи країни 
в дусі дотримання справедливості, а саме 
закріплення основоположних принципів 
права, зокрема принципу справедливості, на 
нормативно-правовому рівні у різних сферах 
суспільного життя, у тому числі й сфері бю-
джетного контролю.

Аналогічна ситуація має місце і з іншими 
основоположними принципами права в кон-
тексті бюджетного контролю: з одного боку, 
за своєю правовою природою вони поширю-
ють свою дію й на дану групу правовідносин, 
а з іншого боку, їх розуміння та практич-
на реалізація зводяться практично до нуля 
через відсутність закріплення основопо-
ложних принципів права як принципів бю-
джетного контролю. Наприклад, принцип 
рівності закріплений у великій кількості нор-
мативно-правових і міжнародно-правових 
актах, у тому числі й у Конституції України:  
ст. 21 передбачає, що всі люди є вільні і рівні у 
своїй гідності та правах, у ст. 24 КУ закріпле-
но, що громадяни мають рівні конституційні 
права і свободи та є рівними перед законом 
[14]. При цьому в основному нормативно-
правовому акті, що регулює бюджетні відно-
сини в нашій державі – Бюджетному кодексі 
України, принцип рівності взагалі не закрі-
плено [15]. Виходячи ж із сутності принципу 
рівності та особливостей відносин бюджет-
ного контролю, можна дійти висновку, що 
принцип рівності в контексті даних право-
відносин означає те, що до всіх підконтроль-
них суб’єктів мають застосовуватися однако-
ві вимоги, вони мають однакові права під час 
проведення бюджетного контролю, зокрема 
й права на захист прав у судовому порядку. 
Особливого значення має також рівність у 
відносинах контролюючих і підконтрольних 
суб’єктів, яка проявляється, зокрема, в закрі-
пленні на нормативно-правовому рівні прав 
підконтрольних суб’єктів під час проведен-
ня бюджетного контролю, які спрямовані на 
захист їхніх інтересів. У цьому разі рівність 
проявляється не в наявності однакових прав 
та повноважень контролюючих та підконтр-
ольних суб’єктів, оскільки це є неможливим 
через специфіку їхніх завдань та функцій, 
а в наявності однакових можливостей у 
даних суб’єктів щодо досягнення поставле-
них перед ними завдань, захисті їх інтересів, 
запобіганні порушенню їхніх прав як учасни-
ків відносин бюджетного контролю.

Принципи свободи та гуманізму як 
принципи права, що мають застосовувати-
ся в рамках відносин бюджетного контр-
олю, також не знайшли свого закріплення 
на нормативно-правовому рівні, однак вони 
проявляються в такому. Так, принцип сво-
боди у відносинах бюджетного контролю 
знаходить свій прояв в тому, що 1) учасники 
відносин бюджетного контролю, що є орга-
нами державної влади та місцевого самовря-
дування, зобов’язані діяти виключно відпо-
відно до приписів чинного законодавства 
України, не втручаючись у діяльність інших 
учасників відносин бюджетного контролю 
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та не впливаючи на вибір ними певних ва-
ріантів поведінки; 2) учасники відносин 
бюджетного контролю, які не є органами 
державної влади та місцевого самовряду-
вання, можуть вибирати будь-який варіант 
поведінки, що не суперечить приписам чин-
ного законодавства України. Принцип же 
гуманізму у відносинах бюджетного контр-
олю проявляється в тому, що 1) бюджетний 
контроль має своєю кінцевою метою захист 
інтересів осіб, що можуть бути порушені в 
результаті незаконних дій підконтрольних 
суб’єктів бюджетного контролю; 2) контр-
олюючі органи не мають права «перейма-
ти» на себе функції органів, що провадять 
діяльність із притягнення до відповідаль-
ності осіб, винних у порушенні бюджетного 
законодавства; 3) представники контролю-
ючого органу не мають права здійснювати 
будь-який моральний тиск на представни-
ків підконтрольного суб’єкта; 4) у разі вияв-
лення порушень бюджетного законодавства 
представники контролюючого суб’єкта не 
мають права принизливо ставитися до осіб, 
що могли вчинити такі порушення, визнава-
ти їх винуватим чи невинуватими у вчинен-
ні таких порушень.

Наступною значною групою принципів 
права є загальні принципи. У теорії права 
під загальними принципами права розумі-
ють принципи, що притаманні праву в ціло-
му, діють у всіх галузях та інститутах права 
[3, с. 128]. Проте підхід до визначення кон-
кретного переліку загальних принципів пра-
ва у правовій теорії не є однаковим. Зокре-
ма, є точка зору, що до загальних принципів 
права слід відносити: 1) принцип правової 
визначеності; 2) принцип пропорційності 
(розмірності); 3) принцип добросовісності; 
4) принцип розумності [3, с. 128-131]. 
С. П. Погребняк вважає, що до загальних 
принципів можуть бути віднесені 1) прин-
цип рівності (недискримінації); 2) прин-
цип пропорційності; 3) принцип правової 
визначеності і захисту законних очікувань; 
4) принцип загальної заборони свавілля;  
5) принцип захисту основоположних прав;  
6) принцип права на захист [16, с. 24]. При 
цьому у своїй монографії, присвяченій 
вивченню основоположних принципів права, 
С. П. Погребняк зауважує, що існує принцип 
верховенства права, який можна розглядати 
як похідну від усіх загальних засад прав, як 
ціннісний сплав ідей справедливості, рівно-
сті, свободи і гуманізму. Також ним зверта-
ється увага, що для того, щоб гарантувати 
ефективну дію принципу верховенства пра-
ва, люди мають погодитись на запроваджен-
ня принципів правової визначеності, пропо-
рційності і добросовісності [10, с. 38].

У теорії права також застосовується тер-
мін «загальні принципи права, визнані циві-
лізованими націями». До таких принципів 
автором відносяться принцип справедливос-
ті, сумлінності, рівноправності, гуманізму, 
забезпечення судового захисту порушених 
прав, єдності прав і обов’язків, принцип пріо-
ритету спеціального договору (закону) перед 
загальним, принцип пріоритету наступного 
договору (закону) перед попереднім, прин-
цип заборони зворотної дії договору (зако-
ну), принцип неможливості передання біль-
ше прав, ніж маєш сам [17, с. 21].

Отже, можна зробити висновок, що в пра-
вовій теорії відсутнє чітке розуміння перелі-
ку загальних принципів права, проте всі вони 
фактично є похідними від основоположних 
принципів права. Крім того, в теорії права 
виділяються такі принципи, що поширюють 
свою дію на всі відносини, які виникають у 
державі: принципи законності, демократиз-
му, гласності, об’єктивності тощо, при цьому 
теорією права до загальних принципів вони 
не відносяться.

У зв’язку з вищевказаним можна конста-
тувати, що правова теорія постійно змінює 
своє «ставлення» до загальних принципів 
права, різні автори у різні історичні періо-
ди відносять до цього переліку зовсім різні 
принципи. Даний факт можна поясними 
тим, що принципи права, а особливо загаль-
ні принципи права, мають високий ступінь 
узагальнення, є досить складними для ро-
зуміння, визначення, встановлення сутнос-
ті категоріями. Принципи права покликані 
включати у свій зміст всі найпозитивніші, 
найпрогресивніші надбання людства, відо-
бразити все краще у захисті прав та інтер-
есів осіб, правовому регулюванні, у побудо-
ві правової системи та системи державного 
управління. У зв’язку із цим науковці завжди 
намагаються удосконалити їх зміст та розу-
міння, пропонують нові загальні принципи 
права.

За своєю сутністю загальні принципи 
права поширюють свою дію й на відносини 
бюджетного контролю. Однак провести ана-
ліз змісту всіх вищевказаних принципів пра-
ва в рамках даного дослідження не видається 
можливим через обмежений обсяг статті.

У контексті дослідження такої специфіч-
ної сфери, як правовідносини бюджетного 
контролю, поряд із загальними, основопо-
ложними принципами однаково важливи-
ми є принципи, що поширюють свою дію 
виключно на дану групу правовідносин. Так, 
у теорії права є поняття системи права, під 
якою розуміється система всіх чинних юри-
дичних норм певної держави, основними 
структурними елементами системи права 
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визначаються норми права, інститути права, 
галузі права [18, с. 123; 19, с. 168].

Бюджетний контроль є за своєю сутністю 
правовим інститутом та складником фінан-
сового права. У теорії права до принципів 
фінансового права прийнято відносити такі: 
1) принцип пріоритету в галузі фінансової 
діяльності держави представницьких органів 
перед виконавчими органами державної вла-
ди; 2) принцип законності; 3) принцип пла-
новості. При цьому кожен правовий інститут 
галузі фінансового права наділений своїми 
принципами [20, с. 49]. У теорії права інсти-
туційні принципи бюджетного контролю не 
знайшли свого системного дослідження. Зо-
крема, П. П. Латковським запропоновано 
принцип реалізовуваності бюджетно-контр-
ольної реакції як принцип бюджетного 
контролю, сутність якого полягає в тому, що 
нормативна модель реакції уповноваженого 
суб’єкта бюджетного контролю на відхилення 
бюджетно-правової реальності від бюджетно-
правової моделі дозволяє зробити якісний 
і кількісний висновок про таке відхилення, 
що передбачає певний вплив з метою приве-
дення бюджетно-правової реальності до вста-
новленої нормами бюджетного права моделі 
[21, с. 5]. Л. А. Савченко та І. М. Ярмак також 
наводять лише один спеціальний принцип 
бюджетного контролю – принцип стадійності, 
оскільки бюджетний контроль здійснюється 
на кожному етапі бюджетного процесу, що 
різняться метою і завданням [8, с. 137].

Висновки

Як короткий висновок можна зауважити, 
що система принципів бюджетного контролю 
включає в себе основоположні принципи пра-
ва (справедливості, рівності, свободи, гума-
нізму), загальні принципи права (перелік не 
є виключним, зокрема, до них слід відносити 
принцип законності, гласності, демократизму, 
об’єктивності тощо), принципи галузі фінан-
сового права та правовий інститут бюджет-
ного контролю, перелік яких на даний час на 
нормативно-правовому рівні відсутній, а тео-
рією права системно не визначений.
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Статья посвящена изучению системы и структуры принципов бюджетного контроля в Украине. 
Приводится общая характеристика основополагающих принципов права как принципов бюджетного 
контроля, которые являются основой для построения всей системы принципов бюджетного контро-
ля в Украине. Систематизируется понимание об общих, отраслевых принципах права и принципах 
правового института в контексте отношений бюджетного контроля в Украине.

Ключевые слова: принципы права, бюджетный контроль, система принципов, основополагающие 
принципы права. 

The article is devoted to the study of the system and structure of the principles of budgetary control in 
Ukraine. The general description of the fundamental principles of law as the principles of budgetary control, 
which is the basis for building the whole system of principles of budgetary control in Ukraine, is presented. The 
understanding of the general, branch principles of law and the principles of a legal institution in the context 
of budgetary control relations in Ukraine is systematized.

Key words: principles of law, budgetary control, system of principles, fundamental principles of law.
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Статтю присвячено дослідженню конфлікту приватних і публічних інтересів та пошуку гармо-
нії між ними. Розглядаються різні філософські моделі суспільного співжиття та державного устрою, 
які були описані дослідниками в прагненні розв’язати цю дилему. У статті окреме місце займають 
феномени гармонії, єдності, гідності та солідарності, які стають ключовими у сприянні досягненню 
порозуміння між індивідуальними та суспільними інтересами.

Ключові слова: приватні інтереси, публічні інтереси, державні інтереси, баланс інтересів, єдність 
інтересів суспільства.

Постановка проблеми. Ще зі стародав-
ніх часів безліч мислителів намагалися ви-
рішити дилему індивідуального та загально-
го інтересів. Спроби вирішити її зводилися 
до намагань знайти практичну реалізацію в 
модернізації державного устрою або до опи-
су теоретичних філософських бачень життя 
суспільства на основі таких цінностей, як 
справедливість, рівність, гармонія, та інших. 
Але єдиного бачення вирішення цієї пробле-
ми немає й досі.

Стан дослідження. Вивченням пробле-
матики конфлікту приватних та публічних 
інтересів займались такі філософи, як Пла-
тон, Гегель, Геракліт, Аристотель, та науков-
ці: М. І. Козюбра, Ш. Л. Монтеск’є, Л. Фон 
Штейн та інші.

Мета дослідження – розглянути різні під-
ходи до вирішення дилеми приватних та 
публічних інтересів.

Виклад основного матеріалу. Фунда-
мент соціального добробуту становлять 
проблеми людських цінностей та цінностей 
держави, публічного та приватного, які пе-
реходять у протиріччя між суспільством та 
державою. Вирішення дилеми публічного та 
приватного повинно створити соціальну гар-
монію, до якої ми всі прагнемо.

Є три моделі відносин між людиною та 
суспільством, які можуть допомогти вирі-
шити цю дилему. Перша модель припускає, 
що цінність людини вища від цінності сус-
пільства i держави. Джерела цієї модель бе-
руть початок у вченнях грецьких софістів, а 
завершуються в лібералізмі та анархізмі, де 
приватне первинне, а суспільне вторинне. 

Друга модель – соціальний універсалізм, про 
який Платон писав, що якщо держава в ціло-
му буде щасливою, то буде щаслива і кожна 
людина, відповідно, визнається первин-
ність загального інтересу по відношенню до 
приватного. Третя – змішана модель соціаль-
них відносин, яка пропагує рівнозначну цін-
ність людини та суспільства, в якій завдання 
держави – підтримання рівноваги між осо-
бистими і суспільними інтересами. 

Така модель соціальної держави (змі-
шана) – це модель побудови системи влади, 
яка через співзвучність, сумірність людини 
та держави, приватного та публічного до-
зволяє реалізуватися головному принципу 
людського співжиття – всебічному розви-
тку особистості, коли людина не відчуває 
ні тотального контролю з боку держави 
(що в принципі суперечить державній ідеї і 
пов'язано насамперед із цілями пануючого 
класу), ні відсутності підтримки в ринко-
вій боротьбі, в якій виживає найсильніший. 
Саме в цьому сенсі пропонується говорити 
про соціальність держави як про особливий 
ідеал, який ґрунтується на гармонії двох про-
тилежних цінностей в людині – приватного, 
егоїстичного, що може навіть інколи праг-
нути утвердження в суспільстві за рахунок 
інших, і публічного, загального, прагнення 
до збереження цілісності суспільства, яке 
проявляється в державі. Це ідеал, що вира-
жається у взаємній збалансованості держав-
них і громадських, публічних і приватних 
інтересів. Витоки цієї схеми вирішення со-
ціального питання можна знайти й у Піфаго-
ра. За вченням мислителя, в основі світу ле-
жить гармонія – гармонія небесних сфер. Те, 
що в світі називається гармонією, в державі 
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проявляється в порядку (згоді), заснованому 
на хороших законах, в господарстві – в умін-
ні його добре вести. Свої ідеї він засновував 
на природі чисел, на їх протилежності і збігу 
в деякій єдності. Ідею протилежності містять 
в собі насамперед числа, що утворюють моде-
лі, за якими, згідно з Піфагором, створені всі 
речі, наприклад, єдиність і множинність, пар-
не і непарне, обмеженість і безмежність. Про-
тилежності вбачав Піфагор і в інших явищах 
навколишнього світу, як-от: ліве – праве, 
пряме – криве, рух – спокій, світло – темря-
ва, добро – зло і т. д. Однак названі проти-
лежності – тверді і незмінні, зв'язок їх по-
збавлений динаміки і не проявляє взаємодії: 
парне число не впливає на непарне, обмеже-
ність не впливає на безмежність і т. д. 

Ще одне поєднання протилежностей 
можна спостерігати y Геракліта та його вчен-
ні про "приховану гармонію". Зображаючи 
світ як арену безперервних змін, постійної 
війни і випадковостей, Геракліт водночас 
вважає його якоюсь початковою постійніс-
тю, зумовленою закладеним в її основі лого-
сом. Світ не тільки є хаосом, руйнуванням і 
боротьбою, але й якимось початковим по-
рядком, який невидимий простим оком, але 
доступний для споглядання філософським 
світоглядом. Вчення Геракліта про "при-
ховану гармонію" неоднозначне: у нього є 
логічно-діалектична сторона, сторона релі-
гійно-містична і сторона природничо-філо-
софсько-емпірична. Вчення це є тим вузлом, 
у якому сплелися в єдине ціле ряд найпо-
ширеніших філософських ідей. З логічно-
діалектичної точки зору у вченні Геракліта 
незмінно присутній зачаток ідеї про єдність 
протилежностей, що було детально розвине-
не Платоном, Аристотелем, неоплатоніками 
і Гегелем. З точки зору релігійно-містичної 
у прихованій гармонії Геракліта міститься 
ідея того останнього збігу протилежностей, 
який стоїть вище всіх можливих визначень 
і є чимось неосяжним і не може бути ви-
ражений словами. Вчення про "приховану 
гармонію" містить якусь чисто емпіричну 
гіпотезу, яка служить поясненню ряду явищ 
навколишнього світу. Геракліт розрізняв два 
види гармонії – "видиму гармонію" і "прихо-
вану гармонію". Перша – обман, друга упо-
дібнюється Гераклітом “луку і лірі”. Видима 
очима гармонія часто буває ілюзорною: часто 
видається, що в даній сім'ї чи в даній державі 
панує дивовижна відданість і гармонійність 
відносин, а між тим внутрішні чвари роз-
ривають ці суспільні утворення, нестійкість 
яких може бути зворотно-пропорційною 
зовнішнім ознакам стійкості. Міцно в світі 
може існувати лише те, що гармонійно не за 
своєю зовнішністю, але те, що містить у собі 

динамічну систему рівноваги протилежних 
сил, щось на кшталт луку з натягнутою тяти-
вою або ліри з натягнутими струнами. 

Прикладом чистої політичної системи 
рівноваги протилежних сил можна вва-
жати змішану форму державного устрою, 
наприклад політику в Аристотеля, держав-
ну організацію спартанців, створену Лікур-
гом в описі Плутарха [1, c. 151-154], Полі-
бія [2, c. 414] та Макіавеллі [3, c. 120-121], 
суміш трьох найкращих видів державного 
устрою у Цицерона [4, c. 32, 33, 49]. Вчення 
про "змішану" форму державного устрою 
було прообразом тієї теорії поділу влади, 
яка відігравала значну роль в історії полі-
тичної думки Західної Європи, наприклад у 
Ш. Л. Монтеск’є [5, c. 290-296]. Разом із тим 
необхідно відзначити, що більш чітко ідея 
соціальної гармонії цього типу знайшла своє 
відображення в стародавній китайській фі-
лософії. Китайські мислителі також вважа-
ли, що всяка річ має дві сторони. У кожному 
предметі присутні дві протилежні сили – по-
зитивна і негативна, що перебувають у пев-
ному співвідношенні. Коли співвідношення 
сил змінюється, то це викликає зміну або рух 
речей. Ці два явища повинні постійно сте-
жити за належною мірою (гармонією). Якщо 
міра не зберігається, то порушується рівно-
вага між ними, так що обидві сторони вступа-
ють у конфлікт і починається відторгнення. 
Коли цей стан проходить, сторони знову на-
бувають деяку міру гармонії. Стан конфлікту 
починається кількісно, і після певної якісної 
зміни він закінчується. Наприклад, коли 
обидва явища перебувають у рівновазі та у 
тісному взаємозв'язку, то все благополучно 
(Золотий вік): правителі та люди перебува-
ють у належному співжитті. Але Золотий вік 
не може тривати вічно, і, коли його час закін-
чується, люди опиняються у важкому стано-
вищі: між імператором та його чиновниками 
виникають протиріччя, які можуть призвес-
ти до боротьби за владу. За таких умов може 
одержати перемогу імператор. Він може про-
гнати “хороших”, але нелояльних чиновників 
і призначити лояльних, але “поганих”. Так у 
країні виникає диктатура. Або ж “погані” чи-
новники самостійно виграють боротьбу. Тоді 
вони будуть “грати першу партію”, а імпера-
тор стає маріонеткою. В обох випадках народ 
залишається наодинці зі своїми потребами. 
[6, c. 341]

Стародавні філософи вважали, що кожна 
річ має свою міру і що найкраща міра – це 
середина [7, c. 100]. Конфуціанство пошири-
ло таку концепцію міри на сферу людських 
вчинків і відносин: «Урівноваженість мудро-
го в тому, що його душа завжди спокійна і не 
виражає яскравого смутку, радості, насолоди 
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чи гніву» [7, c. 100]. Це називається серед-
иною. Показувати їх у міру – називається 
гармонією. Поняття міри означало, що люд-
ське ставлення до речей не передбачає їх 
уникнення, але також не знаходиться у за-
лежності від них. Людина повинна постійно 
звертати увагу на рівновагу і відповідно до 
цього вибудовувати свою поведінку.

Ідея гармонії є ключовою ідеєю класичної 
китайської філософії не тільки в конфуціан-
стві, але, на думку дослідників, і в даосизмі. 
Якщо річ складається з двох протилежних 
елементів і якщо вони не можуть існувати 
окремо, то вони перебувають у гармонії, в 
органічній єдності. Так у світі підтримуєть-
ся баланс та рівновага. Якщо гармонія між 
цими двома явищами порушується, то вони 
руйнують одне одного і починає панувати 
хаос [7, c. 242-243].

У новітній історії, у поглядах Гегеля на 
взаємодію суспільства та держави також 
явно спостерігається як логічно-діалектич-
на сторона вчення Геракліта [8, c. 311-312], 
так і вплив вчення про гармонію стародавніх 
китайських мислителів. В описі співвідно-
шення держави та індивіда він здійснив сво-
єрідний перехід від етичного індивідуалізму 
європейської етики XVII-XVIII століття 
до тієї етичної теорії, яка становить харак-
терну рису давньогрецького духу з його аб-
солютизацією держави як носія найвищих 
моральних цінностей. Однак, здійснивши 
цей перехід, Гегель прагне відмежуватися 
від теорій, в яких окрема особистість цілком 
розчиняється у суспільному цілому, як це 
було, наприклад, у Платона. Гегель вказує, 
що Платон у своєму проекті ідеальної держа-
ви однобічно виділив момент всезагальності 
і виключив протилежний момент конкретної 
ідентичності, тобто самостійної людської 
особистості з усіма її конкретними ознаками 
(наприклад, приватна власність, сім'я і так 
далі). Але, вказує Гегель, спільне існування 
інтересів суспільства та інтересів окремих 
особистостей чітко видно в сучасній державі. 
У ньому конкретна свобода окремих особис-
тостей частково розчинена у всій спільноті 
державного організму, частково сама осо-
бистість визнає і вбирає в себе цю всезагаль-
ність, та присвоює її як свою власну цінність. 
Крім того, німецький філософ, стверджує, 
що людина як така, індивідум як носій прав 
людини не може мислитися без звернення до 
категорії всезагальності.

Незважаючи на все це, навряд чи є достат-
ні підстави вважати Гегеля послідовним 
прибічником принципу гармонії змішано-
го типу. Рухомою силою розвитку у нього є 
діалектика заперечення. Хоча суперечки про 
онтологічний пріоритет протиріччя або прі-

оритет його зняття в гегелівській філософії 
проводилися вже першим поколінням учнів 
і послідовників Гегеля: критика чи захист 
онтологічного пріоритету протиріччя вже 
за життя Гегеля поділила філософів на при-
хильників та противників його системи, на 
правих і лівих гегельянців. У сучасному світі 
реальна небезпека абсолютизації протиріччя 
в політичній дійсності наочно демонструєть-
ся на прикладі маоїстських реформ у Китаї, 
коли Мао Цзэдун, ґрунтуючись на своєму 
політичному досвіді, вважав, що боротьба є 
важливішою за гармонію, а протиріччя важ-
ливіше за єдність.

Концепція держави Л. Фон Штейна, що 
базується на філософській системі Гегеля, 
близька за своєю суттю саме до третього змі-
шаного типу. Правильність даного положен-
ня підтверджують ті основні ідеї, зміст яких 
представлений у його теорії: уявлення про 
державу та суспільство як про два опонуючі 
між собою явища людського буття, де інтер-
еси держави та приватні інтереси індивіда 
протилежні. Далі, прирівнюючи гармонію до 
перемоги одного з явищ (начал) людського 
співжиття, що, на його думку, в одному ви-
падку неможливо, а в іншому подібно смерті, 
Л. фон Штейн констатує необхідність для 
життя спільноти постійної боротьби між 
державою та суспільством, тим самим ство-
рюючи певний варіант гармонії (постійну 
наявність двох явищ одночасно). Але він не 
зміг піти далі свого вчителя і розвивати цю 
думку до розуміння, що для життя потрібна 
не боротьба, а динамічна взаємообумовле-
ність. Боротьба вимагає постійного творчо-
го напруження, поглинає сили обох сторін. 
Більше того, вона може привести до знищен-
ня одного з них. Потреба боротьби тільки в 
тому, щоб переконати людей в необхідності 
такої гармонії для гідного життя. Людина не 
має боротися із суспільством (або державою) 
або суспільство з державою тому, що вони за-
лежні один від одного.

Трактуючи соціальне питання як проти-
річчя між працею та капіталом, мислитель 
бачив його розв’язання за допомогою ство-
рення таких умов, за яких кожна людина 
могла стати власником, а отже, забезпечити 
собі можливість переходу з одного класу (на-
йманих працівників) в інший (власників), 
ліквідувавши тим самим існування залеж-
ності класів.

Більше того, протиріччя між працею та 
капіталом в кінцевому підсумку – це про-
тиріччя між людьми з різними приватними 
інтересами. Таким чином, піклуючись про 
свій власний інтерес, ніхто з них не замис-
люється про забезпечення інтересу іншого 
чи, тим більше, про забезпечення державного  
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(публічного) інтересу та збереження дер-
жавної єдності. Можна зробити висновок, 
що держава, яка ставить за мету збереження 
цілісності, при цьому враховуючи індивідуа-
лізм кожної особистості, даючи можливість 
індивідам – не власникам придбавати за 
допомогою своєї праці власність, розв’язує 
протиріччя, примирюючи інтереси. Але це не 
так. Якщо фактично домінуючий клас проти 
ідеї держави, а він тримає владу, то як можна 
очікувати, що через позитивне право будуть 
прийняті такі закони, які дозволять малоза-
безпеченим стати власниками. Можна, зви-
чайно, припустити, що цього досягне монарх 
чи уряд, який підніметься над усіма класо-
вими інтересами. Але керівники держави 
так само, як і всі, живуть у суспільстві і, від-
повідно, тією чи іншою мірою залежать від 
нього. Більше того, займаючись підтримкою 
залежного класу (соціально незабезпечено-
го), уряд тим самим захищає його приватний 
інтерес, чим піддає себе небезпеці бути замі-
щеним силами господарюючого класу.

Тепер слід висловитися з приводу дій, 
необхідних для підтримки соціально неза-
хищеного класу. Фон Штейн пропонує 
для цього "шлях соціальної реформи". Од-
нак німецький мислитель ніде в роботах 
не називає міри соціального реформуван-
ня (за винятком загального аналізу в книзі 
“Вчення про управління”). Більше того, він 
навіть відзначає відсутність такої цілі і те, 
що її наявність вимагає розгляду діяльнос-
ті держав. Цей момент не спростовує і те, 
що у своєму дослідженні соціального руху 
Франції (тобто конкретної держави) він 
приводить безліч різноманітних фактів на 
підтвердження його теорії. Тут може бути 
тільки одне пояснення, а саме, що соціаль-
не питання (робоче питання) за його кон-
цепцією виникає в кінці XVIII – на початку  
XIX століття і, відповідно, на той момент ще 
не встигли з'явитися реальні засоби для його 
вирішення. Лоренц фон Штейн правильно 
визначив ціллю соціальних реформ реалі-
зацію вищого призначення людини і водно-
час здійснив класичну помилку, характерну 
для всього західноєвропейського мислення  
(у тому числі для сучасних консерваторів, 
лібералів та соціалістів-демократів). Помил-
ка ця ґрунтується на вірі у всезцілювальну 
силу політичних установ, залишаючи без 
уваги необхідність розвитку самої людини. 
Але державна підтримка людини корисна 
лише тоді, коли готова свідомість, а зворот-
не – це безглузді втрати сил і ресурсів, по-
пулізм та обман. Не можна сказати, що ні-
мецький мислитель не відчував, що в його 
теорії держави не все гладко. Розуміючи, що 
державі навряд чи вдасться реалізувати со-

ціальну реформу всупереч інтересу вищого 
класу, він підкреслив, що принцип будь-якої 
соціальної реформи лежить в усвідомленні 
вищими класами, що їхній власний очевид-
ний інтерес вимагає, щоб вони всіма своїми 
силами і з допомогою держави досягли її мо-
гутності і невтомно працювали на користь 
соціальної реформи [9, c. 273]. Але, як і чому 
вищий клас повинен усвідомити це, Л. Фонд 
Штейн не вказує, зводячи всю теорію до 
вищої особистості держави, яка якби не до-
пускає порушення власності, свавілля однієї 
особи щодо іншої, вона – “єдність усіх інтер-
есів, здійснення тієї істини, що щастя і сила 
цілого збільшуються в тому ж самому масш-
табі, в якому розвиваються і зміцнюються 
всі приватні інтереси” [9, c. 276]. У цьому по-
лягає його принципова помилка. Державний 
інтерес не є єдністю приватних інтересів. 
Узгодження приватних інтересів не створює 
загального і єдиного державного інтересу, 
оскільки справжня цілісність досяжна тіль-
ки тоді, коли інтерес іншого є одночасно і 
моїм власним інтересом, а його задоволення 
можливе тільки через об'єднання і діяльність 
усіх індивідів в одному руслі. Вважаючи, що 
надання можливості отримання власності не 
власниками може створити гармонію класо-
вих інтересів, фон Штейн не врахував, що 
остання неможлива, а якщо навіть і можлива, 
то нестабільна за визначенням, тому що сама 
власність за своєю природою вже містить ві-
чне протиріччя, народжуючи свободу одних 
і залежність інших індивідів. А оскільки ми 
не можемо ні скасувати приватну власність, 
ні змінити її природу, то розвиток нижчих 
класів треба бачити не тільки і не стільки в 
матеріальному світі власності, скільки вба-
чати його у внутрішньому світі самої люди-
ни, у її гідності.

Висновок

Гармонійне людське співжиття є важ-
ливою рисою гідності особи та суспільства. 
Особистісне моральне та духовне зростання 
людини є запорукою суспільного розквіту 
та завжди перебуває у взаємозв’язку із сус-
пільством в цілому. Гармонійне поєднання 
приватних та публічних інтересів, досягнен-
ня єдності та цілісності суспільства входять в 
інтереси держави. За такої філософії держава 
стає джерелом блага та солідарності. 

Мислячи про державний інтерес як про 
свій власний, людина починає ставитися 
до нього із солідарністю. Якщо приватний 
інтерес є суспільно ціннісним, моральним, 
духовним, таким, що спрямований на забез-
печення гідного життя особи та суспільства, 
то він вже не просто приватний, а суспільний 
та державний.
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Статья посвящена исследованию конфликта частных и публичных интересов и поиску гармонии 
между ними. Рассматриваются различные философские модели общественного общежития и госу-
дарственного устройства, которые были описаны исследователями в стремлении разрешить эту 
дилемму. В статье особое место занимают феномены гармонии, единства, достоинства и солидар-
ности, которые становятся ключевыми в содействии достижению взаимопонимания между индиви-
дуальными и общественными интересами.

Ключевые слова: частные интересы, публичные интересы, государственные интересы, баланс инте-
ресов, единство интересов общества.

The article is devoted to the investigation of the conflict between private and public interests, and the 
search for harmony between them. Different philosophical models of social cohabitation and state system by 
different researchers are described in an effort to solve this dilemma. The phenomenon of harmony, unity, 
dignity and solidarity, which are key to helping to achieve an understanding between individual and social 
interests, take on a separate place.

Key words: private interests, public interests, state interests, balance of interests, unity of interests  
of society.
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У статті характеризується специфіка правової культури порівняно з культурою взагалі, що ви-
значається особливістю суб’єкта і характером його діяльності, а саме здійсненням суб’єктами пра-
ва діянь, що забезпечують прогресивний правовий розвиток людини в умовах її суспільного життя, 
якими є правові цінності як результати цієї діяльності. Зазначено, що суб’єкти права та правові 
цінності являють собою суб’єктний та об’єктний складники єдиного феномена правової культури. 
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Постановка проблеми. Без нових ба-
зисних досліджень у теорії держави і права 
правова культура починає «зникати» інте-
лектуально, втрачати перспективу, розумін-
ня сутності того, що відбувається у соціаль-
но-політичній і безпосередньо юридичній 
галузях суспільства, що швидко змінюється 
[1, с. 113-114].

Проблематиці культури взагалі й право-
вої культури зокрема в науковій літературі 
присвячено так багато публікацій, що тільки 
їх перелік зайняв би не один десяток сто-
рінок. Упродовж кількох століть феномен 
правової культури досліджується в різних 
аспектах і під різними кутами зору. Через це 
охарактеризувати навіть загальним чином 
стан досліджень цього феномена надзвичай-
но складно, а ще складніше об’єктивно визна-
чити ступінь дослідженості поняття правової 
культури. Для цього мало обмежитися навіть 
усіма дефініціями правової культури, склав-
ши з них її узагальнене поняття. 

Мета статті. Наше завдання полягає в 
тому, щоб з’ясувати проблемні питання 
щодо формулювання поняття правової 
культури і, взявши до уваги певні її аспек-
ти, висвітлити їх у даній статті.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Сам світ повсякденно-
го життя – це, звичайно, продукт культури, 
тому що він створюється за допомогою сим-
волічних концепцій «упертих фактів», які 
передаються від покоління до покоління, а 
також є визнаною сценою й заданою метою 
наших дій [2, с. 244]. Отже, яким складним 
не був би феномен культури, фактом є те, що 
культура – це світ, який створюється люди-

ною, і цим вона відрізняється від природи, 
яка існує до людини та не створюється її ді-
яльністю. 

На думку М. Горєлова, О. Моця, О. Ра-
фальського, культура є істинним багатством 
кожної людини, кожного суспільства й люд-
ства загалом. Вона є організованим досвідом 
усієї попередньої історії, який акумулює вті-
лення людських здібностей і можливостей, 
результати рефлексії людей, їхньої творчості, 
фундамент подальших зусиль. Інтегральний 
образ культури, її сутність можна зрозуміти 
в єдності двох взаємозв’язаних полюсів, що 
переходять один в одний, як постійний про-
цес їх взаємного проникнення. На думку вче-
них, з одного боку, культура – це найцінніше 
багатство всього людства, невіддільне від 
нього як суб’єкта творення, зберігання, від-
творення і збагачення культурних надбань, 
а з другого – вона завжди національна і осо-
бистісна. Культура – найбільший скарб кож-
ної нації, інтелектуальний потенціал кожної 
особистості, що формується шляхом відтво-
рюючої діяльності людини і суспільства, має 
соціальне призначення та світоглядний ха-
рактер [3].

Схожої позиції дотримується В. Шей-
ко, зазначаючи, що матеріальна й духовна 
культури iсторично мiнливі, але на кож-
ному новому етапi розвитку успадковують 
усе найцiнніше вiд попередньої. Причо-
му вiдбувається трансляцiя не тiльки вiд 
поколiння до поколiння, а й трансформацiя 
загальнолюдської культури в особисту 
культуру людини. Невипадково деякi вченi 
визначають духовну культуру як друге наро-
дження людини. Вона її виховує, впроваджу-
ється в її свiдомiсть і поведiнку, душу й тiло, 
внаслiдок чого людина виявляється спочат-
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ку носiєм культури, а потiм, збагачуючи її, 
стає творцем культури [4, с. 5].

Культура створюється не будь-якими 
діяннями людей, а лише тими, які втілю-
ються у прогресивний результат з погляду 
розвитку людини і людства. У зв’язку з цим 
принципове значення має розуміння катего-
рії прогресу. У довідкових виданнях слово 
«прогрес» (лат. рrogressus – рух уперед, роз-
виток) тлумачиться як розвиток по висхід-
ній лінії, перехід від нижчого до вищого, 
досконалішого стану (протилежне – регрес), 
те саме, що поступ; розвиток чого-небудь у 
бік поліпшення. А похідне від нього слово 
«прогресивний» тлумачиться як такий, що 
сприяє прогресу, розвитку нового, передово-
го; поступальний, такий, що розвивається 
[5, с. 727]. 

Г. Міненков поняття «прогрес» трактує 
як тип, спрямованість розвитку, що характе-
ризується переходом від нижчого до вищого, 
до більш досконалих форм, виражаючись у їх 
більш високій організації, адаптації до серед-
овища, зростанні еволюційних можливостей. 
Про прогрес можна говорити як щодо систе-
ми загалом, так і окремих її елементів та па-
раметрів. Поняття «прогрес» співвідносне з 
поняттям «регрес» – спрямування розвитку, 
для якого характерні явища деградації, зни-
ження рівня організації, звуження поля мож-
ливостей. При цьому автор вказує на особли-
ву складність проблеми критеріїв прогресу. 

Науковець зазначає, що в історії соціаль-
ної думки можна виокремити два шляхи ви-
рішення проблеми, залежно від того, яке на-
чало вважається вихідним – суспільство чи 
особистість. 

У першому випадку критерієм прогресу 
визнається становлення соціальних форм, 
які забезпечують організованість суспільства 
як цілого, що і визначає положення люди-
ни. Як ключову, а іноді єдину умову цього 
розглядають розвиток продуктивних сил на 
основі науково-технічного прогресу. 

У другому випадку критерій прогресу 
вбачається у положенні людини в суспіль-
стві, у рівні її свободи, щастя і благополуч-
чя, у соціальному самопочутті та ціліснос-
ті, ступені індивідуалізації. Другу позицію 
Г. Міненков називає більш універсальною 
і гуманістичною, адже особистість у такому 
разі виступає не як засіб, а як мета і критерій 
прогресу [6, с. 551-552]. 

Суб’єкта в аспекті діяльністної сутнос-
ті людини розглядає Г. Батищев: людина є 
суб’єктом діяльності, яка здійснюється в різ-
них формах. Діяльність уявляється вченим 
як взаємоперехід суб’єкта в об’єкт. Саме в та-
кому суб’єктивно-об’єктивному процесі лю-
дина пізнає себе, усвідомлює себе як суб’єкта 

предметної діяльності, як творця світу речей 
та самої себе [7, с. 79-85].

Важливо зазначити, що об’єкти культу-
ри реалізують собою цінності, що надають 
їм характеру чогось належного, такого, що 
повинно бути, а сутність культури утворює 
духовне начало. Культура характеризує сфе-
ру людського буття і суспільних відносин, 
забезпечує єдність і цілісність людської ді-
яльності і в такій якості проникає в усі пори 
соціального організму. Через це й виникає 
потреба у виокремленні елементів культури 
як цілісного предмета дослідження. 

Специфіку елементів культури куль-
турологи вбачають у тому, що вважають їх 
фундаментальною властивістю здатність 
виступати у ролі засобу людської діяльності. 
У понятті «культура» абстрагується спосіб 
діяльності, який відрізняє прояви людської 
активності та не заданий біологічною органі-
зацією. Водночас світ культури є світом люд-
ських здібностей, «сутнісних сил» людини, 
а культура постає як механізм суспільства, 
створений для спадкування і передачі соці-
альних сил від покоління до покоління, від 
одного індивіда іншому. 

Разом із тим не можна погодитися з 
думкою А. Коршунова і В. Мантатова, ніби 
«помилково зводити культуру до застиглої 
діяльності, вона не так результат, як про-
цес» [8, с. 277-278]. Якщо поняттям куль-
тури охоплювати і процес діяльності, і його 
результат, то складно буде відрізнити дане 
поняття від поняття «життєдіяльність люди-
ни». Передати наступним поколінням мож-
на лише результати діяльності і, зокрема, її 
методи, технології, людські навички, але не 
сам процес фактичної діяльності в реально-
му теперішньому часі. Самі автори назива-
ють культурою «світ об’єктивованих форм, 
акумуляцію суспільно-історичного досвіду», 
«світ суб’єктивних смислів», який функці-
онує відповідно до об’єктивних соціальних 
закономірностей «як результат індивідуаль-
ної творчості». А соціокультурна реальність 
розглядається ними, з одного боку, як «світ 
індивідуальних і неповторних явищ», а з ін-
шого боку – як «світ цінностей, що мають за-
гальну значимість».

Вважаємо за необхідне звернути увагу на 
точку зору відомого американського вченого 
Т. Парсонса, який зазначає, що цінності – це 
найвищі принципи, які виробляє будь-яка 
соціальна система для збереження своєї єд-
ності й цілісності, забезпечення саморегуля-
ції і консенсусу як у різних підсистемах, так і 
в системі в цілому [9, с. 30].

У науковому дискурсі найбільш поши-
реним і прийнятним є твердження, згідно з 
яким цінності є предметом потреб та інтер-
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есів людини. Такими предметами виступають 
речі, явища чи ідеї, думки. Залежно від цього 
виділяють дві групи цінностей: матеріаль-
ні, які пов’язані із задоволенням суто прак-
тичних потреб, а тому їх мірилом виступає 
практична корисність предметів (знаряддя і 
засоби праці, предмети і речі безпосередньо-
го споживання); духовні, які, у свою чергу, 
можуть бути пізнавальними, науковими, ес-
тетичними, художніми, моральними (ідеї, 
теорії, думки: політичні, правові, моральні, 
естетичні, філософські, релігійні, екологічні 
тощо). Тобто, на думку А. Шаган, сформувано 
визначення цінностей як ідей, норм, процесів, 
відносин матеріального і духовного порядку, 
які мають об’єктивну позитивну значимість 
і здатні задовольняти певні потреби людей. 
Цінності формуються на основі суспільної 
практики, індивідуальної діяльності людини 
в межах певних конкретно-історичних відно-
син, форм комунікації і мають соціальний ха-
рактер. У даному контексті особисті цінності 
виступають своєрідною конкретизацією цін-
ностей суспільства, причому вид і ступінь цієї 
конкретизації залежать як від рівня розвитку 
особистості, так і від позиції особистості в со-
ціальній системі. Цінності людини є тією лан-
кою, що пов’язує її суспільне та індивідуальне 
життя [10, с. 142].

Враховуючи все викладене вище, може-
мо стверджувати таке: культура – це система 
створених людською діяльністю матеріаль-
них і духовних цінностей, що являє собою 
суспільний спосіб (форму) здійснення про-
гресивного розвитку людини, людства і умов 
їх існування та життєдіяльності. 

Даною дефініцією поняття культури, на 
наш погляд, охоплюються усі ті визначення, 
які наводять у наукових джерелах. Таким чи-
ном, основним фактором культури виступає 
людина та її діяльність. Саме цей фактор «це-
ментує» усі ті аспекти, які в культурі відзна-
чають різні автори (культура як сукупність 
усіх видів діяльності людини; культура як 
правила та форми поведінки, в тому числі 
групові тощо; культура як спосіб і чинник 
прилаштування людини й суспільства до 
природних умов з метою виживання; культу-
ра як вираження способу життя, досягнень та 
світоглядних установок; культура як сукуп-
ність ідей, цінностей, символів, тощо). Цей 
же фактор поєднує два напрями в розумінні 
культури, один з яких розглядає її в контек-
сті діяльності, як специфічний спосіб вза-
ємодії людини з оточуючим середовищем, а 
другий – як сферу, що включає продукти ду-
ховної творчості людей, відповідно до яких 
вибудовується буття людини [8, с. 274-275]. 

Запропоноване формулювання відобра-
жає культуру як цілісний феномен – складну 

систему, що має власну структурну будову. 
У системі культури виділяється специфічна 
підсистема прийомів, процедур, норм, які 
організовують діяльність людей та їхню вза-
ємодію, упорядковуючи дану діяльність і 
взаємодію в якості нормативних регуляторів 
людської поведінки. 

Уся сфера культури «обертається» 
навколо діяльного суб’єкта – людини, як 
навколо своєї «осі», оскільки цей суб’єкт сво-
єю діяльністю наповнює світ культури, роз-
виває і змінює його, водночас розвиваючись 
сам. У такому розумінні людина виступає як 
міра всіх речей та головна цінність культури. 
У свою чергу людина виступає як міра всіх 
речей тільки через свою активність щодо них, 
яка залежить від міри її свободи. Зі зростан-
ням міри свободи людини більшого розвитку 
набуває також світ культури [11, с. 158]. 

Разом із тим, вказує І. Гобозов, теоретич-
ний аспект передбачає з’ясування вихідної 
категорії вивчення людини. Адже багато фі-
лософів починали з людини, розглядаючи її 
у відриві від соціальної дійсності. Проте не 
людина виступає як вихідна категорія, а сус-
пільні відносини. Коли ми вирішили взна-
ти, щò являв собою звичайний громадянин 
античної Греції, про що думав, який спосіб 
життя вів тощо, то на ці питання можна від-
повісти лише тоді, коли нам буде відома со-
ціальна дійсність, яка оточувала античну 
людину. Адже біологічно вона мало чим від-
різнялася від свого сучасного «родича», але 
духовно, психічно вона зовсім інша. І коли б 
вона ожила, то опинилася б у зовсім незро-
зумілому їй світі. Чому? Тому що вона жила 
в абсолютно інших соціальних умовах, мала 
інший суб’єктивний світ, орієнтувалася на 
інші цінності тощо. 

Таким чином, суспільні відносини – це 
ключ до вивчення людини. Але це не озна-
чає, що всі люди однакові в одних і тих самих 
соціальних умовах. Якщо людина є біосоці-
альна істота, то особистість – це соціальна 
істота, а людина стає особистістю лише в сус-
пільстві, вона є особистістю як носій розуму, 
свідомості. І чим повніше у людини розвине-
на свідомість та самосвідомість, тим повніше 
виглядає особистість. 

Інші риси особистості – орієнтація в сус-
пільстві, особиста гідність, а також здатність 
нести відповідальність за свої вчинки і дії. 
Вказані риси, з точки зору даного автора, є 
атрибутивними властивостями будь-якої 
особистості, завдяки яким вона являє собою 
індивідуальність [11, с. 159-160].

Е. Соловйов підкреслює, що в індиві-
дуальності ми цінуємо її самобутність, а 
в особистості – самостійність, чи автоно-
мію [12, с. 87]. Індивідуальність – суб’єкт 
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покликання, тобто стану, коли право пере-
творюється в обов’язок, для неї характерна 
установка на самореалізацію (самоздійснен-
ня). Це індивід, що соціальніший за наявно-
го соціуму. Зовнішньому авторитету проти-
ставляється надособистісна примусовість 
совісті, віри, смаку [13, с. 170]. 

Особистість формується на основі індиві-
дуальності. Це – суб’єкт прав чи права (якщо 
сутність права бачити в правах людини), а 
отже, суб’єкт свободи. Її відмітною рисою є 
прагнення до власної і повага до чужої неза-
лежності. Саме з образом людини як осо-
бистості корелюється право. Адже сутність 
права вимагає визнання морально-автоном-
ним суб’єктом його моральної самостійності 
(свободи) як попередня довіра до волі й са-
модисципліни кожного людського індивіда 
[14, с. 52].

Погоджуємось із думкою С. Максимова 
про те, що право, здавалося б, байдужне до 
внутрішнього світу людини, не може функці-
онувати і розвиватися без особистісно розви-
нутих людей, здатних сказати: «На тім стою і 
не можу інакше». Воно просить таких людей 
вирішувати самостійно, що для них значимо, 
цінно й вигідно, визнаючи за ними таку здат-
ність. Гарантуючи простір для здійснення 
цих здібностей, тим самим стимулює «вироб-
ництво» особистісно розвинутих індивідів. 
Без особистісно розвинутого суб’єкта права 
сучасна правова культура була би просто 
неможливою. Хоча реальні індивіди можуть 
не мати якості автономного суб’єкта, але 
сутність права полягає в презюмуванні цих 
якостей кожній людині («кожному»). Тому 
право орієнтується на образ людини як осо-
бистості. Ця ідея особистості як суб’єкта пра-
ва виступає як «належного», ідеалу для права 
[13, с. 171].

З поведінки людей у рамках тих чи інших 
суспільних відносин складаються певні пра-
вила. Цим правилам владні суб’єкти надають 
своєю діяльністю значення правових норм, 
що формулюються у відповідних норматив-
но-правових актах (джерелах права). Норма-
тивні акти застосовуються суб’єктами влади 
в процесі правового регулювання суспільних 
відносин, а також реалізуються невладними 
учасниками відповідних правовідносин. Та-
ким чином, правове життя становлять різні 
способи діяльності суб’єктів: правотворча 
(нормотворча), правозастосовна та праворе-
алізаційна. 

Загальне поняття правової культури 
можна сформулювати таким чином: право-
ва культура – це система створених діяль-
ністю суб’єктів права духовних цінностей, 
що виступає як спосіб (форма) здійснення 
прогресивного правового розвитку людини, 

людства та суспільних умов їх життєдіяль-
ності. 

У цьому визначенні поняття правової 
культури постає як поняття видове по відно-
шенню до родового поняття культури взагалі.

Висновки

Специфіка правової культури порівняно 
з культурою взагалі визначається особливіс-
тю суб’єкта і характером його діяльності, а 
саме здійсненням суб’єктами права діянь, що 
забезпечують прогресивний правовий розви-
ток людини в умовах її суспільного життя, 
якими є правові цінності як результати цієї 
діяльності. 

Суб’єкти права та правові цінності яв-
ляють собою, таким чином, суб’єктний та 
об’єктний складники єдиного феномена 
правової культури. У цьому знаходить своє 
вираження поєднання в культурі як такій 
суб’єктивного і об’єктивного, а також набу-
ває розвитку наведена вище думка І. Яковю-
ка про те, що правова культура розвивається 
за власною логікою, за своїми внутрішніми 
законами завдяки її носіям (суб’єктам), які, 
створюючи, розвиваючи і зберігаючи правові 
надбання, самі перебувають під їх впливом, 
створюючи, утверджуючи, зберігаючи і тран-
слюючи правові цінності [15, с. 649].

Разом із тим запропоноване визначення 
правової культури «примирює» два напря-
ми теоретичних поглядів на культуру, один 
з яких у центр її розуміння ставить категорію 
діяльності, розглядаючи культуру як специ-
фічний спосіб взаємодії людини з оточенням, 
а другий передбачає розуміння культури як 
сфери ідеального, що включає продукти 
духовної творчості людей (символів, ідей, 
цінностей), відповідно до яких складаються 
відносини дійсності, вибудовується буття 
людини [16, с. 21]. 
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В статье характеризуется специфика правовой культуры по сравнению с культурой вообще, 
что определяется особенностью субъекта и характером его деятельности, а именно осуществлени-
ем субъектами права действий, обеспечивающих прогрессивное правовое развитие человека в услови-
ях общественной жизни, какими являются правовые ценности как результаты этой деятельности. 
Отмечено, что субъекты права и правовые ценности представляют собой субъектную и объектную 
составляющие единого феномена правовой культуры. 

Ключевые слова: культура, правовая культура, прогресс, субъекты права, правовые ценности.

The article characterizes the specificity of the legal culture compared to the culture in General that is 
determined by the peculiarity of the subject and the nature of its activities, namely the implementation by 
subjects of actions, which provides a progressive legal development in the conditions of social life what are the 
legal values as the results of this activity. Provided that the subjects of law and legal values are, thus, subject 
and object components of a single phenomenon of legal culture. 

Key words: culture, legal culture, progress, subjects of law, legal values.
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Постановка проблеми. Законом України № 
222-VII від 18 квітня 2013 р. «Про внесення змін 
до Кримінального та Кримінального процесу-
ального кодексів України стосовно виконання 
Плану дій щодо лібералізації Європейським 
Союзом візового режиму для України» Кри-
мінальний кодекс України (далі – КК) було 
доповнено таким новим заходом криміналь-
но-правового характеру, як спеціальна конфіс-
кація майна [1]. Запровадження цього заходу 
пов’язане з курсом України на інтеграцію до 
Європейського Союзу, прагненням побудови 
сильної правової держави, удосконаленням 
законодавства у сфері протидії корупційним 
проявам, створенням дієвого механізму міні-
мізації збитків держави, завданих унаслідок 
вчинення протиправних діянь, спрямованих на 
отримання будь-якої незаконної економічної 
вигоди. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі конфіскації майна свої праці присвя-
тили М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. Г. Гонча-
ренко, В. К. Грищук, Н. О. Гуторова, М. Я. Гу-
цуляк, В. М. Мельникова-Крикун, М. М. Панов, 
Ю. А. Пономаренко, А. О. Пропостін, Я. І. Со-
ловій, В. І. Тютюгін, П. Л. Фріс, М. І. Хавро-
нюк та багато інших. Однак існування віднос-
но нового для національного кримінального 
законодавства України інституту спеціальної 
конфіскації майна потребує від науки кримі-
нального права подальших наукових дослі-
джень та вироблення теоретичних рекомендацій 
щодо правового регулювання та застосування 
на практиці примусового вилучення майна, 
отриманого противоправним шляхом. 

Метою статті є критичний аналіз положень 
Кримінального кодексу України (далі – КК), 
які окреслюють сферу застосування спеці-
альної конфіскації майна, та розроблення 
рекомендацій щодо їх удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Відповід-
но до ч. 1 ст. 961 КК спеціальна конфіскація 
майна полягає у примусовому безоплатно-
му вилученні за рішенням суду у власність 
держави грошей, цінностей та іншого май-
на. Однією з умов застосування цього захо-
ду кримінально-правового характеру закон 
визнає скоєння особою умисного злочину, 
за який перебачено покарання у виді позбав-
лення волі або штраф від 3000 НМДГ. Отже, 
законодавець обмежив сферу застосування 
спецконфіскації караністю вчиненого кри-
мінального правопорушення. Проте з таким 
підходом законодавця важко погодитися, бо 
він не узгоджується з європейською прак-
тикою правової регламентації примусового 
вилучення протиправно набутого майна, а 
також із правовою природою даного заходу. 

У відповідних міжнародних конвенціях 
та кримінальному законодавстві зарубіжних 
країн, які передбачають спеціальну конфіс-
кацію майна, сфера застосування цього за-
ходу не пов’язується з караністю вчиненого 
протиправного діяння. Навпаки, у деяких 
КК безпосередньо закріплюється її неза-
лежність (автономність) від покарання, що 
проявляється у можливості її застосування 
як одночасно з будь-яким видом покаран-
ня, так і самостійно. Наприклад, у ст. 127 
КК Королівства Іспанії зазначається, що усі 
покарання, призначені за скоєння злочину 
або умисні проступки, тягнуть за собою ви-
лучення всього майна, отриманого внаслідок 
скоєного злочину [2]. У ч. 4 ст. 106 КК Рес-
публіки Молдова передбачено, що спеціаль-
на конфіскація може застосовуватися, якщо 
винному не призначається покарання [3]. 

Вирішуючи питання правового регу-
лювання сфери застосування спецконфіс-
кації у кримінальному праві України, не 
можна ігнорувати механізм її застосування, 
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запропонований Європейським Парламен-
том та Радою ЄС у Директиві від 03 квітня 
2014 року № 2014/42/ЄС «Про заморожу-
вання та конфіскацію засобів вчинення зло-
чинів та доходів від злочинної діяльності 
у Європейському Союзі». Відповідно до  
п. 10 цього документа держави-члени можуть 
застосовувати процедуру конфіскації у будь-
якому кримінальному провадженні, що роз-
глядається будь-яким судом. При цьому ви-
нятки з даного правила пропонується робити 
лише для випадків примусового вилучення 
майна, яке у кримінальному проваджені має 
статус знарядь або засобів скоєння злочину. 
Так, у п. 17, 18 даної Директиви передба-
чено, що під час імплементації її положень 
держави-члени можуть обмежувати сферу 
застосування конфіскації майна, зважаючи 
на факт чи ступінь відповідальності обви-
нуваченої особи або якщо згідно з націо-
нальним законодавством вона становитиме 
необґрунтований тягар для потерпілого (на 
підставі обставин відповідної конкретної 
справи), який може бути вирішальним. Дер-
жави-члени не можуть запроваджувати таку 
процедуру у разі, коли проведення самої кон-
фіскації може призвести до ситуації, за якої 
заінтересованій особі буде важко «вижити» 
[4]. Ці рекомендації спрямовані на створен-
ня додаткових гарантій забезпечення захис-
ту та відновлення інтересів потерпілої особи 
шляхом створення механізму задоволення її 
претензій за рахунок конфіскованого май-
на. Вдоночас, на відміну від вітчизняного 
кримінального законодавства. європейське 
кримінальне право визнає спеціальну кон-
фіскацію майна самостійним заходом впли-
ву, застосування якого не залежить від ка-
раності вчиненого суспільно небезпечного 
діяння або кримінально-правових наслідків, 
які настають щодо особи, яка його вчинила. 

Досліджуючи питання доцільності обме-
ження сфери застосування спецконфіскації 
караністю вчиненого злочину, потрібно вра-
ховувати, що заходи кримінального пере-
слідування, до яких належить покарання, та 
стягнення в дохід держави незаконних акти-
вів, отриманих внаслідок вчинення кримі-
нального правопорушення, є самостійними 
заходами державного примусу, які відрізня-
ються між собою своїм змістом та цільовим 
призначенням.

Визначення меж караності криміналь-
ного правопорушення є одним із напрямів 
кримінально-правової політики держави. 
При цьому інтенсивність правообмежень, 
які встановлюються за те чи інше злочинне 
діяння, залежить від цивілізованості сус-
пільства, характеру його економіки, ступеня 
антагонізованості психіки людей та багатьох 

інших факторів [5, c. 527]. У зв’язку з цим 
законодавець постійно стикається з про-
блемою вибору оптимальних меж караності 
діяння, зважаючи на зміни у соціальному се-
редовищі, а саме матеріальних та духовних 
умов становлення, існування, розвитку та ді-
яльності суспільства, його соціальних потреб 
[6, c. 104, 105]. Незважаючи на те, що натепер 
теоретичні підстави конструювання санк-
цій не є досить розробленими, тим не менш 
науковцями пропонуються різні правила пе-
налізації злочинів, серед яких досить часто 
називаються забезпечення співвідношення 
між ступенем тяжкості (суспільної небез-
печності) злочину та суворістю виду і роз-
міру покарання, що передбачається за його 
вчинення [7, 8]. Тобто, конструюючи санкції 
і встановлюючи межі передбачених у них ви-
дів покарань, законодавець насамперед має 
прагнути забезпечити наявність можливості 
вибору покарання справедливого (необхід-
ного і достатнього для виправлення право-
порушника і попередження нових злочинів) 
та адекватного суспільній небезпечності вчи-
неного діяння. 

Суспільна небезпечність – це складне 
та багатогранне соціально-правове явище, 
яке характеризується цілим комплексом 
об’єктивно-суб’єктивних ознак: характером 
і значущістю суспільних відносин, предме-
том злочину, характером дії чи бездіяльнос-
ті, способом і засобами, за допомогою яких 
вчиняється посягання, місцем, часом та об-
становкою вчинення злочину, формою вини, 
спрямованістю умислу, мотивами та метою 
вчиненого. При цьому для визнання діяння 
суспільно небезпечним особливе значення 
має характер та тяжкість заподіяної шкоди 
[9, c. 942]. Під шкодою у правовій літературі 
розуміють або зменшення блага потерпіло-
го внаслідок порушення його матеріальних 
прав, або зниження нематеріальних благ 
(рівня життя, здоров’я тощо). Шкода може 
бути заподіяна не тільки майну, а й люди-
ни або діловій репутації юридичної особи. 
Внаслідок цього розрізняють моральну та 
майнову шкоду. Поняттям «моральна (не-
майнова) шкода» охоплюються втрати не-
майнового характеру внаслідок моральних 
та (або) фізичних страждань або інших не-
гативних явищ, заподіяних фізичній чи юри-
дичній особі незаконними діями або безді-
яльністю інших осіб. Майнова шкода – це 
будь-яке зменшення чи знищення майнового 
суб’єктивного права, охоронюваного законом 
інтересу чи майнового блага, що спричиняє 
втрати у потерпілого [10, c. 352]. Визначаючи 
межі караності діяння, законодавець прагне 
забезпечити належний баланс і пропорцій-
ність між тяжкістю злочину та суворістю 
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покарання, зважаючи у тому числі на розмір 
потенціальної майнової шкоди. 

Що ж стосується спеціальної конфіска-
ції майна, то насамперед вона спрямована 
проти доходів, які особа отримала внаслідок 
вчинення злочину. «Дохід» є поняттям еко-
номічним, яке позначає збільшення активів 
і зменшення зобов’язань певної особи, що 
призводить до зростання її власного капіта-
лу [11]. Однак якщо метою покарання є кара, 
виправлення та попередження вчинення 
нових злочинів (ч. 2 ст. 50 КК), то, застосову-
ючи спеціальну конфіскацію майна, держава 
не намагається відшкодувати збиток, заподі-
яний злочином, або відплатити за спричине-
не зло. Її зусилля фокусуються виключно на 
позбавленні особи фінансової вигоди («дохо-
ду», «переваги»), отриманої внаслідок кри-
мінального правопорушення. Водночас, як 
на цьому наголошують міжнародні експер-
ти, іноді у разі вчинення злочину шкода не є 
очевидною, тоді як вигоду (дохід) було отри-
мано. Саме тому, на думку міжнародних фа-
хівців, будь-які незаконні активи, пов'язані 
з вчиненням будь-якого злочину, незалежно 
від того, чи йдеться про корупцію, чи про 
будь-який інший злочин, а також незалежно 
від його караності повинні підлягати стяг-
ненню (примусовому вилученню) [12]. Саме 
такої практики дотримується система кримі-
нальної юстиції більшості європейських кра-
їн, яка насамперед прагне не тільки переслі-
дувати злочинця за його злочин, а, швидше, 
позбавити його прибутку або фінансової ви-
годи, отриманої в результаті протиправного 
діяння [12]. 

У зв’язку з цим видається недоціль-
ним можливість застосування спеціаль-
ної конфіскації майна у кримінальному 
законодавстві України ставити в залежність 
від меж караності вчиненого злочину. 

До речі, аналіз положень ч. 1 ст. 961 КК 
свідчить, що сам законодавець розуміє хиб-
ність та порочність такого підходу щодо 
визначення сфери застосування спеціальної 
конфіскації майна. Недосконалість власної 
позиції він намагається вирішити за рахунок 
закріплення у ч. 1 ст. 961 КК додаткового 
переліку злочинів, санкції за вчинення яких 
передбачають штраф у розмірі, нижчому, ніж 
3000 НМДГ, або інший, менш суворий вид 
покарання, ніж позбавлення волі на певний 
строк. Так, до цього переліку включені зло-
чини проти честі та гідності особи (ч. 1 ст. 150  
КК); проти статевої свободи та недотор-
канності (ст. 154 КК); проти власності (ч. 1  
ст. 190, ст. 192 КК); у сфері господарської 
діяльності (ч. 1 статей 204, 2091, 210, ч. 1 і 2 
статей 212, 2121, ч. 1 статей 222, 229, 2391, 2392 
КК); проти довкілля (ч. 2 ст. 244, ч. 1 статей 

248, 249 КК); злочини проти громадського 
порядку та моральності (ст. 300 КК); злочи-
ни у сфері обігу наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 
та інші злочини проти здоров'я населення 
(ч. 1 статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319 
КК); злочини у сфері використання електро-
нно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 
систем та комп'ютерних мереж і мереж 
електрозв'язку (ст. 362, ст. 363, ч. 1 статей 
3631 КК); у сфері службової діяльності та 
професійної діяльності, пов'язаної з надан-
ням публічних послуг (3641, 3652 КК). 

На підставі аналізу об’єктивних ознак 
даних кримінальних правопорушень можна 
зробити висновок про цілком обґрунтоване 
визнання їх як умов застосування спеціаль-
ної конфіскації майна. Закріплення можли-
вості примусового вилучення неправомірно 
набутого майна за ці діяння загалом відпо-
відає міжнародним зобов’язанням, які взяла 
на себе Україна, ратифікувавши міжнародні 
конвенції проти фінансування тероризму, 
корупції, торгівлі людьми, незаконного обігу 
наркотичних засобів, організованої злочин-
ності тощо. Проте з точки зору законодавчої 
техніки підхід до закріплення у тексті закону 
вичерпного переліку діянь, вчинення яких 
тягне за собою застосування спецконфіска-
ції, важко визнати досконалим, незважаючи 
на те, що в окремих статтях Загальної час-
тини КК законодавець використовує такий 
прийом для визначення умов застосування 
окремих кримінально-правових інститутів, 
наприклад, ч. 2 ст. 22, примітка до ст. 45,  
ч. 5 ст. 49 КК. 

У цьому аспекті не можна не враховувати, 
що останнім часом українське суспільство 
перебуває в умовах кардинальних економіч-
них, політичних, соціальних та культурних 
змін, які у тому числі відбиваються й на про-
цесі кримінально-правового регулювання, 
що призводить до постійних змін криміналь-
ного законодавства України. У зв’язку з цим 
динамізм кримінально-правових норм став 
невід’ємним складником сучасного суспіль-
ного життя. І в цьому вбачаються певні пози-
тивні моменти, оскільки кримінальне право 
має бути гнучкім, пристосованим до реалій 
сьогодення, відповідати сучасним викликам 
та стандартам захисту прав і свобод люди-
ни, зорієнтованим на новітні тенденції у 
сфері протидії злочинності [13, с. 49]. Якщо 
законодавство не володіє належним рівнем 
динамічності, воно втрачає свою ефектив-
ність, оскільки не забезпечує актуальності 
й адекватності правового регулювання, що 
може призвести до порушення зв’язку між 
справедливістю і змістом правового регу-
лювання [14, c. 36, 37]. Саме тому динаміч-



189

К Р И М І Н А Л Ь Н Е  П Р А В О

9/2018

ні процеси в структурі злочинності, вияв-
лення нових форм суспільно небезпечної 
поведінки вимагають відповідних змін у КК, 
зумовлюють появу нових статей, перегляд 
меж караності вже існуючих злочинів у бік 
пом'якшення або посилення кримінальної 
відповідальності. Проте зміни змісту поло-
жень статей Особливої частини КК можуть 
породжувати необхідність коригування пере-
ліку злочинів, передбачених у ч. 1 ст. 961 КК, 
шляхом доповнення або виключення з нього 
відповідних статей Особливої частини КК. 
Однак часта зміна правової регламентації 
підстав застосування спеціальної конфіскації 
майна може позначатися на повноцінності її 
реалізації на практиці. Як зазначає І. В. Сухо-
дубова, саме стабільність законодавства дає 
можливість повноважним державним орга-
нам, органам місцевого самоврядування та їх 
службовим особам належним чином оволо-
діти його приписами, сформувати стабільну, 
виважену і, що вкрай важливо, безпомилкову 
практику його застосування, а зацікавленим 
суб’єктам – ознайомитися зі змістом відпо-
відних нормативно-правових актів, узгодити 
свою поведінку з їх вимогами [14, c. 36, 37].  
У зв’язку з цим видається недоцільним 
визначати підстави застосування спецкон-
фіскації шляхом закріплення вичерпного пе-
реліку злочинів.

Висновки

Таким чином, зазначене дозволяє зро-
бити висновок, що юридичною підставою 
застосування спеціальної конфіскації майна 
слід визнавати вчинення будь-якого умис-
ного злочину. У зв’язку з цим пропонується 
виключити з ч. 1 ст. 961 КК положення щодо 
караності даних діянь та перелік злочинів, 
вчинення яких зумовлює застосування дано-
го заходу кримінально-правового порядку. 

Список використаних джерел:

1. Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України 
стосовно виконання Плану дій щодо лібераліза-
ції Європейським Союзом візового режиму для 
України: Закон України від 18 квітня 2013 року 
№ 222-VII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/222-18.

2. Cуdigo Penal y legislaciуn complementaria. 
Ediciуn actualizada a 9 de julio de 2018 / Coediciуn 
del Ministerio de Justicia y la Agencia Estatal Boletнn 
Oficial del del Estado. URL: https://www.boe.es/
legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_
Penal_y_legislacion_complementaria&modo=1

3. Уголовный кодекс Республики Молдова: 
Кодекс № 985 от 18.04.2002 / Парламент Рес-
публики Молдова. URL: http://lex.justice.md/
ru/331268/

4. Directive 2014|42|EU of the European 
Parliament and of the Council of 3 April 2014 on 
the freezing and confiscation of instrumentalities 
and proceeds of crime in the European Union 
EUR-lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0042; 
Директива 2014/42/ЄС Європейського Пар-
ламенту та Ради від 3 травня 2014 року про за-
мороження та конфіскацію засобів та доходів 
отриманих злочинним шляхом у Європейсько-
му Союзі (ОВ L 138, 13.5.2014, С. 114 (2014/42/
ЄС). URL: https://minjust.gov.ua/files/gener
al/2016/02/29/201602290000008834.pdf

5. Бачинин В. А. Философия права и престу-
пления. Харьков: Фолио, 1999. С. 527.

6. Хутов К. М. Преступный монополизм: уго-
ловно-политическое и криминологическое иссле-
дование. Москва: Волтерс Клувер. 2007. 200 с.

7. Горох О. П. Проблеми конструюван-
ня санкцій спеціальних кримінально-право-
вих норм. Наукові записки. Серія «Юридичні 
науки». Том 90. С. 94–98. URL: http://ekmair.
ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5957/ 
Horokh_Problemy_konstruiuvannia_sanktsii_
spetsialnykh.pdf

8. Пономаренко Ю. Основні правила пена-
лізації окремих злочинів за чинним КК. Вісник  
Національної академії прокуратури України. 
2009. № 3. С. 47-52.

9. Велика українська юридична енциклопе-
дія : у 20 т. Харків : Право, 2016. Т. 17 : Криміналь-
не право / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Бори-
сов (заст. голови) та ін. 2017. 1064 с.

10. Демидова Л. М. Проблеми кримінально-
правової відповідальності за заподіяння майнової 
шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний 
наслідок): теорія, закон, практика: монографія. 
Харків: Право. 2013. 752 с.

11. Митрофанов І. І., Гайкова Т. В. «Шкода» та 
«збитки»: співвідношення понять. Вісник КрНУ 
імені Михайла Остроградського. 2012. Вип. 3 (74). 
С. 196–200.

12. Довідас Віткаускас, Гінтарас Шведас, 
0Міка Аалто, Лоїк Геран. Спільна позиція експер-
тів Проекту відносно законодавчих пропозицій 
щодо стягнення в дохід держави необґрунтованих 
активів. Justice cooperation internationale. URL: 
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b
6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/217222806e5a5
956c2258058005b595d/$FILE/Спільна%20пози-
ція%20відносно%20необгрунтованих%20активів.
pdf (дата звернення: 18.07.2018).

13. Тютюгін В. І. Стабільність кримінального 
законодавства як одна з умов його ефективності. 
Теоретичні основи забезпечення якості кримі-
нального законодавства та правозастосовчої ді-
яльності у сфері боротьби зі злочинністю в україні 
: матеріали наук. конф., 15 трав. 2009 р. – Х. : Пра-
во. 2009. С. 48 – 51. 

14. Суходубова І. В. Стабільність і динамізм 
законодавства: поняття, співвідношення, засо-
би забезпечення : монографія. Харків: Право,  
2016. 228 с.



190

К Р И М І Н А Л Ь Н Е  П Р А В О

9/2018

Статья посвящена исследованию уголовно-правовых положений, которые регулируют сферу 
применения специальной конфискации имущества. Осуществлен анализ европейских подходов к пра-
вовой регламентации данной меры. Сформулированы предложения по совершенствованию уголовного 
законодательства Украины.

Ключевые слова: имущество, специальная конфискация, основание, применение, мера уголовно-
правового характера.

The article is devoted to the investigation of criminal legal provisions that regulate the use of special con-
fiscation of property. The analysis of European approaches to the legal regulation of this measure has been 
carried out. Proposals on improving the criminal legislation of Ukraine are formulated.

Key words: property, special confiscation, grounds, application, criminal law measure.
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ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ МЕЖ ШТРАФУ 
У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 
З ПРАВ ЛЮДИНИ

Стаття присвячена проблемі призначення штрафу за скоєний злочин, аналізу теоретичних 
концепцій із цього питання. На підставі дослідження практики Європейського Суду з прав людини 
сформульовано практичні рекомендації щодо визначення максимальних граничних меж даного виду 
основного покарання. 

Ключові слова: покарання, штраф, максимальний розмір, призначення, санкція. 

Постановка проблеми. У системі пока-
рань штраф є найменш суворим видом 
покарання, водночас як вид основного пока-
рання штраф застосовується досить часто 
порівняно з іншими видами. Так, згідно з 
оглядом даних про стан здійснення право-
суддя у 2017 р., штраф було призначено у 
24,3 % засудження за скоєння злочину, тоді 
як частка позбавлення волі становила лише 
21,2 % [1]. Саме тому питання правильного 
застосування штрафу, визначення його міні-
мальних та максимальних меж є однією з на-
гальним потреб науки кримінального права 
та практики його застосування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Видам покарання та особливостям їх призна-
чення свої праці присвятили багато вчених, 
серед них: П. П. Андрушко, М. І. Бажанов, 
І. М. Гальперін, О. П. Горох, Т. А. Денисова, 
О. О. Дудоров, М. Д. Дурманов, В. К. Дуюнов, 
В. Т. Маляренко, М. І. Мельник, А. С. Міхлін, 
А. А. Музика, Ю. А. Пономаренко, В. О. По-
прас, О. П. Рябчинська, В. В. Сташис, В. Я. Та-
цій, В. І. Тютюгін, С. С. Яценко та ін. Проте 
численні наукові дослідження не позбавили 
дискусійного характеру окремі аспекти про-
блеми інституту покарання та його призна-
чення, ще й досі залишаються питання, які 
потребують детального наукового вивчення, 
через відсутність єдиного підходу до їх вирі-
шення. Одним із таких питань є визначення 
максимальних граничних меж штрафу, при-
значеного як основне покарання. 

Метою статті є дослідження положень Кри-
мінального кодексу України (далі – КК) та 
аналіз наукових концепцій в частині визна-
чення загальних меж призначення штрафу.

Виклад основного матеріалу. Штраф є 
видом покарання, зміст якого полягає у гро-

шовому стягненні, що накладається судом 
у випадках і розмірі, встановлених в Осо-
бливій частині КК. Відповідно до ч. 2 ст. 53 
КК штраф визначається судом залежно від 
тяжкості скоєного злочину та з урахуван-
ням майнового стану винного в межах від  
30 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (далі – НМДГ) до 50 000 НМДГ. 
Проте з цього загального правила у законі 
передбачено ряд винятків.

Перший стосується неповнолітніх осіб, 
для яких розмір штрафу незалежно від його 
меж, зазначених у санкції за скоєний зло-
чин, не може перевищувати 500 НМДГ  
(ст. 99 КК).

Другий виняток закріплено у ч. 2 ст. 53 
КК, згідно з яким у санкції може бути вста-
новлений більш високий розмір штрафу, ніж 
50 000 НМДГ, проте натепер законодавець не 
скористався такою можливістю, тому жодна 
з чинних санкцій статей Особливої частини 
КК не містить штраф у розмірі, що переви-
щує його загальний максимум, визначений у 
ч. 2 ст. 53 КК. 

Третій виняток закріплено у ч. 2 ст. 53 
КК, згідно з яким у разі, якщо за скоєння зло-
чину передбачене основне покарання у виді 
штрафу понад 3 000 НМДГ, розмір штрафу, 
що призначається судом, не може бути мен-
шим за розмір майнової шкоди, завданої зло-
чином, або отриманого внаслідок вчинення 
злочину доходу, незалежно від граничного 
розміру штрафу, передбаченого санкцією 
статті Особливої частини КК. Саме це по-
ложення отримало у науці кримінального 
права неоднозначне тлумачення. Ряд вче-
них вважає, що у разі, якщо скоєний зло-
чин карається штрафом понад 3 000 НМДГ, 
суд, визначаючи його розмір, може вийти за 
межі санкції статті Особливої частини КК,  
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проте не може призначити штраф понад 
його максимальну граничну межу у розмірі  
50000 НМДГ. Інші науковці дотримуються 
позиції, що для таких ситуацій закон встано-
вив можливість встановлення штрафу у роз-
мірі, що перевищує його максимум, закріпле-
ний у ч. 2 ст. 53 КК, тобто понад 50 000 НМДГ. 

У процесі дослідження порядку призна-
чення штрафу Г. З. Яремко наводить аргу-
менти на користь неприпустимості порушен-
ня максимальних граничних меж штрафу, 
визначених у КК. Свою позицію науковець 
обґрунтовує тим, що, по-перше, у ч. 2 ст. 53 
КК безпосередньо закріплюється можли-
вість виходу за межі санкції, однак немає 
жодної вказівки, що такий розмір не зале-
жить від граничного розміру, передбаченого 
в Загальній частині КК України. По-друге, 
відповідно до вимог загальних засад призна-
чення покарання суд має призначати пока-
рання у межах, встановлених у відповідній 
санкції статті Особливої частини КК, за ви-
нятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 53 КК 
України, тобто закон допускає призначення 
штрафу понад максимум санкції, а не розмі-
ру, визначеному для даного виду покарання 
[2]. Цю точку зору поділяє А. М. Ященко, 
зазначаючи, що показники майнової шкоди, 
завданої кримінальним правопорушенням, є 
лише умовою для призначення фіксовано-
го розміру штрафу за межами санкції стат-
ті Особливої частини КК виключно у разі, 
коли в таких санкціях розмір штрафу не пе-
ревищує максимального розміру штрафу як 
виду покарання, встановленого у Загальній 
частині КК. Тому якщо статтями Особливої 
частини КК не передбачено розміру штрафу, 
вищого за 50000 НМДГ, то і призначення 
штрафу у розмірі, більшому, ніж цей розмір, 
не повинно відбуватися [3].

Діаметрально протилежну позицію у 
цьому питані займає К. П. Задоя, який ак-
центує увагу на тому, що, призначаючи 
покарання у виді штрафу, суд має врахову-
вати перше речення ч. 2 ст. 53 КК лише для 
встановлення караності діяння, бо це поло-
ження закріплює лише умовну максималь-
ну межу покарання, караність відповідного 
діяння в частині максимальної межі штрафу 
реально завжди буде визначатись на підста-
ви санкції статті (частини статті) Особливої 
частини КК. У свою чергу, друге речення  
ч. 2 ст. 53 КК, яке дозволяє суду виходити за 
межі караності злочину в несприятливому 
для особи напрямі, має враховуватись вже 
після того, коли караність вчиненого діян-
ня визначена (у тому числі з урахуванням 
першого речення ч. 2 ст. 53 КК). Повторне 
врахування першого речення ч. 2 ст. 53 КК 
у такому разі буде неправильним, оскільки 

це суперечитиме функціональному призна-
ченню: а) спеціалізованих норм Загальної 
частини КК, які визначають межі покаран-
ня певного виду; б) положень, передбачених  
п. 1), 2) ч. 2 ст. 65 КК. Виходячи з цього, 
робиться висновок, що суд має повнова-
ження призначати засудженому покарання 
у виді штрафу й понад 50 тисяч НМДГ, зо-
крема, у випадках, коли скоєно злочин, за 
який передбачене основне покарання у виді 
штрафу понад 3000 НМДГ [4]. 

Ю. А. Пономаренко також допускає мож-
ливість необмеженого виходу за верхню 
межу санкції статті Особливої частини КК. 
При цьому вчений слушно звертає увагу на 
зміст термінологічного звороту «у розмірі не 
меншому, ніж…», який обґрунтовано пропо-
нується розуміти як такий, що розмір штра-
фу має бути рівним розміру майнової шкоди, 
завданої злочином, або розміру отриманого 
внаслідок вчинення злочину незаконного до-
ходу (зважаючи на те, яка з цих категорій є 
більшою), або вищим за них [5, с. 22]. 

Звернення до судової практики свідчить, 
що суди дотримуються останньої позиції в 
аспекті тлумачення положень ч. 2 ст. 53 КК 
та призначають штраф у розмірі, який значно 
перевищує не тільки його максимальну межу, 
встановлену у санкції відповідної статті Осо-
бливої частини КК, а й загальний максимум. 
Водночас, ухвалюючи таке рішення, суди ді-
ють досить обережно, обмежуючись встанов-
ленням штрафу у розмірі, рівному розміру 
заподіяної шкоди або отриманого злочинно-
го доходу. Так, вироком суду Фрунзенсько-
го районного суду м. Харкова від 19 грудня 
2016 р. за ухилення від сплати податків особу 
було засуджено за ч. 3 ст. 212 КК до штрафу, 
розмір якого дорівнює розміру заподіяної 
шкоди, а саме 3 182 871,35 грн., що стано-
вить 187 227 НМДГ [6]. Вироком Червоно-
градського міського суду Львівської області 
винному у вчиненні злочину, передбаченому  
ч. 3 ст. 212 КК, суд призначив розмір штра-
фу відповідно до суми несплачених подат-
ків у розмірі 763 2266 грн., що відповідає  
448 957 НМДГ [7]. 

Видається, що тлумачення положень ч. 2 
ст. 53 КК як можливості призначення штра-
фу у розмірі понад його загальну граничну 
межу – 50000 НМДГ не відповідає принци-
пам кримінального права та європейським 
стандартам у сфері захисту прав та свобод 
людини та вимогам до якості закону. 

По-перше, у закріпленому для суду 
обов’язку призначати розмір штрафу від-
повідно до розміру завданої шкоди або 
отриманого від скоєння злочину доходу 
простежується нехарактерна для покарання 
функція – компенсація за заподіяну шко-
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ду. Однак метою покарання, відповідно до  
ч. 2 ст. 50 КК, визнається кара, виправлення 
засуджених, а також запобігання скоєнню 
нових злочинів як засудженими, так і ін-
шими особами. Саме таке розуміння цілей 
покарання притаманне не тільки криміналь-
ному законодавству України, а й концепціям 
покарання у міжнародному кримінальному 
праві, про що свідчать рішення Міжнарод-
них трибуналів, які у призначенні покарання 
вбачають відплату, стримування, реінтегра-
цію обвинуваченого в суспільство, суспіль-
ній осуд, захист суспільства, припинення 
безкарності, сприяння примиренню, віднов-
лення миру і правосуддя, проте в жодному 
разі метою покарання не визнається компен-
сація за заподіяну шкоду [8, с. 158]. Як зазна-
чає С. В. Хилюк, у розумінні Європейського 
суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) пока-
рання повинне становити новий додатковий 
обов’язок для особи, який випливає з факту 
вчинення кримінального правопорушення, 
та не може зводитися до відшкодування шко-
ди, заподіяної правопорушенням, чи віднов-
лення попереднього стану [9, с. 113]. 

По-друге, визнання можливості при-
значення засудженому покарання у виді 
штрафу понад 50 000 НМДГ суперечить єв-
ропейському принципу правової визначе-
ності нормативно-правових актів. Букваль-
не тлумачення термінологічного звороту «у 
розмірі не меншому, ніж…» цілком логічно 
дає підстави для висновку, що закон таким 
чином лише встановлює мінімально допус-
тимий розмір штрафу для випадків вчинен-
ня злочину, який карається штрафом понад  
3 000 НМДГ. Що ж стосується максималь-
ної межі цього виду покарання для таких 
злочинів, то, якщо дотримуватися позиції 
можливості його вибору у розмірі понад  
50 000 НМДГ, доведеться констатувати від-
сутність законодавчого закріплення його 
максимально допустимих меж. Внаслідок 
цього штраф перетворюється у відносно 
невизначений вид покарання. Проте це не 
відповідає принципам кримінального права, 
таким як: nulla poena sine lege (нема покаран-
ня без закону) та nulla poena sine lege certa 
(нема покарання без точного закону), згідно 
з якими у законі мають бути чітко визначені 
не тільки вид покарання, а й його граничні 
розміри (строки). На обов’язковому дотри-
мані цього принципу правової визначеності 
постійно наголошує ЄСПЛ у своїх рішеннях, 
зазначаючи, що не тільки мета застосування 
правообмежень має бути прямо окреслена 
у законі, а й увесь арсенал заходів примусу, 
з їх підставами та порядком застосування, 
повинен знайти своє точне та чітке відобра-
ження у тексті нормативно-правового акта, 

для того, щоб уникнути неоднозначного його 
тлумачення з боку уповноважених осіб та 
попередити зловживання останніми свої-
ми повноваженнями. Закон має відповіда-
ти якісним вимогам, насамперед вимогам 
«доступності» та «передбачуваності»: особа 
повинна мати можливість отримати необ-
хідну адекватну інформацію про підстави та 
порядок застосування правових норм у кон-
кретному випадку. Крім того, що захід при-
мусу має бути закріплений у національному 
законодавстві, він також має бути доступ-
ним для зацікавленої особи, яка, окрім того, 
повинна отримати можливість передбачити 
наслідки його дії щодо себе. Чіткість право-
вих положень стосовно покарання вимагає 
чіткої визначеності максимально допусти-
мих його меж застосування [10, 11]. Отже, 
визнаючи можливість призначення розміру 
штрафу понад 50 000 НМДГ, прихильники 
цієї позиції повинні констатувати, що у тако-
му разі поза сферою кримінально-правового 
регулювання опиняється граничний діапазон 
грошового стягнення, внаслідок чого потен-
ціальний розмір цього виду покарання для 
винної особи стає непередбачуваним. Про-
те такий стан кримінального законодавства, 
у якому відсутня чітко сформульована та 
очікувана процедура вибору розміру штра-
фу за вчинений злочин, не відповідає євро-
пейським стандартам та принципу правової 
визначеності нормативно-правових актів, 
бо у такому разі положення ч. 2 ст. 53 КК 
позбавляються рис передбачуваності та не 
можуть гарантувати надійний захист від 
необґрунтованого обмеження майнових прав 
засудженого.

По-третє, ЄСПЛ у своїх рішеннях за-
значає, що будь-яке втручання держави у 
право мирного володіння майном має від-
повідати принципу пропорційності, тобто 
обмеження прав і свобод має відбуватися на 
засадах розумного балансу між цілями дер-
жавного впливу та засобами їх досягнення. 
У справі «Трегубенко проти України» від 
02 листопада 2004 року ЄСПЛ зазначив, що 
позбавлення майна може бути виправданим 
лише у разі, якщо буде показаний, inter alia, 
«інтерес суспільства» та «умови, передбачені 
законом». Більше того, будь-яке втручання 
у право власності обов'язково повинно від-
повідати принципу пропорційності. «Спра-
ведливий баланс» має бути дотриманий між 
вимогами загального інтересу суспільства та 
вимогами захисту основних прав людини. 
При цьому необхідний баланс не буде до-
триманий, якщо особа, про яку йдеться, несе 
«індивідуальний і надмірний тягар» [12]. 
В іншій справі «Мамидакис проти Греції» 
Суд визнав, що фінансове зобов'язання, яке 
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виникло внаслідок сплати штрафу, за вчи-
нення контрабанди відповідало національно-
му законодавству та задовольняло вимогам 
суспільного інтересу, проте воно призвело до 
надмірного навантаження на відповідну осо-
бу та суттєво вплинуло на її фінансове стано-
вище. За таких обставин, навіть з огляду на 
обґрунтованість застосування відповідного 
заходу примусу, призначення штрафу завда-
ло такого удару фінансовому становищу 
заявника, що воно становило непропорцій-
ну міру щодо законної мети переслідування, 
у зв’язку з чим Суд визнав таке стягнення 
несумісним зі ст. 1 Протоколу 1 Європей-
ської Конвенції про захист прав і основних 
свобод людини [13]. 

На необхідності дотримання принципу 
пропорційності наголошує у своїх рішеннях 
Конституційний Суд України, зазначаючи, 
що конституційні права і свободи людини 
і громадянина не можуть бути обмежені, 
крім випадків, передбачених Конституцією 
України (ч. 1 ст. 64 Конституції України). 
Встановлення обмежень прав і свобод лю-
дини і громадянина є допустимим виключ-
но за умови, що таке обмеження є домірним 
(пропорційним) та суспільно необхідним 
[14]. У разі обмеження права законодавець 
зобов'язаний запровадити таке правове регу-
лювання, яке дасть можливість оптимально 
досягти легітимної мети з мінімальним втру-
чанням у реалізацію права і не порушувати 
сутнісний зміст такого права [15].

Штраф – це вид покарання, який обмеж-
ує майнові права особи шляхом стягнення 
певної суми грошових коштів у дохід дер-
жави. Водночас на майно, у тому числі до-
ходи, отримані злочинним шляхом, право 
власності не поширюється. Відповідно до 
п. 1 ч. 1 ст. 962 КК такі доходи підлягають 
обов’язковому вилученню з володіння особи 
шляхом застосування спеціальної конфіскації 
майна, тобто особа не може сплачувати штраф 
із суми доходів, отриманих внаслідок вчинен-
ня кримінального правопорушення. Майнова 
шкода, завдана неправомірними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю особистим немайно-
вим правам фізичної або юридичної особи, 
а також шкода, завдана майну фізичної або 
юридичної особи, відшкодовується в повному 
обсязі особою, яка її завдала (ст. 1166 Цивіль-
ного кодексу України). Отже, застосування 
покарання у виді штрафу не звільняє винного 
від повної компенсації збитків, спричинених 
скоєним ним злочином. Разом із тим заподі-
яння значної майнової шкоди або отримання 
злочинних доходів не свідчить про плато-
спроможність, високе майнове становище 
або рівень фінансових можливостей суб’єкта 
злочину. У зв’язку з цим визнання можли-

вості необмеженого виходу за граничний 
максимальний розмір штрафу, передбачений 
ч. 2 ст. 53 КК, з одночасним покладенням на 
винного обов’язку повного відшкодування 
майнової шкоди або примусовим вилученням 
майна, отриманого злочинним шляхом, може 
на практиці призвести до порушення принци-
пу пропорційності, тобто розумного балансу 
між цілями державного впливу та засобами їх 
досягнення. 

Саме це розуміє й судова практика. Так, 
вироком Червоноградського міського суду 
Львівської області винному було призначено 
покарання за ч. 3 ст. 212 КК України у виді 
штрафу 7 632 266 грн. з позбавленням пра-
ва займати посади, пов’язані із виконанням  
адміністративно-господарських функцій, 
строком на 2 (два) роки, з конфіскацією по-
ловини належного йому майна; за ч. 2 ст. 28  
ч. 2 ст. 366 КК – 3 роки позбавлення волі з по-
збавленням права обіймати посади, пов’язані 
із виконанням адміністративно-господар-
ських функцій, строком на 2 роки 3 місяці, зі 
сплатою штрафу в розмірі 4 250 грн.; за ч. 2  
ст. 28, ч.4 ст. 358 КК – обмеження волі стро-
ком на 2 роки; за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК – 
позбавлення волі строком на 8 років з позбав-
ленням права обіймати посади, пов’язані із 
виконанням адміністративно-господарських 
функцій, строком на 2 роки 6 місяців, з кон-
фіскацією половини належного йому майна; 
за ч. 3 ст. 209 КК – позбавлення волі стро-
ком на 8 років 6 місяців з позбавленням пра-
ва обіймати посади, пов’язані із виконанням 
адміністративно-господарських функцій, 
строком на 3 роки з конфіскацією половини 
належного йому майна; за ч. 3 ст. 358 КК – 
обмеження волі строком на 4 роки. На під-
ставі ч. 1 ст. 70 КК суд застосував принцип 
поглинання менш суворого покарання більш 
суворим та остаточно призначив покаран-
ня у вигляді 8 років 6 місяців позбавлення 
волі з позбавленням права обіймати посади, 
пов’язані з виконанням адміністративно-
господарських функцій, строком на 3 роки 
з конфіскацією половини належного йому 
майна, зі сплатою штрафу в розмірі 4 250 грн. 
Водночас суд постановив стягнути на ко-
ристь держави 7 632 266 грн. в якості спеці-
альної конфіскації майна. Таким чином, суд 
вирішив не застосовувати одночасно штраф 
у розмірі понад 50 000 НМДГ та спеціальну 
конфіскацію доходів, отриманих злочинним 
шляхом. 

Висновок

Підводячи підсумок викладеного, вважа-
ємо, що у Кримінальному кодексі України 
мають бути чітко визначені граничні межі 
штрафу, як мінімальні, так і максимальні, 
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для випадків скоєння будь-якого злочину, 
незалежно від його караності. Інакше їх від-
сутність може свідчити про недотриман-
ня законодавцем європейських принципів 
пропорційності та правової визначеності 
нормативно-правових актів. Оскільки у ч. 2 
ст. 53 КК, крім максимуму штрафу у розмірі 
50 000 НМДГ, не передбачено жодної іншої 
граничної межі для даного виду покарання, 
суд, навіть у разі скоєння злочину, який кара-
ється штрафом понад 3 000 НМДГ, не може 
виходити за ці загальні межі. 
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Статья посвящена проблеме назначения штрафа за совершенное преступление, анализу тео-
ретических концепций по этому вопросу. На основании исследования практики Европейского Суда 
по правам человека сформулированы практические рекомендации по определению максимальных 
предельных границ данного вида основного наказания.
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The article is devoted to the problem of imposing a fine for a crime committed, analyzing theoretical con-
cepts on this issue. Based on the practice of the European Court of Human Rights, practical recommendations 
for determining the maximum limits of this type of basic punishment have been formulated.

Key words: punishment, fine, maximum size, appointment, sanction.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗВІЛЬНЕННЯ 
СУБ’ЄКТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ 
ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

У статті аналізуються окремі положення стосовно звільнення військовослужбовців від кримі-
нальної відповідальності за скоєння військових злочинів. Для прийняття таких рішень є достатні 
підстави, передбачені ст. 44–49, 97, 401 КК України. Разом із тим у їх змісті є окремі невідповідності, 
які потребують внесення змін до ч. 4 ст. 401 КК України. 

Ключові слова: злочини проти встановленого порядку несення військової служби, військові злочи-
ни, суб’єкти військових злочинів, система покарань, кримінально-правова політика держави, звільнення 
від кримінальної відповідальності. 

Постановка проблеми. Аналіз положень 
кримінального права щодо звільнення вій-
ськовослужбовців за скоєння військових 
злочинів від кримінальної відповідальності 
свідчить про досить широкий спектр таких 
можливостей. І це доводить подальшу гу-
манізацію кримінально-правової політики 
держави. Разом із тим є певні аспекти невід-
повідності між окремими нормами, що по-
требує додаткового аналізу і висвітлення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань щодо заходів кримі-
нально-правового характеру, застосовуваних 
до осіб, які скоїли військові злочини, присвя-
тили свої наукові праці: В. М. Білоконев, 
В. П. Бодаєвський, І. В. Боднар, В. В. Бонда-
рєв, В. О. Бугаєв, М. Б. Головко, С. І. Дячук, 
М. І. Карпенко, В. І. Касинюк, Д. Ю. Купар, 
Ю. Б. Курилюк, О. В. Нарожна, Т. Б. Нікола-
єнко, А. Овчаренко, М. І. Панов, Є. Б. Пузи-
ревський, О. М. Сарнавський, М. М. Сенько, 
О. С. Ткачук, М. С. Туркот, М. І. Хавронюк, 
С. О. Харитонов та інші вчені. Разом із тим 
залишаються окремі питання, які потребу-
ють додаткового всебічного аналізу і висвіт-
лення.

Метою статті є подальший аналіз і роз-
криття особливостей, які характеризують 
окремі аспекти, що стосуються звільнення 
суб’єктів військових злочинів від кримі-
нальної відповідальності, та їх представ-
лення для обговорення широкого загалу 
фахівців у цій царині законодавства. 

Виклад основного матеріалу. Ч. 4 ст. 401 
КК визначено, що «особа, яка вчинила зло-
чин, передбачений статтями цього розділу 

(розділ ХІХ Особливої частини КК. – М.К.), 
може бути звільнена від кримінальної відпо-
відальності згідно зі статтею 44 цього Кодек-
су із застосуванням до неї заходів, передба-
чених Дисциплінарним статутом Збройних 
Сил України» [1]. Зміст цієї норми перед-
бачає, що звільнення військовослужбовців, 
а також військовозобов’язаних та резервістів 
під час проходження зборів за вчинення за-
гальнокримінальних злочинів виключається. 
Тим самим законодавець залишив подібні за 
змістом правові норми: глава ХІ «Військо-
ві злочини» Особливої частини КК УРСР 
1960 р. передбачала 10 діянь, вчинення яких 
за наявності пом’якшуючих обставин «тягло 
застосування правил Дисциплінарного ста-
туту Збройних Сил» [2]. 

Положення статей 44–49, 97, 401 КК 
передбачають можливість звільнення вій-
ськовослужбовців, військовозобов’язаних 
та резервістів під час проходження зборів 
від кримінальної відповідальності. Зокрема, 
зазначені норми кримінального закону міс-
тять правові підстави та регламентують по-
рядок звільнення від кримінальної відпові-
дальності. Такими підставами є: звільнення 
від кримінальної відповідальності у зв’язку 
з дійовим каяттям (ст. 45), звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з 
примиренням винного з потерпілим (ст. 46), 
звільнення від кримінальної відповідаль-
ності у зв’язку з передачею особи на поруки 
(ст. 47), звільнення від кримінальної відпо-
відальності у зв’язку із зміною обстановки 
(ст. 48), звільнення від кримінальної відпо-
відальності у зв’язку із закінченням строків 
давності (ст.49), звільнення від кримінальної 
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відповідальності із застосуванням примусо-
вих заходів виховного характеру (ст. 97). 

Згідно з ч. 2 ст. 44 КК звільнення від 
кримінальної відповідальності у вищезаз-
начених випадках здійснюється виключ-
но судом у порядку, передбаченому 
відповідним законом. Таким Законом є Кри-
мінальний процесуальний кодекс України від  
13 квітня 2012 року № 4651-VI [3],  
ст. 285–289 якого передбачають процесу-
альний порядок звільнення особи від кримі-
нальної відповідальності. 

Зокрема, вказані статті КПК містять ви-
могу роз’яснити особі, яка підозрюється або 
обвинувачується у вчиненні кримінального 
правопорушення та щодо якої передбаче-
на можливість звільнення від кримінальної 
відповідальності у разі здійснення перед-
бачених законом України про кримінальну 
відповідальність дій, право на таке звільнен-
ня; роз’яснюється суть підозри чи обвинува-
чення, підстава звільнення від кримінальної 
відповідальності і право заперечувати проти 
закриття кримінального провадження з цієї 
підстави. Крім того, відповідним прокурором 
з’ясовується думка потерпілого (якщо він є 
у кримінальному провадженні – М. К.) щодо 
можливості звільнення підозрюваного від 
кримінальної відповідальності. Тільки після 
виконання зазначених процесуальних дій, 
у разі направлення прокурором відповідно-
го клопотання до суду можливе звільнення  
особи судом від кримінальної відповідаль-
ності за вчинення кримінального правопору-
шення. 

Так, протягом 2017 р. суди України з під-
став, передбачених ст. 45–48 КК, звільнили 
від кримінальної відповідальності за вчинен-
ня військових злочинів 65 осіб, що становить 
53,28 % від загальної кількості осіб, кримі-
нальні провадження (справи) щодо яких 
закрито. З них звільнено від кримінальної 
відповідальності у зв’язку зі зміною обста-
новки 41 особу, у зв’язку з дійовим каяттям – 
10 осіб, у зв’язку з передачею особи на пору-
ки – 9 осіб, у зв’язку з примиренням винного 
з потерпілим – 5 осіб [4]. 

Проаналізувавши положення ч. 4 ст. 401 
та ст. 44–49, 97 КК, необхідно зазначити 
таке. Як вказує С. І. Дячук, «словосполу-
чення «може бути», застосоване у ч. 4 ст. 401 
КК, характеризує відсутність імперативності 
не тільки щодо звільнення від криміналь-
ної відповідальності, а й щодо вимоги про 
застосування заходів, передбачених Дисци-
плінарним статутом Збройних Сил Украї-
ни» [5, с. 47]. Разом із тим ст. 45, 46, 49 КК 
мають імперативний характер, а ст. 47, 48, 97 
КК є видами факультативного звільнення 
від кримінальної відповідальності. За таких 

обставин словосполучення ч. 4 ст. 401 КК 
«може бути» вступає у протиріччя з імпе-
ративними вимогами ст. 45, 46, 49 КК щодо 
обов’язковості їх застосування за наявності 
умов, які у них зазначені, і потребує уточнен-
ня законодавцем. 

Застосування ст. 45 КК як підстави звіль-
нення від кримінальної відповідальності 
можливе за умови, коли особа «вперше вчи-
нила злочин невеликої тяжкості або нео-
бережний злочин середньої тяжкості, крім 
корупційних злочинів, … якщо вона після 
вчинення злочину щиро покаялась, активно 
сприяла розкриттю злочину і повністю від-
шкодувала завдані нею збитки або усунула 
заподіяну шкоду» [1]. У разі виконання за-
значених умов застосування ст. 45 КК мож-
ливе у разі вчинення 14 військових злочинів, 
із них – 7 невеликої тяжкості, передбачені ч. 1  
ст. 403, 405, 409, 412, 413 та ч. 1 і 2 ст. 435 КК, 
і у разі вчинення необережного злочину се-
редньої тяжкості – 7 злочинів (ч. 2 ст. 403, 
412, ч. 1 ст. 414–415, 425, ч. 2–3 ст. 413 КК). 

Умовами застосування ст. 46 КК (звіль-
нення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з примиренням винного з потерпі-
лим) є вчинення злочину невеликої тяжкості 
або необережного злочину середньої тяжко-
сті вперше, крім корупційних злочинів, у разі 
«якщо вона примирилася з потерпілим та 
відшкодувала завдані нею збитки або усуну-
ла заподіяну шкоду» [1]. 

Згідно із зазначеними у ст. 46 КК умо-
вами, звільнення від кримінальної відпові-
дальності у зв’язку з примиренням винного 
з потерпілим можливе у разі вчинення вій-
ськових злочинів, як і на підставі ст. 45 КК. 
Разом із тим за змістом об’єктивної сторони 
цих злочинів потерпілий в якості фізичної 
особи може бути у разі скоєння лише зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 405, 414 і 415 
КК. В інших випадках посягання злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 403, 409, 412, 413, 425, 
435 і ч. 2 ст. 403, 435 КК, спрямоване на сус-
пільні відносини військового правопорядку 
поза конкретними фізичними особами. 

Ч. 1 ст. 55 КПК передбачає, що «потер-
пілим у кримінальному провадженні може 
бути фізична особа, якій кримінальним пра-
вопорушенням завдано моральної, фізичної 
або майнової шкоди, а також юридична осо-
ба, якій кримінальним правопорушенням 
завдано майнової шкоди» [3]. 

Як зазначає О. О. Дудоров, «не є потер-
пілими у кримінально- процесуальному ас-
пекті юридичні особи, які, у разі заподіяння 
їм майнової шкоди, визнаються цивільними 
позивачами, а так само держава. Подібне об-
меження сфери застосування ст. 46 є неви-
правданим як з погляду реалізації прав того, 
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хто вчиняє злочин, так і з точки зору задово-
лення інтересів відмінних від фізичних осіб 
соціальних суб’єктів, охоронюваним благам, 
правам або інтересам яких злочином заподі-
юється шкода або створюється загроза запо-
діяння такої шкоди» [6, с. 135]. Така правова 
позиція О. О. Дудорова могла бути сприйня-
та під час дії Кримінально-процесуального 
кодексу України від 28.12.1960, ст. 49 якого 
не передбачала визнання потерпілим юри-
дичної особи. Нині, на нашу думку, у разі 
вчинення військових злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 403, 409, 412–413, 425, 435, ч. 2 ст. 403, 
435 КК, у разі завдавання матеріальної шко-
ди військовим частинам і іншим підрозділам, 
що є юридичними особами, коли вони визна-
ються потерпілими, їх представники або з їх 
представниками підозрюваний чи обвину-
вачений можуть заключити угоду про при-
мирення за умови виконання вимог, перед-
бачених ст. 46 КК. Разом із тим, як зазначає 
О. О. Дудоров, «відсутність зазначеного при-
мирення (між потерпілим і підозрюваним 
чи обвинуваченим – М. К.) не перешкоджає 
застосуванню у цьому разі ст. 45 (за наявнос-
ті всіх передбачених нею умов). Взагалі, ви-
рішуючи питання про застосування ст. 45 
або ст. 46, пріоритет слід віддавати нормі, що 
передбачає такі умови звільнення від кримі-
нальної відповідальності, які у конкретній 
ситуації склалися раніше» [6, с. 135]. Нині 
ст. 468–469, 471 КПК передбачений проце-
суальний порядок укладення угоди про при-
мирення між потерпілим та підозрюваним 
чи обвинуваченим і її розгляду судом. Але 
відмінність між цими видами угод полягає у 
тому, що суд на підставі ст. 46 КК звільняє 
особу від кримінальної відповідальності, а у 
разі застосування положень статей глави 35 
КПК суд призначає узгоджене сторонами 
покарання на підставі ухваленого вироку. 

Як зазначає О. О. Дудоров, «для звіль-
нення від кримінальної відповідальності, з 
одного боку, та звільнення від покарання та 
його відбування – з іншого, спільним є фак-
тичне незастосування щодо особи, винної у 
вчиненні злочину, втрат і обмежень особис-
того, майнового та іншого характеру, перед-
бачених кримінальним законом як пока-
рання. Водночас вказані правові інститути 
відрізняються один від одного, зокрема, за 
підставами, умовами та кримінально – про-
цесуальними особливостями» [6, с. 130-131]. 
Отже, звільнення від кримінальної відпові-
дальності – це форма реалізації криміналь-
но-правових приписів за межами інституту 
кримінальної відповідальності. 

Ч. 1 ст. 47 КК передбачено, що «особу, яка 
вперше вчинила злочин невеликої або серед-
ньої тяжкості, крім корупційних злочинів, 

та щиро покаялася, може бути звільнено від 
кримінальної відповідальності з передачею її 
на поруки колективу підприємства, установи 
чи організації за їхнім клопотанням за умо-
ви, що вона протягом року з дня передачі її на 
поруки виправдає довіру колективу, не ухи-
лятиметься від заходів виховного характеру 
та не порушуватиме громадського порядку» 
[1]. За умови виконання зазначених вимог  
ст. 47 КК можливе її застосування (цієї стат-
ті – М. К.) щодо суб’єктів 7-ми військових 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 403, 405, 409, 
412, 413 та ч. 1 і 2 ст. 435 КК, які згідно з ч. 2 
ст. 12 КК належать за ступенем тяжкості до 
злочинів невеликої тяжкості і у разі вчинен-
ня 27-ми військових злочинів середньої тяж-
кості (ч. 1 ст. 402, ч. 2 ст. 403, ч. 1 ст. 404, ч. 1-2 
ст. 406, ч. 1–3 ст. 407, ч. 1 ст. 408, ч. 2 ст. 409,  
ч. 1 ст. 411, ч. 2 ст. 412, ч. 2–3 ст. 413, ч. 1 ст. 
414-415, 418, ч. 1–3 ст. 421, ч. 1–2 ст. 422, ч. 1 
ст. 425-426, ч. 1 ст. 426-1, ч. 3 ст. 431, ст. 434 
КК). Таким чином, звільнення на підставі 
вимог ст. 47 і ч. 4 ст. 401 КК від криміналь-
ної відповідальності у зв’язку з передачею 
особи на поруки можливе у 35,8 % від загаль-
ної (95) кількості військових злочинів. Це 
стало можливим у результаті пом’якшення 
кримінально-правової політики держави, 
пов’язаної з прийняттям 28 червня 1996 р. 
Конституції України. і прагненням розви-
вати і зміцнювати демократичну, соціальну, 
правову державу. 

Ст. 48 КК передбачає умови для можли-
вого звільнення особи (суб’єкта військових 
злочинів) від кримінальної відповідальності, 
а саме: 1) якщо вона вперше вчинила злочин; 
2) цей військовий злочин належить до злочи-
нів невеликої (ч. 1 ст. 403, 405, 409, 412, 413 
та ч. 1 і 2 ст. 435 КК) або середньої тяжко-
сті (ч. 1 ст. 402, ч. 2 ст. 403, ч. 1 ст. 404, ч. 1-2  
ст. 406, ч. 1–3 ст. 407, ч. 1 ст. 408, ч. 2 ст. 409, 
ч. 1 ст. 411, ч. 2 ст. 412, ч. 2–3 ст. 413, ч. 1  
ст. 414-415, 418, ч. 1–3 ст. 421, ч. 1–2 ст. 422, 
ч. 1 ст. 425-426, ч. 1 ст. 426-1, ч. 3 ст. 431,  
ст. 434 КК); 3) суд визнає, що на час розгля-
ду кримінального провадження внаслідок 
зміни обстановки вчинене діяння втратило 
суспільну небезпечність або ця особа пере-
стала бути суспільно небезпечною. При цьо-
му викликає певну складність ситуація, коли 
йдеться про звільнення військовослужбов-
ців, які визнані непридатними до військової 
служби, від кримінальної відповідальності 
у зв’язку зі зміною обстановки за злочин-
ні ухилення від проходження військової 
служби. Як зазначає С. І. Дячук, «питання 
придатності особи до військової служби та 
її осудності як передумови вини мають різні 
критерії, а тому судова практика дає такі ва-
ріанти, згідно з якими військовослужбовець 
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на час вчинення суспільно небезпечного діян-
ня, передбаченого нормами Особливої части-
ни КК, може бути одночасно: а) придатним до 
військової служби і осудним; б) осудним, але 
непридатним до військової служби внаслідок 
захворювання, яке отримано ним під час її 
проходження (або під час ухилення від неї) 
і яке не знаходилося в причинному зв’язку 
з його злочинним ухиленням від служби; 
в) осудним, але непридатним до військової 
служби внаслідок захворювання, яке отрима-
но ним під час її проходження і яке знаходи-
лось в причинному зв’язку з його ухиленням 
від неї; г) осудним, але незаконно призваним 
внаслідок непридатності до військової служ-
би за станом здоров’я чи за віком» [5, с. 50-51]. 

У разі, коли суб’єкт військового злочину, 
передбаченого ст. 407 КК (самовільне зали-
шення військової частини або місця служби), 
є осудним, але визнаний непридатним до 
військової служби за станом здоров’я через 
отримане під час проходження військової 
служби захворювання, зокрема, під час ухи-
лення від неї, то такий військовослужбовець 
є суб’єктом вчиненого ним військового зло-
чину і підлягає притягненню до криміналь-
ної відповідальності на загальних підста-
вах. Разом із тим, як наголошує С. І. Дячук 
та інші фахівці, слід визнати правильною 
практику, коли до осудних, але визнаних 
непридатними за станом здоров’я військо-
вослужбовців застосовуються передбачені 
ст. 48 КК умови і такі особи звільняються 
від кримінальної відповідальності. Але це не 
повинно автоматично розглядатися як під-
става для прийняття такого рішення. «З ура-
хуванням усіх обставин справи, характеру 
захворювання та його впливу на формування 
та реалізацію умислу винного на ухилення 
від служби така обставина може розглядати-
ся лише як пом’якшуюча покарання (ст. 65 і 
66 КК). Тільки тоді, коли поряд із визнанням 
особи непридатною до військової служби 
судом встановлені й інші обставини, які в 
сукупності дають підстави для висновку про 
втрату діяння або такою особою суспільної 
небезпечності, суд вправі звільнити її від 
кримінальної відповідальності з посилан-
ням на ст. 48 КК» [5, с. 51]. Коли ж суб’єкт 
військового злочину ухиляється від несення 
або проходження військової служби на під-
ставі хвороби, що не передбачає виконання 
військового обов’язку, і це знаходиться у 
причинному зв’язку з таким ухиленням, то 
така поведінка не тягне кримінальної відпо-
відальності, а отже, виключає таку підставу, 
як можливість притягнення її до криміналь-
ної відповідальності, і можливе звільнення 
від кримінальної відповідальності або пока-
рання. 

Ч. 1 ст. 49 КК передбачає звільнення осо-
би від кримінальної відповідальності, якщо з 
дня вчинення нею злочину і до дня набрання 
вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки – у разі вчинення злочину 
невеликої тяжкості, за який передбачене 
покарання менш суворе, ніж обмеження волі. 
Із числа військових злочинів жоден із них не 
підпадає під зазначену умову;

2) три роки – у разі вчинення злочи-
ну невеликої тяжкості, за який передбачене 
покарання у виді обмеження або позбав-
лення волі. Указана умова буде застосована 
щодо 7-ми вчинених військових злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 403, 405, 409, 412, 413,  
ч. 1–2 ст. 435 КК;

3) п’ять років – у разі вчинення злочину 
середньої тяжкості. Зазначена умова стосу-
ється 27 військових злочинів (ч. 1 ст. 402,  
ч. 2 ст. 403, ч. 1 ст. 404, ч. 1–2 ст. 406, ч. 1–3  
ст. 407, ч. 1 ст. 408, ч. 2 ст. 409, ч. 1 ст. 411,  
ч. 2 ст. 412, ч. 2–3 ст. 413, ч. 1 ст. 414, 415, 418, 
ч. 1–3 ст. 421, чч. 1–2 ст. 422, ч. 1 ст. 425, 426, 
426-1, ч. 3 ст. 431, ст. 434 КК); 

4) десять років – у разі вчинення тяж-
кого злочину. Ця умова належить до 52 вій-
ськових злочинів (ч. 2–4 ст. 402, ч. 3 ст. 403, 
ч. 2–3 ст. 404, ч. 2–4 ст. 405, ч. 3 ст. 406, ч. 4–5 
ст. 407, ч. 2–3 ст. 408, ч. 3–4 ст. 409, ч. 1–2  
ст. 410, ч. 2–4 ст. 411, ч. 2 ст. 414, ч. 2 ст. 415, 
ч. 2–3 ст. 418, ч. 1–3 ст. 419, 420; ч. 3 ст. 422,  
ч. 2–4 ст. 425, 426, 426-1; ст. 427, ч. 1–3 ст. 
428, ст. 429–430, ч. 1–2 ст. 431, ст. 432, ч. 1–2  
ст. 433); 

5) п'ятнадцять років – у разі вчинення 
особливо тяжкого злочину. Це стосується 
наступних 9-ти військових злочинів (ч. 4–5 
ст. 404, ч. 4 ст. 408, ч. 3–4 ст. 410, ч. 3 ст. 414, 
ст. 416–417, ч. 5 ст. 426-1). 

Згідно з ч. 2 ст. 49 КК перебіг давності зу-
пиняється, якщо особа, що вчинила злочин, 
ухилилася від досудового слідства або суду. 
У цих випадках перебіг давності відновлю-
ється з дня з’явлення особи із зізнанням або 
її затримання. У цьому разі особа звільняєть-
ся від кримінальної відповідальності, якщо з 
часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять 
років. 

Відповідно до ч. 3 цієї статті КК «перебіг 
давності переривається, якщо до закінчення 
зазначених у частинах першій та другій цієї 
статті строків особа вчинила новий злочин 
середньої тяжкості, тяжкий або особливо 
тяжкий злочин. Обчислення давності в цьо-
му разі починається з дня вчинення нового 
злочину. При цьому строки давності обчис-
люються окремо за кожний злочин» [1]. 

Згідно з ч. 1 ст. 97 КК «неповнолітньо-
го, який вперше вчинив злочин невеликої 
тяжкості або необережний злочин середньої  
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тяжкості, може бути звільнено від криміналь-
ної відповідальності, якщо його виправлення 
можливе без застосування покарання. У цих 
випадках суд застосовує до неповнолітньо-
го примусові заходи виховного характеру, 
передбачені частиною другою статті 105 цьо-
го Кодексу» [1]. Із зазначених у вказаній нор-
мі примусових заходів виховного характеру 
до суб’єктів військових злочинів, якими мо-
жуть бути лише курсанти вищих військових 
навчальних закладів або військових навчаль-
них підрозділів вищих навчальних закладів, 
може бути застосовано лише застереження та 
обмеження дозвілля і встановлення особливих 
вимог до поведінки неповнолітнього. У судовій 
практиці нами таких прикладів не виявлено. 

Висновки

Проведений аналіз чинного кримінально-
го законодавства України щодо звільнення 
військовослужбовців від кримінальної від-
повідальності за вчинення окремих військо-
вих злочинів свідчить про наявні особливос-
ті, які відображені у цій статті. Їх урахування 
буде гарантією дотримання засади законнос-
ті у застосуванні відповідних положень чин-
ного законодавства. 

З метою усунення зазначених наявних 
протиріч є потреба на законодавчому рівні 
привести у відповідність до змісту ст. 45, 46, 
49 КК положення ч. 4 ст. 401 КК, доповнив-
ши її після слів «може бути» словосполучен-
ням «а у разі обов’язкових підстав, передба-
чених цим Кодексом» і далі по тексту. 

Таким чином, ч. 4 ст. 401 КК України 
буде викладена у такій редакції: «Особа, яка 
вчинила злочин, передбачений статтями цьо-

го розділу, може бути, а у разі обов’язкових 
підстав, передбачених цим Кодексом, звільне-
на від кримінальної відповідальності згідно 
зі статтею 44 цього Кодексу із застосуванням 
до неї заходів, передбачених Дисциплінар-
ним статутом Збройних Сил України».
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В статье анализируются отдельные положения относительно освобождения военнослужащих 
от уголовной ответственности за совершение воинских преступлений. Для принятия таких решений 
имеются достаточные основания, предусмотренные ст. 44–49, 97, 401 УК Украины. Вместе с тем 
в их содержании имеются отдельные несоответствия, которые требуют внесения изменений в ч. 4 
ст. 401 УК Украины.

Ключевые слова: преступления против установленного порядка несения воинской службы, воин-
ские преступления, субъекты воинских преступлений, система наказаний, уголовно-правовая политика 
государства, освобождение от уголовной ответственности.

The article analyzes certain provisions regarding the release of servicemen from criminal responsibility for 
the commission of war crimes. For making such decisions there are sufficient grounds stipulated by the Consti-
tution. 44 - 49, 97, 401 of the Criminal Code of Ukraine. At the same time, in their content there are separate 
inconsistencies, which require changes to Part 4 of Art. 401 of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: crimes against the established order of military service, war crimes, subjects of war crimes, 
system of punishment, criminal - legal policy of the state, exemption from criminal liability.
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У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Стаття присвячена дослідженню підстав криміналізації злочинів у сфері земельних відносин. 
Проаналізовано соціальну зумовленість встановлення кримінальної відповідальності за такі злочинні 
діяння, як самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, забруднення або псу-
вання земель, незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, незаконне за-
володіння землями водного фонду та безгосподарське використання земель.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, злочини у сфері земельних відносин, соціальна  
зумовленість, криміналізація, підстави криміналізації.

Постановка проблеми. Визнаючи ве-
личезне значення землі для благополуччя 
української нації, законодавець, ухвалюючи 
Основний Закон нашої держави, визнав за 
потрібне проголосити землю основним на-
ціональним багатством, що перебуває під 
особливою охороною держави (ч. 1 ст. 14 
Конституції України). Крім того, в ч. 2 ст. 14 
Основного Закону країни проголошено, що 
право власності на землю гарантується; воно 
набувається і реалізується громадянами, 
юридичними особами та державою виключ-
но відповідно до закону. 

Враховуючи наявність цих конститу-
ційних приписів, очевидною є, з одного 
боку, важливість створення в нашій державі 
ефективного кримінально-правового меха-
нізму охорони земельних ресурсів, а з іншо-
го – постійне дослідження проблематики 
кримінальної відповідальності за злочини 
у сфері земельних відносин, спрямоване на 
вдосконалення згаданого вище механізму.

У первісній редакції чинного Криміналь-
ного кодексу України (далі – КК України) 
система земельних злочинів була репрезен-
тована лише двома кримінально-правовими 
заборонами, якими регламентувалася від-
повідальність за забруднення або псування 
земель (ст. 239) та безгосподарське викорис-
тання земель (ст. 254). Що ж до норм, якими 
нині передбачається караність таких діянь, 
як самовільне зайняття земельної ділянки та 
самовільне будівництво (ст. 197-1), незакон-
не заволодіння ґрунтовим покривом (поверх-
невим шаром) земель (ст. 239-1) та незакон-
не заволодіння землями водного фонду 
в особливо великих розмірах (ст. 239-2),  
то вони з’явились у КК України лише в 
2007 та 2009 роках відповідно. При цьому 
поява кожної з цих новел супроводжувалась 

(більшою чи меншою мірою) численними 
наріканнями з боку представників кримі-
нально-правової доктрини, багато з яких 
висловлювали сумніви в обґрунтованості та 
доцільності доповнень чинного на той час 
кримінального законодавства. 

Зважаючи на сказане, можна стверджу-
вати, що дослідження кримінальної відпо-
відальності за злочини у сфері земельних 
відносин має розпочатись із вирішення 
питання про соціальну зумовленість кри-
міналізації відповідних порушень земель-
ного законодавства. Окрім іншого, має бути 
з’ясовано, чи була суспільна необхідність 
використовувати регулятивні та поперед-
жувальні можливості кримінального права 
щодо земельних відносин, тобто чи були під-
стави для криміналізації відповідних діянь.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання соціальної зумовленості і, зокрема, 
підстави криміналізації окремих злочинів у 
сфері земельних відносин висвітлювались 
у працях таких науковців, як О. В. Буцко, 
О. О. Дудоров, В. М. Захарчук, В. М. Ку-
мановський, П. В. Мельник, О. С. Олійник, 
О. О. Пєнязькова, С. М. Ребенко, О. В. Сівак, 
Н. Ю. Цвіркун, І. Г. Швидченко, А. М. Шуль-
га, та інших. Та при цьому мусимо констату-
вати, що натепер у вітчизняній юридичній 
літературі відсутні окремі праці, присвячені 
дослідженню підстав криміналізації всіх зе-
мельних злочинів.

Метою статті є комплексне дослідження 
підстав криміналізації передбачених чин-
ним КК України порушень земельного 
законодавства, за результатами якого має 
бути зроблений висновок щодо соціальної 
зумовленості існування відповідних кри-
мінально-правових заборон.
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Виклад основного матеріалу. У теорії 
кримінального права поняттям «підстави 
криміналізації» найчастіше позначають ті 
процеси, які відбуваються в матеріально-
му та духовному житті суспільства, розви-
ток яких породжує об’єктивну необхідність 
кримінально-правової охорони тих чи інших 
цінностей. Іншими словами, підстави кри-
міналізації – це те, що створює дійсну сус-
пільну необхідність у кримінально-правовій 
новелі, внутрішня необхідність виникнення 
правової норм [1, с. 204–205].

До причин зміни кола та обсягу криміна-
лізації зазвичай відносять:

1) виникнення нових, тих, що не існували 
раніше, видів суспільно небезпечної діяль-
ності людей;

2) несприятливу динаміку окремих видів 
людської поведінки, що раніше регламенту-
валася в адміністративному законодавстві 
або ж взагалі не розглядалась як правопору-
шення;

3) науково-технічний прогрес, що розви-
ває потенційно небезпечні для людини сфе-
ри науки і техніки;

4) необхідність посилення охорони кон-
ституційних прав і свобод особистості;

5) помилки у проведеній раніше декримі-
налізації злочинного діяння [2, с. 281–282].

Окрім вказаних, О. М. Готін до підстав 
криміналізації також відносить: зміну уяв-
лень про ступінь суспільної небезпеки діяння; 
зміну загальновизнаної моральної оцінки від-
повідного діяння; виконання державою між-
народно-правових зобов’язань [3, с. 95–96].

Як вже зазначалося раніше, статті, якими 
передбачається відповідальність за злочини 
у сфері земельних відносин, з’явились у чин-
ному КК України в різний час та абсолютно 
за різних умов. Тому цілком природно, що 
підстави для криміналізації кожного із відпо-
відних порушень земельного законодавства 
також суттєво відрізняються, що свідчить 
про потребу окремого аналізу кожної з них. 
Розпочати ж такий аналіз вважаємо до-
цільним із діянь, передбачених ст. 197-1 КК 
України, характер антисуспільної спрямова-
ності яких очевидно відрізняється від інших 
злочинів у сфері земельних відносин.

Відповідно до вже згаданої ч. 2 ст. 14 Кон-
ституції України право власності на землю 
гарантується державою, набувається і реалі-
зується громадянами, юридичними особами 
та державою виключно згідно із законом. 

Кримінально-правовою гарантією непо-
рушності відповідних конституційних при-
писів слугували положення ст. 199 КК 
УРСР (чинного на момент ухвалення Осно-
вного Закону нашої держави), якою була 
передбачена кримінальна відповідальність 

саме за самовільне зайняття земельної ді-
лянки та самовільне будівництво. Разом із 
тим, ухвалюючи КК України від 5 квітня 
2001 р., законодавець, знехтувавши інозем-
ним та, головне, історичним досвідом кримі-
нально-правової протидії порушенням прав 
на землю, не знайшов підстав для включення 
до останнього норми про самовільне зайнят-
тя земельної ділянки та самовільне будівни-
цтво. Цей невиважений крок Верховної Ради 
України (далі – ВРУ) спровокував масові 
випадки самовільного зайняття земельних 
ділянок, значною мірою «розв’язавши руки» 
тим, хто всупереч закону намагався збага-
титися за рахунок незаконного заволодіння 
землею, але до цього під загрозою настання 
кримінальної відповідальності уникав та-
ких дій. Адміністративна ж відповідальність 
(ст. 53-1 КУпАП), на яку, вочевидь, насам-
перед і покладалися вітчизняні парламен-
тарі, як виявилось, не могла зупинити по-
рушників (це ж саме стосується і ст. 356 КК 
України з її неоднозначними, оціночними 
та недосконалими формулюваннями), котрі 
після накладення на них мізерного штрафу 
або ж продовжували використовувати, або 
ж протиправно займали нові земельні ділян-
ки. Красномовним підтвердженням сказано-
го виступають такі статистичні дані: якщо в 
2001 р. було зареєстровано 20 680 випадків 
самовільного зайняття земельних ділянок, 
то вже у 2006 р. – 41 225 аналогічних проявів 
[4]. При цьому відповідні порушення прав 
на землю нерідко супроводжувалися подаль-
шим будівництвом на самовільно зайнятих 
земельних ділянках об’єктів нерухомого 
майна.

Саме тому з метою більш ефективного за-
хисту прав на землю 11 січня 2007 р. держава 
в особі парламенту відреагувала на відповідні 
порушення земельного законодавства, ухва-
ливши Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення відповідальності за самовільне 
зайняття земельної ділянки» і доповнив-
ши КК України ст. 197-1, якою передбачено 
кримінальну відповідальність за самовільне 
зайняття земельної ділянки та самовільне 
будівництво.

Розвиток зовсім інших процесів зумо-
вив необхідність криміналізації порушень 
земельного законодавства «екологічного» 
характеру.

У другій половині ХХ ст. докорінних 
змін зазнали як методи, засоби та інтенсив-
ність сільськогосподарського виробництва, 
так і вплив промисловості та її відходів на 
стан земельних ресурсів, передусім земель 
сільськогосподарського призначення. Не-
гативними наслідками цього стали суттєве 
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збільшення антропогенного навантаження 
на землі, забруднення земель промислови-
ми та побутовими відходами, псування сіль-
ськогосподарських угідь під час будівництва 
тощо [5, с. 35]. Так, аналізуючи підстави кри-
міналізації безгосподарського використання 
земель, Н. Ю. Цвіркун зазначає, що землеко-
ристування за сучасних умов характеризу-
ється значним рівнем сільськогосподарсько-
го освоєння території, зокрема її розораністю, 
якій немає аналогів у світі. Тривале, часто 
нераціональне використання ґрунтів, над-
мірне механічне оброблення, застосування 
важкої агро- і меліоративної техніки, значне 
внесення мінеральних і недостатнє органіч-
них добрив, застосування отрутохімікатів, 
недотримання ґрунтозахисних технологій 
призвели до незворотного погіршення влас-
тивостей ґрунтів, втрати гумусу, значного 
ущільнення кореневмісного шару. Внаслі-
док цього в ґрунтах відбуваються кількісні 
та якісні зміни структури: послаблюється 
інтенсивність макроагрегації, погіршуються 
водно-повітряний і тепловий режими ко-
реневого шару та умови живлення рослин. 
Перераховані процеси посилюють ерозію та 
порушують екологічні і продуктивні функції 
ґрунтів [6, с. 104].

З урахуванням продемонстрованого нега-
тивного впливу науково-технічного прогресу 
на якісний стан земельних ресурсів цілком 
поділяємо думку про те, що відсутність кри-
мінальної відповідальності за посягання на 
останні в нормативно-правових актах радян-
ської доби можна було пояснити лише тим, 
що до цього елемента довкілля в суспільстві 
з «подачі» держави було ставлення виключ-
но як до об’єкта господарювання, корисні 
властивості якого не обмежені [7, с. 98]. Як 
же інакше можна обґрунтувати той факт, що 
в КК УРСР 1960 р. містилися норми, якими 
передбачалася відповідальність за забруднен-
ня водойм і атмосферного повітря (ст. 228),  
забруднення моря (ст. 228-1), і при цьому 
були відсутні кримінально-правові заборо-
ни, присвячені регламентації відповідаль-
ності за аналогічні дії стосовно землі? Тут же 
слід нагадати, що відповідно до все того ж КК 
УРСР 1960 р. злочинними визнавались і такі 
діяння, як незаконна порубка лісу (ст. 160), 
незаконне полювання (ст. 161), незаконне за-
няття рибним, звіриним або іншим водним 
добувним промислом (ст. 162), незаконне 
видобування корисних копалин (ст. 162-1) 
тощо, тобто більшість злочинів проти довкіл-
ля, передбачених чинним КК України, окрім, 
власне, злочинів у сфері земельних відносин.

Із проголошенням же незалежності Укра-
їни в держави та суспільства поступово змі-
нюється ставлення до землі – від ставлення 

до останньої як до об’єкта господарювання з 
невичерпними ресурсами до визнання її од-
ним із найважливіших елементів довкілля; 
природним ресурсом, який за умови його 
безгосподарського використання втрачає 
свої корисні та життєво необхідні для сус-
пільства властивості. Послідовним, так би 
мовити, законодавчим результатом тако-
го переосмислення стало визнання землі 
основним національним багатством України, 
яке перебуває під особливою охороною дер-
жави (ч. 1 ст. 14 Конституції України).

За справедливим зауваженням П. Ф. Ку-
линича, по суті, в Основному Законі краї-
ни закріплений важливий конституційний 
принцип регулювання земельних відносин, 
який означає, що, по-перше, норми правової 
охорони земель мають бути більш чіткими 
та більш жорсткими порівняно з нормами, 
які стосуються охорони інших видів націо-
нального багатства (інших видів природних 
ресурсів, промислових підприємств, тран-
спортної інфраструктури тощо), а по-друге, 
зазначений принцип означає, що органи дер-
жавної влади всіх рівнів та органи місцево-
го самоврядування зобов’язані забезпечити 
втілення його в життя [8, с. 6]. За таких умов 
цілком логічним виглядає факт наявності 
вже у первинній редакції чинного КК Украї-
ни норм, якими передбачається кримінальна 
відповідальність за такі порушення земель-
ного законодавства, як забруднення або псу-
вання земель та безгосподарське викорис-
тання земель (статті 239 та 254 відповідно), 
які виступають одним із тих інструментів, 
що дозволяють органам державної влади та 
місцевого самоврядування втілювати в жит-
тя конституційний імператив про особливу 
охорону землі як основного національного 
багатства.

Особливим об’єктом земельних відно-
син є ґрунт. І з плином часу в Україні дедалі 
більшого поширення почали набувати про-
типравні дії, предметом яких виступали саме 
ґрунти. 

Зокрема, все частіше почало відбувати-
ся варварське незаконне зняття ґрунтового 
покриву (поверхневого шару) земель. Кра-
ще за інше масштаби збільшення кількості 
проявів порушень законодавства у сфері 
охорони ґрунтів ілюструє така статистика: 
якщо в 2001 р. було зафіксовано 23 прояви 
невиконання умов знімання, зберігання і 
нанесення родючого шару ґрунту, в 2002 р. – 
42, то вже у 2008 р. (тобто в рік, що передував 
доповненню КК України статтями 239-1 та 
239-2) – аж 1189 таких випадків (відповідно 
у загальній структурі порушень земельного 
законодавства частка аналізованих деліктів 
зросла з 0,1% до 1,6% [4]).
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Крім того, йдеться і про таке посягання 
на земельні відносини у сфері охорони ґрун-
тів, як штучне утворення земельних ділянок, 
особливо у межах прибережних захисних 
смуг та зонах особливого використання зе-
мель (намив, засипка тощо) без оформлення 
необхідної проектної документації та отри-
мання дозволу на проведення таких робіт. 
Зокрема, свідченням неабиякої поширеності 
останнього стало те, що ВРУ на законодавчо-
му рівні вимушена була визнати відповідну 
проблему, доповнивши Земельний кодекс 
України (далі – ЗК України) положеннями, 
якими, з одного боку, передбачалося, що до 
земель державної та комунальної власності, 
які не можуть передаватись у приватну, нале-
жать у т. ч. і землі, штучно створені в межах 
прибережної захисної смуги чи смуги відве-
дення, на землях лісогосподарського призна-
чення та природно-заповідного фонду, що 
перебувають у прибережній захисній смузі 
водних об’єктів, або на земельних ділянках 
дна водних об’єктів, а з іншого – штучне 
створення земельної ділянки, у т. ч. з по-
рушенням установлених правил, визнава-
лось однією з підстав для набуття державою 
або територіальними громадами (за межами 
та у межах населених пунктів відповідно) 
права власності на землю (статті 83–84 ЗК  
України).

Враховуючи ж те, що розглядувані вище 
порушення повною мірою не охоплювалися 
ні ст. 239, ні ст. 254 КК України, законодавець 
був змушений вдатися до усунення відпо-
відних прогалин у кримінально-правовому 
регулюванні, наслідком чого стало ухвален-
ня Закону України від 15 листопада 2009 р. 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо відповідальності за пра-
вопорушення у сфері довкілля», яким, окрім 
іншого, було передбачено доповнення КК 
України двома новими нормами – ст. 239-1 
«Незаконне заволодіння ґрунтовим покри-
вом (поверхневим шаром) земель» і ст. 239-2  
«Незаконне заволодіння землями водного 
фонду в особливо великих розмірах». 

Висновки

Отже, роблячи загальний висновок, мож-
на констатувати, що в законодавця були 
достатні підстави для криміналізації всіх 
передбачених чинним КК України порушень 
земельного законодавства. 

Так, підставою для криміналізації діянь, 
передбачених ст. 197-1 КК України, стала 
сукупність таких причин, як несприятлива 
динаміка самовільного зайняття земельної 
ділянки та самовільного будівництва, необ-
хідність посилення охорони передбачених ч. 
2 ст. 14 Конституції України прав на землю, 

а також помилка у проведеній раніше, а саме 
під час ухвалення чинного КК України, де-
криміналізації відповідних діянь.

Розвиток зовсім інших процесів зумо-
вив необхідність криміналізації порушень 
земельного законодавства «екологічного» 
характеру. 

Зокрема, підставами для криміналізації 
діянь, передбачених статтями 239 та 254 КК 
України, стали науково-технічний прогрес, 
побічними наслідками якого стало забруд-
нення та псування земель, а також значне 
зростання антропогенного навантаження на 
них; необхідність, з одного боку, посилення 
охорони конституційних прав і свобод осо-
бистості, зокрема права громадян на без-
печне для життя і здоров’я довкілля (ч. 1  
ст. 50 Конституції України), а з іншого – 
створення належних кримінально-правових 
гарантій реалізації конституційних поло-
жень про визнання землі основним націо-
нальним багатством України, яке перебуває 
під особливою охороною держави (ч. 1 ст. 14  
Конституції України); а також зміна дер-
жавного та суспільного ставлення до землі, 
внаслідок якого остання перестала сприйма-
тись як об’єкт господарювання з невичерп-
ними ресурсами. 

Що ж до діянь, передбачених статтями 
239-1 та 239-2 КК України, то, крім необхід-
ності посилення охорони конституційних 
прав і свобод особистості, підставою для їх 
криміналізації стало виникнення нових, тих, 
що не існували (майже не існували) раніше, 
видів суспільно небезпечної діяльності лю-
дей – незаконного зняття родючого шару 
ґрунту та штучного утворення земельних ді-
лянок, особливо на землях водного фонду.

Список використаних джерел:

1. Основания уголовно-правового запрета. 
Криминализация и декриминализация: моногра-
фия / В. Н. Кудрявцев, П. С. Дагель, Г. А. Злобин 
и др.; под ред. В. Н. Кудрявцева, А. М. Яковлева. 
М.: Наука, 1982. 304 с.

2. Лопашенко Н. А. Основы уголовно-пра-
вового воздействия: уголовное право, уголовный 
закон, уголовно-правовая политика. СПб.: Юри-
дический центр Пресс, 2004. 339 с.

3. Готін О. Підстави криміналізації діянь. 
Право України. 2005. № 2. С. 95–98.

4. Лист Державної інспекції з контролю за 
використанням та охороною земель від 9 квітня 
2009 р. № 5-6-1103/378.

5. Оверковська Т. Історико-правові аспекти 
формування законодавства України щодо охоро-
ни земель від забруднення та псування. Вісник 
Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка. Серія «Юридичні науки». 2006. 
Вип. 72. С. 34–38.



205

К Р И М І Н А Л Ь Н Е  П Р А В О

9/2018

6. Цвіркун Н. Ю. Соціальна обумовленість кри-
мінально-правової заборони безгосподарського вико-
ристання земель. Вісник Харківського національного 
університету внутрішніх справ. 2010. № 3. С. 100–108.

7. Шульга А. М. Історія розвитку криміналь-
но-правової охорони земельних ресурсів в Укра-

їні. Вісник Кримінологічної асоціації України. 
2014. № 7. С. 88–100.

8. Кулинич П. Ф. Правові проблеми охоро-
ни і використання земель сільськогосподарсько-
го призначення в Україні: монографія. К.: Логос, 
2011. 688 с.

Статья посвящена исследованию оснований криминализации преступлений в сфере земельных 
отношений. Критично проанализирована социальна обусловленность установления уголовной от-
ветственности за такие преступные деяния, как самовольное занятие земельных участков и са-
мовольное строительство, загрязнение или порча земель, незаконное завладение почвенным слоем 
(поверхностным шаром) земель, незаконное завладение землями водного фонда и бесхозяйственное 
использование земель.

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступления в сфере земельных отношений, соци-
альная обусловленность, криминализация, основания криминализации.

The article is devoted to the investigation of the grounds for the criminalization of crimes in the sphere of 
land relations. Critical analysis of the social conditionality of establishing criminal liability for such criminal 
acts as unauthorized occupation of land and unauthorized construction, pollution or damage to lands, illegal 
seizure of the soil layer (surface balloon), illegal seizure of the lands of the water fund and unregistered land 
use.

Key words: criminal responsibility, crimes in the sphere of land relations, social conditioning, 
criminalization, grounds for criminalization.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУСПІЛЬНО 
НЕБЕЗПЕЧНИХ НАСЛІДКІВ У СКЛАДАХ 
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У статті розглянуто окремі питання кримінально-правової характеристики суспільно небез-
печних наслідків як ознак об’єктивної сторони складів злочинів, передбачених статтями 378, 399 
КК України. На основі аналізу законодавства, наукових джерел сформульовано пропозиції щодо ви-
значення у зазначених статтях КК України мінімального розміру майнової шкоди як суспільно не-
безпечного наслідку, що був би похідним від суспільно небезпечних наслідків у вигляді знищення, по-
шкодження майна.

Ключові слова: знищення майна, пошкодження майна, кримінальна відповідальність, суспільно не-
безпечні наслідки, гарантії діяльності суддів.

Постановка проблеми. Шляхом пося-
гання на власність суддів, присяжних, захис-
ників, представників особи, їхніх близьких 
родичів здійснюється посягання на гарантії 
незалежності, недоторканності, інші гарантії 
діяльності цих осіб у судочинстві. Цим зу-
мовлена підвищена суспільна небезпека за-
значених посягань. Серед важливих питань 
кримінально-правової характеристики за-
значених складів злочинів, що мають значен-
ня для кваліфікації, є питання про суспільно 
небезпечні наслідки як об’єктивні ознаки 
складів злочинів, що виявляються в умисно-
му знищенні, пошкодженні майна так званих 
спеціальних потерпілих. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
з даної теми. Питання про об’єктивні ознаки 
складів злочинів, що виявляються в умисно-
му знищенні чи пошкодженні майна судді, 
народного засідателя, присяжного (ст. 378 
КК України), захисника чи представника 
особи (ст. 399 КК України) були предметом 
дослідження В. І. Борисова, В. В. Мульченка, 
В. І. Тютюгіна, Л. В. Трушківської. У працях 
науковців С. В. Антонова, В. А. Горбунова, 
В. І. Осадчого, А. В. Семенюк-Прибатень 
здійснювалось комплексне дослідження 
проблем кримінальної відповідальності за 
умисне знищення, пошкодження майна так 
званих спеціальних потерпілих у зв’язку з 
виконанням ними службових, громадських 

обов’язків. Окремі аспекти цієї проблемати-
ки розглядали у своїх працях І. Б. Газдайка- 
Василишин, С. А. Миронюк. Натепер, як 
видається, до кінця не вирішеним у науці і 
дискусійним залишається питання про роз-
мір майнової шкоди, що має бути ознакою 
складів злочинів, передбачених статтями 
378, 399 КК України. Це питання потребує 
аналізу відповідних кримінально-правових 
норм також і в контексті їх відповідності 
принципам криміналізації (що обумовлюють 
встановлення, збереження кримінальної від-
повідальності).

Мета статті. У зв’язку з цим видається 
доцільним розглянути питання про те, 
чи потрібно визначати у статтях 378, 399 
КК України мінімальний розмір майнової 
шкоди як суспільно небезпечний наслі-
док, похідний від суспільно небезпечних 
наслідків у вигляді знищення, пошко-
дження майна судді, народного засідате-
ля, присяжного, захисника, представника 
особи, їхніх близьких родичів. Виходячи з 
цього, можна зробити висновок, наскіль-
ки оптимально з погляду відповідності 
принципам криміналізації (або принци-
пам, що обумовлюють встановлення і збе-
реження кримінальної відповідальності)  
сформульовані зазначені криміналь-
но-правові норми, чи потребують вони 
вдосконалення.
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Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Суспільно небезпечним наслідком як 
ознакою об’єктивної сторони складів зло-
чинів, передбачених статтями 378, 399 КК 
України, є альтернативно передбачені зни-
щення, пошкодження майна. Зі змісту за-
значених кримінально-правових норм мож-
на зробити висновок, що розмір заподіяної 
шкоди внаслідок знищення чи пошкодження 
майна не має значення для кваліфікації цих 
злочинів. 

Пленум Верховного Суду України у  
п. 13 своєї постанови № 8 від 26.06.1992 
«Про застосування судами законодавства, 
що передбачає відповідальність за посяган-
ня на життя, здоров'я, гідність та власність 
суддів і працівників правоохоронних орга-
нів» роз’яснив, що, вирішуючи питання, чи є 
злочином умисне знищення або пошкоджен-
ня майна, потрібно враховувати, що зни-
щення малоцінного майна або незначне по-
шкодження майна без кваліфікуючих ознак  
(у чинному КК України передбачених ч. 2  
ст. 378, ч. 2, 3 ст. 399 КК України), виходячи 
з положень КК України, де визначено ознаки 
малозначного діяння (в чинному КК Украї-
ни – ч. 2 ст. 11), не є злочином [1]. 

Водночас дослідники, говорячи про нор-
му, що передбачає відповідальність за умис-
не знищення або пошкодження майна пра-
цівника правоохоронного органу (ст. 347 КК 
України), зазначають, що не встановлення 
в ній мінімальної межі матеріальної шкоди, 
яка заподіюється предмету злочину, призво-
дить до того, що, до прикладу, зривання під 
час бійки погону і чотирьох ґудзиків із фор-
меного одягу працівника правоохоронного 
органу суди визнають злочином і кваліфіку-
ють як умисне знищення чи пошкодження 
його майна. Виходячи з цього, А. В. Семенюк-
Прибатень зазначає, що у розглядуваних ви-
падках судова оцінка значущості заподіяної 
шкоди не завжди відповідає тому ступеню 
суспільної небезпеки, яким об’єктивно ха-
рактеризується знищення чи пошкодження 
майна спеціальних потерпілих [2, с. 173]. 
Особливо гостро ця проблема постає у разі 
порівняння розміру шкоди, що заподіюється 
спеціальним потерпілим під час знищення 
чи пошкодження їхнього майна, з мінімаль-
ним розміром шкоди як ознаки, встанов-
леної «загальною» нормою – 250 н.м.д.г.  
Автор бачить виходом із цієї ситуації 
роз’яснення Вищого спеціалізованого суду, 
в якому б наголошувалось на обов’язковості 
врахування положень ч. 2 ст. 11 КК України 
під час розгляду справ про злочини, перед-
бачені статтями 347, 347-1, 352, 378, 399 КК 
України, у тих випадках, коли розмір запо-
діяної цими злочинами шкоди є незначним 

[2, с. 174]. Як видається, більш обґрунтова-
ною є позиція тих науковців, які пропону-
ють встановити у КК України єдиний міні-
мальний розмір заподіяної майнової шкоди 
для всіх складів злочинів, що виявляються в 
умисному знищенні чи пошкодженні майна, 
в тому числі і щодо так званих спеціальних 
потерпілих [3, с. 4, 12]. Як видається, внесен-
ня таких змін до КК України відповідало б 
такому аспекту принципу верховенства пра-
ва, як правова визначеність.

Водночас серед науковців висловлю-
ються позиції про те, що обґрунтованою 
є чинна конструкція кримінально-право-
вих норм про відповідальність за умисне 
знищення, пошкодження майна так званих 
спеціальних потерпілих, де не визначено мі-
німального розміру заподіяної шкоди. Так, 
зокрема, В. А. Горбунов зазначає, що під час 
кримінально-правової оцінки знищення або 
пошкодження майна працівника правоохо-
ронного органу (його близьких родичів) прі-
оритетним критерієм для визнання певного 
майна предметом злочину й кваліфікації 
вчиненого за ст. 347 КК має розглядатися не 
стільки вартість, скільки значення предмета 
для особи, якій воно належить [4, с. 10, 61]. 
Науковець зазначає, що, оцінюючи мало-
значність описаного в ст. 347 КК посягання, 
слід брати до уваги, що явно незначна шкода, 
заподіяна одному з його об’єктів (що виража-
ється в несуттєвому пошкодженні майна, по-
шкодженні чи знищенні малоцінного майна), 
не виключає тим не менш можливості значно-
го ушкодження інших відносин (авторитету 
органів державної влади, їхньої нормальній 
діяльності), які входять в основний об’єкт 
передбаченого ст. 347 КК злочину. Тому та-
кий критерій, на думку науковця, як вартість 
майна чи його кількість, не може бути покла-
дено в основу оцінки умисного знищення 
чи пошкодження майна працівника право-
охоронного органу як малозначного діяння 
[4, с. 61]. З такою позицією, як видається, не 
можна погодитися з таких підстав. У поді-
бних за конструкцією складах злочинів, що 
полягають у заподіянні шкоди особистим 
благам так званих спеціальних потерпілих у 
зв’язку з їхньою діяльністю, механізм запо-
діяння шкоди основному безпосередньому 
об’єкту, який знаходиться в межах відносин 
щодо здійснення судочинства, передбачає 
заподіяння шкоди цим відносинам шляхом 
посягання на суспільні відносини, що станов-
лять додатковий безпосередній об’єкт – від-
носини власності. У таких випадках постає 
запитання: чи може діяння заподіяти іс-
тотну шкоду або створити загрозу її запо-
діяння (що характеризує таку властивість 
суспільно небезпечного діяння, як суспільна  
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небезпека) основному безпосередньому 
об’єкту, якщо додатковому вона не заподіяна 
і суб’єктивно діяння не було спрямоване на 
її заподіяння? Видається, що у такому ви-
падку, у разі відсутності заподіяння істотної 
шкоди або загрози її заподіяння додатково-
му обов’язковому об’єкту, не заподіюється 
шкода і основному безпосередньому об’єкту. 
У розглядуваних складах злочинів, в яких 
посягання на основний безпосередній об’єкт 
здійснюється шляхом впливу на учасників 
відповідних правоохоронюваних відносин 
шляхом заподіяння шкоди їхнім особистим 
благам, видається, що такий вплив не досягає 
ступеня, який здатний об’єктивно заподіяти 
істотну шкоду відносинам щодо здійснення 
судочинства. У цьому випадку відносинам 
власності зазначених осіб не заподіюється 
істотна шкода, яка здатна об’єктивно впли-
нути на позицію цих осіб у межах відносин, 
що забезпечують здійснення судочинства. 
Крім того, видається, що значення предмета 
для особи, якій воно належить, становить 
суб’єктивний, а не об’єктивний критерій, 
водночас, як відомо, предмет, а так само 
суспільно небезпечні наслідки належать до 
об’єктивних ознак складу злочину. Як вида-
ється, у кримінальному законі має бути вста-
новлений об’єктивний критерій, що дозоляє 
відносити розмір знищеного чи пошкодже-
ного майна або заподіяння майнової шкоди 
в іншій формі внаслідок знищення чи по-
шкодження майна до суспільно небезпечних 
наслідків злочинів, що виявляються в умис-
ному знищенні чи пошкодженні майна. 

С. А. Миронюк зазначає, що у кримі-
нальному законі наявна невідповідність 
кримінально-правового захисту власності 
положенням Конституції України, оскільки 
стаття 194 КК України спрямована на захист 
лише від умисного знищення або пошко-
дження майна з посиланням на значні суми 
збитків, тоді як застосування інших статей 
кримінального закону залежно від соціаль-
них ролей осіб, власність яких піддається 
злочинному впливу, не передбачає встанов-
лення наслідків певного ступеня. У зв’язку 
з цим науковець обґрунтовано зазначає 
необхідність розробки та впровадження у 
правозастосовну практику єдиного підходу 
до визначення розміру заподіяної шкоди в  
ст. 185–191, 194 та ст. 347, 352, 378, 399 КК, 
які передбачають кримінальну відповідаль-
ність за умисне знищення або пошкодження 
майна посадових осіб правоохоронних орга-
нів, судді, захисника та ін. [3, с. 4, 12]. 

Зважаючи на викладене вище, видається 
доцільним у складах злочинів, передбачених 
статтями 378, 399 КК України, з метою забез-
печення відповідності відповідних норм та-

ким принципам криміналізації, як суспільна 
небезпека, конституційна адекватність кри-
міналізації (зокрема, відповідність зазначе-
них норм принципу рівності всіх громадян 
перед законом), кримінально-політична 
адекватність криміналізації (зокрема, щодо 
дотримання такого аспекту принципу вер-
ховенства права, як правова визначеність), 
підтримати зазначену вище пропозицію, 
передбачити в законі мінімальний розмір 
майнової шкоди, заподіяної внаслідок умис-
ного знищення чи пошкодження майна судді, 
присяжного, захисника, представника особи, 
їхніх близьких родичів у зв’язку зі здійснен-
ням правосуддя або, відповідно, надання пра-
вової допомоги. При цьому слід погодитися 
з тим, що такий розмір майнової шкоди має 
бути єдиний для складів злочинів, що вияв-
ляються в умисному знищенні, пошкодженні 
майна так званих спеціальних потерпілих, і у 
ст. 194 КК України.

Водночас важливим є питання про те, 
яким має бути з позиції de lege ferenda роз-
мір заподіяної шкоди, що має бути ознакою 
зазначених складів злочинів. Сьогодні з роз-
глядуваних нами кримінально-правових 
норм для позначення розміру такої шкоди 
закріплено такі поняття, як «шкода у вели-
ких розмірах» (ч. 1 ст. 194 КК України), «в 
особливо великих розмірах» (ч. 2 ст. 194,  
ч. 2 ст. 399 КК України). При цьому в ч. 1, 2 
ст. 194 КК України розмір такої шкоди чіт-
ко визначений законодавцем у примітці до  
ст. 185 КК України, а в ч. 2 ст. 399 КК України 
це поняття в законі не визначено і є оціночним, 
тобто встановлення його змісту виноситься на 
розсуд правозастосовчих органів.

Стосовно наявності таких оціночних по-
нять у кримінальному праві В. М. Коган за-
значає, що порівняно з такими поняттями, як 
«винятковий цинізм», «особлива зухвалість» 
або «особлива жорстокість», такі поняття, як 
«особливо великий розмір», «великий роз-
мір» стосовно окремих складів злочинів, лег-
ше уточнити, тому що тут якість створюється 
кількістю і через кількість може бути позна-
чена. Лише потрібно «більше» чи «менше» 
перевести на мову чисел [5, с. 102].

Щодо розміру заподіяної шкоди слід по-
годитися з тим, що встановлення в законі 
конкретного розміру такої шкоди як суспіль-
но небезпечного наслідку у складі злочину, 
передбаченому ст. 194 КК України, є неви-
правдано високим [6, с. 370]. Зокрема, станом 
на 1 січня 2018 року прожитковий мінімум 
для працездатної особи становив 1 762 грн. 
Відповідно, сума податкової соціальної піль-
ги – 881 грн. Таким чином, у 2018 році шко-
да у великих розмірах (у значенні ст. 194 КК 
України) становить 220 250 грн., а в особливо 
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великих розмірах – 528 600 грн. Як бачимо, 
розмір шкоди, що є мінімальною у даному 
складі злочину, є явно завищеним порівняно 
з тим розміром заподіяної майнової шкоди, 
що досягає такої властивості, як суспільна 
небезпека. 

Водночас науковці обґрунтовано звер-
тають увагу на те, що мінімальний розмір 
заподіяної шкоди під час вчинення корисли-
вих злочинів проти власності є значно ниж-
чий. Н. О. Антонюк обґрунтовано зазначає, 
що суспільна небезпека умисного знищення 
чи пошкодження майна не є меншою, ніж 
суспільна небезпека ненасильницьких роз-
крадань, оскільки викрадене майно ще може 
бути повернуто власнику, а за знищене чи по-
шкоджене власник може сподіватися лише на 
компенсацію. З огляду на це, розмір, достат-
ній для притягнення винного до криміналь-
ної відповідальності за умисне знищення чи 
пошкодження майна, повинен бути зменше-
ним, оскільки він є явно завищеним [6, с. 370]. 
Н. О. Антонюк також обґрунтовано зазначає, 
що законодавець випустив з уваги той факт, 
що у складах розкрадань заподіяння шкоди у 
великому розмірі є особливо кваліфікуючою 
ознакою, а у складі «Умисного знищення або 
пошкодження майна» – обов’язковою озна-
кою основного складу злочину [6, с. 370]. 

С. А. Миронюк пропонує розширити 
сферу дії ч. 1 ст. 194 КК України шляхом 
обов’язковості врахування матеріального 
становища потерпілої сторони, а не розмі-
ру заподіяної шкоди [3, с. 4]. Як видається, 
найбільш оптимальним варіантом було би 
формулювання цього розміру, як це запропо-
нувала І. Б. Газдайка-Василишин, виходячи з 
ознак, як це визначено в примітці 2 до ст. 185 
КК України, де зазначено, що значна шкода у 
перелічених статтях КК України визначаєть-
ся, по-перше, з урахуванням матеріального 
становища потерпілого, по-друге, якщо йому 
спричинені збитки у визначеному законом 
розмірі (на суму від ста до двохсот п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян) [7, с. 117]. 

У цьому контексті щодо розміру запо-
діяної шкоди видаються обґрунтованими 
пропозиції Р. О. Боднарчука, І. Б. Газдай-
ки-Василишин передбачити в диспозиції  
ч. 1 ст. 194 КК України суспільно небез-
печний наслідок у вигляді заподіяння «зна-
чної шкоди», таким чином передбачивши в 
законі формулювання «умисне знищення 
чи пошкодження майна…, що завдало зна-
чної шкоди потерпілому» у відповідному 
розмірі, визначеному приміткою 2 до ст. 185 
КК України [7, с. 117; 8, с. 310]. При цьому 
І. Б. Газдайка-Василишин також пропонує 
доповнити КпАП статтею, яка передбачати-

ме відповідальність за умисне знищення чи 
пошкодження чужого майна, що не заподі-
яло значну шкоду [7, с. 117]. Відповідно до 
примітки 2 до ст. 185 КК України значна 
шкода визначається з урахуванням мате-
ріального становища потерпілого та у разі 
спричинення йому збитків на суму від 100 
до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. Отже, в розрахунку у гривнях – це 
сума, що дорівнює 80000 грн. Як видається, 
умисне заподіяння майнової шкоди в такому 
розмірі досягає ступеня суспільної небезпе-
ки і водночас не є невиправдано завищеним. 
Видається доцільним передбачити відповід-
не положення з посиланням на примітку 2 у 
ст. 185 КК України й у формулюванні норм, 
що передбачають відповідальність за умисне 
знищення, пошкодження майна судді, на-
родного засідателя, присяжного, захисника, 
представника особи у зв’язку з їх діяльністю, 
пов’язаною, відповідно, зі здійсненням пра-
восуддя, з наданням правової допомоги. Вод-
ночас видається, що як кваліфікуючу ознаку 
умисного знищення, пошкодження майна 
цих осіб слід передбачити заподіяння майно-
вої шкоди у великих, а не в особливо вели-
ких розмірах з посиланням на примітку 3 до  
ст. 185 КК України (це стосується і загаль-
ної норми, передбаченої ст. 194 КК України), 
оскільки особливо великий розмір як квалі-
фікуюча ознака складу злочину, передбаче-
ного ст. 194 КК України, як видається, був би 
невиправдано завищений як кваліфікуюча 
ознака складів злочинів, передбачених стат-
тями 378, 399 КК України.

Отже видається доцільним аналогіч-
но до запропонованих Р. О. Боднарчуком, 
І. Б. Газдайкою-Василишин змін у ч. 1 ст. 
194 КК України внести зміни до тих статей 
КК України, де встановлено відповідаль-
ність за умисне знищення чи пошкодження 
майна так званих спеціальних потерпілих 
(статті 347, 347-1, 352, 378, 399 КК України) 
і обов’язковою ознакою об’єктивної сторо-
ни передбачити в диспозиціях відповідних 
норм заподіяння значної шкоди, таким чи-
ном, передбачивши в законі формулювання 
«умисне знищення чи пошкодження майна…, 
що завдало значної шкоди потерпілому» у 
відповідному розмірі, визначеному при-
міткою 2 до ст. 185 КК України. Аналогічні 
положення видається доцільним передбачи-
ти і в примітці 3 до цієї статті, де визначено 
поняття великого розміру. Відповідно, у 
частинах других статей 378, 399 КК Украї-
ни передбачити відповідальність за умисне 
знищення, пошкодження майна відповідних 
потерпілих, відповідно, у великих розмірах.

У такому разі з позиції de lege ferenda, ви-
ходячи з правової позиції, яку сформулював 
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Верховний Суд України у своїх постановах 
від 17 грудня 2015 року № 5-152кс15, від 
24 грудня 2015 року № 5-221кс15 у зв’язку 
з неоднаковим застосуванням криміналь-
но-правових норм судом касаційної інстан-
ції [9; 10], проблемних питань у кваліфіка-
ції, пов’язаних із малозначністю діяння, на 
практиці взагалі не буде поставати під час 
кримінально-правової кваліфікації діянь, 
що виявилися в умисному знищенні, пошко-
дженні майна зазначених вище так званих 
спеціальних потерпілих. 

Висновки

Отже, видається доцільним передбачити 
у статтях, що встановлюють відповідальність 
за умисне знищення або пошкодження май-
на судді, народного засідателя, присяжного, 
захисника, представника особи, їхніх близь-
ких родичів (статті 378, 399 КК України), 
ще один, похідний суспільно небезпечний 
наслідок від такого суспільно небезпечного 
наслідку, як знищення чи пошкодження май-
на, а саме заподіяння майнової шкоди у зна-
чних розмірах. 

Для визначення такої шкоди оптималь-
ним видається підхід, відповідно до яко-
го значна шкода у перелічених статтях КК 
України визначається, по-перше, з урахуван-
ням матеріального становища потерпілого, 
по-друге, якщо йому спричинені збитки у 
визначеному законом розмірі.

Зазначене вище зумовлює необхідність 
внесення змін до примітки 2 до ст. 185 КК 
України, де визначено поняття значної шко-
ди, шляхом доповнення її вказівкою на статті 
378, 399 КК України, а також інші статті, де 
встановлено відповідальність за умисне зни-
щення чи пошкодження майна так званих 
спеціальних потерпілих (статті 347, 347-1, 
352 КК України). Аналогічні положення слід 

передбачити й у примітці 3 до цієї статті, де 
визначено поняття великого розміру.
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В статье рассмотрены некоторые вопросы уголовно-правовой характеристики общественно 
опасных последствий как признаков объективной стороны составов преступлений, предусмотрен-
ных статьями 378, 399 УК Украины. На основании анализа законодательства, научных источников 
сформулированы предложения по определению в указанных статьях УК Украины минимального раз-
мера имущественного ущерба как общественно опасного последствия, производного от последствий в 
виде уничтожения, повреждения имущества.

Ключевые слова: уничтожение имущества, повреждение имущества, уголовная ответственность, 
общественно опасные последствия, гарантии деятельности судей.

The article deals with some issues of the criminal-legal characteristics of socially dangerous consequences 
as signs of the objective side of the crimes set forth in Articles 378, 399 of the Criminal Code of Ukraine. On 
the basis of the analysis of legislation, scientific sources, the author has formulated proposals to determinate 
the minimum size of property damage in these articles of the Criminal Code as a socially dangerous conse-
quence that would be derived from such consequences as destruction, damage to property.

Key words: destruction of property, damage to property, criminal liability, socially dangerous  
consequences, guarantees of the activity of judges.
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У статті розглядаються проблемні аспекти кваліфікації умисного тяжкого тілесного ушко-
дження, вчиненого групою осіб. Обґрунтовується теза про те, що в окремих випадках дії осіб слід ква-
ліфікувати залежно від спрямованості умислу з урахуванням фактично спричиненої шкоди здоров’ю 
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Постановка проблеми. Стаття присвяче-
на аналізу актуальної проблеми – розумінню 
термінологічних конструкцій «група осіб», 
«група осіб за попередньою змовою» як форм 
співучасті під час завдавання умисного тяж-
кого тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 121 КК 
України).

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій з даної теми. Названу проблему дослі-
джували Д. П. Альошин, Ф. Г. Бурчак, 
Н. О. Гуторова, Г. О. Ганова, І. М. Гриниха, 
В. К. Грищук, А. Ф. Зелінський, М. Г. Іванов, 
М. І. Ковальов, О. О. Кваша, П. С. Матишев-
ський, Г. В. Новицький, Р. С. Орловський, 
М. І. Панов, В. С. Прохоров, П. П. Тельнов, 
А. Н. Трайнін, , М. І. Мельник, В. О. На-
вроцький, М. І. Панов, Н. М. Ярмиш та інші. 

Метою даної статті є встановлення 
основних проблем кваліфікації умисного 
тяжкого тілесного ушкодження, вчине-
ного групою осіб, та вироблення пропо-
зиції щодо вдосконалення національного 
законодавства для того, щоб подолати ці 
труднощі та досягнути єдиного підходу у 
кваліфікації типових кримінально-право-
вих ситуацій. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Ч. 2 ст. 121 КК України до кваліфікова-
них видів злочину відносить умисне тяжке 
тілесне ушкодження, вчинене групою осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КК України, зло-
чин визнається таким, що вчинений групою 
осіб, якщо у ньому брали участь декілька 
(два або більше) виконавців без попередньої 
змови між собою. Взаємодія учасників 
виникає у момент початку скоєння злочи-

ну або під час його вчинення. При цьому 
необов'язково, щоб тілесні ушкодження були 
заподіяні кожним із них (наприклад, один з 
учасників групи пригнічує опір потерпіло-
го, тоді як інший заподіює ушкодження). 
У цих випадках, як правило, співучасник 
приєднується до виконавця, що вже почав 
виконувати об'єктивну сторону злочину. 
Їхні дії мають бути погоджені щодо обʼєкта 
та обʼєктивної сторони злочину, і ці особи 
повинні усвідомлювати, що діють спільно 
для досягнення єдиного злочинного резуль-
тату. Наведемо приклад умисного спричи-
нення тяжкого тілесного ушкодження гру-
пою осіб без попередньої змови. 

Під час вживання алкогольних напо-
їв між Р., К. та неповнолітнім Л., з одного 
боку, та Я., з іншого боку, виникла сварка 
на ґрунті особистих неприязних відносин.  
У Р. виник умисел на умисне заподіяння ті-
лесних ушкоджень Я. З цією метою він умис-
но, зі значною силою прикладання, завдав 
потерпілому удар рукою по його голові, від 
чого останній, втративши рівновагу, впав на 
підлогу. Р., продовжуючи свої злочинні дії, 
став завдавати численні удари ногами потер-
пілому Я. по голові та тулубу. К. та неповно-
літній Л., усвідомлюючи протиправний ха-
рактер дій Р., приєдналися до нього та, діючи 
з єдиним спільним умислом, спрямованим 
на умисне заподіяння тілесних ушкоджень, 
з особистих неприязних стосунків почали 
спільно наносити численні удари ногами по 
голові і тулубу потерпілому Я. аж до втрати 
ним свідомості та настання смерті потерпі-
лого на місці події. Суд вказав, що в резуль-
таті спільних, умисних, протиправних дій  
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Р., К. та неповнолітній Л., діючи групою, 
заподіяли Я. тілесні ушкодження, які на-
лежать до тяжких, небезпечних для життя в 
момент заподіяння, що спричинили смерть 
потерпілого. Суд визнав, що «винуватість 
обвинувачених доведено в повному обсязі, і 
кваліфікував їхні дії за ч. 2 ст. 121 КК Укра-
їни як умисне тяжке тілесне ушкодження, 
вчинене групою осіб, що спричинило смерть 
потерпілого» [1].

Теоретичною і практичною проблемою 
є кваліфікація умисного тяжкого тілесно-
го ушкодження, вчиненого групою осіб за 
попередньою змовою або організованою 
групою, оскільки ч. 2 ст. 121 КК України 
передбачає як кваліфікуючу ознаку вчинен-
ня злочину лише групою осіб. Як слушно 
відзначає С. Д. Шапченко, «за змістом ч. 1 
ст. 28 КК, відсутність попередньої змови між 
виконавцями злочину є обовʼязковою озна-
кою його вчинення «групою осіб». Таким чи-
ном, вчинення особою злочину за наявності 
попередньої змови формулюванням «вчи-
нення злочину групою осіб» не охоплюється, 
і ця ознака такій особі інкримінуватись не 
повинна» [2, с. 91]. 

Правовим орієнтиром у вирішенні цьо-
го питання нині може слугувати позиція 
вищої судової інстанції, відповідно до якої 
кваліфікуюча ознака «вчинення злочину 
групою осіб» охоплює як форму співучас-
ті, визначену в ч. 1 ст. 28 КК, так і вчинення 
злочину групою осіб за попередньою змовою  
(ч. 2 ст. 28 КК), організованою групою (ч. 3 
ст. 28 КК) чи злочинною організацією (ч. 4 
ст. 28 КК) (п. 6 постанови Пленуму ВСУ від 
22 грудня 2006 року №10 «Про судову прак-
тику у справах про хуліганство»). Схоже по-
ложення наведено й у абз. 4 п. 16 постанови 
Пленуму ВСУ від 7 лютого 2003 року № 2 
«Про судову практику у справах про злочи-
ни проти життя та здоровʼя особи» – умис-
не вбивство, вчинене організованою групою, 
також кваліфікується за п. 12 ч. 2 ст. 115 
КК . У разі, коли група осіб, яка вчинила за 
попередньою змовою умисне вбивство, яв-
ляла собою злочинну організацію, озброєну 
банду, терористичну групу чи терористичну 
організацію, не передбачене законом воєнізо-
ване або збройне формування, організовану 
групу, створену з метою тероризування у ви-
правних установах засуджених чи нападу на 
адміністрацію цих установ, відповідальність 
учасників групи настає за п. 12 ч. 2 ст. 115 та 
відповідно за ч. 1 ст. 255, ст. 257, ч. 3 або ч. 4 
ст. 258, ч. 5 ст. 260, ст. 392 КК. Таким же шля-
хом пішла судова практика у розгляді справи 
про умисне спричинення тяжкого тілесного 
ушкодження групою осіб за попередньою 
змовою. Так, дії обвинуваченого були ква-

ліфіковані за ч. 2 ст. 121; ч. 2 ст. 146; ч. 1  
ст. 263 КК України за таких обставин.  
17 серпня 2009 року він, за попередньою змо-
вою з А. та невстановленою слідством осо-
бою, на автомобілі ВАЗ 21099 приїхав для 
з'ясування стосунків із потерпілим. Групою 
осіб за попередньою змовою завдавали по-
терпілому удари по різних частинах тіла. При 
цьому обвинувачений застосував дерев'яну 
палку. Потерпілому були заподіяні тілесні 
ушкодження, небезпечні в момент спричи-
нення. Після цього, діючи за попередньою 
змовою, підсудні та невстановлена слідством 
особа незаконно позбавили потерпілого волі, 
зв'язавши йому руки, помістили в багажник 
автомобіля та, закривши кришку багажника, 
вивезли його на дорогу, що веде з смт. Лисець 
Тисменицького району в с. Іваниківку Бого-
родчанського району. Там розвʼязали та від-
пустили [3] (курсив – виділено мною – І.Р.). 
Такі приклади не поодинокі, по суті суди 
здебільшого кваліфікують злочин, вчинений 
за попередньою змовою групою осіб, за ч. 2 
ст. 121 КК. Проте такий підхід вважаємо не-
логічним та позбавленим концептуальних 
ознак. 

Так, суд змушений кваліфікувати дії ви-
нного за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України 
для того, щоб відобразити та врахувати фор-
му співучасті у вчиненні злочину. Такий під-
хід суперечить загальним засадам кваліфіка-
ції злочинів, відповідно до яких у формулі 
кваліфікації та юридичному формулюванні 
обвинувачення може бути вказана лише роль 
інших співучасників злочину (крім виконав-
ця) з посиланням на відповідну частину  
ст. 27 КК України. 

Так, за обставинами справи, викладени-
ми в мотивувальній частині вироку, можна 
дійти висновку, що обвинувачений «пере-
слідуючи мотиви особистої неприязні до 
депутата Миргородської міської ради Пол-
тавської області сьомого скликання, що 
виникли на підґрунті розбіжностей в полі-
тичних поглядах щодо соціально-економіч-
ного розвитку міста, створив організовану 
злочинну групу, тобто стійке об'єднання 
групи осіб для спільного заняття злочинною 
діяльністю, а саме для підготовки та вчинен-
ня тяжкого злочину». До групи входило троє 
осіб, які разом ретельно та довго розробляли 
план нападу на депутата. За висновком суду, 
«організована злочинна група характеризу-
валась насильницькою направленістю дій її 
учасників, єдністю їх намірів щодо нанесен-
ня тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, 
високим ступенем організації нападу, якому 
передував тривалий підготовчий період, під-
шукування знарядь та засобів для вчинення 
злочинів, своєю стійкістю, ретельною роз-
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робкою плану вчинення злочину, чітким роз-
поділом ролей між співучасниками, а також 
вжиттям відповідних засобів конспірації». 
Суд конкретизував роль кожного співучас-
ника злочину, вказавши, хто саме наносив 
удари потерпілому. «Продовжуючи свої зло-
чинні дії, діючи за заздалегідь розробленим 
планом, реалізуючи свій єдиний злочинний 
умисел, дочекавшись, коли потерпілий опи-
ниться в темному віддаленому місці вулиці 
та наблизиться до них, обвинувачений надав 
команду до нападу, та вибігши на дорогу, 
заздалегідь підготовленим тупим твердим 
предметом, збив потерпілого з велосипеду. 
Після чого він спільно з братом та своїм това-
ришем, ще двома особами застосували до по-
терпілого насильство, небезпечне для його 
життя та здоров'я, яке виразилось у нанесен-
ні металевими предметами, руками, ногами 
не менше чотирьох ударів в область голови 
потерпілого, не менше чотирьох ударів по 
тулубу потерпілого та численних ударів по 
його кінцівках. Після отриманих тілесних 
ушкоджень потерпілий помер у лікарні».

За висновком суду, «такі умисні та проти-
правні дії обвинуваченого органом досудово-
го розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, 
ч. 2 ст. 121 КК України як такі, що вирази-
лись в умисному нанесенні тяжкого тілес-
ного ушкодження, що спричинило смерть 
потерпілого, вчинене в складі організованої 
злочинної групи» [4]. Отже, ч. 2 ст. 121 КК 
інкримінована винному за ознакою спричи-
нення смерті, без урахування того, що зло-
чин було вчинено «групою осіб». У цій спра-
ві суд кваліфікував дії винного як виконавця 
вчинюваного злочину, що є, на нашу думку, 
правильним, хоча обвинувачений фактич-
но виконував ще й ролі організатора, під-
бурювача та пособника. У судовій практиці 
традиційним є питання про кваліфікацію ді-
яння особи, яка, вчиняючи спільний злочин, 
виконала декілька ролей. Пленум Верхо-
вного Суду України надав роз’яснення лише 
щодо окремих злочинів. Так, відповідно до  
п. 20 постанови «Про практику застосуван-
ня судами законодавства про кримінальну 
відповідальність за легалізацію (відмиван-
ня) доходів, одержаних злочинним шляхом» 
від 15 квітня 2005 р. № 5, «дії осіб, які взя-
ли участь у легалізації (відмиванні) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, як організа-
тори, підбурювачі або пособники, якщо вони 
не є одночасно співвиконавцями цього зло-
чину, належить кваліфікувати за відповідни-
ми частинами статей 27 і 209 КК» [5]. Схо-
жий підхід наведений в абз. 1 п. 3 постанови 
ПВСУ «Про судову практику в справах про 
злочини проти життя та здоров’я особи» від 
7 лютого 2003 р. № 2 [6] та абз. 5 п. 3 поста-

нови ПВСУ «Про практику розгляду суда-
ми кримінальних справ про злочини, вчи-
нені стійкими злочинними об’єднаннями» 
від 23 грудня 2005 р. № 13 [7]. Отже, якщо 
співучасник у спільному вчиненні злочину 
виконав декілька ролей, і в тому числі роль 
виконавця (співвиконавця), – кваліфікація 
його діяння має здійснюватися лише за стат-
тею (частиною статті) Особливої частини 
КК. Водночас усі ролі, виконані таким спі-
вучасником у спільному вчиненні злочину, 
зазначаються у мотивувальній частині від-
повідних процесуальних документів і врахо-
вуються під час призначення покарання (ч. 4  
ст. 68 КК) [8, с. 152].

Яскравим прикладом, який може про-
ілюструвати вади законодавчих конструкцій, 
про які згадувалось вище та які вплинули 
на розбіжності у кваліфікації злочинів, що 
здійснювалась органом досудового слідства 
та судом, може слугувати наступна справа. 
Так, обвинувачений, маючи на меті нанесен-
ня тяжких тілесних ушкоджень потерпі-
лому з не встановлених слідством мотивів, 
для полегшення вчинення злочину вирішив 
вступити у попередню змову про скоєння 
вказаного злочину з раніше знайомими йому 
двома особами. Під час розмови запропону-
вав їм разом скоїти злочин, а саме спричини-
ти тілесні ушкодження потерпілому, з яким, 
як пояснив, у нього склалися неприязні 
стосунки на особистому ґрунті, на що отри-
мав згоду останніх; обвинуваченим був роз-
роблений детальний план скоєння злочину 
з чітким розподілом ролей та ступеня участі 
кожного. Як організатор вказаного злочи-
ну, він взяв на себе усі фінансові витрати, 
пов'язані з проживанням, їх харчуванням, 
придбанням предметів (засобів), необхідних 
для скоєння злочину, а саме транспортно-
го засобу, за допомогою якого планувалось 
спровокувати дорожньо-транспортну приго-
ду зі службовим автомобілем потерпілого, а 
також залізних побутових предметів, якими 
планувалось завдати тілесні ушкодження по-
терпілому. 

Один із виконавців, відповідно до за-
здалегідь розробленого плану, скоїв на-
їзд переднім колесом свого мотоцикла на 
задній бампер автомобіля потерпілого, 
спровокувавши тим самим дорожньо-тран-
спортну пригоду. Потерпілий сприйняв 
наїзд мотоцикла на автомобіль як ДТП, 
зупинив свій службовий автомобіль. Вий-
шовши із салону, потерпілий почав роз-
мовляти з виконавцем з метою з'ясувати 
причину аварії. Інший співвиконавець, вико-
нуючи умови злочинної змови в частині, 
покладеній на нього, непомітно для потер-
пілого підійшов до того ззаду та завдав два 
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удари заздалегідь придбаним та принесеним  
із собою залізним зубилом в область голо-
ви останнього, від яких той впав на землю 
обличчям до низу. Від цих ударів зубило 
випало з рук, але той продовжував завдава-
ти удари потерпілому руками і ногами в об-
ласть голови та тулубу, завдавши по 5 ударів 
руками та ногами. Водій мотоцикла також 
став завдавати удари ногами в область тулу-
бу потерпілого, нанісши не менше чотирьох 
ударів, а потім підібравши зубило, наніс ним 
шість ударів в область голови потерпілого, 
який намагався при цьому захищати голову 
руками, у зв'язку з чим удари частково при-
падали на руки. Потерпілому були заподіяні 
тяжкі тілесні ушкодження

Орган досудового слідства кваліфікував 
дії обвинуваченого за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 121 
КК. Проте суд врахував, що «ст. 121 ч.2 КК 
України не передбачає такої кваліфікуючої 
ознаки, як вчинення злочину за попередньою 
змовою групою осіб, а лише має таку квалі-
фікуючу ознаку, як вчинення злочину групою 
осіб, яка органом досудового слідства в об-
винуваченні не інкримінується підсудному», 
перекваліфікував дії винного на ч. 3 ст. 27,  
ч. 1 ст. 121 КК як організатора вчинення 
«умисного тілесного ушкодження, небезпеч-
ного для життя в момент заподіяння, вчинене 
групою осіб за попередньою змовою». Аргумен-
туючи свою позицію, суд вказав: «Однак у 
ході досудового слідства, додаткового розслі-
дування та судового слідства у вказаній справі 
органами досудового слідства не було здобуто 
належних та допустимих доказів на підтвер-
дження створення організованої групи. …Суд 
визнає доведеним співучасть у вчиненні зло-
чину відносно потерпілого підсудним як його 
організатора, оскільки він виконав усі дії, сря-
мовані на організацію злочину, керував його 
підготовкою та вчиненням» [9]. 

Отже, аналізуючи дану справу, може-
мо зробити такі висновки. Суд не врахував 
рекомендації вищої судової інстанції щодо 
інкримінування ознаки «група осіб» (ч. 2  
ст. 121 КК) у разі вчинення злочину групою 
осіб за попередньою змовою, а дотримався 
«букви закону» та вдався до буквального, а 
не розширеного тлумачення ч. 1 ст. 28 КК. 
У результаті ми отримали не досить аргумен-
товану з точки зору справедливості кваліфі-
кацію тяжкого злочину, скоєного у співучас-
ті, з розподілом ролей (два співвиконавця та 
організатор), що, безумовно, має вищий сту-
пінь суспільної небезпечності, ніж злочин, 
передбачений ч. 1 ст. 121 КК. 

 Для уникнення таких формальних та 
змістових неточностей пропонуємо доповни-
ти ч. 2 ст. 121 КК України та зазначити: 
«Умисне тяжке тілесне ушкодження, …вчи-

нене групою осіб, групою осіб за попередньою 
змовою…». При цьому бажано виокремити 
скоєння злочину організованою групою в 
окремий особливо кваліфікований склад 
умисного тяжкого тілесного ушкодження та 
доповнити чинний КК частиною 3: «Умисне 
тяжке тілесне ушкодження, вчинене організо-
ваною групою», встановити підвищену кримі-
нальну відповідальність. 

Така необхідність зумовлена вимогами 
судової практики.

Ми не можемо оминути увагою дискусію, 
що точиться в наукових колах, щодо форму-
лювань, які містяться у ст. 28 КК України. 
Теоретиків і практиків бентежить, що у ч. 1 
ст. 28, де розкривається поняття групи осіб, 
ідеться про виконавців злочину, а в ч. 2, тоб-
то стосовно дій групи осіб за попередньою 
змовою, види співучасників не названі. Це й 
наводить на думку, що законодавець не об-
межує «групу осіб за попередньою змовою» 
тільки співвиконавством, а має на увазі й спі-
вучасть із розподілом ролей [10, с. 54]. 

З. А. Тростюк зазначає: «По-перше, у ч. 1 
ст. 28 КК міститься вказівка на те, що всі спі-
вучасники мають бути саме виконавцями, а в 
ч. 2 цієї статті зазначається лише, що злочин 
повинні вчиняти дві або більше особи (і аж 
ніяк не виконавці). По-друге, у визначенні 
вчинення злочину групою осіб законодавець 
вказує, що два або більше виконавці беруть 
участь у вчиненні злочину, а, скоюючи зло-
чин за попередньою змовою групою осіб, 
дві або більше особи спільно вчиняють зло-
чин. Зміст поняття «спільне вчинення зло-
чину» можна витлумачити, виходячи зі ст. 
27 КК, в якій визначаються види співучас-
ників [11, с. 261]. Авторка робить висновок, 
що «для скоєння злочину за попередньо 
змовою групою осіб можлива як проста, так 
і складна форма співучасті з розподілом ро-
лей між співучасниками» [11, с. 262]. Такої 
думки дотримуються й інші вчені [12, с. 4;  
13, с. 223; 14, с. 72; 15, с. 5; 16, с. 48; 17, с. 243; 
18, с. 190-191].

Н. Ярмиш аргументовано доводить, 
що «попередня змова групи осіб» передба-
чає відповідну змову саме співвиконавців 
злочину, тобто осіб, які виконують хоча б 
частину його об'єктивної сторони: «У ч. 1 
законодавець сформулював, що таке група 
осіб, охарактеризував її з об'єктивної сторо-
ни – визначив як два і більше виконавців. 
У ч. 2, не повторюючи сказаного про групу, 
він роз'яснює, яку саме змову слід вважати 
попередньою. Такий прийом цілком відпо-
відає правилам законодавчої техніки, що 
ґрунтуються на законах формальної логіки, 
отже, на здоровому глузді. Слід згадати про 
те, що саме співвиконавство значно збіль-
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шує суспільну небезпеку злочину – через 
об'єднання зусиль злочинців, залякування 
потерпілого, подолання його опору. Навряд 
чи, наприклад, таким же небезпечним, як на-
пад двох виконавців, є посягання, при якому 
виконавець один, а друга людина (про яку по-
терпілий може навіть не підозрювати) колись 
порадила йому, в який саме спосіб здійснити 
задумане, чи викликала у нього бажання ско-
їти злочин. Без сумніву, питання про можли-
вість застосування ознаки «за попередньою 
змовою групи осіб» до так званої складної 
співучасті, тобто співучасті з розподілом 
ролей у юридичному сенсі, має вирішувати-
ся однаково щодо будь-якого виду «друго-
рядних» співучасників» [10, с. 56]. Такої ж 
позиції дотримується значна група дослід-
ників [19, с. 37-38, 65; 20, с. 7-8; 21, с. 181;  
22, с. 94-95]. 

На нашу думу, остання позиція є більш 
слушною, логічно виправданою та досить ар-
гументованою. Це підтверджується положен-
нями, що містяться в роз’ясненнях, які надає 
з цього приводу у своїх постановах Пленум 
Верховного Суду України (п. 18 постанови 
Пленуму ВСУ від 8 жовтня 2004 р. № 15 «Про 
деякі питання застосування законодавства 
про відповідальність за ухилення від сплати 
податків, зборів, інших обов’язкових плате-
жів» [23]; п. 19 постанови Пленуму ВСУ від 15 
квітня 2005 р. № 5 «Про практику застосуван-
ня судами законодавства про кримінальну 
відповідальність за легалізацію (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом» [5]; 
п. 9 постанови Пленуму ВСУ від 3 червня 
2005 р. № 8 «Про судову практику у справах 
про контрабанду та порушення митних пра-
вил» [24]; п. 9 постанови Пленуму ВСУ від 
30 травня 2008 р. № 5 «Про судову практику 
у справах про злочини проти статевої свобо-
ди та статевої недоторканості особи» [25];  
п. 24 постанови Пленуму ВСУ від 6 листопада 
2009 р. № 10 «Про судову практику у злочи-
нах проти власності» [26] (йдеться про техніч-
ний розподіл ролей між співвиконавцями). 

Проте в окремих випадках Пленум вда-
ється до розширеного тлумачення понят-
тя співвиконавства за рахунок визнання 
виконавцями і тих осіб, які здійснюють суто 
пособницькі функції (абз. 2 п. 16 постанови 
Пленуму ВСУ від 7 лютого 2003 р. № 2 «Про 
судову практику у справах про злочин проти 
життя і здоров’я особи») [6].

Висновки

Для уникнення формальних та змісто-
вих неточностей пропонуємо доповнити ч. 2  
ст. 121 КК України та зазначити: «Умисне 
тяжке тілесне ушкодження, …вчинене групою 
осіб, групою осіб за попередньою змовою…». При 

цьому бажано виокремити вчинення злочину 
організованою групою в окремий особливо 
кваліфікований склад умисного тяжкого ті-
лесного ушкодження та доповнити чинний КК 
частиною 3: «Умисне тяжке тілесне ушкоджен-
ня, вчинене організованою групою», встановити 
підвищену кримінальну відповідальність. 

Вважаємо, що у разі, коли поряд із 
виконавцем умисного тяжкого тілесного 
ушкодження у вчиненні злочину беруть 
участь організатор, підбурювач чи пособник, 
то їхні дії слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 121 
КК (для виконавця), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 121 КК 
(для організатора), ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 121 КК 
(для підбурювача), ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 121 КК 
(для пособника). За наявності двох і більше 
співвиконавців злочину вчинене слід квалі-
фікувати за ч. 2 ст. 121 КК. 
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В статье рассматриваются проблемные аспекты квалификации причинения вреда здоровью 
группой лиц. Обосновывается тезис о том, что в указанных случаях действия лиц необходимо ква-
лифицировать в зависимости от их направленности умысла с учетом фактического причиненного 
вреда здоровью потерпевшего. 

Ключевые слова: группа лиц, субъект преступления, тяжкое телесное повреждение, квалификация 
преступлений.

The article dwells upon the problem aspects of the qualification of causing harm to health by a group of 
persons. The thesis is substantiated that in these cases the actions of persons are to be qualified depending on 
their intentional character, taking into account the actual harm done to the victim's health.

Key words: group of persons, subject of crime, severe bodily injury, qualification of crimes.
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Статтю присвячено аналізу рекомендацій, наданих у постановах Пленуму Верховного Суду 
України, щодо кваліфікації у разі наявності спеціальних кримінально-правових норм. За допомогою 
певного творчого опрацювання розглянуто проблемні питання такої кваліфікації та сформульовано 
пропозиції щодо правильної кваліфікації окремих випадків конкуренції загальної та спеціальної норм.
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фікація, постанови Пленуму Верховного Суду України.

Постановка проблеми. На перший по-
гляд, питання конкуренції кримінально-
правових норм та правила кваліфікації у 
разі її наявності розглядаються виключно в 
юридичній літературі. Це не зовсім так, адже 
якщо проаналізувати постанови Пленуму 
Верховного Суду України у кримінальних 
справах, то можна побачити, що Пленум 
ВСУ неодноразово давав рекомендації щодо 
кваліфікації у разі наявності конкуренції за-
гальної та спеціальної норм.

Яке ж значення цих постанов? Після 
прийняття чинного Кримінального кодексу 
України у 2001 році Верховний Суд Укра-
їни узагальнював судову практику щодо 
окремих категорій справ та видавав керівні 
роз’яснення – постанови Пленуму Верховно-
го Суду України. Зазначені постанови Пле-
нум ВСУ мав право приймати до 01.08.2010, 
після чого таке повноваження було передано 
вищим спеціалізованим судам, однак із цьо-
го часу жодної постанови у кримінальних 
справах так і не було видано. Тому пояснен-
ня щодо застосування кримінального зако-
ну, надані у постановах Пленуму ВСУ, слід 
використовувати і зараз, щоправда, з ураху-
ванням змін, яких надалі зазнавало кримі-
нальне законодавство.

З формальної точки зору такі постано-
ви мають рекомендаційний характер, але на 
практиці застосовуються судовими та право-
охоронними органами як неофіційне джере-
ло права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремих проблемних моментів щодо розу-
міння співвідношення загальної та спеціаль-
ної норм у рекомендаціях Пленуму Верхо-
вного Суду України торкалися такі науковці, 
як Л. П. Брич, І. І. Давидович, К. П. Задоя. 
Проте комплексного дослідження постанов 
Пленуму ВСУ на предмет розгляду ним пи-
тань кваліфікації у разі наявності спеціаль-

них кримінально-правових норм проведено 
не було.

Метою статті є аналіз рекомендацій, 
наданих Пленумом ВСУ щодо кваліфі-
кації у разі наявності спеціальних норм. 
При цьому слід зазначити, що такий ана-
ліз треба проводити за допомогою певного 
творчого опрацювання, оскільки зазначені 
роз’яснення можуть бути застосовані лише 
в тій частині, яка не суперечить чинному 
Кримінальному кодексу України, а також 
загальновизнаним принципам криміналь-
ного права.

Виклад основного матеріалу. У п. 12 
Постанови № 7 від 04.06.2010 «Про прак-
тику застосування судами кримінального 
законодавства про повторність, сукупність і 
рецидив злочинів та їх правові наслідки» за-
деклароване загальне правило кваліфікації 
у разі конкуренції загальної та спеціальної 
кримінально-правових норм: «Якщо за певне 
діяння передбачено відповідальність загаль-
ною і спеціальною (за об'єктом посягання, 
суб'єктом злочину тощо) нормами Особли-
вої частини, таке діяння кваліфікується, як 
правило, за спеціальною нормою Особливої 
частини КК і додаткової кваліфікації за за-
гальною нормою не потребує» [1].

На перший погляд, задеклароване по-
ложення цілком відповідає правилам квалі-
фікації, виробленим ще давньоримськими 
юристами та надалі одностайно підтриманим 
науковцями. Однак виникає питання: чому у 
формулюванні зазначеного правила Пленум 
ВСУ вживає вставний зворот «як правило»? 
Тобто Пленум ВСУ допускає винятки із за-
значеного правила?

Виходячи з теорії кваліфікації, таких ви-
нятків немає. Як зазначає професор В. О. На-
вроцький, у разі конкуренції загальної та спе-
ціальної норм застосуванню підлягає стаття 
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Особливої частини, яка передбачає ознаки 
спеціальної норми. Застосування статті про 
спеціальну норму тим самим виключає мож-
ливість застосування статті про загальну 
норму і навпаки, оскільки при цьому буде по-
рушено принцип недопустимості подвійного 
інкримінування. Таким чином, одночасна 
кваліфікація за статтями Особливої части-
ни, які передбачають загальну та спеціальну 
норми, не допускається [2, с. 270-271].

Чому ж тоді Пленум ВСУ формулює пра-
вило таким чином, що допускає наявність ви-
нятків? 

Здебільшого зазначене правило кваліфі-
кації дотримується Пленумом ВСУ, який у 
разі конкуренції загальної і спеціальної норм 
рекомендує кваліфікувати лише за спеціаль-
ною нормою Особливої частини КК України.

Наприклад, у п. 3 Постанови № 2 від 
27.02.2004 «Про застосування судами 
законодавства про відповідальність за втяг-
нення неповнолітніх у злочинну чи іншу 
антигромадську діяльність» Пленум ВСУ 
звертає увагу судів на те, що відповідальність 
дорослих осіб за втягнення неповнолітніх у 
злочинну чи іншу антигромадську діяльність 
встановлена не тільки ст. 304 Криміналь-
ного кодексу України, а й іншими статтями 
цього Кодексу (ч. 3 ст. 300, ч. 3 ст. 301, ч. 3  
ст. 302, ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309, 
ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 317, статтями 323 і 324), 
котрі є щодо неї спеціальними нормами. У разі 
вчинення злочину, передбаченого спеціальною 
нормою, кваліфікувати дії винної особи ще й 
за ст. 304 КК не потрібно [3].

Так само в абз. 2 п. 6 Постанови № 7 від 
12.06.2009 «Про практику застосування суда-
ми законодавства у справах про злочини про-
ти безпеки виробництва» Пленум ВСУ зазна-
чає, що порушення спеціальних правил безпеки, 
які стосуються виконання робіт з підвищеною 
небезпекою, діють на вибухонебезпечних під-
приємствах або у вибухонебезпечних цехах; 
порушення правил ядерної або радіаційної без-
пеки, безпечного використання промислової 
продукції або безпечної експлуатації будівель і 
споруд статтею 271 КК не охоплюються та 
потребують кваліфікації відповідно за стат-
тями 272 – 275 КК [4]. Тобто Пленум ВСУ 
наголошує на необхідності кваліфікації таких 
випадків лише за нормами, передбаченими  
ст. 272–275, які є спеціальними по відно-
шенню до загальної норми, передбаченої 
ст. 271 КК України («Порушення вимог 
законодавства про охорону праці»).

Слід також зазначити, що у разі наявнос-
ті у вчиненому ознак основного та кваліфі-
кованого чи кваліфікованого та особливо 
кваліфікованого складів злочинів, передба-
чених різними частинами однієї статті Осо-

бливої частини КК України (які перебува-
ють у конкуренції загальної і спеціальної чи 
кількох спеціальних норм з обтяжуючими 
обставинами відповідно), Пленум ВСУ так 
само наголошує на необхідності кваліфікації 
лише за тією частиною статті, яка передбачає 
більш тяжкі наслідки.

Зокрема, у п. 23 Постанови № 7 від 
12.06.2009 «Про практику застосування 
судами законодавства у справах про злочи-
ни проти безпеки виробництва» зазначено:  
«у випадках, коли при вчиненні злочинів, 
передбачених статтями 271-275 КК, одно-
часно настали наслідки, передбачені різни-
ми частинами цих статей, усі ці наслідки 
повинні бути зазначені у вироку, а дії осо-
би належить кваліфікувати тільки за тією 
частиною статті КК, яка передбачає відпо-
відальність за більш тяжкі наслідки» [4].

Аналогічна рекомендація міститься і 
в абз. 1 п. 6 Постанови № 14 від 23.12.2005 
«Про практику застосування судами України 
законодавства у справах про деякі злочини 
проти безпеки дорожнього руху та експлуа-
тації транспорту, а також про адміністративні 
правопорушення на транспорті» (із змінами і 
доповненнями, внесеними постановою Пле-
нуму ВСУ № 18 від 19.12.2008): «порушен-
ня особою правил безпеки дорожнього руху 
чи експлуатації транспорту, яке спричини-
ло наслідки, передбачені різними частинами  
ст. 286 КК, слід кваліфікувати як один злочин 
за тією частиною цієї статті, яка передба-
чає більш тяжкі наслідки» [5]. 

Однак в інших випадках сам Пленум 
ВСУ у своїх постановах декілька разів по-
рушує правило про необхідність кваліфікації 
лише за спеціальною нормою у разі конку-
ренції загальної та спеціальної кримінально-
правових норм. Можливо, саме тому в його 
формулюванні і міститься сполучення «як 
правило». Нижче наведені такі випадки.

Так, у п. 12 Постанови Пленуму ВСУ 
№ 2 від 07.02.2003 «Про судову практику в 
справах про злочини проти життя та здоров’я 
особи» міститься така рекомендація: «Умис-
не вбивство або замах на вбивство держав-
ного чи громадського діяча, працівника право-
охоронного органу чи його близьких родичів, 
члена громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордо-
ну або військовослужбовця, судді, народного 
засідателя чи присяжного або їхніх близьких 
родичів, захисника чи представника особи або 
їхніх близьких родичів, начальника військової 
служби чи іншої особи, яка виконує обов'язки 
з військової служби, представника іноземної 
держави або іншої особи, яка має міжнарод-
ний захист, за наявності відповідних підстав, 
належить кваліфікувати тільки за стаття-
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ми 112, 348, 379, 400, ч. 4 ст. 404, ст. 443. Ра-
зом з тим, коли умисне вбивство зазначених 
осіб чи замах на нього вчинені за наявності 
інших обтяжуючих обставин, передбачених 
ч. 2 ст. 115, дії винної особи додатково ква-
ліфікуються і за відповідними пунктами цієї 
статті» [6].

Говорячи про склади злочинів, перед-
бачені статтями 112, 348, 379, 400, 443 КК 
України, тобто ті, які передбачають посяган-
ня на життя спеціальних потерпілих (дер-
жавного чи громадського діяча, працівника 
правоохоронного органу тощо) у зв’язку з їх-
ньою професійною чи громадською діяльніс-
тю, необхідно встановити їх співвідношення 
зі складами злочинів, передбачених статтею 
115 КК України. Тут особливих проблем 
не виникає, і науковці, які досліджували це 
питання, одностайно стверджують, що ви-
щезазначені норми про посягання на жит-
тя спеціальних потерпілих є спеціальними 
по відношенню до норми, передбаченої ч. 2  
ст. 115 КК України, зокрема п. 8, який перед-
бачає умисне вбивство особи чи її близького 
родича у зв’язку з виконанням цією особою 
службового чи громадського обов’язку. Тому 
рекомендація, надана у Постанові Пленуму 
ВСУ, про необхідність кваліфікації тільки за 
статтями 112, 348, 379, 400, 443 ніяких засте-
режень не викликає.

Питання виникають у разі проведення 
кримінально-правової кваліфікації пося-
гання на життя спеціальних потерпілих за 
наявності ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 
КК України. Пленум ВСУ у разі наявності 
інших обтяжуючих обставин, передбаче-
них ч. 2 ст. 115, рекомендує дії винної особи 
додатково кваліфікувати і за відповідними 
пунктами цієї статті. З чого виходив Пленум 
ВСУ при формуванні цієї позиції, абсолютно 
незрозуміло.

Такий підхід критикується всіма науков-
цями як необґрунтований та такий, що су-
перечить принципу недопустимості подвій-
ного інкримінування, але єдиної позиції 
щодо правильної кваліфікації таких випадків 
не досягнуто.

Так, Л. П. Брич стверджує, що в частині 
тих кваліфікуючих ознак, що названі у п. п. 1, 
2, 3, 4, 5, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК, норма про ква-
ліфікований склад умисного вбивства може 
конкурувати з кожною з норм про посягання 
на життя спеціальних потерпілих як дві спе-
ціальні з обтяжуючими ознаками. Ознаки, 
що визначають спеціальний характер кожної 
з потенційно конкурентних норм, хоч і харак-
теризують різні якості вчиненого діяння, але 
є сумісними за змістом та можуть бути одно-
часно властиві одному й тому самому реаль-
но вчиненому діянню. Наприклад, близький 

родич працівника правоохоронного органу 
(ст. 348 КК) водночас може бути малоліт-
ньою дитиною або жінкою, яка завідомо для 
винного перебуває у стані вагітності (п. 2 ч. 2 
ст. 115 КК) [7, с. 184].

Відповідно, виходячи зі встановленого 
нею співвідношення, як потенційної кон-
куренції спеціальних норм з обтяжуючими 
ознаками, Л. П. Брич критикує позицію Пле-
нуму Верховного Суду України щодо ква-
ліфікації за сукупністю злочинів та пропо-
нує надавати пріоритет нормі, передбаченій 
ч. 2 ст. 115 КК, бо у неї суворіша санкція 
[7, с. 184].

У свою чергу І. І. Давидович та К. П. За-
доя, аналізуючи цю проблему, пропонують 
інший спосіб її вирішення. Вважаючи неко-
ректним відповідне положення абз. 3  
п. 12 ППВСУ від 7 лютого 2003 р., науков-
ці пропонують його змінити і вказати, що 
умисне вбивство або замах на нього, вчинені 
щодо «спеціальних» потерпілих, належить 
кваліфікувати лише за ст. 112, 348, 379, 400, 
443 КК незалежно від наявності в поведінці 
винного інших, крім зазначеної у п. 8, обтя-
жуючих обставин, передбачених у ч. 2 ст. 115 
КК [8, с. 16].

Не заглиблюючись у розуміння характеру 
співвідношення між аналізованими нормами, 
науковці на обґрунтування своєї позиції наго-
лошують, що одночасна кваліфікація за загаль-
ною і спеціальною нормою можлива лише у 
випадках реальної сукупності злочинів [8, с. 15; 
9, с. 167]. Тобто відповідні норми розглядають-
ся науковцями як загальна і спеціальна.

Як бачимо, різне вирішення питання 
кваліфікації випадків посягання на жит-
тя спеціальних потерпілих за наявності 
ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК України, 
пов’язане з неоднаковим розумінням харак-
теру співвідношення між відповідними нор-
мами. Проблему можна сформулювати так: 
у кожному пункті частини 2 статті 115 КК 
України закріплена окрема самостійна кри-
мінально-правова норма чи це різні ознаки 
єдиної кримінально-правової норми, які 
законодавець для зручності правозастосу-
вання розбив на пункти?

Вважаю, що у ч. 2 ст. 115 КК України все 
ж закріплена одна кримінально-правова нор-
ма з огляду на таке.

По-перше, у випадку вчинення умисного 
вбивства з кількома кваліфікуючими ознака-
ми, передбаченими ч. 2 ст. 115 КК України, 
питання конкуренції не виникає, а вчинене 
кваліфікується за всіма пунктами цієї статті, 
які передбачають відповідні ознаки.

У випадку протилежного вирішення цьо-
го питання зазначене правило кваліфікації 
не могло би бути застосоване як таке, що 
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суперечить принципу заборони подвійного 
інкримінування.

По-друге, у разі засудження особи за де-
кількома пунктами ч. 2 ст. 115 покарання за 
кожним пунктом цієї статті окремо не призна-
чається, на чому, зокрема, наголошує Пленум 
ВСУ в п. 18 Постанови № 2 від 07.02.2003 
«Про судову практику в справах про злочини 
проти життя та здоров’я особи» [6].

З огляду на це, слід зробити висновок, що 
норми про посягання на життя спеціальних 
потерпілих перебувають із нормою ч. 2 ст. 115 
КК України у конкуренції загальної та спе-
ціальної норм. Зокрема, йдеться про неповну 
(часткову) конкуренцію, оскільки такі норми 
є спеціальними лише стосовно п. 8 ч. 2 ст. 115 
КК України, тобто мають відносно спеціаль-
ний характер.

Таким чином, слід не погодитися з дум-
кою Л. П. Брич про наявність між відповідни-
ми нормами конкуренції кількох спеціальних 
норм, які передбачають кваліфіковані склади 
злочинів. Аналізовані норми перебувають у 
конкуренції загальної та спеціальної норм, 
яка при кваліфікації повинна вирішуватися 
на користь спеціальної норми. Тобто у випад-
ку вбивства або замаху на вбивство держав-
ного чи громадського діяча (ст. 112 КК Укра-
їни), працівника правоохоронного органу, 
члена громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону 
або військовослужбовця (ст. 348 КК Украї-
ни), журналіста (ст. 348-1 КК України), судді, 
народного засідателя чи присяжного (ст. 379 
КК України), захисника чи представника осо-
би (ст. 400 КК України), представника інозем-
ної держави (ст. 443 КК України) дії винного 
повинні кваліфікуватися лише за відповід-
ними статтями незалежно від наявності ін-
ших кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2  
ст. 115 КК України.

Аналогічно вирішується і питання квалі-
фікації опору начальникові або примушуван-
ня його до порушення службових обов'язків, 
якщо вони були пов’язані з умисним вбив-
ством начальника або іншої особи, яка вико-
нує обов’язки з військової служби (ч. 5 ст. 404 
КК України), хоча характер співвідношення 
між нормою, передбаченою цією статтею, та  
ч. 2 ст. 115 КК України є іншим, а саме: вказа-
ні норми перебувають у конкуренції частини 
(ч. 2 ст. 115 в частині п. 8) і цілого (ч. 5 ст. 404), 
яка вирішується на користь норми про ціле.

Також необґрунтованою видається по-
зиція Пленуму ВСУ, викладена в абз. 1 п. 14 
Постанови № 2 від 07.02.2003 «Про судову 
практику в справах про злочини проти жит-
тя та здоров’я особи», про необхідність ква-
ліфікації за сукупністю злочинів за п. 10 ч. 2  
ст. 115 КК України та за ч. 4 ст. 152 чи ч. 3  

ст. 153 КК України, якщо умисне вбивство 
було поєднане зі зґвалтуванням потерпілої 
особи або насильницьким задоволенням із 
нею статевої пристрасті неприродним спосо-
бом, тобто мало місце в процесі вчинення за-
значених злочинів чи одразу ж після нього 
[6]. Така ж позиція про необхідність кваліфі-
кації за сукупністю злочинів наводиться і в 
абз. 2 п. 12 Постанови Пленуму ВСУ № 5 від 
30.05.2008 «Про судову практику у справах 
про злочини проти статевої свободи та стате-
вої недоторканості особи» [10].

Але чи відповідає така кваліфікація прин-
ципу non bis in idem у практиці Європейського 
суду з прав людини? У § 14 рішення Фішер 
проти Австрії від 29 травня 2001 року ЄСПЛ 
зазначає, що нема підстав карати правопо-
рушення, негативні наслідки якого повніс-
тю охоплюються іншим правопорушенням 
[11, с. 261].

Для правильної кваліфікації таких випад-
ків потрібно встановити характер співвідно-
шення між відповідними нормами. Так, п. 10 
ч. 2 ст. 115 КК України законодавець сформу-
лював як умисне вбивство, поєднане зі зґвал-
туванням або насильницьким задоволенням 
статевої пристрасті неприродним способом. 
Тобто маємо враховану законодавцем сукуп-
ність злочинів – умисного вбивства (ч. 1  
ст. 115) та зґвалтування (ст. 152) чи насиль-
ницького задоволення статевої пристрасті 
неприродним способом (ст. 153). Відповідно, 
п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України є нормою про ціле 
по відношенню до ст. 152 та 153 КК України 
(які, відповідно, містять норми про частину). 
Таким чином, встановивши характер конку-
ренції між зазначеними нормами, доходимо 
висновку, що умисне вбивство, поєднане зі 
зґвалтуванням або насильницьким задово-
ленням статевої пристрасті неприродним 
способом, потрібно кваліфікувати лише за  
п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України.

Викликають сумніви і рекомендації Пле-
нуму ВСУ, надані в п. 13 Постанови № 7 від 
12.06.2009 «Про практику застосування суда-
ми законодавства у справах про злочини про-
ти безпеки виробництва». Так, Пленум ВСУ 
зазначає:

«Порушення на вибухонебезпечно-
му підприємстві (у цеху) встановлених 
законодавством вимог пожежної безпеки, 
якщо воно могло спричинити вибух чи по-
жежу або спричинило вибух, за відсутності 
людських жертв, інших тяжких наслідків під-
лягає кваліфікації за частиною першою статті 
273 КК.

Те саме діяння, якщо воно спричинило ви-
бух і пожежу з наслідками, які не є тяжкими, 
кваліфікується за сукупністю частини першої 
статті 270 і частини першої статті 273 КК.
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Порушення на вибухонебезпечному підпри-
ємстві (у цеху) встановлених законодавством 
вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило 
вибух і пожежу, що призвело до загибелі людей, 
майнової шкоди в особливо великому розмірі 
або інших тяжких наслідків, має кваліфікува-
тися за сукупністю частини другої статті 
270 та частини другої статті 273 КК.

Те саме діяння, якщо воно спричинило по-
жежу з такими ж наслідками, належить 
кваліфікувати за сукупністю частини другої 
статті 270 та частини першої статті 273 
КК» [4].

Видається, що така кваліфікація одно-
часно за ст. 270 та 273 КК України порушує 
принцип non bis in idem, оскільки пропонуєть-
ся за двома статтями кваліфікувати діяння, 
негативні наслідки якого повністю охоплю-
ються однією з них.

Для правильної кваліфікації знову ж таки 
потрібно встановити співвідношення між від-
повідними нормами. Так, ч. 1 ст. 270 передба-
чає порушення встановлених законодавством 
вимог пожежної безпеки, якщо воно спричи-
нило виникнення пожежі, якою заподіяно 
шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у 
великому розмірі. У ч. 1 ст. 273 встановлено 
відповідальність за порушення правил без-
пеки на вибухонебезпечних підприємствах 
або у вибухонебезпечних цехах особою, яка 
зобов'язана їх дотримувати, якщо воно ство-
рило загрозу загибелі людей чи настання ін-
ших тяжких наслідків або заподіяло шкоду 
здоров'ю потерпілого.

Видається, що зазначені норми перебува-
ють у неповній (частковій) конкуренції між 
собою. Так, норма, передбачена ст. 270 КК 
України, є загальною по відношенню до нор-
ми ст. 273 КК України, яка є спеціальною за 
ознакою вибухонебезпечного характеру під-
приємства або цеху. Відповідно, за правилами 
подолання конкуренції застосуванню пови-
нна підлягати норма, передбачена ст. 273 КК 
України.

Однак слід зазначити, що остання норма 
має відносно спеціальний характер, оскільки 
не передбачає наслідків у виді майнової шко-
ди у великому розмірі. Відповідно, якщо по-
рушення вимог пожежної безпеки, навіть до-
пущене на вибухонебезпечному підприємстві 
чи у вибухонебезпечному цеху, не потягло 
наслідків, передбачених у ч. 1 ст. 273 (загро-
за загибелі людей чи настання інших тяжких 
наслідків або шкода здоров'ю потерпілого), 
але заподіяло майнову шкоду у великому чи 
особливо розмірі, то дії винної особи слід ква-
ліфікувати відповідно за ч. 1 чи ч. 2 ст. 270 КК 
України.

Таким чином, порушення правил безпеки 
на вибухонебезпечних підприємствах або у 

вибухонебезпечних цехах, якщо воно спричи-
нило наслідки, передбачені ст. 273 КК Укра-
їни, слід кваліфікувати лише за цією статтею 
як за такою, яка передбачає спеціальну норму 
по відношенню до норми, передбаченої ст. 270 
КК України. Якщо ж таке порушення заподі-
яло виключно майнову шкоду у відповідному 
розмірі, то застосуванню підлягає відповідна 
частина ст. 270 КК України.

Не зовсім добре сформульована і рекомен-
дація щодо кваліфікації випадків умисного 
вбивства матір’ю своєї новонародженої дити-
ни, надана в п. 21 Постанови Пленуму ВСУ 
№ 2 від 07.02.2003 «Про судову практику в 
справах про злочини проти життя та здоров’я 
особи». Пленум ВСУ наголошує, що умисне 
вбивство матір'ю своєї новонародженої дити-
ни слід кваліфікувати за ст. 117 КК, якщо воно 
вчинене під час пологів або одразу ж після них. 
Це заперечень не викликає. Далі у Постанові 
зазначено, що вчинення цих дій через деякий 
час після пологів за відсутності кваліфікую-
чих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК, тягне 
відповідальність за ч. 1 зазначеної статті [6]. 
Дане положення не може застосовуватися на 
практиці, оскільки порушує системні зв’язки 
між нормами. Норма про умисне вбивство 
матір’ю своєї новонародженої дитини (стат-
тя 117 КК України) є спеціальною по відно-
шенню до норми про умисне вбивство мало-
літньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). 
Відповідно, за відсутності підстав для квалі-
фікації за спеціальною нормою застосуванню 
підлягає загальна норма, якою в даному ви-
падку виступає норма, закріплена в п. 2 ч. 2 
ст. 115 КК України, але аж ніяк не ч. 1 ст. 115 
КК України. Маємо випадок, коли співвідно-
шення загальної і спеціальної кримінально-
правових норм є відносним, оскільки певна 
кримінально-правова норма є загальною 
стосовно однієї і спеціальною стосовно іншої 
норми. Зокрема, норма ч. 2 ст. 115 (зокрема, в 
частині п. 2) є спеціальною по відношенню до 
ч. 1 ст. 115, але одночасно виступає загальною 
стосовно ст. 117 КК України. Таким чином, 
загальна норма, передбачена ч. 1 ст. 115 КК 
України, не може застосовуватися, оскільки 
наявні підстави для застосування спеціальної 
норми (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Висновки

Таким чином, на підставі комплексного 
аналізу постанов Пленуму Верховного Суду 
України у кримінальних справах слід зробити 
висновок, що питання кваліфікації у разі кон-
куренції загальної та спеціальної криміналь-
но-правових норм неодноразово ставилося 
Пленумом ВСУ.

Так, Пленум ВСУ задекларував за-
гальне правило, відповідно до якого у разі  
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конкуренції загальної і спеціальної норм ді-
яння кваліфікується лише за спеціальною 
нормою Особливої частини КК України і 
додаткової кваліфікації за загальною нормою 
не потребує.

Здебільшого зазначене правило кваліфі-
кації дотримується Пленумом ВСУ. Однак 
в інших випадках сам Пленум ВСУ у сво-
їх постановах декілька разів його порушує. 
Такі випадки були піддані критиці, оскіль-
ки роз’яснення Пленуму ВСУ можуть бути 
застосовані лише в тій частині, яка не супер-
ечить чинному Кримінальному кодексу Укра-
їни, а також загальновизнаним принципам 
кримінального права. У зв’язку з цим було 
висунуте власне бачення шляхів розв’язання 
проблемних питань кваліфікації у разі конку-
ренції загальної та спеціальної кримінально-
правових норм.
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Статья посвящена анализу рекомендаций, изложенных в постановлениях Пленума Верховного 
Суда Украины, относительно квалификации в случае наличия специальных уголовно-правовых норм. 
С помощью определенного творческого анализа рассмотрены проблемные вопросы такой квалифика-
ции и сформулированы предложения по правильной квалификации отдельных случаев конкуренции 
общей и специальной норм.

Ключевые слова: общая норма, специальная норма, конкуренция уголовно-правовых норм, квали-
фикация, постановления Пленума Верховного Суда Украины.

The article is devoted to the analysis of the recommendations provided in the resolutions of the Plenum of 
the Supreme Court of Ukraine regarding the qualification in case of presence of special criminal-law norms. 
With the help of a certain creative elaboration, the problematic issues of such qualification are considered 
and suggestions regarding the correct qualification of some cases of competition of general and special norms 
are made.

Key words: general norm, special norm, competition of criminal-law norms, qualification, resolutions of the 
Plenum of the Supreme Court of Ukraine.
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ПІДСТАВА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

У статті аналізуються деякі сучасні тенденції розвитку вітчизняного кримінального законодав-
ства. Робиться висновок про те, що всупереч загальновизнаним, у тому числі й власним, уявленням 
щодо підстави кримінальної відповідальності законодавець все частіше намагається протидіяти за 
допомогою кримінально-правових приписів не конкретним, чітко визначеним діянням, а певним соці-
альним явищам, позиціонуючи їх як злочини. Виявляються суттєві вади запропонованих конструкцій 
та обґрунтовується теза про неприпустимість подібних законодавчих рішень.

Ключові слова: підстава кримінальної відповідальності, діяння, явище, систематичність, корупцій-
ність, криза кримінального права.

Актуальність теми. Як відомо, підставою 
кримінальної відповідальності є вчинення 
особою суспільно небезпечного діяння, яке 
містить склад злочину, передбаченого КК 
(ст. 2). Однак тенденції останніх років свід-
чать про те, що законодавець все частіше на-
магається протидіяти за допомогою кримі-
нально-правових приписів не певним, чітко 
визначеним діянням, а тим чи інших яви-
щам, завдяки чому у кримінальному законі 
з`являються такі поняття, як тероризм, ко-
рупція, домашнє насильство; пропонується 
визнати злочинами екстремізм, сепаратизм, 
колабораціонізм тощо, які не можуть бути 
криміналізовані за визначенням. Причи-
ни таких кроків, як видається, насамперед, 
пов’язані з явним перебільшенням можли-
востей кримінального права як соціального 
регулятора, яке полягає у систематичних, 
абсолютно необґрунтованих спробах держа-
ви вирішити увесь комплекс економічних, 
політичних, ідеологічних, етнічних, релі-
гійних, соціокультурних та інших питань за 
допомогою законотворчості та правозасто-
сування у кримінально-правовій сфері. Саме 
кримінально-правові приписи і є найчастіше 
першими і останніми аргументами влади у 
боротьбі за побудову «світлого майбутньо-
го» без злочинності. Навіть власну проблему 
виключно особистого голосування у пар-
ламенті (горезвісну проблему «кнопкодав-
ства») вітчизняний законодавець не в змозі 
вирішити без допомоги кримінального права, 
про що свідчить поданий до Верховної Ради 
законопроект щодо кримінальної відпові-
дальності за кнопкодавство (проект закону 
№ 8461), яким пропонується доповнити КК 

України ст. 1901 (не персональне голосуван-
ня народного депутата України), де передба-
чити покарання у виді позбавлення волі на 
строк від трьох до семи років зі штрафом у 
розмірі десять тисяч неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян.

Традиційна ставка законодавця на кри-
мінально-правові можливості у подоланні 
всіх суспільних негараздів виявляється ілю-
зорною і, як наслідок, програшною. Це ціл-
ком природно, оскільки кримінальне право 
об’єктивно не в змозі вирішувати завдання 
такого рівня. У підсумку народжується ідея 
про кризу кримінального права, яка зумов-
лює появу чергової ілюзії: у результаті подо-
лання кризи кримінальне право все ж таки 
набуде надможливостей і стане спромож-
ним до вирішення будь-яких завдань. Тому 
законодавець, а подекуди і доктрина, наполе-
гливо вбачають корінь проблеми не у відсут-
ності відповідних економічних, політичних 
та інших рішень, а у недосконалості кримі-
нально-правових приписів, їх заідеологізо-
ваному характері, неспроможності наявно-
го кримінально-правового інструментарію 
протидіяти злочинності, неефективності 
традиційних кримінально-правових заходів, 
ну і звісно, невідповідності вітчизняного 
кримінального законодавства європейським 
«стандартам». Однак «титанічні» зусилля 
законодавчої влади з «європеїзації» кримі-
нального законодавства України не тільки 
не призводять до викорінювання певних 
негативних явищ, чого взагалі неможливо 
досягнути за допомогою виключно кримі-
нально-правових засобів, а й цілком здатні по-
тягнути за собою порушення основоположних  
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принципів, на яких побудовано кримінальне 
право, системних зв’язків і залежностей його 
приписів, що, у свою чергу, буде сприяти 
повному розбалансуванню правозастосовної 
практики і, врешті-решт, тільки поглибить 
кризу кримінально-правової галузі зокрема 
та кримінально-правової системи взагалі.

Метою статті є доведення тези про необ-
хідність збереження традиційних уявлень 
щодо підстави кримінальної відповідаль-
ності і недопустимості розширення цього 
поняття за рахунок криміналізації певних 
соціальних явищ. Поставлена мета зумов-
лює послідовне вирішення таких завдань: 
1) проаналізувати здійснені в літературі 
спроби ревізувати усталений як у тео-
рії, так і в законодавстві постулат щодо 
підстави кримінальної відповідальності; 
2) довести необґрунтованість намагань 
законодавця позиціонувати ті чи інші со-
ціальні явища як кримінально-карані діян-
ня; 3) виявити суттєві вади законодавчих 
конструкцій, заснованих на використанні 
систематичності як конститутивної ознаки 
тих чи інших злочинів; 4) довести безпід-
ставність посилення санкцій за корупційні 
злочини без відповідного кримінально-
правового обґрунтування.

Виклад основного матеріалу. У сучасній 
вітчизняній кримінально-правовій літера-
турі обґрунтованість законодавчої дефініції 
щодо підстави кримінальної відповідальнос-
ті «офіційно» сумніву майже не піддається. 
Однак разом із тим слід зазначити, що пев-
ні спроби ревізувати позицію чинного КК 
України у зазначеній площині все ж таки 
здійснюються.

Так, наприклад, подекуди пропонуєть-
ся абстрагуватися від такої «дрібниці», як 
наявність діяння як обов’язкової ознаки 
об’єктивної сторони, і його презюмувати 
принаймні щодо норми про незаконне зба-
гачення [1, c. 166], редакція якої, на думку 
деяких авторів, повинна бути пов’язана зі 
збільшенням вартості активів та /або витрат 
службової особи, а також членів її сім’ї, які за 
період у межах останніх п’яти років значно 
перевищили законні доходи такої особи та 
членів її сім’ї, якщо службова особа на закон-
ну вимогу не може раціонально це обґрунту-
вати [2, c. 577], конституювати таке поняття, 
як кримінальність суб’єкта (індивідуальна 
кримінальність особистості, кримінальний 
статус особистості, небезпечний стан осо-
бистості, небезпечна активність суб’єкта), і 
передбачити можливість застосування пев-
них превентивних заходів (заходів безпеки) 
[3, c. 260-261], затримати та засудити тих 
чи інших осіб, які мають особливий кримі-

нальний титул («крадій», «у законі» тощо), 
що свідчить про їх небезпечність та вчинен-
ня певних злочинів у минулому. Подібні 
заклики неодноразово лунали протягом усієї 
новітньої вітчизняної історії, якій навіть ві-
домі спроби реалізувати цю ідею. Чого тільки 
вартий у цьому сенсі КК УРСР 1927 р., ст. 5 
якого передбачала можливість застосування 
у повному обсязі «заходів соціальної обо-
рони судово-поправного характеру» (цей 
законодавчий акт поняття покарання не 
використовував) до осіб, що є небезпечни-
ми своїм зв’язком зі злочинним оточенням 
чи своєю колишньою злочинною діяльніс-
тю [4, c. 427]. Тому не дивно, що останнім 
часом вони знову набувають популярності 
у тому числі і серед деяких представників 
законодавчого корпусу. Не випадково у низ-
ці законопроектів (зокрема, у законопроекті  
№ 4057), спрямованих на реформування інсти-
туту спеціальної конфіскації, пропонувалося 
позитивно вирішити питання про можливість 
визнання особи винуватою несудовими орга-
нами, зокрема прокурором, який і наділявся 
правом порушення питання щодо застосуван-
ня спеціальної конфіскації [5].

Але такий підхід свідчить лише про чер-
гову спробу відійти від позицій «криміналь-
ного права діяння» і передбачати можливість 
застосування кримінально-правових заходів 
за іншими підставами, переорієнтувавши ві-
тчизняне кримінальне законодавство на ін-
ший генеральний напрям у регулюванні зло-
чинної поведінки особи – на «кримінальне 
право діяча», коли застосування криміналь-
но-правових заходів пов’язується не з діян-
ням, а з моральною «зіпсованістю» особи.

Тому слід віддати належне вітчизняному 
законодавцю, який подібні ідеї поки що не 
сприймає, сповідуючи постулат, сформульо-
ваний ще М.С. Таганцевим: «Діяння твої хай 
судять люди, а помисли єдиний бачить Бог», 
який дійсно може вважатися справжнім здо-
бутком цивілізації. І застосування покаран-
ня (чи засудження без його застосування), 
і застосування інших заходів кримінально-
правового характеру за діючим КК Украї-
ни є можливими лише у випадку вчинення 
особою передбаченого цим КК суспільно 
небезпечного діяння. Хоча заради справед-
ливості слід зазначити, що чинна редакція 
ст. 1682 (незаконне збагачення) діяння як 
ознаки об’єктивної сторони все ж таки не 
містить, оскільки набуття особою, уповнова-
женою на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, у власність ак-
тивів чи передача таких активів будь-якій 
іншій особі навряд чи з позицій цивільного 
законодавства України (ст. 328 ЦК) може 
вважатися злочином незалежно від того, чи 
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може особа підтвердити доказами законність 
такого набуття чи ні.

Однак, зберігаючи певну відданість за-
значеному вище постулату і не змінюючи 
своєї позиції щодо підстави кримінальної 
відповідальності, законодавець, особливо 
останніми роками, всупереч ч. 1 ст. 1 КК, 
яка основним завданням кодексу проголо-
шує правове забезпечення охорони певних 
об’єктів від злочинних посягань, тобто ді-
янь, намагається поставити перед КК більш 
глобальне завдання – правове забезпечення 
викорінювання певних явищ, намагаючись 
криміналізувати такі поняття, як тероризм, 
домашнє насильство, корупція тощо.

Так, згідно зі ст. 1 Закону України «Про 
боротьбу з тероризмом» 2003 р. у редакції 
від 7 травня 2017 р., тероризм – це суспіль-
но небезпечна діяльність, яка полягає у сві-
домому, цілеспрямованому застосуванні 
насильства шляхом захоплення заручників, 
підпалів, убивств, тортур, залякування насе-
лення та органів влади або вчинення інших 
посягань на життя чи здоров’я ні в чому не 
винних людей або погрози вчинення зло-
чинних дій з метою досягнення злочинних 
цілей. У преамбулі до цього Закону прямо 
зазначається, що він визначає правові та 
організаційні основи боротьби з цим небез-
печним явищем. Зрозуміло, що цей термін, 
який характеризує певне явище, що має різні 
форми прояву, не може бути використаний 
для позначення конкретного діяння. Проте 
законодавець використовує його, визнача-
ючи ознаки злочину, передбаченого ст. 2585 
(фінансування тероризму), де встановлюєть-
ся кримінальна відповідальність за фінансу-
вання не тільки організації, підготовки або 
вчинення терористичного акту, втягнення 
у вчинення терористичного акту, публічних 
закликів до вчинення терористичного акту, 
сприяння вчиненню терористичного акту, 
створення терористичної групи (організації), 
а й за фінансове або матеріальне забезпечен-
ня окремого терориста, терористичної групи 
(організації) для будь-яких цілей. Такий під-
хід хоча і відповідає поняттю фінансування 
тероризму, наданому у згаданому вище За-
коні, дещо суперечить діючому КК, оскільки 
останній не передбачає відповідальності ні за 
носіння титулу «терорист», ні за «існування» 
терористичної групи (організації). Така си-
туація є цілком закономірною, оскільки вжи-
вання у кримінальному законі термінів, які 
характеризують певні явища, так або інакше 
потягне за собою і «перетягування» їх скла-
дових, які позбавлені ознак кримінально-ка-
раного діяння.

Не є, з нашої точки зору, кримінально-
правовим поняттям і таке поняття, як до-

машнє насильство. Саме на боротьбу з цим 
феноменом як явищем і спрямована Конвен-
ція Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству. 
Поза сумнівом, приєднання до цієї Конвенції 
вимагало від влади певних кроків, спрямова-
них на обмеження цього явища і, насамперед, 
не пов’язаних із кримінально-правовим впли-
вом, оскільки наявний кримінально-право-
вий інструментарій, як видається, є цілком 
достатнім. Однак законодавець, як завжди в 
останні роки, пальму першості віддав засо-
бам кримінального права. Першою спробою 
утиснути таке явище, як домашнє насиль-
ство, у межі діяння став Закон України 
«Про запобігання та протидію домашньо-
му насильству», відповідно до підпункту 3 
пункту 1 ст. 1 якого домашнє насильство – це 
діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сек-
суального, психологічного або економічного 
насильства, що вчиняються в сім’ї чи в меж-
ах місця проживання або між родичами, або 
між колишнім чи теперішнім подружжям, 
або між іншими особами, які спільно про-
живають (проживали) однією сім’єю, але не 
перебувають (не перебували) у родинних 
відносинах чи шлюбі між собою, незалежно 
від того, чи проживає (проживала) особа, яка 
вчинила домашнє насильство, у тому самому 
місці, що й постраждала особа, а також по-
грози вчинення таких дій.

Як наслідок, відповідно до Закону Укра-
їни «Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінального-процесуального кодек-
сів України з метою реалізації положень 
Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами» 
від 6 грудня 2017 р. у КК України з’явилася 
нова стаття 1261 – «домашнє насильство», 
яка набуде чинності у січні 2019 р. Ефект 
криміналізації такого явища, як домашнє 
насильство, на нашу думку, не перевищить 
ефект від можливої криміналізації, скажімо, 
жіночої злочинності чи злочинності еконо-
мічної. Проте такий крок цілком здатний 
викликати доволі серйозні внутрішні кримі-
нально-правові суперечності. По-перше, від-
повідно до ст. 1261 КК домашнє насильство 
визначається як умисне систематичне вчи-
нення фізичного, психологічного або еконо-
мічного насильства (на відміну від згаданого 
вище Закону ст. 1261 випадки сексуального 
насильства не охоплює, хоча про таких по-
терпілих, як подружжя, колишнє подружжя 
або інша особа, з якою винний перебуває (пе-
ребував) у сімейних або близьких стосунках, 
згадується у запропонованих Законом від 
6 грудня 2017 р. нових редакціях ч. 2 ст. 152  
та ч. 2 ст. 153 КК). Такий конгломерат  
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фактично унеможливлює визначення 
основного безпосереднього об’єкта злочину, 
передбаченого ст. 1261, оскільки згідно з під-
пунктом 14 пункту 1 ст. 1 Закону України 
«Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» психологічне насильство вклю-
чає словесні образи, погрози, приниження, 
переслідування, залякування, інші діяння, 
спрямовані на обмеження волевиявлення 
особи, контроль у репродуктивній сфері, а 
економічне насильство – це позбавлення 
житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи 
документів або можливості користуватися 
ними, залишення без догляду чи піклуван-
ня, перешкоджання в отриманні необхідних 
послуг з лікування чи реабілітації, заборону 
працювати, примушування до праці, заборо-
ну навчатися та інші правопорушення еко-
номічного характеру (підпункт 5). Вочевидь, 
що ні психологічне, ні економічне насильство 
на здоров’я особи як основний безпосередній 
об’єкт (а саме тут розташована ст. 1261) не 
посягають.

Слід зазначити, що у кримінально-право-
вій літературі неодноразово здійснювалися 
спроби ширше визначити видовий об’єкт 
злочинів, передбачених розділом ІІ Осо-
бливої частини КК, не обмежуючи його нор-
мальним функціонуванням тканин і органів 
тіла людини. При цьому автори посилаються 
як на статут Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, так і на ст. 3 Основ законодавства 
України про охорону здоров’я 1992 р., які 
визначають здоров’я як стан повного фізич-
ного, психічного і соціального благополуччя, 
а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад 
[6, c. 62]. Як видається, у цьому разі дослідни-
ки просто змішують такі поняття, як здоров’я 
особи та її право на охорону здоров’я, яке 
забезпечується системною діяльністю дер-
жавних та інших організацій, передбаче-
ною Конституцією України та законом (ч. 2  
ст. 283 ЦК, ст. 3 та ст. 6 Основ законодавства 
України про охорону здоров’я). Саме право 
на охорону здоров’я передбачає: життєвий 
рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медич-
ний догляд та соціальне обслуговування і 
забезпечення, безпечне для життя і здоров’я 
навколишнє середовище, санітарно-епіде-
міологічне благополуччя території і насе-
леного пункту, де особа проживає, безпечні 
і здорові умови праці, навчання, побуту і 
відпочинку, кваліфіковану медичну допо-
могу, достовірну та своєчасну інформацію 
про стан свого здоров’я і здоров’я населен-
ня тощо (ст. 6 Основ законодавства Укра-
їни про охорону здоров’я). Посягання на 
різні складники права на охорону здоров’я 
чинний КК розглядає як діяння проти 
трудових та інших особистих прав і сво-

бод людини (наприклад, ст. 166, ст. 175,  
ст. 184 КК), проти довкілля (наприклад, ст. 
238 КК) і таке інше. Інакше кажучи, пору-
шення права на охорону здоров’я – це теж 
певне явище, яке може мати будь-які форми 
прояву, тому і відповідальність за це перед-
бачається різними статтями і навіть різними 
розділами КК, що свідчить про нетотожність 
об’єктів таких посягань. Зрозуміло, що роз-
ширення поняття здоров’я особи за рахунок 
включення до нього усіх складників права 
на охорону здоров’я неминуче призведе до 
розмивання цього поняття і, як наслідок, до 
розбалансування системи Особливої части-
ни КК. До того ж необхідно особливо під-
креслити ту обставину, що всі без винятку 
злочини проти здоров’я, що передбачені ІІ 
розділом Особливої частини КК, заподіюють 
шкоду виключно нормальному функціону-
ванню органів і тканин людини, включаючи 
і неналежне виконання обов’язків щодо охо-
рони життя та здоров’я дітей (ст. 137 КК), 
де істотна шкода здоров’ю потерпілого може 
виражатися в отруєнні дітей, поширенні се-
ред дітей різних інфекційних захворювань, 
спричиненні травм, які викликають легкі 
тілесні ушкодження, а інші тяжкі наслід-
ки – в середньої тяжкості або тяжких ті-
лесних ушкодженнях, самогубстві або за-
маху на нього. Крім того, слід зазначити, 
що навіть у тих випадках, коли йдеться про 
кримінально-правове забезпечення певно-
го складника права на охорону здоров’я, 
відповідальність може пов’язуватися 
виключно з порушуванням нормального 
функціонування органів та тканин люди-
ни. Так, наприклад, обов’язковою ознакою 
об’єктивної сторони злісного невиконання 
обов’язків із догляду за дитиною або осо-
бою, щодо якої встановлена опіка чи піклу-
вання (ст. 166 КК), є тяжкі наслідки, під 
якими розуміються розлад здоров’я, психіч-
не захворювання, інвалідність, самогубство 
потерпілого чи замах на нього. Інші форми 
невиконання батьками або особами, що їх 
замінюють, обов’язків щодо виховання ді-
тей, включаючи і такий наслідок, як вчинен-
ня неповнолітнім діянь, що містять ознаки 
злочину, відповідальність за які передбаче-
на КК України, якщо вони не досягли віку, з 
якого настає кримінальна відповідальність, 
розглядаються як адміністративне право-
порушення (ст. 184 КУпАП). Розширення 
ж поняття видового об’єкта злочинів проти 
здоров’я за рахунок певних складників пра-
ва на охорону здоров’я неминуче призведе 
до появи у відповідних статтях нехарактер-
них для цих злочинів наслідків у вигляді 
психологічних страждань, погіршення якос-
ті життя, емоційної залежності тощо.
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По-друге, під фізичним насильством, 
як складником домашнього насильства, 
законодавець розуміє ляпаси, стусани, штов-
хання, щипання, шмагання, кусання, а також 
незаконне позбавлення волі, нанесення по-
боїв, мордування, заподіяння тілесних ушко-
джень різного ступеня тяжкості, залишення 
в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка 
перебуває в небезпечному для життя стані, 
заподіяння смерті, вчинення інших право-
порушень насильницького характеру (під-
пункт 17). Але все це передбачено чинним 
КК, і якщо абстрагуватися від специфічного 
потерпілого – подружжя чи колишнє по-
дружжя, або інша особа, з якою винний пе-
ребуває у сімейних або близьких відносинах, 
що взагалі не може розглядатися як підстава 
для криміналізації діянь, бо абсолютно не 
важливо, кому саме завдається шкода – чу-
жій людині чи близькій, то цілком можна 
зробити висновок, що домашнє насильство, 
як мінімум у цій частині, не має самостійного 
кримінально-правового елемента. З кримі-
нально-правової точки зору незрозумілою 
залишається також ще низка обставин, зо-
крема: чому завдання удару, побоїв або вчи-
нення інших насильницьких дій щодо чу-
жої особи є одразу кримінально-караним, а 
стосовно близької особи законодавець вима-
гає систематичності; причому, якщо враху-
вати, що складником фізичного насильства 
є і заподіяння смерті, можна взагалі дійти 
безглуздого висновку про те, що підстави 
для застосування ст. 1261 з’являться тільки 
тоді, коли смерть близькій людині буде запо-
діяна мінімум три рази поспіль; як можна 
розглядати образи та приниження у якості 
складника психологічного насильства, якщо 
чинний КК відповідальності за це не перед-
бачає, а кримінально-каране діяння не мо-
жуть утворити навіть декілька цивільних 
правопорушень; як взагалі можна пораху-
вати такі наслідки, як “психологічні страж-
дання”, “емоційна залежність”, “погіршення 
якості життя” тощо (нагадаємо, що йдеться 
про можливість застосування покарання у 
тому числі й у вигляді позбавлення волі на 
строк до двох років), які є типовим резуль-
татом необґрунтованого розширення такого 
об’єкта як здоров’я людини за рахунок тих чи 
інших складників права на охорону здоров’я. 

По-третє, суттєві заперечення викликає 
використання законодавцем у конструкції 
ст. 1261 КК такої ознаки, як систематичність, 
що, до речі, було притаманно й іншим спро-
бам, пов’язаним із криміналізацією таких 
явищ, як проституція, пияцтво, жебрацтво 
тощо. Передусім слід зазначити, що чинний 
КК відмовився від інституту адміністра-
тивної преюдиції. Тому будь-яка кількість 

адміністративних правопорушень утворити 
злочин не може, хоча ця обставина подекуди 
ігнорується навіть самим законодавцем.

Так, наприклад, початкова редакція  
ч. 1 ст. 303 КК України передбачала від-
повідальність за систематичне зайняття 
проституцією, тобто надання сексуальних 
послуг з метою отримання прибутку три і 
більше рази. Закінченим злочином зайняття 
проституцією визнавалося з моменту надан-
ня сексуальних послуг втретє. Систематич-
ність, яка за КК УРСР 1960 р. розглядалася 
як різновид так званої “чистої” повторності, 
могли утворити лише три і більше самостій-
них кримінально-караних діяння. Саме тому 
вона використовувалася законодавцем не як 
конститутивна, а як кваліфікуюча ознака. 
У випадку із зайняттям проституцією ситуа-
ція була іншою. Надання сексуальних послуг 
з метою отримання прибутку вперше розгля-
далося як адміністративне правопорушення 
(ч. 1 ст. 1811 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення), повторне, протягом 
року після накладання адміністративного 
стягнення, зайняття проституцією кваліфі-
кувалося за частиною другою цієї статті, а 
надання сексуальних послуг втретє, на думку 
законодавця, утворювало систематичність, 
що дозволяло застосовувати ч. 1 ст. 303 КК. 
Спроби розмежувати зайняття проституці-
єю як злочин і адміністративне правопору-
шення вказівкою на те, що систематичність 
означає надання сексуальних послуг три чи 
більше разів різним клієнтам або одноразо-
во трьом чи більше особам, які траплялися в 
літературі, були не досить обґрунтованими, 
оскільки не позбавляли необхідності юри-
дичної оцінки цього діяння з позицій чинно-
го законодавства про адміністративну відпо-
відальність. Конструкція, що передбачалася 
в ч. 1 ст. 303 КК, була цілком штучною, і її 
скасування у 2006 р. заслуговує на підтрим-
ку. Проте випадки, коли законодавець вико-
ристовує систематичність як конститутивну 
ознаку складу злочину, ч. 1 ст. 303 редакції 
2001 р. не вичерпуються. Так, наприклад,  
ст. 304 КК України передбачає відповідаль-
ність за втягнення неповнолітніх у пияцтво. 
Під втягненням у пияцтво розуміється 
умисне схиляння неповнолітнього у будь-
який спосіб до систематичного вживання 
спиртних напоїв. Вживання спиртних напоїв 
визнається систематичним, якщо вчиняється 
не менше трьох разів протягом нетривало-
го часу (п. 10 постанови Пленуму ВСУ від  
27 лютого 2004 р. “Про застосування судами 
законодавства про відповідальність за втяг-
нення неповнолітніх у злочинну чи іншу ан-
тигромадську діяльність”). Таким чином, од-
норазова і навіть дворазова дія, у тому числі 
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разове вживання спиртних напоїв із кількома 
підлітками, систематичності не утворюють і 
тягнуть адміністративну відповідальність за 
ст. 180 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. Таку конструкцію теж не 
можна визнати вдалою, оскільки систематич-
ність у даному випадку утворюють два адмі-
ністративних правопорушення (втягнення у 
вживання спиртних напоїв уперше та вдру-
ге) та кримінально-каране діяння (втягнення 
у вживання спиртних напоїв утретє). Ана-
логічна ситуація має місце і в разі втягнен-
ня неповнолітніх у заняття азартними ігра-
ми, під яким розуміється умисне схиляння 
неповнолітньою у будь-який спосіб до сис-
тематичної гри на гроші чи інші матеріальні 
цінності, де виграш залежить від випадковос-
ті ( у карти, рулетку, “наперсток” та ін.), що 
вчиняється не менше трьох разів протягом 
нетривалого часу, оскільки перше та друге 
втягнення розцінюються як адміністративні 
правопорушення (ч. 1 та ч. 2 ст. 181 КУпАП).

Ще більш парадоксальним у зазначеному 
сенсі є злочин, передбачений ч. 1 ст. 1501 КК, 
який полягає у використанні батьками або 
особами, які їх замінюють, малолітньої ди-
тини для заняття жебрацтвом. Під останнім 
у даному випадку розуміється систематичне 
випрошування грошей, речей, інших матері-
альних цінностей у сторонніх осіб, яке, ви-
ходячи зі згаданої вище позиції ПВСУ, теж 
повинно відбуватися протягом нетривалого 
проміжку часу. Тобто, на думку законодав-
ця, одноразове чи дворазове випрошування 
грошей, речей чи інших матеріальних цін-
ностей у сторонніх осіб (яке, до речі, згідно 
з чинним українським законодавством вза-
галі правопорушенням не визнається), же-
брацтва не утворює, тому відповідальність 
за ч. 1 ст. 1501 КК виключається. Але, яким 
чином і чому саме вчинення аморального 
проступку втретє перетворюється на зло-
чин, пояснити майже неможливо. Зазначене 
стосується і випадків втягнення неповно-
літніх у заняття жебрацтвом (ч. 1 та ч. 2  
ст. 304 КК). Слід зазначити, що подекуди сис-
тематичність пов’язується з будь-яким бага-
торазовим вчиненням тотожних дій, які ма-
ють єдину спрямованість та є єдиною лінією 
поведінки, що неприпустимо. Тому необхід-
но розрізняти систематичність як сукупність 
трьох та більше кримінально-караних дій, 
яка може виконувати лише функцію кваліфі-
куючої ознаки, та систематичність як сукуп-
ність трьох та більше тотожних дій, що не є 
кримінально-караними, яка виконує роль 
обов’язкової ознаки складу злочину. Так, 
наприклад, обов’язковою ознакою умисного 
вбивства, скоєного в стані сильного душев-
ного хвилювання (ст. 116), поряд з іншими, є 

систематичне знущання з боку потерпілого, 
а доведення до самогубства (ст. 120) – систе-
матичне приниження людської гідності осо-
би або систематичний протиправний примус 
до дій, що суперечать її волі. Саме як ознака 
небажаної поведінки систематичність вико-
ристовується і в статтях Загальної частини 
(ч. 2 ст. 78, ч. 5 с. 79, ч. 5 ст. 83 КК).

Інакше кажучи, явище, яке знаходить 
свій прояв у різноманітних формах (адмі-
ністративні правопорушення, аморальні 
вчинки тощо), не може визнаватися кримі-
нально-караним діянням навіть через озна-
ку систематичності, яка, у свою чергу, може 
виконувати функцію обов’язкової (але не 
конститутивної, оскільки ст. 116 встановлює 
відповідальність не за систематичне зну-
щання, а за умисне вбивство, а ст. 120 – не 
за систематичне приниження людської гід-
ності особи або систематичний протиправ-
ний примус до дій, що суперечать її волі, а 
за доведення до самогубства) ознаки складу 
злочину (способу його вчинення (ст. 120) чи 
зовнішнього провокуючого фактору (ст. 116 
КК) або свідчити про негативну посткри-
мінальну поведінку винного (ч. 2 ст. 78, ч. 5  
ст. 79, ч. 5 ст. 83 КК). Різновидом такої пове-
дінки є і систематичне порушення громад-
ського порядку чи встановлених правил 
проживання, вчинені особою, яка відбу-
ває покарання у виді обмеження волі, яку 
законодавець розглядає як конститутивну 
ознаку ухилення від відбування цього пока-
рання (ч. 1 ст. 390 КК), що з підстав, викла-
дених вище, теж є необґрунтованим. Систе-
матичне порушення громадського порядку 
полягає у вчинені засудженим до обмежен-
ня волі не менше трьох адміністративних 
проступків (дрібне хуліганство, азартні ігри, 
поява в громадських місцях у п’яному вигля-
ді, що ображає людську гідність і громадську 
мораль, виготовлення, зберігання, придбан-
ня самогону тощо), які незалежно від їх кіль-
кості у підсумку не можуть перетворитися на 
злочин. Не може перетворитися на злочин і 
систематичне порушення встановлених пра-
вил проживання, тобто вчинення не менше 
трьох дисциплінарних проступків (доставка і 
зберігання на території, де проживають засу-
джені до обмеження волі, заборонених пред-
метів, вживання спиртних напоїв і пива, нар-
котичних засобів, психотропних речовин або 
їх аналогів чи інших одурманюючих засобів, 
відсутність у житловому приміщенні після 
відбою тощо), за що передбачається можли-
вість застосування заходів стягнення (ст. 68 
Кримінально-виконавчого кодексу Украї-
ни). Враховуючи ту обставину, що у даному 
випадку теж має місце небажана посткри-
мінальна поведінка особи, законодавець, 
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імовірно, проводить певні паралелі з норма-
ми Загальної частини (ч. 2 ст. 78, ч. 5 ст. 79,  
ч. 5 ст. 83 КК), які пов’язують її із система-
тичним вчиненням правопорушень, що по-
тягли за собою адміністративні стягнення. 
Але, як видається, такий крок є неприпусти-
мим. Заохочувальні норми Загальної части-
ни надають засудженому шанс не відбувати 
призначене покарання, а систематичне вчи-
нення правопорушень свідчить про те, що 
довіру він не виправдав. Засуджений до об-
меження волі споконвічно на заохочення не 
претендував. Тому систематичне вчинення 
їм певних правопорушень свідчить лише про 
те, що режим відбування цього покарання є 
неефективним і його треба посилювати за 
рахунок відповідних стягнень. Врешті-решт, 
не передбачає ж законодавець кримінальної 
відповідальності за ухилення від відбування 
покарання у виді позбавлення волі шляхом 
систематичного порушення режимних ви-
мог. До речі, ухилення від відбування гро-
мадських чи виправних робіт КК та КВК не 
пов’язують із систематичним вчиненням тих 
чи інших правопорушень (ч. 2 ст. 389 КК, 
ч. 3 ст. 40, ч. 6 ст. 46 КВУ України), що теж 
суперечить певній логіці, оскільки обмежен-
ня волі є більш суворим видом покарання, 
аніж громадські і виправні роботи (ст. 51 
КК), і про ухилення від нього (а не виправ-
них робіт – ч. 6 ст. 46 КВК) могло б свідчити 
вчинення проступку, за який засудженого 
було притягнуто до адміністративної від-
повідальності. Хоча, з нашої токи зору, вчи-
нення адміністративних правопорушень чи 
встановлених правил проживання, навіть 
систематично, ніяк не пов’язано з ухиленням 
від відбування покарання у виді обмеження 
волі, як і вчинення адміністративного право-
порушення з ухиленням від відбування гро-
мадських чи виправних робіт. Такий підхід 
є певним рудиментом інституту адміністра-
тивної преюдиції, який діє у дещо перекру-
ченому і “замаскованому” вигляді. Ухилен-
ня полягає у самовільному залишенні місця 
обмеження волі чи злісному ухиленні від 
робіт або неповерненні до місця відбування 
покарання особи, засудженої до обмежен-
ня волі, якій було дозволено короткочасний 
виїзд, після закінчення строку виїзду. Таке 
розуміння ухилення цілком узгоджується з 
ч. 3 ст. 390 КК, яка передбачає відповідаль-
ність за неповернення до місця відбування 
покарання особи, засудженої до позбавлен-
ня волі, якій було дозволено короткочасний 
виїзд, після закінчення строку виїзду. Тому 
вважаємо, що вказівку на такий спосіб ухи-
лення від відбування покарання у виді обме-
ження волі, як систематичне порушення гро-
мадського порядку чи встановлених правил 

проживання, з тексту ч. 1 ст. 390 КК України 
треба вилучити.

Оскільки домашнє насильство є не діян-
ням, а явищем, здійснюючи його криміналі-
зацію, законодавець теж вживає таку ознаку, 
як систематичність. Але скільки б разів не 
вчинялося домашнє насильство фізичного 
(застосування насильства, що не спричи-
нило тілесних ушкоджень. Напевно, саме 
таке насильство має на увазі законодавець, 
коли говорить про інші правопорушення 
насильницького характеру), психологічно-
го (погрози, образи чи переслідування) або 
економічного (позбавлення житла, їжі, одя-
гу, іншого майна або коштів, на які потерпі-
лий має передбачене законом право) харак-
теру, відповідальність за яке передбачена  
ст. 1732 Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення, воно об’єктивно не може 
утворити злочину. Слід звернути увагу й на 
те, що нова редакція ст. 1732 КУпАП згід-
но із Законом України від 7 грудня 2017 р. 
взагалі порушує певні систематичні зв’язки 
між адміністративним та кримінальним 
законодавством. На відміну від попередньої 
редакції, яка пов’язувала фізичне насиль-
ство в сім’ї із застосуванням насильства, що 
не завдало фізичного болю і не спричини-
ло тілесних ушкоджень, нова конструкція 
цієї норми пов’язує вчинення домашнього 
насильства фізичного характеру з умисни-
ми діями, що не спричинили тілесних ушко-
джень. Таким чином, фізичне насильство, 
що завдало фізичного болю, тепер одночас-
но підпадає і під ознаки ст. 1732КУпАП, і 
під ознаки ст.126 КК, де йдеться про умисне 
завдання удару, побоїв або вчинення інших 
насильницьких дій, які завдали фізичного 
болю і не спричинили тілесних ушкоджень. 
Напевно, законодавець прагнув створити 
певне “підґрунтя” для систематичності, для 
чого і перетягнув ознаки кримінально-ка-
раного діяння в адміністративно-правову 
площину. Однак, як вже зазначалося, такий 
крок, навіть якщо ст. 126 КК у подальшому 
взагалі декриміналізувати, принципово ні-
чого не змінює і “підґрунтя” для систематич-
ності не утворює. До того ж законотворець, 
бажаючи, насамперед, відобразити гендер-
ний складник домашнього насильства як 
адміністративного правопорушення, зв’язав 
його з насильством за ознакою статі, внаслі-
док чого ст. 1732 не може бути задіяна у разі 
застосування насильства, що не спричинило 
тілесних ушкоджень, наприклад, з боку бать-
ка до сина, доньки до матері, онука до діда 
тощо. У цьому разі, вірогідно, необхідно буде 
оцінювати вчинене з позиції ст. 126 КК, яка 
теж не може виступати як складник “підґрун-
тя” для систематичності.
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Якщо припустити, що випадки до-
машнього насильства у вигляді фізичного 
насильства, вчинені вперше та вдруге, пови-
нні кваліфікуватися, скажімо, за ст. 125 чи 
ст. 126 (залежно від характеру насильства), 
то без відповіді залишається інше питання: 
яким чином неодноразове вчинення певно-
го кримінально-караного діяння може пере-
творитися на злочин іншого виду та якості. 
Таке перетворення здатне тільки посилити 
внутрішні суперечності. Так, наприклад, 
подвійне завдання побоїв охоплюється дис-
позицією ч. 1 ст. 126 (повторність може 
бути врахована як обставина, яка обтяжує 
покарання), а наступне заподіяння умисно-
го тяжкого чи середньої тяжкості тілесного 
ушкодження підпадає під ознаки ст. 121 чи 
ст. 122 КК і одночасно утворює ознаку сис-
тематичності при домашньому насильстві. 
Кваліфікація вчиненого за ст. 1261 навряд чи 
буде обґрунтованою, тому що її максимальна 
санкція до двох років позбавлення волі явно 
поступається санкції ч. 1 ст. 121 чи ч. 1 ст. 122 
КК. Якщо такі дії кваліфікувати за сукупніс-
тю ст. 126, 122 чи 121 і ст. 1261, то виникає 
інша проблема: за яких підстав може бути 
призначено покарання за ст. 1261, оскільки 
третій епізод, який утворює систематичність, 
вже отримав оцінку з боку суду шляхом 
призначення покарання за ст. 122 чи ст. 121 
КК. Не мають, з нашого погляду, самостій-
ного значення і такі наслідки домашнього 
насильства у вигляді фізичного насильства, 
як фізичні страждання, розлади здоров’я або 
втрата працездатності, бо будь-яка конкрети-
зація цих понять призведе до добре відомих 
наслідків застосованого насильства у вигляді 
фізичного болю, легких тілесних ушкоджень, 
пов’язаних чи не пов’язаних із короткочас-
ним розладом здоров’я або незначною втра-
тою працездатності тощо. Зазначені обстави-
ни дозволяють зробити висновок про те, що 
запропоновану конструкцію ст. 1261 теж слід 
визнати штучною.

Аналогічна тенденція притаманна і спро-
бам всіляко матеріалізувати ще одне соціаль-
не явище – корупцію. Це поняття теж не є 
суто кримінально-правовим і може знаходи-
ти свій прояв у будь-яких формах, наприклад 
адміністративно-правових [7, с. 28-71]. Од-
нак саме відсутність у кримінальному законі 
терміну «корупція» багатьма розглядалася 
як основна перешкода з її викорінювання. 
Як і попереднього разу, підґрунтя для мате-
ріалізації цього явища було закладено у про-
фільному Законі України «Про запобігання 
корупції» від 14 жовтня 2014 р., який понят-
тя корупції зв’язав з прийняттям обіцянки, 
пропозиції неправомірної вигоди, прийнят-
тям такої вигоди чи її одержанням або обі-

цянкою, пропозицією чи наданням непра-
вомірної вигоди. Запропоноване розуміння 
корупції фактично нічим не відрізняється від 
добре відомого з давніх давен хабарництва і 
штучно обмежує це поняття відносинами, 
пов’язаними з наданням – отриманням ха-
бара. Мабуть тому законодавець на вимогу 
національної Антикорупційної стратегії кон-
ституює поняття корупції у КК через понят-
тя корупційних злочинів, паралельно підда-
ючи відповідні норми широкомасштабному 
реформуванню. Шлях, який для цього виби-
рає законодавець, теж є доволі традиційним 
для останніх часів – це шлях простого меха-
нічного запозичення положень міжнародних 
конвенцій, присвячених боротьбі з корупці-
єю, причому за елементарним принципом: 
чим ретельніше запозичення, тим вище 
ставки на отримання чергового кредиту від 
Міжнародного валютного фонду. Вітчизня-
ного законодавця абсолютно не засмучує ні 
той факт, що норми конвенцій мають суто 
рекомендаційний характер, ні та обставина, 
що національне законодавство доброї старої 
Європи дуже консервативне і майже не під-
дається кон’юнктурним коливанням.

Поняття корупційних злочинів у КК не 
надається, а пропонується їх перелік, завдя-
ки чому корупція виходить за межі свого 
природного середовища (сфери публічного 
управління) і штучно розміщується у тих 
сферах, де вона за визначенням «не живе». 
Позитивний результат від матеріалізації ко-
рупції є дуже сумнівним, проте негативний 
побічний ефект такого рішення, на наш по-
гляд, вже має місце. По-перше, у криміналь-
ному законодавстві з’являється нова ознака 
злочину – корупційність, що не тільки су-
перечить ч. 1 ст. 11 КК України, де міститься 
визначення злочину, і принципам побудови 
Особливої частини, яка відповідного розділу 
не передбачає, але й створює певні умови для 
штучного посилення кримінально-правових 
заходів без необхідного кримінально-право-
вого обґрунтування. По-друге, запропонова-
ні обмеження застосування різних видів 
звільнення від кримінальної відповідаль-
ності, покарання та його відбування певною 
мірою суперечать як Конституції України, 
яка життя людини, її права і свободи прого-
лошує найвищою соціальною цінністю, так 
і завданням кримінального законодавства, 
головне з яких – правове забезпечення охо-
рони прав і свобод людини і громадянина. За 
логікою законодавця «корупційні злочини» 
(об’єктом яких так або інакше є правильне, 
ефективне функціонування державного апа-
рату) є найбільш небезпечними, оскільки ні-
яких обмежень із застосування ст. 45, 46, 47, 
75 тощо у разі вчинення злочинів проти прав 
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і свобод особи закон не містить. По-третє, 
законодавчі уявлення щодо кола корупцій-
них злочинів як діянь, пов’язаних із надан-
ням – отриманням неправомірної вигоди, 
дозволяють включити сюди також відповідні 
діяння у приватній сфері, хоча у вітчизняній 
науці кримінального права неодноразово на-
голошувалося на тому, що корупційна зло-
чинність обмежується публічно-правовою 
сферою [8, с. 16-19; 9, с. 438-440; 10, с. 15]. 
Європейські конвенції хоча й рекомендують 
криміналізувати певні діяння у приватно-
му секторі, але зовсім не наполягають на їх 
обов’язковому розумінні як корупційних 
злочинів. За такого підходу призначення 
кримінально-правових приписів, спрямова-
них на забезпечення нормального функціо-
нування публічно-правової сфери, повністю 
втрачається. Боротьба з корупцією перетво-
рюється на самоціль, своєрідне «полювання 
на відьмаків». Не випадково у сучасній кри-
мінально-правовій літературі у тому числі і 
з метою зняття законодавчого навантаження 
з проблем корупції пропонується скасувати 
як примітку до ст. 45 КК, так і розділ XIV1 
Загальної частини КК України «Заходи 
кримінально-правового характеру щодо 
юридичних осіб» як такий, що не відповідає 
загальним положенням і принципам вітчиз-
няної правової доктрини [11, с. 250]. Така 
позиція не позбавлена раціонального зерна, 
оскільки ще раз наголосимо, що корупція – 
проблема не кримінально-правова, а соціаль-
на і вирішити її суто кримінально-правови-
ми засобами, навіть шляхом застосування 
найжорстокіших видів покарання, навряд чи 
вийде. Проте слід зазначити, що в теорії кри-
мінального права запропоноване законодав-
че рішення знаходить і підтримку. Так, 
наприклад, Д. Г. Михайленко зазначає, що 
законодавець запроваджує особливий кримі-
нально-правовий режим протидії корупцій-
ним злочинам, відмова від якого означала би 
повернення до малоефективної моделі, яка 
за роки свого існування довела свою неспро-
можність. Наявність у кримінальному зако-
ні ознаки корупційності в низці злочинних 
діянь ніяким чином не суперечить поняттю 
злочину, оскільки має іншу функцію, ніж 
ознаки, які закріплені в ч. 1 ст. 11 КК, а саме 
за відсутності окремого розділу в Особли-
вій частині КК України виділити наскрізну, 
об’єктивно існуючу групу злочинів – ко-
рупційні злочини, оскільки вони мають, зо-
крема, значні особливості в частині приве-
дення кримінального закону в дію щодо них 
і потребують виокремлення саме у зв’язку 
із цим, що є одним із можливих підходів до 
вирішення цієї проблеми [2, с. 95-96]. Не 
викликає сумнівів, що саме ознака коруп-

ційності певних діянь і слугує підставою для 
посилення кримінально-правових засобів. 
Сумніви викликає інша обставина, а саме 
кримінально-правове обґрунтування такого 
кроку. Поширеність корупції, сприйняття її 
як найбільшої проблеми населенням і осо-
бливе занепокоєння у 47 % громадян, від-
сутність дієвих реформ у сфері протидії ко-
рупції та неефективність діяльності органів 
правопорядку щодо виявлення корупційних 
правопорушень і притягнення винуватців 
до відповідальності, незадовільне виконан-
ня Україною міжнародних зобов’язань, від-
сутність ефективних інструментів антико-
рупційної політики та чітких індикаторів 
стану та ефективності її виконання, низький 
контроль громадськості у сфері запобігання 
та протидії корупції, про які йшлося у пер-
шому розділі Антикорупційної стратегії на 
2014-2017 роки, не є складниками такого 
обґрунтування. Тяжкість покарання у кри-
мінальному праві залежить, насамперед, від 
ступеня тяжкості злочину. Складниками 
останньої є значимість об’єкта посягання 
(сфера публічного управління зовсім не най-
більш значущий об’єкт), неможливість його 
поновлення (на відміну, скажімо, від життя 
у вигляді заподіяння смерті, цей об’єкт легко 
поновлюється шляхом вилучення винуват-
ця з кола відповідних суспільних відносин), 
насильницький спосіб вчинення злочину 
(корупційним діянням він не притаман-
ний), неповоротний характер наслідків, що 
настали (наслідки вчинення корупційних 
злочинів за умови нормальної роботи право-
охоронних структур є цілком зворотними). 
Звідси випливає, що корупційність не може 
розглядатися як особлива підстава для кри-
мінально-правового обґрунтування більш 
жорсткої реакції з боку держави на такі зло-
чини.

Однак саме домінування ліберального 
напряму у кримінальній політиці і сприяє, 
на думку багатьох дослідників, зростан-
ню корупційної злочинності, а заходи, які 
застосовує законодавець, неадекватні кри-
міногенній ситуації та є абсолютно необ-
ґрунтованими як із кримінологічних, так і 
з кримінально-правових позицій [12, с. 61; 
13, с. 132; 14, с. 42], хоча водночас, на думку 
інших вчених, саме велика кількість обвину-
вальних вироків, які поглинають соціальні 
ресурси, негативно впливають на моральне, 
соціальне та фізичне здоров’я суспільства, 
не призводять до укріплення правопорядку 
і є основною причиною кризи кримінально-
правової галузі [15, с. 394]. У цій ситуації 
законодавець, особливо не вагаючись і не пе-
реймаючись необхідністю кримінально-пра-
вового обґрунтування свого кроку, у боротьбі  
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з корупційними злочинами робить доволі 
звичну для нього ставку на покарання.

Так, з усього кола корупційних злочинів 
покарання виключно у виді позбавлення 
волі передбачають: ч. 4 і ч. 5 ст. 191, ч. 2 і ч. 3  
ст. 262, ч. 2 і ч. 3 ст. 308, ч. 2 і ч. 3 ст. 312, ч. 
2 і ч. 3 ст. 313, ч. 2, ч. 3 і ч. 4 ст. 410, ч. 2 ст. 
364, ч. 3 ст. 365, ч. 2, 3, 4 ст. 368, ст. 3682, ч. 4  
ст. 3683, ч. 4 ст. 3684, ч. 2, 3, 4 ст. 369, ч. 3 ст. 3692  
КК. Решта корупційних злочинів (крім ч. 1 
ст. 210, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 3641 та ч. 1 ст. 3652) 
передбачає позбавлення волі в альтернативі 
з іншими видами покарань.

Чинний КК виключає можливість звіль-
нення особи від кримінальної відповідаль-
ності, покарання чи його відбування у разі 
вчинення корупційного злочину. Таким 
чином, якщо за вчинення корупційного зло-
чину передбачено позбавлення волі, буде 
призначено саме воно, хоча, по суті, нічого не 
заважає (під гаслом боротьби з корупцією) 
суддям використовувати цей вид покаран-
ня і у тих випадках, коли він передбачений 
в альтернативі. У такому підході зацікавле-
на і міжнародна спільнота, яка наполягала 
на створенні в Україні Антикорупційного 
Суду, показником «ефективності» якого, ві-
рогідно, буде кількість вироків щодо реаль-
ного позбавлення волі. Згідно зі ст. 33.1 КПК 
України Вищому антикорупційному Суду 
підсудні кримінальні провадження стосовно 
корупційних злочинів, передбачених у при-
мітці ст. 45 КК України, ст. 2062, 209, 211, 
3661 КК України, якщо наявна хоча б одна 
з умов, передбачених пунктами 1-3 частини 
п’ятої ст. 216 КПК України. Однак «топ» 
статус злочинів, які підсудні Вищому анти-
корупційному Суду, не позбавляє необхід-
ності призначення покарання у виді позбав-
лення волі і судами загальної юрисдикції за 
корупційні діяння, які містяться у примітці 
до ст.45 КК, але не є «топовими».

Враховуючи ту обставину, що до коруп-
ційних злочинів належить і підкуп праців-
ника підприємства, установи, організації, 
який не є службовою особою, до кола ко-
рупціонерів, врешті-решт, потрапили ліка-
рі, вчителі та будь-які інші представники 
неуправлінської сфери. Водночас, як слушно 
зазначає В. М. Дрьомін, з позицій предмет-
ності людської діяльності найпоширенішу 
групу злочинів складають «злочини-вижи-
вання». «Сюди можна зарахувати усіх тих, 
хто вдається до злочинної діяльності для до-
бування додаткових доходів і покращення 
рівня життя своєї родини. Фактично в цю 
категорію потрапляють мільйони громадян, 
які за рахунок легальних доходів не можуть 
задовольнити свої потреби в якісному хар-
чуванні, медичному обслуговуванні, освіті 

тощо. Є всі підстави вважати, що держава в 
особі її законодавчих і виконавчих органів, 
які встановлюють мінімальні розміри за-
робітної плати, пенсій, прожитковий міні-
мум, поінформована про кількість людей, 
яких вона підштовхує до протизаконних 
засобів забезпечення своєї життєдіяльнос-
ті [16, с. 110-111]. Таким чином, акцент на 
жорстких кримінально-правових заходах у 
боротьбі з корупцією в умовах, що склали-
ся, неминуче призведе до перенасиченості 
суспільства кримінальною репресією, хоча 
питання про моральне право держави ка-
рати залишається відкритим. І якщо кризу 
кримінально-правової галузі пов’язувати 
з надмірною кількістю обвинувальних ви-
років, насамперед, щодо позбавлення волі 
(а така точка зору має право на існування, 
оскільки період, коли кількість позбавлених 
волі обчислювалася мільйонами теж вже 
мав місце у вітчизняній історії), то потрібні 
законодавчі кроки, цілком спроможні її сут-
тєво посилити.

Висновки

Підсумовуючи викладене, зазначимо 
таке. Намагання українського законодавця 
поставити перед КК більш глобальне завдан-
ня – правове забезпечення викорінювання 
певних явищ шляхом криміналізації таких 
понять, як тероризм, корупція, домашнє 
насильство тощо – зумовлене явним пере-
більшенням можливостей кримінального 
права і, поза сумнівом, до їх викорінювання 
не призведе, оскільки ця охоронна галузь 
об’єктивно не в змозі вирішувати завдан-
ня такого рівня. Для цього знадобляться 
більш глибинні заходи, спрямовані на при-
чини таких явищ, що лежать у політичній, 
економічній, ідеологічній, соціокультурній, 
етнічній тощо площині. Кримінально-право-
ві норми можуть використовуватися тільки 
як субсидіарні заходи, причому за принци-
пом «ultima ratio». Як показує вітчизняний 
досвід, будь-які спроби позиціонувати по-
няття підстави кримінальної відповідаль-
ності мали виключно негативні наслідки. 
Не є у цьому сенсі винятком і сучасні спро-
би розширити ті чи інші негативні соціальні 
явища у якості кримінально-караних діянь. 
Так або інакше, це, врешті-решт, призведе до 
розмивання поняття підстави кримінальної 
відповідальності за рахунок штучного пере-
тягування у кримінально-правову площину 
певних складників тих чи інших явищ, які 
позбавлені кримінально-правового елемен-
та, розбалансування системи Особливої 
частини КК, порушення системних зв’язків 
як між кримінально-правовими приписами, 
так і між різними галузями законодавства, 
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появи конструкцій, які мають суттєві вну-
трішні суперечності, створення серйозних 
перешкод на шляху до уніфікації правозасто-
совчої практики і таке інше. Щоб уникнути 
подібних наслідків у майбутньому, україн-
ський законодавець повинен звернутися до 
вітчизняної теорії криміналізації та усвідо-
мити той факт, що закордонний досвід не 
може розглядатися як істина, яка наділена 
статусом неспростованої презумпції, а кри-
мінально-правова наука мусить покінчити 
зі своєю незавидною роллю інтерпретатора 
законодавчого сміття [17].
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В статье анализируются некоторые современные тенденции развития отечественного уго-
ловного законодательства. Делается вывод о том, что вопреки общепризнанным, в том числе и 
собственным, представлениям об основании уголовной ответственности законодатель все чаще 
пытается противодействовать с помощью уголовно-правовых предписаний не конкретным, чет-
ко определенным деяниям, а тем или иным социальным явлениям, позиционируя их как преступле-
ния. Выявляются существенные недостатки предложенных конструкций и обосновывается тезис  
о недопустимости подобных законодательных решений. 

Ключевые слова: основание уголовной ответственности, деяние, явление, систематичность, корруп-
ционность, кризис уголовного права.

Some modern tendencies of the development of domestic criminal legislation are analyzed in the article. 
The conclusion is made that, contrary to the generally accepted, including own, view about the ground for 
criminal liability, the legislator more often tries to counteract through criminal legal orders not the specific, 
clearly defined act, but one or another social phenomenon, positioning it as a crime. Essential shortcomings 
of the proposed constructs are revealed and the thesis about inadmissibility of such legislative decisions is 
substantiated.

Key words: ground for criminal liability, act, phenomenon, systematic nature, corruption, crisis  
of criminal law.
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Постановка проблеми. Останнім часом 
в Україні з'явилась тенденція до активіза-
ції та поширення злочинності у відношенні 
неповнолітніх осіб, що можна пояснити зни-
женням рівня життя громадян країни, що 
призводить до маргіналізації та деградації 
населення. Зневіра у правоохоронних ор-
ганах, поширення кінопродукції зі сценами 
насильства, інформаційний вакуум, недо-
тримання правил особистої безпеки стають 
основними факторами розвитку віктимності 
в процесі становлення та дорослішання під-
літка та призводять до зростання кількості 
суспільно небезпечних діянь, жертвами яких 
стають особи до вісімнадцяти років. 

Аналіз публікацій. У працях вітчизняних 
учених А. О. Джужи, О. М. Джужи, Є. С. На-
зимка, Т. І. Пономарьової, В. О. Тулякова, 
В. І. Шакуна висвітлюються основні питання 
стану злочинності стосовно неповнолітніх, 
а також засобів запобігання їй. Однак роль 
неповнолітнього у механізмі злочинної пове-
дінки залишається малодослідженою.

Мета статті – встановити роль неповно-
літньої жертви у механізмі злочинної пове-
дінки та дати класифікацію неповнолітніх-
жертв злочинів.

Виклад основного матеріалу. Насиль-
ство в сім’ї є великою травмою не лише для 
тих, стосовно кого воно відбувається, але і 
для очевидців цього насильства, молодших за 
віком дітей. Відбувається «вторинна віктимі-
зація», яка міститься в переживанні очевид-
цями насильства тих самих психологічних 
наслідків, що відчуває жертва [1, с. 177]. Од-
нак не можна залишити без уваги той факт, 
що більшість суспільно небезпечних діянь у 
відношенні неповнолітніх осіб стають мож-

ливими саме завдяки певним діям чи безді-
яльності з боку самої дитини. Враховуючи 
зазначене, вважаємо за доцільне зупинитися 
більш детально на розгляді характеристики 
неповнолітньої жертви злочину. З метою 
збереження логічності викладення матері-
алу пропонуємо розпочати дослідження з 
визначення поняття «жертва злочину» та 
основних типів останніх.

У сучасному правовому світі поняттю 
«жертва злочину» віддається менша пере-
вага, ніж його синоніму – «потерпілий від 
злочину». Останнє поняття закріплене в дер-
жаві на законодавчому рівні – в ст. 55 Кри-
мінального процесуального кодексу, де під 
потерпілим розуміється фізична особа, якій 
кримінальним правопорушенням завдано 
моральної, фізичної або майнової шкоди, а 
також юридична особа, якій кримінальним 
правопорушенням завдано майнової шкоди 
[2]. Ще в 1941 р. німецький кримінолог Г. фон  
Гентінг відзначив наявність зв’язку між зло-
чинцем і жертвою (наприклад, взаємодія між 
шахраєм і обдуреним). Він виділив частину 
злочинності як «… процес, у якому анти-
громадські елементи пожирають один одно-
го». Таким чином, дві сфери (злочинність 
і жертва) стають самостійними і пов’язані 
одна з одною, тобто потерпілий і злочинець 
протиставляються залежно від обставин, 
що виникають у суб’єктивно-об’єктивних 
відносинах. Не є перебільшенням те, що в 
низці цих відомостей дані про особу жертви 
мають значення не менше, ніж інформація 
про злочинців. Роль жертви у виникненні й 
розвитку ситуацій злочинів зазвичай дуже 
значна, тому необхідний аналіз криміноло-
гічно значущих ролей жертв і облік усіх ві-
ктимологічних обставин як вихідної бази для 
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конкретних висновків і узагальнень [3, с. 71]. 
Однак треба звернути увагу на той факт, що 
у віктимології, на відміну від кримінально-
го процесуального права, жертвою злочину 
може бути лише фізична особа. Отже, можна 
вважати, що жертва злочину у віктимоло-
гії – фізична особа, яка внаслідок власних 
поведінкових особливостей, своєю дією або 
сукупністю дій спричинила або полегшила 
вчинення стосовно неї суспільно небезпеч-
ного діяння. Що стосується класифікацій 
жертв, то натепер у блоці наук кримінально-
правового циклу є декілька підходів до типо-
логізації неповнолітніх, стосовно яких було 
вчинено суспільно небезпечне діяння.

В. О. Туляков уважає, що класифікувати 
жертв злочинів можна на: а) імпульсивних 
жертв, що характеризуються переважним 
несвідомим почуттям страху, пригніченістю 
реакцій і раціонального мислення на напади 
правопорушника (феномен Авеля); б) жертв 
з утилітарно ситуативною активністю. До-
бровільних потерпілих, рецидивних жертв, 
що в силу своєї діяльності, статусу, необач-
ливості потрапляють у кримінальні ситуації;  
в) настановних жертв. Агресивних жертв, 
«ходячих бомб», істероїдів, провокуючих зло-
чинця на відповідні дії зухвалою поведінкою; 
г) раціональних жертв. Жертв провокаторів, 
що самі готують ситуацію здійснення злочи-
ну і самі потрапляють у цю пастку; д) жертв 
із ретретистською активністю. Пасивних 
провокаторів, що своїм зовнішнім виглядом, 
способом життя, підвищеною тривожністю 
і доступністю підштовхують злочинців до 
здійснення правопорушень [5, с. 12]. Кла-
сифікація, запропонована вченим, є менш 
розгорнутою та, на нашу думку, не охоплює 
весь перелік видів жертв. У цьому контексті 
неповнолітніх можна віднести до імпульсив-
них жертв (оскільки через відсутність сталої 
психіки, активної розумової діяльності під-
літки не завжди здатні своєчасно та правиль-
но оцінювати ситуацію, в якій опинились), 
жертв з утилітарною ситуативною актив-
ністю (оскільки неповнолітні часто перебу-
вають у певному інформативному вакуумі, 
через що стають необачливими) та частко-
во – настановних жертв (оскільки часто бу-
вають агресивними та зухвалими).

Цікавою в досліджуваному контексті 
є запропонована Р. Ф. Спарксом катего-
ризація поведінки жертв злочинів, а саме:  
1) пришвидшення (жертва пришвидшує або 
провокує поведінку злочинця, наприклад, 
викликає у злочинця гнів, який підштов-
хує до відповідної злочинної поведінки); 
2) полегшення (жертва веде себе таким чи-
ном, що створює реальний ризик вчинення 
стосовно неї злочину, наприклад, не вивчає 

угоди перед її підписанням); 3) піддатливість 
(часто виникає у зв’язку з рисами харак-
теру або соціальними функціями жертви);  
4) здатність (мають місце обставини, без 
яких неможливим було би вчинення злочи-
ну, наприклад, для того, щоб стати жертвою 
крадіжки автомобіля, жертва спочатку має 
стати його власником); 5) привабливість 
(приваблива особа є більш схильною до вчи-
нення стосовно неї злочинів); 6) безкарність 
(ситуація, у якій злочинець передбачає, що 
жертва не може повідомити правоохоронні 
органи у зв’язку з тим, що перебуває в осо-
бливій ситуації, наприклад, є нелегальним 
емігрантом) [4, c. 45; 6, с. 446]. Зазначена по-
зиція, на нашу думку, є досить розгорнутою 
та вдало ілюструє типи поведінки жертви 
злочину. 

Отже, досліджені класифікації дозво-
лили нам встановити, що до типів неповно-
літніх жертв злочину необхідно віднести:  
1. пасивний тип – неповнолітні, які несві-
домо ставлять себе під загрозу стати жерт-
вою злочину (підлітки, які не дотримують-
ся правил поведінки та особистої безпеки);  
2. активний тип – неповнолітні, які свідомо 
своїми діями ставлять себе під загрозу ста-
ти жертвою злочину (підлітки, в оточенні 
яких є злочинці, а також підлітки, які самі 
створюють сприятливу ситуацію для скоєн-
ня злочину); 3. агресивний (провокаційний) 
тип – неповнолітні, які своїми зухвалими ді-
ями схиляють особу до вчинення стосовно 
них злочину; 4. добровільний (піддатливий) 
тип – неповнолітні, які належать до реци-
дивних, «хронічних» потерпілих. Поведінка 
зазначених нами типів неповнолітніх жертв 
зумовлена низкою чинників, які входять до 
механізму злочинної поведінки. Отже, вра-
ховуючи те, що задля встановлення причин 
та наслідків віктимності неповнолітніх необ-
хідно визначити типові ситуації, які сприя-
ють вдалому здійсненню злочинного наміру, 
продовжити дослідження пропонуємо роз-
глядом безпосередньо поняття «механізм 
злочинної поведінки» та визначенням його 
основних елементів.

Механізм злочинної поведінки може бути 
також визначений як механізм кримінальної 
поведінки злочинця (тобто його поведінки 
протягом кримінальної події), а також як 
сукупність відомостей про докримінальну, 
кримінальну та посткримінальну поведінку 
злочинця. Відповідно, залежно від обсягу 
інформаційного наповнення категорію «ме-
ханізм злочинної поведінки» можна розумі-
ти у вузькому і широкому сенсі. Очевидно, 
що ця категорія у широкому значенні збіга-
ється з категорією «механізм поведінки зло-
чинця» [7, с. 113]. Отже, на нашу думку, під  
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механізмом злочинної поведінки необхідно 
розуміти інформативний комплекс узгодже-
них, взаємозалежних внутрішніх та зовніш-
ніх явищ та процесів, а також активних та 
пасивних дій, які сприяють (передують та 
завершують) вчиненню злочину та настанню 
суспільно небезпечних наслідків.

Говорячи про роль неповнолітніх жертв у 
механізмі злочинної поведінки, А. О. Джужа 
та Д. М. Тичина зазначають, що для того, щоб 
визначити роль потерпілого в механізмі кон-
кретного злочину, необхідно встановити: – 
якою мірою ситуація, що спричинила певним 
чином формування в злочинця рішучості 
вчинити злочин або містить умови, що сприя-
ють учиненню злочину, була зумовлена пове-
дінкою потерпілого; – яким був об’єктивний 
зміст ситуації, що вплинула на вчинення 
злочину, і наскільки адекватно потерпілий 
сприйняв те, що йому заподіяли шкоду; – 
яким чином і якою мірою потерпілий вплинув 
на формування особистісної установки зло-
чинця, реалізованої у взаємодії із ситуацією в 
заподіянні шкоди; – які особистісні якості по-
терпілого зробили його більш вразливим для 
злочинця [11, с. 91]. Зазначені дані дозволять 
не тільки встановити тип віктимної поведін-
ки неповнолітнього, а й у майбутньому її ви-
правити. Варто зазначити, що здебільшого 
підлітки потрапляють у ситуацію, з якої вони 
виходять жертвами суспільно небезпечного 
діяння, внаслідок своєї необачливості, незна-
ння, думки, що з ними не може нічого трапи-
тися. На це розраховує й суб'єкт злочину, роз-
робляючи алгоритм злочинних дій. 

Усі ситуації, в яких неповнолітній може 
стати жертвою незаконного діяння, вчені по-
діляють на декілька видів, серед яких: 1) си-
туації, у яких поведінка жертви спричиняє 
об’єктивну можливість учинення злочину: 
дії жертви, що призвели до аварійної ситуа-
ції на транспорті; всепрощення, яке дає зло-
чинцеві змогу продовжувати злочинну ді-
яльність; відсутність критичності, без якої 
шахрайство було б неможливим; 2) ситуації 
провокаційного характеру з негативною пове-
дінкою жертви. У цих випадках поведінка 
жертви полягає в нападі, образі, принижен-
ні, провокації, підбурюванні, загрози тощо; 
3) ситуації провокаційного характеру з по-
зитивною поведінкою жертви (наприклад, 
дії працівника поліції, який постраждав під 
час захисту третьої особи); 4) замкнуті ситу-
ації, у яких дії жертви спрямовано на запо-
діяння шкоди собі самій (наприклад, запо-
діяння собі каліцтва з метою ухилення від 
військової служби, знищення власного майна 
тощо); 5) ситуації, у яких поведінка жертви є 
абсолютно нейтральною з точки зору впливу 
на поведінку злочинця і вчинення злочину 

[11, с. 90]. Тобто, виходячи із запропонованої 
типологізації, можна говорити про те, що 
моменту найвищої точки віктимності (без-
посередньо злочинний акт) передує низка 
факторів: віктимна поведінка (яка вклю-
чає в себе сукупність взаємопов'язаних дій: 
суб'єктивних – мотивація тих чи інших дій, які 
роблять вагомий внесок у механізм злочину, а 
саме: латентна віктимна поведінка (три-
вала позиція жертви, зумовлена небажанням 
співпрацювати із правоохоронними органами 
через страх помсти з боку злочинця, зневіра в 
поліції, небажання завдавати шкоду злочин-
цеві через родинні зв'язки з ним, матеріальну 
залежність тощо (Б. М. Головкін зазначає, 
що моментом виникнення стану латентнос-
ті жертви є фактичне заподіяння злочином 
шкоди фізичній чи юридичній особі. Момен-
том припинення стану є правова легалізація 
постраждалої особи шляхом її встановлення та 
визнання потерпілим у кримінальному прова-
дженні [12])); рецидивна віктимна поведінка 
(стійка думка про те, що світ не може існува-
ти без злочинності, небажання дотримувати-
ся заходів безпеки через віру у неминучість 
долі тощо); недбала віктимна поведінка  
(зумовлена необачністю, невіглаством, зух-
валістю, а також іншими психологічни-
ми особливостями неповнолітнього) та 
об'єктивних – конкретні фактори та життєві 
ситуації, які спричинили вчинення злочину: 
особливості  особистості підлітка: вік, 
стать, зовнішні дані тощо, які роблять його ви-
падковою жертвою через особливі вподобан-
ня злочинця (має місце, коли умови, в яких 
вчинюється суспільно небезпечне діяння, не 
забезпечені поведінкою неповнолітнього: у 
денний час, у людному місці тощо); конкрет-
на життєва ситуація (комплекс дій, які 
мають місце лише у даний час та у даному міс-
ці): злочин, зумовлений непередбачуваною 
поведінкою злочинця (наприклад, завдання 
шкоди дитині батьками, які перебувають у 
стані алкогольного/наркотичного сп'яніння 
тощо); злочин, зумовлений психічними захво-
рюваннями злочинця (спонтанні ґвалтівники, 
агресори тощо).

Варто звернути увагу на те, що, дослі-
джуючи роль конкретної життєвої ситуації 
в механізмі злочинної поведінки, В. В. Пи-
воваров та Л. О. Мельничук зазначають, що 
для того, щоб конкретна життєва ситуація 
стала причиною вчинення злочину, важли-
ва не лише ситуація сама по собі, а, скоріше, 
уявлення про неї певного суб'єкта. Так, після 
скоєння злочину ситуація може і не зміни-
тися, а проблема виникла лише у свідомості 
особи. Суть у тому, що особа має викривле-
ний погляд на обставини, що склалися. Це 
могло бути зумовлено якимось попереднім 
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власним негативним досвідом особи, і тепер 
вона намагається не допустити повторення 
пройденого, при цьому не розуміючи, що си-
туації не є тотожними. Ще однією з причин 
неправильного сприйняття подій є вплив 
сторонніх осіб, нав'язування чужої думки, 
страх опинитися «в програші», не вчинивши 
злочин. Така особа самостійно створює кри-
тичну обстановку, навіть не розібравшись, чи 
є способи вирішення проблеми і чи є це про-
блемою взагалі. Потенційний злочинець у та-
кому стані не може зважити усі ризики вчи-
нюваного діяння, У такому випадку ситуація 
є явно перебільшеною, надуманою, і лише 
через страх того, що законним шляхом ви-
рішити її важко, а здобути благо непосильно, 
особа вибирає легший варіант – злочинний, 
реалізація якого вже точно створює конфлік-
ти та негативні наслідки як для злочинця, так 
і для третіх осіб... Тому важливо раціональ-
но оцінювати ситуацію, що склалася, інакше 
психологічний, емоційний аспект може сти-
мулювати особу до антисуспільної діяльнос-
ті [13, с. 74]. Отже, можна стверджувати, що 
неповнолітня жертва в механізмі злочинної 
поведінки може відігравати декілька ролей: 
провокуючу – пасивні або активні дії, що є 
визначальними чинниками у прийнятті зло-
чинцем рішення вчинити суспільно небез-
печне діяння; випадкову – виникнення ситу-
ації, яка не залежить від дій/бездіяльності та 
поведінкових особливостей неповнолітньо-
го; зв'язкову – ситуації, в яких роль неповно-
літнього як жертви допомагає злочинцеві 
досягти бажаних наслідків; допоміжна – 
виникнення ситуації, в якій неповнолітній 
виступає не тільки як жертва злочину, а і як 
його знаряддя.

Для правильного визначення ролі неповно-
літньої жертви в механізмі злочинної поведінки 
необхідно також враховувати низку криміноло-
гічно значущих ланок для конкретних віктим-
них ситуацій, а також низки злочинів – еле-
ментів, рис, які наявні в певних підструктурах 
особистості потерпілого. Серед них: – соціаль-
на установка, спрямованість, моральні якос-
ті, стосунки; – індивідуально набутий досвід, 
звички, рівень особистісної культури; – психіч-
ні процеси, пов’язані зі свідомістю, почуттями, 
емоціями, волею; – біологічно зумовлені влас-
тивості особи (темперамент, інстинкти, органіч-
ні патологічні зміни) [11, с. 94]. 

Висновки

Роль будь-якої жертви (не лише неповно-
літнього) є однією з найважливіших ланок у 
механізмі злочинної поведінки, оскільки саме 
вона визначає можливість досягнення зло-
чинцем кінцевої мети свого суспільно небез-
печного діяння. Неповнолітній як потерпілий 

має низку поведінкових ознак, які відрізня-
ють його від дорослого та пояснюються осо-
бливостями розвитку та дорослішання й час-
то стають причиною недотримання банальних 
правил особистої безпеки. Основними склад-
никами механізму злочинної поведінки є: 
поведінкові особливості неповнолітнього, 
виникнення злочинного умислу, активне пла-
нування злочинної поведінки, приготування 
до вчинення злочину, безпосередньо злочин-
ний акт, віктимізація, отримання бажаних 
наслідків. Зазначені складники можуть змі-
нювати своє місце в механізмі залежно від 
типу жертви, її ролі та виду злочину.
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В статье рассматриваются такие понятия, как «жертва преступления», «механизм преступ-
ного поведения». Автор предоставляет собственное видение роли несовершеннолетней жертвы в ме-
ханизме преступного поведения и предлагает классификацию несовершеннолетних жертв. Особое 
внимание уделяется установлению причин и факторов, способствующих виктимизации подростков. 
Автор также рассматривает основные ситуации, в которых несовершеннолетний может стать 
жертвой преступления, акцентируется внимание на конкретных жизненных ситуациях, которые 
заставляют несовершеннолетнее лицо стать случайной жертвой.

Ключевые слова: несовершеннолетний, механизм преступного поведения, жертва, преступление, 
виктимизация, уголовная ответственность, субъект преступления, уголовное законодательство.

The article deals with such concepts as: "victim of crime", "mechanism of criminal behavior". The author 
provides his own vision of the role of the minor victim in the mechanism of criminal behavior and suggests 
the classification of underage victims. Particular attention is paid to establishing the causes and factors con-
tributing to the victimization of adolescents. The author also examines the main situations in which a minor 
can become a victim of a crime, focuses on specific life situations that cause a minor to become an accidental 
victim.

Key words: minor, mechanism of criminal behavior, victim, crime, victimization, criminal responsibility, 
subject of crime, criminal legislation.
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Стаття присвячена аналізу методологічних аспектів кримінологічного моделювання студента 
ВНЗ як суб’єкта корисливо-насильницького злочину проти власності. Запропоновано авторське ви-
значення поняття кримінологічного моделювання. Досліджено специфічні ознаки кримінологічного 
моделювання особи злочинця, зокрема студента ВНЗ, як суб’єкта корисливо-насильницького злочину 
проти власності. Систематизовано види кримінологічного моделювання особи злочинця.

Ключові слова: кримінологія, моделювання, структуризація, портретування, типологізація, студент 
ВНЗ, корисливо-насильницький злочин проти власності. 

Постановка проблеми. Кримінологічне 
дослідження, як прояв пізнавальної функ-
ції наукової діяльності, має спиратися на 
адекватну методологію, що узгоджується з 
вирішенням його конкретних завдань. За-
вдяки належній методології забезпечуєть-
ся правильний і дієвий науковий підхід до 
організації кримінологічного дослідження, 
досягається мета вирішення поставлених 
завдань. Методологія запобігає спрощеному 
підходу до вирішення проблемного завдан-
ня кримінологічного дослідження. Вона не 
лише забезпечує здобуття нового знання, але 
й сприяє розумінню сутності досліджуваних 
явищ. 

Студент ВНЗ як суб’єкт корисливо-на-
сильницького злочину проти власності є сис-
темним цілісним утворенням. Отримання 
комплексного та синтезованого знання щодо 
такого об’єкта кримінологічного пізнання 
є найбільш продуктивним у рамках моде-
лювання. Як слушно зауважили Е. В. Ким і 
П. Г. Ри, за кримінологічного підходу особу 
злочинця варто розглядати як певну модель 
зі специфічними рисами (антисуспільні по-
гляди, негативне ставлення до моральних 
цінностей, надання переваги злочинному 
способу задоволення своїх нагальних по-
треб тощо) [1, с. 403 ]. Разом із тим до цього 
часу дослідники, як правило, обмежувалися 
збором і систематизацією відповідної ста-
тистичної та соціологічної інформації, не 
переймаючись при цьому вибором підходів 
до її узагальнення та подання у зведеному 
вигляді. Як наслідок, спостерігаються непоо-

динокі випадки некоректного використання 
спеціальної термінології. Окремі нетотожні 
терміни використовуються як рівнозначні, 
що нівелювало їх кримінологічний зміст. 
У кінцевому підсумку це не сприяє розвитку 
сучасного системного кримінологічного зна-
ння про особу злочинця, зокрема студента 
ВНЗ, як суб’єкта корисливо-насильницького 
злочину проти власності. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій з даної теми. У юриспруденції окремі 
аспекти моделювання як прийому чи мето-
ду наукового пізнання розкрито у наукових 
працях Ю. М. Антоняна, Ю. Д. Блувштейна, 
С. Є. Віцина, О. О. Гаврилова, Ю. М. Гав-
рильца, К. К. Горяінова, В. П. Казимирчука, 
Л. В. Кондратюка, Л. Л. Кругликова, В. О. Мі-
наєва, А. Я. Мініна, В. С. Овчинського, В. Д. Ру-
дашевського, О. Є. Спиридонової, М. М. Та-
расова, О .Ф. Черданцева та інших провідних 
вітчизняних і зарубіжних учених. У контек-
сті використання математичних методів у 
кримінології частково згадувалося про моде-
лювання у кандидатській дисертації Утарова 
Каната Алімтаєвича (2004 р.). На проблем-
них аспектах та перспективності викорис-
тання моделювання у праві наголошувало-
ся в однойменній публікації Є. М. Саньгін 
(2013 р.). З числа останніх досліджень і 
публікацій варто відзначити праці, де роз-
глядалися можливості застосування кри-
мінологічного моделювання щодо моде-
лювання злочинності (Н. В. Сметаніна, 
2013 р.); віктимологічних явищ і процесів 
(Т. В. Варчук, 2012 р.); віктимологічної протидії  
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(А. В. Майоров, 2014 р.); економічної безпеки 
(А. Г. Сачек, 2015 р.); процесу формування 
мотивації (С. М. Корецький, 2016 р.); механіз-
му злочинної поведінки та кримінологічної 
взаємодії макроекономічних, соціальних та 
демографічних показників; а також тенденцій 
латентності (М. О. Ларченко, 2013 р.); проти-
дії злочинності (О. О. Білоусова, 2012 р.), її 
окремим видам і, зокрема, організованій зло-
чинності (Ю. Г. Васін, 2015 р.); злочинності 
неповнолітніх (С. Я. Лиховая, Н. С. Юзіко-
ва, 2015 р.) тощо. Разом із тим спеціальним 
методологічним аспектам кримінологічного 
моделювання особи злочинця, у тому числі 
студента ВНЗ, як суб’єкта корисливо-насиль-
ницького злочину проти власності до цього 
часу належної уваги не приділялося.

Метою даної статті є дослідження акту-
альних методологічних аспектів криміно-
логічного моделювання студента ВНЗ як 
суб’єкта корисливо-насильницького зло-
чину проти власності. З цією метою окрес-
лено низку завдань, зокрема, щодо вияв-
лення та уточнення змісту особливостей 
кримінологічного моделювання студента 
ВНЗ як суб’єкта корисливо-насильниць-
кого злочину проти власності, а також сис-
тематизації видів кримінологічного моде-
лювання особи злочинця. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У сучасній теорії розрізняють два основні 
підходи щодо розуміння моделювання як ме-
тоду пізнання соціально-правових явищ. З од-
ного боку, моделювання визначається як різ-
новид методу абстрагування, що ґрунтується 
на мисленнєвому виділенні сутності предмета 
з відносним залишенням поза увагою інших 
несуттєвих властивостей, ознак, зв’язків тощо. 
Результатом абстрагування є абстрактна мо-
дель (абстракція) [2, c. 100-101]. На ключовій 
ролі абстрагування в ході моделювання у праві 
та психології, зокрема, наполягають Д. В. Лан-
де, В. М. Фурашев, К. В. Юдкова [3, с. 9].

Інший підхід передбачає визначення мо-
делювання як форми експерименту, коли 
досліджується не сам об’єкт, а його аналог 
(модель). При цьому об’єкт-оригінал, який 
вивчається, перебуває у певній відповіднос-
ті з іншим об’єктом – моделлю, яка наділена 
властивістю заміщувати оригінал на певних 
стадіях пізнавального процесу [4, c. 5-6]. 

Однак останнім часом, зокрема, в межах 
галузевих досліджень намітилася тенденція 
до визначення моделювання шляхом роз-
криття специфічного змісту даного виду 
інтелектуальної діяльності (так званий 
«вузькогалузевий» підхід). До прикладу, 
Д. В. Ланде, В. М. Фурашев, К. В. Юдкова під 
соціально-правовим моделюванням пропо-

нують розуміти опис соціологічних і право-
вих процесів за допомогою оптимальної кіль-
кості значущих щодо них чинників [3, с. 9]. 

Г. М. Гетьман у дисертації «Моделюван-
ня особи невідомого злочинця (криміналіс-
тичні засоби, методи та технології)», 2015 р., 
під моделюванням у криміналістиці пропо-
нує розуміти процес побудови та визначення 
об’єктів, явищ, дій чи подій з метою встанов-
лення причин їх виникнення й існування, 
зв’язків між ними, а також надає можливість 
відповідному суб’єкту самостійно вибирати 
й реалізовувати допустимі прийоми побудо-
ви моделей, зокрема особи невідомого зло-
чинця, під час дослідження кримінального 
правопорушення [5, c. 4]. 

С. Е. Віцин визначає кримінологічне мо-
делювання як формування та використання 
логіко-математичних моделей-узагальнень 
для забезпечення основних функцій кри-
мінологічного дослідження (описова, пояс-
нювальна, прогностична та критеріальна) 
[6, с. 20-23]. 

Т. В. Варчук, розвиваючи можливості 
застосування кримінологічного моделюван-
ня в площині віктимологічної проблемати-
ки, запропоновувала визначення віктимо-
логічного моделювання у кримінології. На 
переконання дослідниці, віктимологічне мо-
делювання – це створення моделей віктим-
ності та віктимізації, віктимологічних де-
термінант злочинності та віктимологічного 
попередження злочинності шляхом відбору 
наукової та іншої кримінологічної інформа-
ції; - використання цих віктимологічних мо-
делей; - проведення наукового експерименту 
(за необхідністю); - формування суджень про 
об’єкт вивчення; - отримання нового кримі-
нологічного знання в цілях попередження 
злочинності [7, c. 7].

На наше переконання, загалом особли-
вості кримінологічного моделювання, порів-
няно з іншими його видами, що застосову-
ються у галузевих юридичних дослідженнях, 
передусім, визначаються специфікою пред-
мета кримінології та пошуком нових мож-
ливостей для креативного використання 
кримінологічних знань задля вдосконалення 
юридичної практики. Зважаючи на це, можна 
виокремити такі основні види кримінологіч-
ного моделювання:

– кримінологічне моделювання злочин-
ності, злочинної поведінки та їх видів;

– кримінологічне моделювання особи 
злочинця;

– кримінологічне моделювання детермі-
ністичного комплексу злочинності, злочин-
ної поведінки та її видів; 

– кримінологічне моделювання системи 
протидії злочинності (її видам), а також ти-
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повим проявам злочинної поведінки у тому 
числі у віктимологічному напрямі. 

Зважаючи на предмет даного досліджен-
ня, детальніше зупинимося на ознаках, що 
дозволяють з’ясувати специфіку криміноло-
гічного моделювання особи злочинця, у тому 
числі студента ВНЗ, як суб’єкта корисливо-
насильницького злочину. З-поміж числен-
них специфічних ознак варто виділити клю-
чові, зокрема:

1 – об’єкт кримінологічного моделюван-
ня – це студент ВНЗ як суб’єкт корисливо-
насильницького злочину проти власності;

2 – предмет кримінологічного моделюван-
ня даного виду – це система ознак, властивос-
тей, якостей, зв’язків, характеристик, які фор-
мують наукове уявлення про структуру особи 
злочинця, її адекватне змістове наповнення, 
а також критеріїв систематизації відомостей, 
які на особистісному рівні пояснюють зло-
чинну поведінку певного виду; 

3 – засоби кримінологічного моделю-
вання – це кримінологічна інформація про 
особу, яка вчинила злочин (статистичні ві-
домості, результати анкетування, положен-
ня вчення про особу злочинця, теоретичні 
результати кримінологічних та суміжних із 
даною наукою досліджень, що стосуються 
комплексного аналізу особи злочинця тощо); 

4 – цільове призначення, що полягає у 
розвитку кримінологічного знання про спе-
цифіку особи злочинця, а також одержанні 
якісно нової кримінологічної інформації, що 
буде використана для удосконалення запобі-
гання злочинам, у тому числі корисливо-на-
сильницьким проти власності, які вчиняють-
ся студентами ВНЗ.

Кримінологічне моделювання належить 
до категорії соціально-правового моделю-
вання. Цілями останнього, зокрема, є: відо-
браження стану об’єкта пізнання; виявлення 
системних протиріч; визначення тенденцій 
розвитку, а також чинників, завдяки яким 
можна скоригувати небажаний розвиток 
об’єкта дослідження; активізація діяльності 
державних, громадських та інших організа-
цій та осіб у пошуках оптимальних варіантів 
вирішення соціальних задач у тому числі у 
сфері протидії злочинності [3, c. 10], 

Під кримінологічним моделюванням 
особи злочинця пропонується розуміти ін-
телектуальну діяльність із кримінологічною 
інформацією щодо особи, яка вчинила зло-
чин, спрямовану на побудову її структурної, 
описової, пояснювальної інформаційної мо-
делі (чи їх комбінації) з метою ефективного 
вирішення завдань запобігання злочинам. 

Залежно від специфіки наукових підходів 
до опрацювання кримінологічної інформації, 
а також цілей застосування моделювання 

щодо дослідження особи злочинця пропону-
ється розрізняти такі його види :

– кримінологічне структурування осо-
би злочинця – це інтелектуальна діяльність 
у межах вчення про особу злочинця, яка 
спрямована на інформаційне відображен-
ня, формалізацію тих структурних елемен-
тів суб’єкта складу злочину, які у комплексі 
його важливіших ознак, властивостей, рис, 
характеристик і зв’язків пов’язані з його зло-
чинною поведінкою; 

– кримінологічне портретування особи 
злочинця – це інтелектуальна діяльність, що 
полягає у змістовому наповненні емпірич-
ною інформацією кримінологічного змісту 
комплексу структурних елементів суб’єкта 
складу злочину (важливіших ознак, влас-
тивостей, рис, характеристик і зв’язків), 
пов’язаних з його злочинною поведінкою, а 
також «переведенні» кількісної оцінки стану 
системи у якісну, що в кінцевому підсумку 
дозволяє описати найхарактерніші кримі-
нологічні параметри контингенту злочинців 
(«середньостатистичного» злочинця певного 
виду, у тому числі студента ВНЗ як учасника 
корисливо-насильницького злочину проти 
власності);

– кримінологічна типологізація особи 
злочинця – це інтелектуальна діяльність, що 
передбачає пошук критерію систематизації 
осіб, які вчинили злочини, з метою пояснен-
ня специфіки їхньої злочинної поведінки 
(так званий «сутнісний критерій»), а також 
проведення у межах даного критерію їх роз-
поділу на однорідні групи-типи у рамках ці-
лісності, тобто типології. 

Висновки

Таким чином, метод моделювання в кон-
тексті кримінологічного вивчення особи зло-
чинця дозволяє відобразити стан об’єкта на 
момент наукового пізнання; діагностувати 
системні протиріччя в рамках цілісності та 
своєчасно скоригувати негативний розвиток 
особистості. Кримінологічне моделювання 
як найкраще сприяє удосконаленню юри-
дичної практики запобігання злочинам, у 
тому числі корисливо-насильницьким проти 
власності, які вчиняються студентами ВНЗ. 
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Статья посвящена анализу методологических аспектов криминологического моделирования сту-
дента вуза как субъекта корыстно-насильственного преступления против собственности. Пред-
ложено авторское определение понятия криминологического моделирования. Исследованы специфи-
ческие признаки криминологического моделирования личности преступника, в частности студента 
вуза, как субъекта корыстно-насильственного преступления против собственности. Систематизи-
рованы виды криминологического моделирования личности преступника.

Ключевые слова: криминология, моделирование, структурирование, портретирование, типологиза-
ция, студент вуза, корыстно-насильственное преступление против собственности.

The article is devoted to the analysis of methodological aspects of criminological modeling of a university 
student as a subject of a mercenary-violent crime against property. The author's definition of the concept of 
criminological modeling is proposed. The specific features of criminological modeling of a person of a crimi-
nal, and in particular a student of a university, as a subject of a mercenary-violent crime against property, are 
investigated. The types of criminological modeling of a criminal's personality are systematized.

Key words: criminology, modeling, structuring, portraiture, typology, university student, selfish-violent 
crime against property.
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ГЕНЕЗИС ТА СУЧАСНИЙ СТАН 
ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Стаття присвячена дослідженню генезису та сучасного стану використання мережі Інтернет 
для запобігання злочинності. Зроблено висновок, що використання мережі Інтернет для запобігання 
злочинності є відображенням еволюційного процесу розвитку інтернет-технологій та розширення 
технологічних можливостей мережі. Встановлено такі напрями використання мережі Інтернет 
для запобігання злочинності: картографування кримінологічно значимої інформації з використан-
ням веб-технологій геоінформаційної системи; кримінологічний аналіз соціальних інтернет-мереж; 
використання технологій великих даних (Big Data Technologies) для кримінологічного прогнозування 
злочинності; використання хмарних технологій (Сloud Technologies) для збору, аналізу та зберігання 
оперативної інформації; використання Інтернету речей (Internet of Things) та ін. 

Ключові слова: мережа Інтернет, запобігання злочинності, інтернет-технології, генезис, сучасний стан. 

Постановка проблеми. Історичний досвід 
запобігання злочинності вказує на важливість 
застосування технологічних інновацій для 
підвищення рівня ефективності цієї діяльнос-
ті. Це має бути рушійною силою, що веде до 
реформування стратегій запобігання злочин-
ності із залученням не тільки правоохоронних 
органів але й громадськості [1]. 

Сучасною тенденцією щодо запобігання 
злочинності є використання можливостей 
мережі Інтернет, зокрема інформаційних ін-
тернет-технологій, що постійно розвивають-
ся і відкривають нові можливості в різних 
сферах життя суспільства. Кримінологічні 
дослідження останнього десятиліття вели-
кою мірою присвячені саме вказаним про-
блемам. При цьому важливим є дослідження 
генезису та сучасного стану запобігання зло-
чинності з використанням мережі Інтернет 
для з’ясування подальших перспективних 
шляхів розвитку цього процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання генезису та сучасного стану вико-
ристання мережі Інтернет для запобігання 
злочинності досліджені недостатньо. Разом 
із цим окремі питання використання інтер-
нет-технологій для запобігання злочиннос-
ті розглядали такі автори, як: В. О. Біляєв, 
В. В. Клюс, О. І. Кузнєцов, П. М. Малан-
чук, Ю. А. Невмержицька, С. В. Пеньков, 
П. С. Романько, С. А. Сумський, В. В. Ше-
дрик, І. А. Юрій та ін.

Мета статті – дослідження генезису та су-
часного стану використання мережі Інтер-
нет для запобігання злочинності. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Початок третього тисячоліття характери-
зується стрімким розвитком інформаційних 
технологій та підвищенням рівня комуніка-
ції суспільства. Особливо відчутним є процес 
розвитку мережі Інтернет, який відкриває 
для людства унікальні можливості та фак-
тично створює віртуальну реальність. Необ-
хідно зазначити, що розвиток мережі Інтер-
нет, крім позитивної сторони, має також і 
певні негативні тенденції, це, насамперед, 
кіберзлочинність, підвищення рівня теро-
ристичних загроз та ін. 

Разом із цим, як свідчить світовий досвід, 
використання мережі Інтернет для запобіган-
ня злочинності є одним із найбільш ефектив-
них шляхів розвитку кримінологічної науки. 
Генезис цього питання тісно пов’язаний з 
історичним процесом розвитку відповідних 
інформаційних технологій та власне мережі 
Інтернет.

Необхідно зазначити, що Інтернет 
(Internet) – всесвітня система взаємосполу-
чених комп’ютерних мереж, що базуються 
на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет 
також називають мережею мереж. Інтернет 
складається з мільйонів локальних і гло-
бальних приватних, публічних, академіч-
них, ділових і урядових мереж, пов’язаних 
між собою з використанням різноманітних 
дротових, оптичних і бездротових техноло-
гій. Інтернет надає такі основні види послуг: 
e-mail – електронна пошта; групи новин; 
списки поштової розсилки; доступ до фай-
лів віддалених комп’ютерів; сеанси зв’язку 
з іншими комп’ютерами, під’єднаними до 
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Інтернет; пошук інформації в базі даних в 
оперативному режимі; спілкування з іншими 
користувачами шляхом використання серві-
су Internet Relay Chart; доступ до інформа-
ційної системи World Wide Web (WWW). 
З додаткових послуг можна виділити такі: 
широка передача MultiMedia; RadioInternet; 
розмовний конференційний зв’язок; без-
печні угоди; відеоконференційний зв’язок; 
безпровідне з’єднання [2].

Говорячи про історичний розвиток ме-
режі Інтернет, необхідно зазначити, що в 
1962 році Джозеф Ліклайдер, керівник Агент-
ства передових оборонних дослідницьких 
проектів США, висловив ідею Всесвітньої 
комп’ютерної мережі. У 1969 році Міністер-
ство оборони США започаткувало розробку 
проекту, котрий мав на меті створення на-
дійної системи передачі інформації на ви-
падок війни. Агентство запропонувало роз-
робити для цього комп’ютерну мережу. Ця 
мережа була названа „Arpanet”. У 1983 році 
за мережею „Arpanet” закріпився термін „Ін-
тернет”. У 1990 році мережа „Arpanet” при-
пинила своє існування, програвши конку-
ренцію NSFNet (National Science Foundation 
Network). Протягом 1990-х років Інтернет 
об’єднав у собі більшість наявних на той час 
мереж. До 1997 року в Інтернеті нараховува-
лось близько 10 мільйонів комп’ютерів і було 
зареєстровано понад мільйон доменних назв. 
Інтернет став дуже популярним засобом об-
міну інформацією. У 2000 р. нараховувалося 
близько 327 млн. користувачів, з них тільки 
в США чисельність перевищувала 100 млн. 
чоловік. У 2004 р. Інтернет нараховував 
700 млн. користувачів. 5 січня 2011 року 
кількість інтернет-користувачів у світі сяг-
нула 2 мільярдів [3]. 

За 2017 рік доступ до Інтернету отри-
мали 250 млн. осіб, і кількість інтернет-ко-
ристувачів вперше в історії перевищила  
4 мільярди. Багато в чому такому зростанню 
посприяли доступні смартфони – в цьому 
році 200 млн. осіб придбали свій перший мо-
більний пристрій [4]. 

Розвиток можливостей мережі Інтернет 
дав поштовх для проведення кримінологіч-
них досліджень. Зокрема, картографування 
кримінологічно значимої інформації з вико-
ристанням веб-технологій геоінформацій-
ної системи використовується аналітиками 
правоохоронних органів для візуалізації та 
аналізу тенденцій злочинності [5]. Резуль-
тати досліджень, що були проведені в США 
з даного питання, були відображені у книзі 
„Mapping Crime in its Community Setting: 
Event Geography Analysis” [6]. 

Другим напрямом використання мережі 
Інтернет для запобігання злочинності є соці-

альні мережі. Необхідно зазначити, що пер-
шим Інтернет-сайтом, який пропонував мож-
ливості роботи із соціальними мережами, був 
classmates.com, який з’явився в 1995 році. За 
ним, у 1997 році, з’явився SixDegrees.com. 
Починаючи з 2001 року почали з’являтися 
сайти, в яких використовувалась технологія 
під назвою „Коло друзів”. У 2004 році була 
створена найбільша на сьогоднішній день 
соціальна мережа у світі Facebook. Google 
також пропонує веб-стайт з можливостями 
роботи із соціальними мережами orkut, який 
було запущено в 2004 році [7]. 

Загалом соціальними мережами користу-
ються 82 % від усіх Інтернет-користувачів у 
світі – це 1,2 млрд. чоловік. Сьогодні відсо-
ток тих, хто використовує соціальні мережі у 
світі, коливається від 53 % у Китаї до 98 % у 
США [8].

Варто зазначити, що соціальні мережі 
для запобігання злочинності використову-
ються вже тривалий час правоохоронними 
органами низки держав. Правоохоронці на-
магаються використовувати нові технології, 
зокрема і ті, що отримані завдяки наявності 
соціальних мереж, для виявлення, розкрит-
тя, розслідування та попередження злочинів. 
Ними здійснюється постійний моніторинг 
підозрілих блогів, чатів, сайтів тощо з метою 
отримання оперативно вагомої для право-
охоронців інформації [9, с. 277]. 

У відкритій доповіді американського 
аналітичного центру RAND (Research and 
Development) зазначено, що аналіз соціаль-
них мереж має великий потенціал викорис-
тання в інформаційних операціях амери-
канськими військовими, оскільки дозволяє 
дослідити ставлення, світогляд та спілкуван-
ня широкого кола осіб [10]. 

Для запобігання злочинності можливим 
є також використання так званих хмарних 
технологій (Сloud Technologies) – техно-
логій мережевого доступу до даних. Хмарні 
технології дають можливість користувачеві 
зберігати файли та користуватися програма-
ми без необхідності мати спеціальні локальні 
програми. Користувач працює через Інтер-
нет, де і зберігається інформація, вже готова 
або створена в хмарній програмі [11]. 

Іще однією тенденцією щодо запобіган-
ня злочинності є використання великих 
даних (Big Data) – сукупності технологій, 
які покликані здійснювати три операції. По-
перше, обробляти великі порівняно зі „стан-
дартними” сценаріями обсяги даних. По-
друге, вміти працювати з даними, що швидко 
надходять в дуже великих обсягах. Тобто 
даних не просто багато, а їх постійно стає все 
більше й більше. По-третє, вони повинні вмі-
ти працювати зі структурованими і погано 
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структурованими даними паралельно в різ-
них аспектах [12]. 

Великі дані можуть бути використані 
для запобігання злочинності, розкриття зло-
чинів і забезпечення національної безпеки. 
За допомогою технологій великих даних  
(Big Data Technologies) можна визначити так 
званий „почерк” злочинця, здійснити кримі-
нологічне прогнозування злочинності [13]. 

Загалом, для країн, де активно відбу-
вається цифрова революція, останнє деся-
тиліття характеризувалося інтенсивними 
дискусіями з питань обчислювальних та ін-
телектуальних методів аналізу даних органі-
зованої злочинності. Головним їх досягнен-
ням стало розуміння досить широким колом 
кримінологів-дослідників необхідності прак-
тичного переходу до обчислювальної кри-
мінології. Однак ці ж дискусії показали, що 
найпотужніші методи інтелектуального ана-
лізу даних, які успішно працюють у багатьох 
галузях економіки, недостатньо застосову-
ються для попередження злочинності через 
відсутність достатньої кількості достовірних 
баз даних.

До подібних висновків дійшли також 
учасники кількох великих кримінологічних 
конференцій, що відбулися в 2011-2016 рр. 
в країнах ЄС, Великобританії, США, Японії 
та Сінгапурі. Реакцією на такий висновок 
стало формування міждисциплінарної коа-
ліції „За загальнодоступні кримінальні дані”. 
Коаліція була створена на конференції, що 
була присвячена сучасним методам аналізу 
деструктивних процесів і відбулася в Санта 
Фе в 2016 р. Було вирішено провести гло-
бальну інвентаризацію університетів, інших 
наукових, навчальних і громадських органі-
зацій, які регулярно проводять обстеження і 
польове вивчення питань організованої зло-
чинності. Головним завданням ініціативи є 
формування Світового банку структурова-
них і неструктурованих даних щодо органі-
зованої злочинності, що поповнюється в ре-
жимі онлайн [14]. 

Необхідно зазначити, що технології ве-
ликих даних та штучного інтелекту для запо-
бігання злочинності активно розвиваються в 
Китаї. 

Зокрема, здійснюється налаштування 
технології розпізнавання за обличчям, а та-
кож аналізу та оцінки великих масивів даних 
для відстеження рівня ризику потенційних 
злочинців [15]. 

Для запобігання злочинності викорис-
товується також Інтернет речей (Internet 
of Things) з використанням різноманітних 
датчиків, контрольних пристроїв та інших 
технологічних елементів, зокрема, у вигля-
ді електронних браслетів для дистанційної 

ідентифікації місця знаходження або систе-
ми контролю концентрації алкоголю в крові 
водія з можливістю блокування запуску дви-
гуна транспортних засобів та ін.

Висновки

Підсумовуючи, можна зазначити, що ге-
незис використання мережі Інтернет для 
запобігання злочинності є відображенням 
еволюційного процесу розвитку інтернет-
технологій та розширенням технологічних 
можливостей мережі. Можна визначити такі 
напрями використання мережі Інтернет для 
запобігання злочинності: 1) картографу-
вання кримінологічно значимої інформації 
з використанням веб-технологій геоінфор-
маційної системи; 2) кримінолгічний ана-
ліз соціальних інтернет-мереж; 3) викорис-
тання технологій великих даних (Big Data 
Technologies) для кримінологічного про-
гнозування злочинності; 4) використання 
хмарних технологій (Сloud Technologies) 
для збору, аналізу та зберігання оперативної 
інформації; 5) використання Інтернету речей 
(Internet of Things). За останнє десятиліття 
прискорився процес використання мож-
ливостей мережі Інтернет для запобігання 
злочинності на рівні розробки відповідних 
програм та концепцій: зокрема, в структурі 
Сучасної стратегії запобігання злочинності 
Великої Британії (Modern Crime Prevention 
Strategy) присутній відповідний розділ, 
присвячений використанню інтернет-техно-
логій. Загалом розвиток можливостей ме-
режі Інтернет та інтернет-технологій надає 
підстави для практичного переходу до обчис-
лювальної кримінології.
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Статья посвящена исследованию генезиса и современного состояния использования сети Ин-
тернет для предотвращения преступности. Сделан вывод, что использование сети Интернет для 
предотвращения преступности является отражением эволюционного процесса развития интер-
нет-технологий и расширения технологических возможностей сети. Установлены следующие на-
правления использования сети Интернет для предотвращения преступности: картографирование 
криминологически значимой информации с использованием веб-технологий геоинформационной си-
стемы; криминологический анализ социальных интернет-сетей; использование технологий больших 
данных (Big Data Technologies) для криминологического прогнозирования преступности; использова-
ние облачных технологий (Сloud Technologies) для сбора, анализа и хранения оперативной информа-
ции; использование Интернета вещей (Internet of Things) и др.

Ключевые слова: сеть Интернет, предотвращение преступности, интернет-технологии, генезис,  
современное состояние.

The article is devoted to the study of the genesis and modern state of the Internet use for the prevention 
of crime. It is concluded that the use of the Internet to prevent crime is a reflection of the evolutionary pro-
cess of developing Internet technologies and the expansion of technological capabilities of the network. The 
following directions of using the Internet for prevention of crime are established: mapping of criminological 
relevant information using web technologies of the geographic information system; criminological analysis of 
social Internet networks; use of large data technologies (Big Data Technologies) for criminological prediction 
of crime; use of cloud technologies (Cloud Technologies) for gathering, analyzing and storing operational 
information; use of the Internet of Things and others.

Key words: Internet network, crime prevention, Internet technologies, genesis, modern state.
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ЗМІСТ ПОНЯТТЯ 
НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Стаття присвячена з’ясуванню сучасного змісту поняття насильницької злочинності. Визначе-
но сутнісні критерії, що вирізняють насильницьку злочинність з-поміж інших її видів. Акцентується 
увага на кримінологічних підходах до тлумачення змісту поняття насильства. Проаналізовано види 
та форми насильства, а також його юридичний та соціологічний зміст. Обґрунтовано доцільність 
детерміністичного підходу до визначення сутнісного змісту поняття насильницької злочинності. 

Ключові слова: насильство, мотивація, злочинність, види, форми, сутнісний зміст. 

Постановка проблеми. Насильницька 
злочинність – це глобальна проблема су-
часності. З розвитком суспільних відносин 
насильницька злочинність набуває нових, 
більш небезпечних проявів. Негативні наслід-
ки насильницької злочинності виходять да-
леко за межі сукупної шкоди внаслідок ско-
єння насильницьких злочинів. Здебільшого 
практично неможливо відшкодувати заподі-
яну шкоду, адже вона стосується найважли-
вішої соціальної цінності – життя та здоров’я 
особи. Тому у демократичних суспільствах 
протидія насильницькій злочинності розгля-
дається як першочергове завдання правоохо-
ронних органів. Реалії сьогодення в Україні 
вказують на нагальність потреби оптимізації 
механізмів протидії насильницьким злочин-
ним посяганням. При цьому їх ефективне 
функціонування багато в чому залежить від 
ступеня розробленості теоретичних аспек-
тів, у тому числі чіткої визначеності поняття 
насильницької злочинності та її можливих 
проявів. З’ясування особливостей насиль-
ницької злочинності, її сутнісних ознак має 
стати належним теоретичним підґрунтям 
для подальшого удосконалення юридичної 
практики в напрямі запобігання проявам 
насильства в сучасному глобалізованому 
суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
із даної теми. Проблематика насильниць-
кої злочинності досліджувалась у багатьох 
наукових працях С. М. Абельцева, Ю. М. Ан-
тоняна, М. І. Бажанова, Р. А. Базарова, В. І. Бо-
рисова, С. В. Бородина, М. Ю. Валуйської, 
В. В. Голіни, Б. М. Головкіна, П. І. Гришаєва, 

І. М. Даньшина, А. І. Долгової, В. М. Дрьоміна, 
А. П. Закалюка, В. К. Звирбуля, І. І. Карпеця, 
Д. А. Корецького, О. М. Костенка, Н. Ф. Куз-
нецової, В. М. Кудрявцева, Г. М. Міньков-
ського, О. В. Наумова, Е. П. Побегайла, 
О. Б. Сахарова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація, 
В. І. Шакуна, В. Є. Емінова та інших ві-
тчизняних і закордонних учених. Разом із 
тим у більшості досліджень, розглядались 
окремі аспекти цієї комплексної криміноло-
гічної проблематики. Так, зокрема, чимало 
наукових праць було присвячено змістовому 
наповненню кримінологічної характеристи-
ки окремих видів насильницьких злочинів, 
актуальним питанням кримінологічної де-
термінації, типології насильницького зло-
чинця, удосконаленню системи запобігання 
насильницькій злочинності та її окремим 
видам тощо. При цьому сучасні підходи до 
визначення поняття насильницької злочин-
ності досліджені неповною мірою. 

Метою статті є дослідження сутнісного 
змісту поняття насильницької злочиннос-
ті, що надалі дозволяє зорієнтувати відпо-
відну юридичну практику на розроблення 
ефективних спеціально-кримінологічних 
заходів протидії цьому суспільно небез-
печному явищу у суспільстві. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Насильницька злочинність – це негатив-
не соціальне явище кримінально-правового 
характеру, яке в умовах об’єктивної дійсності 
виявляється у множинності суспільно небез-
печних проявів, вчинення яких детермінова-
не насильницькою мотивацією. 
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Найістотнішою ознакою, що визначає 
специфіку насильницької злочинності, є ін-
тегративна роль насильства на суб’єктивному 
та об’єктивному рівнях. Визначаючи кри-
мінологічний зміст категорії «насильство», 
слід зважати на його юридичний, у тому 
числі кримінально-правовий, а також соціо-
логічний зміст. Так, зокрема, у теорії кри-
мінального права зазвичай виокремлюють 
два види насильства: 1 – фізичне, що поля-
гає в протиправному умисному фізичному 
впливі на іншу людину всупереч її волі, що 
посягає на її тілесну недоторканість, обмеж-
ує чи виключає свободу пересування і т. ін.;  
2 – психічне – як погроза застування фізич-
ного насильства [1, c. 99]. 

З формального боку, у кримінально-пра-
вовому розумінні, насильство може прояв-
лятися як: – окремий злочинний прояв (на-
приклад, умисне вбивство, умисне тілесне 
ушкодження, зґвалтування і т. ін.); – один 
із можливих способів скоєння злочину (на-
приклад, напад з метою заволодіння чужим 
майном (розбій), відкрите викрадення чужо-
го майна (насильницький грабіж) і т. ін.); –  
як конструктивна ознака складу злочину, 
зокрема кваліфікованого виду (наприклад, 
перешкоджання вільному здійсненню гро-
мадянином свого виборчого права або пра-
ва брати участь у референдумі, поєднані із 
застосуванням насильства (ч. 2 ст. 157 КК 
України), незаконне позбавлення волі люди-
ни, що супроводжувалося заподіянням фізич-
них страждань (ч. 2 ст. 146 КК України) тощо. 

Залежно від об’єкта злочинного посяган-
ня доцільно розглядати такі види насиль-
ницької злочинності, як, зокрема: насиль-
ницька злочинність проти життя особи; 
насильницька злочинність проти здоров’я 
особи; проти волі, честі та гідності особи; 
проти статевої свободи та статевої недотор-
каності особи тощо. 

У Законі України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» визна-
чено зміст поняття так званого «домашнього 
насильства», а також можливих форм його 
проявів [2]. Поняття домашнього насиль-
ства, що закріплене у положеннях даного За-
кону України, окреслено сукупністю таких 
формальних ознак: – насильницькі діяння 
(дії, бездіяльність) чи погрози їх вчинення; – 
специфічний характер насильства (фізичне, 
сексуальне, психологічне, економічне); – 
місце (середовище) вчинення (осередок сім’ї, 
родини, їх місце проживання); – наявність 
родинного зв’язку між кривдником та потер-
пілою особою.

У соціумі насильство зазвичай прояв-
ляється в комбінаторному вигляді, як по-
єднання різних форм його виявів (фізичне, 

сексуальне, економічне, психологічне тощо) 
[3, c. 92].

На відміну від суміжних видів злочин-
ності, насильницькій злочинності прита-
манні такі якісні характеристики, як, зокре-
ма: – переважне вчинення насильницьких 
злочинів у сфері міжособистісного спілку-
вання та особами зі стійкою антисуспільною 
спрямованістю; – основна мета застосування 
насильства полягає у заподіянні фізичної 
шкоди; – домінування фізичного насильства 
над іншими його видами; – значна кримі-
ногенна роль найближчого побутового ото-
чення; – застосування насильства із зазда-
легідь продуманим умислом (за винятком 
так званих «імпульсивних» та «обмежено 
усвідомлюваних» злочинів); – поширення 
насильницької поведінки на усі інші сфери 
соціальної активності особи, отже, насиль-
ницька модель поведінки стає частиною 
способу життя такої особи [4, c. 109]. 

Невід’ємним складником криміноло-
гічного підходу до визначення сучасного 
змісту поняття насильницької злочинності 
є з’ясування соціологічних аспектів насиль-
ства. На відміну від юридичного, соціоло-
гічний підхід не є суворо формалізованим. 
Більш багатоманітними є і його можливі 
форми проявів («інтелектуальне», «побуто-
ве», «моральне», «військове», «політичне», 
«майнове», «виховне» тощо). Родове по-
няття насильства як соціального явища 
визначається такими ознаками: – існує 
та проявляється як взаємодія соціальних 
суб’єктів, як відношення; – суб’єктами та 
об’єктами насильства можуть бути соціальні 
групи, класи чи держави; – оцінюється єд-
ністю кількісних та якісних характеристик, 
де кількісні характеристики – це зовнішні 
прояви, а якісні, відповідно, сутнісні влас-
тивості; – акт застосування сили вважається 
насильством, якщо таке вчиняється проти 
(всупереч) волі чи бажання об’єкта насиль-
ства чи у разі, коли інтереси, вигода одного 
(одних) задовольняються за рахунок пору-
шення інтересів іншого (інших); – сила, що 
зовні транслює насильство, має суперечити 
закону; – насильство не зводитися виключ-
но до примушування, адже може виконувати 
й функцію безпосереднього пригнічення чи 
знищення об’єкта насильства. У детерміна-
ції насильницької злочинності провідна роль 
відводиться незадоволеним соціальним по-
требам: у престижі, статусі, самостверджен-
ні тощо. При цьому негативні емоції, що 
виникають на основі незадоволених соціаль-
них потреб, як правило, сценічні й агресивні.. 

Останнім часом в українському суспіль-
стві набули поширення специфічні фор-
ми насильства, зокрема: хейзінг, а також 
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моббінг, буллінг і різновиди останніх (кі-
бермоббінг і кібербуллінг). Хейзінг (англ. 
hazing) – неформальні ритуальні насиль-
ницькі обряди, що виконуються під час зара-
хування до складу певної групи, а також для 
подальшої підтримки ієрархії в ній. Зазвичай 
таке негативне явище, як хейзінг, поширене 
у закладах закритого типу (воєнізованих, 
інтернатних, спортивних тощо). По суті, це 
так звані «нестатутні» відносини в колекти-
ві («дідівщина», «прописки» тощо). Моббінг 
(англ. mob – толпа) – це специфічна форма 
психологічного насильства, що полягає в ма-
совому знущанні, цькуванні особи у колек-
тиві певною його частиною. Зазвичай такий 
своєрідний «психологічний терор» полягає 
у систематичному ворожому й неетичному 
ставленні групи осіб до до конкретної особи 
(насмішки, ізоляція, ігнорування, штовхання 
тощо). На відміну від моббінгу, під час бул-
лінгу «психологічний терор щодо особи здій-
снюється не усім колективом (групою осіб), 
а його авторитетною частиною чи окремою 
особою. За спрямованістю ці прояви пси-
хологічного насильства тотожні й мають на 
меті викликати у жертви почуття страху, 
пригнічений настрій, а також її демораліза-
цію, приниження, підкорення волі кривдни-
ка. Аналогічні дії із застосуванням сучасних 
засобів комунікації (комп’ютери, гаджети, 
електронна пошта, соціальні мережі, блоги, 
чати тощо) отримали відповідні назви – кі-
бермоббінг і кібербуллінг. Дані види пси-
хологічного насильства можуть полягати у 
надісланні різного змісту ганебних тексто-
вих повідомлень, образах у режимі онлайн, 
розміщенні у відкритому доступі особистої 
інформації з метою заподіяння моральної 
травми, знущання тощо» [5]. Небезпечність 
кібермоббінгу і кібербуллінгу посилюється у 
зв’язку анонімністю кривдника, що усклад-
нює ідентифікацію та можливість притяг-
нення до відповідальності, припинення 
проявів психологічного насильства. 

На суб’єктивному рівні насильницькі 
злочинні прояви детермінуються агресив-
ною насильницькою мотивацією. Загалом, 
залежно від ролі насильства у мотивації 
злочинного прояву насильницькі злочини 
розподіляються на дві групи: – раціонально-
насильницькі злочини, де насильство розгля-
дається як засіб досягнення альтернативної 
(ненасильницької цілі), так зване «інстру-
ментальне насильство» (наприклад, розбій-
ний напад з метою заволодіння чужим май-
ном); – агресивно-насильницькі злочини, під 
час вчинення яких ціль вважається досяг-
нутою з моменту заподіяння насильства 
(наприклад, умисне вбивство, вмотивоване 
особистою неприязню). Відповідно до цього 

визначається обсяг даного поняття. Разом 
із тим, зважаючи на сутнісний підхід, більш 
продуктивним видається визначення насиль-
ницької злочинності крізь призму так званої 
«ворожої агресії». Так звана «ворожа агре-
сія» спрямована на заподіяння шкоди супро-
тивнику в конфліктній ситуації чи іншій осо-
бі, яка з ним ототожнюється [6, c. 209-210].  
Насильство може охоплювати будь-яке 
приниження людини, все те, внаслідок чого 
відбувається обмеження індивідуальних 
фізичних і духовних поглядів на життя. На-
сильницьке посягання, окрім того, що спря-
моване на тілесну будову чи сексуальну 
недоторканість особи, ще й додатково може 
посягати на волю, честь чи гідність особи, її 
психічне здоров’я та економічну свободу. 

Залежно від мотивів і цілей насиль-
ницькі злочини розподіляються на такі 
групи: – насильницькі злочини, мотиви 
вчинення яких сформувалися під впливом 
міжособистісного конфлікту, а ціль насиль-
ства вважається досягнутою після його запо-
діяння; – насильницькі злочини, для яких 
мотив і ціль настільки споріднені за зміс-
том, що ціль досягається в процесі вчинення 
насильницьких дій [7, c. 228-229]. 

У кримінологічній теорії розгляда-
ють поняття насильницької злочинності 
у широкому та вузькому значеннях. Так, 
зокрема, у широкому значенні до обсягу 
поняття насильницької злочинності вклю-
чаються усі умисні злочини, які вчиняються 
із застосуванням фізичного чи психічного 
насильства як способу, засобу чи елементу 
мотивації їх вчинення. Натомість у вузькому 
розумінні до переліку насильницьких злочи-
нів включається лише та частина криміналь-
но караних діянь, де насильство є елементом 
мотивації злочинної поведінки. Як вида-
ється, саме так зване «вузьке тлумачення» 
насильницької злочинності є більш прогре-
сивним, адже сприяє виявленню специфіки 
даного виду злочинності. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, 
варто зазначити, що задля виявлення специ-
фіки насильницької злочинності більш про-
дуктивним є застосування детерміністично-
го підходу, висхідними категоріями якого є 
зв’язок та взаємодія. Отже, сутнісною харак-
теристикою насильницької злочинності, що 
вирізняє її з-поміж інших видів злочинності, 
слід вважати її детермінованість насильниць-
кою мотивацією, яка супроводжується так 
званою «ворожою агресією». Ці теоретичні 
положення слід брати до уваги для подаль-
ших наукових розробок окремих аспектів су-
часних проявів насильницької злочинності в 
Україні. а також програмування заходів про-
тидії у даному напрямі. 
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Статья посвящена современному содержанию понятия насильственной преступности. Опреде-
лены сущностные критерии, которые отличают насильственную преступность среди иных ее видов. 
Акцентируется внимание на криминологических подходах к толкованию содержания понятия на-
силия. Проанализированы виды и формы насилия, а также его юридический и социологический смысл. 
Обоснована целесообразность детерминистического подхода к определению сущности понятия на-
сильственной преступности.

Ключевые слова: насилие, мотивация, преступность, виды, формы, сущностное содержание.

The article is devoted to clarify the contemporary meaning of the concept of violent crime. Determined the 
essential criteria that distinguish violent crime among others. Attention focuses on criminological approaches 
to the interpretation of the notion of violence. Types and forms of violence are analysed, and also it’s legal 
and sociological sense. The expediency of the deterministic approach to defining the essential content of the 
notion of violent crime.

Key words: violence, motivation, criminal types, forms, essential content.
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КЛАСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ 
МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ 
ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Стаття присвячена розгляду питання класифікації міжнародно-правових механізмів забезпе-
чення прав засуджених до позбавлення волі.

Ключові слова: правовий статус засуджених, забезпечення прав засуджених, механізм забезпечення 
прав засуджених, міжнародно-правова практика.

Вступ. Історичний огляд виникнення і 
становлення міжнародних механізмів забез-
печення і захисту прав засудженого дає змо-
гу стверджувати, що ці механізми є різно-
манітними і відрізняються своїми ознаками. 
Саме тому постає необхідність вивчення 
сутності міжнародних механізмів, форму-
лювання їх поняття, виявлення ознак, що їх 
вирізняють, і здійснення класифікації між-
народно-правових механізмів забезпечення 
прав засуджених.

Мета статті – поділ наявних міжнародних 
механізмів на окремі группи для кращо-
го пізнання їх сутності і вдосконалення 
подальшого застосування у національній 
практиці. Огляд Аналіз останніх дослі-
джень і публікацій. Вивченням питань, 
пов’язаних із забезпеченням прав засудже-
них, у науці кримінально-виконавчого пра-
ва займалися такі вчені, як В. А. Бадира, 
Т. А. Денисова, О. М. Джужа, О. В. Лисодєд, 
М. В. Романов, А. Х. Степанюк, І. С. Яко-
вець тощо. Але увага вказаних фахівців 
не була зосереджена саме на міжнародних 
механізмах забезпечення прав засуджених. 
Отже, це питання залишається не досить 
вивченим, а отже, потребує ретельного 
дослідження з огляду на сучасні політичні 
пріоритети.

Ми вважаємо, що історично склалися 
чотири напрями формування механізмів 
забезпечення прав засуджених. Перший – 
це напрям визначення норм, які потребують 
ретельного визначення порядку забезпечен-
ня того або іншого права на національному 
рівні. Другий – це безпосереднє визначення 
порядку реалізації, забезпечення або захис-
ту відповідного права або комплексу прав 
самим міжнародним актом. Третій – це ім-
перативне зобов’язання держав-учасниць 

відповідних конвенцій або угод створити на 
національному рівні спеціально уповноваже-
ні органи, до компетенції яких входить опіку-
вання правами засуджених, їх забезпечення 
та захист. І четвертий напрям – це створен-
ня спеціального міжнародного органу, який 
має повноваження щодо розгляду справ, що 
стосуються захисту прав засудженої особи.

Перший напрям визначення механізмів 
забезпечення прав засуджених є найбільш 
поширеним та таким, що потребує най-
більш ретельного подальшого правового ре-
гулювання. Основна проблема, яка постає 
на шляху формування механізмів за цим 
напрямом, полягає в тому, що багато між-
народно-правових актів мають статус реко-
мендацій або є факультативними по відно-
шенню до основних і таких, порушення яких 
може насправді потягти відповідальність 
для відповідної держави. Як зазначають із 
цього приводу в науковій літературі, окремі 
міжнародно-правові джерела не мають для 
України обов’язкової юридичної сили, хоча 
й використовуються у практичній діяльності 
органів та установ виконання покарань як ре-
комендаційні принципи [1, с. 283]. О. В. Ли-
содєд, розглядаючи питання про роль між-
народних стандартів та їх використання в 
практичній діяльності, вказує, що міжнарод-
ні стандарти відіграють роль з’єднувальної 
ланки між Загальною декларацією прав 
людини і національним кримінально-ви-
конавчим законодавством, яке покликане 
регулювати процедуру застосування об-
межень прав і свобод, притаманних пока-
ранню [2, с. 44-46]. Далі науковець вказує: і 
Мінімальні стандартні правила поводження 
із в'язнями, і Європейські тюремні прави-
ла – це міжнародні документи-рекомендації, 
які не мають обов'язкової юридичної сили 
для держав – членів ООН чи РЄ. Зокрема, 
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в попередніх зауваженнях до Мінімальних 
стандартних правил прямо зазначається, 
що з огляду на різноманітність юридичних, 
соціальних, економічних і географічних 
умов зрозуміло, що не всі правила можна 
застосовувати повсюди й одночасно. У ре-
комендації Rec(2006)2 до Європейських тю-
ремних правил теж вказується, що Комітет 
Міністрів РЄ тільки рекомендує урядам дер-
жав-учасниць керуватися в законодавстві, 
політиці та практиці вказаними правилами 
[3, с. 144]. Зважаючи на невисокий рівень 
імперативності в застосоуванні вказаних 
норм державами-учасницями, створюють-
ся певні складнощі в реалізації міжнарод-
них стандартів. Перша складність полягає в 
необов’язковості цих стандартів, що формує 
передумови, завдяки яким держави зазвичай 
не поспішають приймати відповідні проце-
суальні акти, спрямовані на виконання і до-
тримання стандартів, або взагалі ігнорують 
їх. В Україні такий стан речей існував дово-
лі тривалий час. Наприклад, Європейські 
пенітенціарні правила не є обов’язковими 
для виконання, і, хоча прийняті вони були 
ще в 2006 році, а Україна вже маже 23 роки 
є членом Ради Європи (з 1995 року), все це 
не завадило тому, щоб процес втілення по-
ложень, сформульованих у Європейських 
пенітенціарних правилах, фактично був 
розпочатий лише останні чотири-п’ять ро-
ків. Друга складність пов’язана з тим, що, 
навіть якщо окремо взята держава і бажає 
втілювати міжнародні стандарти у власну 
правозастосовчу практику, все одно це по-
требує значних зусиль. Для гармонізації на-
ціонального законодавства з міжнародними 
актами необхідно спочатку здійснити ре-
тельний моніторінг відповідної галузі пра-
ва. Результаом такого монііторінгу повинно 
стати виявлення норм та інститутів, які су-
перечать міжнародним нормативам, а також 
з’ясування шляхів можливого виправлення 
або зміни законодавства. До цього завдання 
долучається й інше – вивчення практики 
застосування відповідних норм. Прикладом 
таких вивчень та моніторінгів в Україні мо-
жуть бути численні звіти міжнародних та 
правозахисних організаційї, а також звіти 
Уповноваженого Верховної Ради з прав лю-
дини [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. Після здійснення 
цього масиву роботи необхідно проведення 
процедури нормотворчої діяльності. Різними 
суб’єктами і на різних рівнях розробляються 
законопроекти і подаються до національно-
го законотворчого органу – Верховної Ради 
України. Результатом цього етапу повинно 
стати прийняття нормативних актів, основна 
мета яких полягає в узгодженні національ-
них норм із міжнародними. І завершаль-

ним етапом, але зовсім не найпростішим, є 
практичне впровадження прийнятих норм 
у національну практику правозастосоуван-
ня. Увесь цей процес супроводжується ді-
яльністю, кінцевою метою якої є розвиток 
і впровадження саме міжнародних норм та 
досвіду. Саме таким чином міжнародно-пра-
вові механізми отримують реалізацію, так 
би мовити, життя, і лише в такому випадку 
ми можемо говорити про наявність механіз-
му, що здатен впливати на правовідносини, 
забезпечуючи реалізацію прав засуджених. 
Прикладом цього першого напряму можуть 
бути наведені вище Мінімальні стандартні 
правила поводження з в’язнями та Євро-
пейські пенітенціарні правила. Ці акти є, 
безумовно, атворитетними та прогресивни-
ми, але не є обов’язковими. Їхні норми, як 
ми вказували вище, є еталонними, і Україна 
здійснила довгий шлях щодо їх впроваджен-
ня в правозастосовчу практику. Норма щодо 
житлової площі для засуджених була змінена 
в Україні в 2010 році, норма щодо доступу до 
адвоката та можливості отримувати побачен-
ня наодинці була впроваджена в 2014 році, 
норма щодо можливості надання медичної 
дпопмоги незалежним медичним працівни-
ком за вибором засудженого була прийнята 
на національному рівні в 2014, а в 2016 році 
зазнала більш прогресивних змін. Як бачимо, 
енерція в питаннях впровадження міжна-
родно-правових механзімів, у разі якщо ми 
маємо справу з першим, з окреслених нами 
шляхів їх впровадження, є значною, і тому 
такий напрям можна визнати неефективним 
та громіздким.

 Другий напрям – це безпосереднє визна-
чення порядку реалізації, забезпечення або 
захисту відповідного права або комплексу 
прав самим міжнародним актом. Одним із 
найбільш яскравих прикладів такого напря-
му є так званий Стамбульский протокол або 
повною назвою – Керівництво з ефективного 
розслідування та документування тортур та 
інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження та 
покарання. У цьому документі сформульова-
ні основні принципи здійснення розсідувань 
фактів катувань та жорстокого поводження. 
Акт, як це і властиво міжнародним докумен-
там, не формулює докладних процедур. Але в 
ньому приведені основоположні, генеральні 
напрями розслідування та окремі методики 
таких розслідувань. Знов-таки законодавець 
залишає розробку подробиць національному 
нормотворцю. Однак сама по собі наявність 
механізму і його сприйняття міжнародною 
спільнотою, а також використання цього 
акта під час судових проваджень Європей-
ським судом з прав людини роблять Стам-
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бульсикй протокол авторитетним та дійовим 
інструментом у справі забезпечення прав 
засуджених. Отже, зміст цього напряму ре-
гулювання полягає в тому, що міжнародний 
нормативно-правовий акт безпосередньо 
визначає механізм забезпечення та захисту 
прав засуджених, встановлює норми, які за 
наявності інших умов (зокрема, якщо наці-
ональне законодавство віддає пріорітет між-
народним актам) можуть бути використані 
в національній правозастосовній практиці 
для вирішення окремих питань. Якщо по-
дивитися зміст Стамбульского протоколу, 
ми побачимо, що в нього входять такі розді-
ли, як: відповідні міжнародно-правові стан-
дарти; відповідні етичні кодекси; правове 
розсідування фактів застосування катувань; 
загальні аспекти, які потрібно враховувати 
під час опитування; фізичні докази катувань; 
психологічні докази катувань [12]. Як видно, 
нормативний акт має досить широкий спектр 
способів розслідування та виявлення фактів 
катувань. Цікавою обставиною є те, що в са-
мому Стамбульскому протоколі визначені 
цілі розслідування фактів катувань, але про 
забезпечення прав засуджених не йдеться. 
Документ встановлює: цілі ефективного роз-
слідування та документування катувань та 
інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження та 
покарання (названі надалі катуваннями або 
іншими видами жорстокого поводження) 
містять таке: a) з’ясування фактів, встанов-
лення та визнання індивідуальної та держав-
ної відповідальності перед постраждалими 
та їхніми сім’ями; b) визначення необхід-
них заходів щодо запобігання рецидивам; 
с) сприяння судовому розслідуванню або, 
у відповідних випадках, дисциплінарному 
покаранню осіб, вина котрих встановлена 
протягом розслідування, та обґрунтування 
необхідності повного відшкодування та ком-
пенсації з боку держави, зокрема справедли-
вої та адекватної фінансової компенсації та 
надання коштів для лікування та реабілітації. 
Отже, міжнародний нормотворець розглядає 
цей акт скоріше як адміністративний, ніж як 
такий, що спрямований на захист прав засу-
дженого. На нашу думку, йдеться про одну 
з функцій Стамбульского протоколу, яку 
можна назвати адміністративною. Але це не 
виключає того, що документ виконує й інші 
функції, зокрема функцію забезпечення прав 
засудженого, оскільки, якщо суб’єкти кримі-
нально-виконавчих правовідносин обізнані з 
принципами і шляхами, за допомогою яких 
можна виявити та розслідувати будь-який 
факт неналежного поводження із засудже-
ним, це, як мінімум, може утримати відпо-
відну особу від вчинення протиправних дій 

стосовно засудженого. До того ж, зважаючи 
на те, що катуванням у міжнародній практи-
ці визнається не лише фізичне насильство, 
але й психічний вплив (в тому числі той, що 
полягає в створенні нелюдських умов три-
мання), не важко зрозуміти, що за певних 
обставин будь-яке незаконне обмеження 
прав засудженгого може бути розглянуто як 
катування. Крім того, у визначенні механіз-
му завжди йдеться про процесуальні норми, 
які a-priori є нормами для адміністрування, і 
тому Стамбульский протокол саме цю функ-
цію визначає як основну.

На жаль, таких прикладів у міжнарод-
ному законодавстві не багато. Але, з іншого 
боку, це цілком природньо, оскільки між-
народний рівень правового регулювання, 
як правило, стосується найбільш вагомих 
та небезпечних проявів нехтування права-
ми засуджених. Саме тому вкрай рідким 
є ретельна розроблення міжнародних ме-
ханізмів, наприклад, забезпечення права 
на побачення. Власне кажучи, міжнародні 
акти передбачають механізми, які покликані 
виявляти та усувати найбільш кричущі пору-
шення прав засуджених.

Третій напрям формулювання механіз-
мів забезпечення прав засуджених – це ім-
перативне зобов’язання держав-учасниць 
відповідних конвенцій або угод створити на 
національному рівні спеціально уповнова-
жені органи, до компетенції яких входить 
опікування правами засуджених, їх забез-
печення та захист. Цей напрям фактично 
обмежується вимогами ст. 17 Факультатив-
ного протоколу до Конвенції проти катувань 
та інших жорстоких, нелюдських або таких, 
що принижують гідність, видів поводження 
та покарання. Вказана стаття встановлює, 
що не пізніше ніж через один рік після на-
буття чинності цим Протоколом або його 
ратифікації чи приєднання до нього кожна 
держава-учасниця підтримує, призначає або 
створює один або кілька незалежних націо-
нальних превентивних механізмів для недо-
пущення катувань на національному рівні. 
Механізми, засновані децентралізованими 
органами, можуть для цілей цього Прото-
колу призначатись як національні превен-
тивні механізми, якщо вони відповідають 
вимогам його положень [13]. І хоча міжна-
родний нормативно-правовий акт встанов-
лює необхідність створення національного 
превентивного механізму, вважаємо, що він 
може бути віднесений до міжнародних ме-
ханізмів забезпечення прав засуджених. Ця 
впевненість випливає з положень цитованої 
вище ст. 17 Факультативного протоколу, яка 
в беззапаречній формі вказує на необхідність 
створення національного превентивного 
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механізму тими державами, які ратифіку-
вали Протокол. Отже, саме міжнародний 
акт започатковує наявність національного 
превентивного механізму, і саме з боку між-
народних інституцій можливе контролю-
вання його наявності і діяльності. Зокрема, 
Національний превентивний механізм тісно 
співпрацює з Підкомітетом з недопущення 
катувань та інших жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують гідність, видів 
поводження та покарання Комітету проти 
катувань, утвореним відповідно до Факуль-
тативного протоколу до Конвенції проти ка-
тувань та інших жорстоких, нелюдських або 
таких, що принижують гідність, видів пово-
дження та покарання, а також з міжнародни-
ми організаціями і відповідними органами 
іноземних держав, діяльність яких пов’язана 
з цією сферою. І з іншого боку, утворювати 
такий орган і користуватися його можливос-
тями повинні лише ті держави, які приєдна-
лися до Протоколу. Цей орган пов’язаний з 
міжнародно-правовою практикою і в своїй 
діяльності спирається, перш за все, на між-
народні нормативно-правові акти. Усе це 
дозволяє зробити висновок про можливість 
розглядати Національний превентивний 
механізм як один з міжнародно-правових 
механізмів забезпечення прав засуджених. 
В Україні такий орган створений відповід-
но до Закону України «Про внесення змін до 
Закону України "Про Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини" щодо 
національного превентивного механізму».  
Ретельно питання про Національний превен-
тивний механізм буде розглянуто в окремо-
му параграфі.

Четвертий напрям – це створення спе-
ціального міжнародного органу, який має 
повноваження щодо розгляду справ, що 
стосуються захисту прав засудженої особи. 
Йдеться, перш за все, про Європейський суд 
з прав людини, створений відповідно до Кон-
венції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод. Сьогодні Європейський 
суд з прав людини, безсумнівно, є найбільш 
авторитетним та дієвим регіональним ор-
ганом, основним завданням якого є захист 
прав людини, і тому можна констатувати, 
що цей міжнародно-правовий механізм є 
одним з основних і ефективних. Конвенція 
регламентує порядок утворення цього орга-
ну, визначаючи, що для забезпечення дотри-
мання Високими Договірними Сторонами 
їхніх зобов'язань за Конвенцією та протоко-
лами, до неї створюється Європейський суд 
з прав людини, який функціонує на постій-
ній основі. Юрисдикція Суду поширюється 
на всі питання тлумачення і застосування 
Конвенції та протоколів до неї, подані йому 

на розгляд відповідно до статей 33, 34, 46 
і 47. Будь-яка Висока Договірна Сторона 
може передати на розгляд Суду питання про 
будь-яке порушення положень Конвенції та 
протоколів до неї, яке допущене, на її дум-
ку, іншою Високою Договірною Стороною. 
Суд може приймати заяви від будь-якої осо-
би, неурядової організації або групи осіб, 
які вважають себе потерпілими від допуще-
ного однією з Високих Договірних Сторін 
порушення прав, викладених у Конвенції 
або протоколах до неї. Високі Договірні  
Сторони зобов'язуються не перешкоджати 
жодним чином ефективному здійсненню 
цього права [14].

Про ефективність цього механізму мож-
на судити, виходячи зі статистики його ді-
яльності. За доступною сьогодні офіційною 
статистикою, станом на 2013 рік стосовно 
України було подано 13 284 скарг, причо-
му простежується стійка тенденція до зрос-
тання кількості заяв і негативних рішень 
проти України [15]. Водночас можна впев-
нено стверджувати, що якраз починаючи з 
2013 року значно активізувалася робота з 
реформування кримінально-виконавчого 
законодавства України в бік його лібераліза-
ції та приведення у відповідність до міжна-
родних стандартів.

Щодо четвертого напряму можна також 
додати, що механізмів у виді спеціально 
створених органів міжнародної юрисдикції 
значно більше, ніж один Європейський суд 
з прав людини. Існують органи та механізми 
Організації Об’єднаних Націй: Комітет про-
ти катувань; Комітет з прав людини; Комісія 
з прав людини; Спеціальний доповідач з пи-
тань, пов’язаних зі застосуванням катувань; 
Спеціальний доповідач з питань насильства 
щодо жінок; Добровільний фонд Організації 
Об’єднаних Націй для жертв катувань. Свій 
внесок у розробку стандартів стосовно запо-
бігання катуванням роблять і регіональні 
організації. До числа таких організацій на-
лежать Міжамериканська комісія з прав лю-
дини, Міжамериканський суд з прав людини, 
Європейський комітет з питань запобігання 
катуванням та Африканська комісія з прав 
людини [16, с. 11].

Висновки

Виходячи з викладеного, можемо сфор-
мулювати класифікаційні групи, на які, на 
нашу думку, поділяються міжнародно-пра-
вові механізми забезпечення прав засудже-
них. Самі по собі класифікаційні групи – це 
відносно однорідні сукупності, в нашому ви-
падку, правових засобів, яким притаманні 
ознаки, які збігаються і спрямовані на ство-
рення найбільш сприятливих умов для реа-
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лізації статусних можливнстей засудженого. 
Підсумовуючи, виділимо такі класифікацій-
ні групи міжнародно-правових механізмів 
забезпечення прав засуджених:

1) механізми-рекомендації, основи яких 
встановлені міжнародними актами і які по-
требують ретельного визначення процедур 
реалізації на національному нормативному 
рівні;

2) механізми-процедури, які безпосеред-
ньо визначені міжнародними нормативними 
актами і встановлюють порядок реалізації, 
забезпечення або захисту відповідного права 
або комплексу прав;

3) механізми-органи, обов’язкове ство-
рення яких на національному рівні імпера-
тивно передбачено міжнародно-правовим 
актом для держав-учасниць відповідного 
акта;

4) механізми-органи, які створені між-
народно-правовим актом і які являють со-
бою спеціальний міжнародний орган, котрий 
має повноваження щодо розгляду справ, що 
стосуються захисту прав засудженої особи.
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Статья посвящена рассмотрению вопроса классификации международно-правовых механизмов 
обеспечения прав осужденных к лишению свободы.
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ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТУ 
УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ

Стаття присвячена аналізу основних елементів змісту угоди про примирення у кримінальному 
процесі. Проаналізовано чинне законодавство, що регулює процедуру укладення угоди про примирен-
ня у кримінальному провадженні, зосереджена увага на основних та додаткових елементах змісту 
угоди про примирення. Сформульовано висновки і пропозиції, спрямовані на вдосконалення криміналь-
ного законодавства у зазначеній сфері. 

Ключові слова: кримінальний процес, кримінальне провадження, угода про примирення, процедура 
примирення, зміст угоди про примирення, основні та додаткові елементи змісту угоди про примирення.

Постановка проблеми. Для належної 
реалізації угоди про примирення у кримі-
нальному процесі велике значення має до-
тримання положень чинного законодавства, 
що регулюють процедуру укладення даного 
виду угоди. Не закріплення основних еле-
ментів у змісті угоди про примирення є під-
ставою для не затвердження судом останньої 
і, як результат, її невиконання, а відсутність 
ряду додаткових елементів у змісті угоди 
може сприяти неналежній реалізації інтере-
сів сторін. Безперечно, чітке дотримання ви-
мог закону щодо форми та змісту угоди про 
примирення є підставою для належної реалі-
зації даної угоди на практиці та задоволення 
інтересів підозрюваного, обвинуваченого та 
потерпілого.

Дослідження і публікації. Питання 
удосконалення кримінального процесу-
ального законодавства щодо забезпечення 
належної процедури укладення угоди про 
примирення, чіткого дотримання форми та 
змісту угоди про примирення, виокремлен-
ня основних та додаткових елементів змісту 
даного виду угоди привертали увагу багатьох 
відомих дослідників: Ю. В. Бауліна, І. А. Вой-
тюка, В. Г. Гончаренка, Ю. М. Грошевого, 
В. О. Гринюка, В. Т. Маляренка, Н. В. Не-
стор, Р. В. Новака, В. Т. Нора, Г. Ю. Саєнко, 
В. Я. Тація, І. А. Тітка та інших.

Усі ці дослідження створили наукове 
підґрунтя для подальшого розвитку та 
вдосконалення інституту угод у криміналь-
ному процесуальному праві України та роз-
роблення єдиного механізму реалізації даних 
норм.

Мета і завдання цієї статті поляга-
ють у здійсненні аналізу норм чинного 
законодавства, що регулюють процедуру 
укладення угоди про примирення у кри-

мінальному процесі, та практичної сфери 
застосування даного виду угоди, виокрем-
ленні та аналізі основних та додаткових 
елементів змісту угоди про примирення з 
метою виявлення складних і спірних пи-
тань, що виникають на практиці під час ре-
алізації даного виду угоди. 

Виклад основного матеріалу. Наступним 
кроком після ініціювання укладення угоди 
про примирення є визначення змісту угоди. 
Враховуючи обов’язкові елементи угоди про 
примирення, визначені у нормах КПК Укра-
їни, та певною мірою розширюючи дані щодо 
кожного законодавчо визначеного елемента, 
здійснюючи умовний поділ змісту угоди про 
примирення на певні частини, можна ствер-
джувати, що зміст даного виду угоди повинен 
містити інформацію такого змісту:

У «першій» частині угоди слід вказувати 
сторони, а також їхні особисті дані: прізви-
ще, ім'я та по батькові; процесуальний статус 
особи (ким є особа – потерпілим чи підозрю-
ваним (обвинуваченим); дату, місяць, рік 
народження, місце народження, національ-
ність; серію та номер паспорта, коли та ким 
його було видано. Крім того, у всіх випадках 
укладення угоди доцільно зазначати адресу 
реєстрації та фактичного місця проживання 
осіб.

У «другій» частині угоди зазначається ін-
формація про примирення сторін, крім того, 
щодо кожної сторони угоди про примирення 
необхідно зазначити, що при її укладенні має 
місце вільне волевиявлення особи і що до неї 
не було застосовано фізичного та/чи пси-
хологічного тиску. Угода про примирення 
може бути укладена виключно за умови до-
тримання принципу добровільності. Надалі, 
під час здійснення судового провадження, 
суд перед прийняттям рішення про затвер-
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дження угоди зобов’язаний переконатися 
у судовому засіданні, що укладення угоди 
сторонами є добровільним, а не наслідком 
застосування насильства, примусу, погроз 
або наслідком обіцянок чи дії будь-яких ін-
ших обставин, ніж ті, що передбаченні в уго-
ді. Наявність спільної згоди на примирення 
обвинуваченого та потерпілого припускає 
остаточне вирішення виниклого криміналь-
но-правового конфлікту внаслідок зміни у 
сторін конфлікту їхнього внутрішнього пси-
хологічного ставлення до злочину та один 
одного. Було б цілком виправдано, щоб сто-
рони угоди дану інформацію засвідчили у 
тексті угоди своїми підписами. У цій частині 
угоди також доречно сформулювати підозру 
чи обвинувачення та його правову кваліфі-
кацію із зазначенням статті (частини статті) 
КК України, необхідно прописати фабулу, 
яка зазначається в повідомленні про підозру, 
та вказати кваліфікацію діяння за статтею 
КК України, яка передбачає відповідальність 
за злочин. Не можна вважати такою, що від-
повідає вимогам закону, угоду, в якій відсут-
ні формулювання підозри чи обвинувачення, 
правова кваліфікація дій підозрюваного чи 
обвинуваченого. 

Коли мова доходить до правової кваліфі-
кації діяння із зазначенням статті (частини 
статті) КК України, то кваліфіковано зроби-
ти це сторонам угоди, якщо вони не мають 
юридичної освіти, без сторонньої допомоги 
визначених законодавством осіб майже не 
реально, подібні некваліфіковані дії сторін 
угоди часто призводять у майбутньому до 
прийняття судом рішення про відмову в укла-
денні угоди, а сторони, які, маючи бажання 
та намір укласти угоду, фактично позбавля-
ються можливості повторно подати її через 
чітку заборону у законодавстві. Прикладом 
може слугувати ухвала Вільнянського ра-
йонного суду Запорізької області від 09 лис- 
топада 2016 р. у справі № 314/7083/16-к, 
коли у підготовчому судовому засіданні об-
винувачена свою вину у вчиненні кримі-
нального правопорушення визнала повністю 
та просила суд затвердити укладену угоду 
про примирення та призначити узгоджену 
у ній міру покарання, а також зазначила, що 
розуміє надані їй законом права, наслідки 
укладення та затвердження угоди про при-
мирення, характер пред'явленого обвину-
вачення та вид покарання, який до неї буде 
застосований у результаті затвердження уго-
ди про примирення, та наполягала на затвер-
дженні угоди. Потерпіла також просила суд 
затвердити укладену угоду про примирення 
та призначити обвинуваченій узгоджену в 
ній міру покарання, зазначила, що розуміє 
надані їй законом права, наслідки укладен-

ня та затвердження угоди про примирення. 
При цьому зазначила, що їй зрозуміло вид 
покарання, який узгоджений угодою про 
примирення. Однак надалі сторонам було 
відмовлено у затвердженні угоди, оскільки у 
судовому засідання обвинувачена пояснила, 
що в неї виник єдиний умисел на викраден-
ня сітки рабиці, що була частиною забору, 
який вона не змогла реалізувати одночасно, 
оскільки не мала для цього фізичної можли-
вості та продовжувала реалізовувати пері-
одично – 25.09.2016, 27.09.2016, 30.09.2016. 
Із цього приводу п. 20 роз’яснень Пленуму 
Верховного суду України «Про судову прак-
тику у справах про злочини проти власності»  
№ 10 від 06.11.2009 передбачає, що неоднора-
зове незаконне вилучення чужого майна чи 
заволодіння ним, що складається із тотож-
них діянь, які мають загальну мету та із само-
го початку охоплюються єдиним злочинним 
наміром на заволодіння конкретним майном, 
слід розглядати як один продовжуваний зло-
чин. Як вбачається зі змісту обвинувального 
акта та угоди про примирення, дії обвину-
ваченої кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 185 КК 
України, при цьому вони спрямовані на один 
об’єкт злочину, складаються із тотожних ді-
янь та, як вбачається з показань обвинува-
ченої, охоплювались єдиним злочинним на-
міром. У даній ситуації сторони помилково 
кваліфікували діяння, щодо яких укладено 
угоду про примирення. Крім того, дана уго-
да про примирення не відповідає вимогам 
КК України, оскільки п. 3 угоди містить по-
годження призначення покарання «за ч. 2  
ст. 185 КК України у вигляді штрафу у розмі-
рі 50 неоподаткованих мінімумів доходів гро-
мадян…», що не відповідає санкції ч. 2 ст. 185 
КК України, а п. 3 угоди містить посилання 
«…покласти на обвинуваченого, обов’язки, 
передбачені п. 2, п. 3, п. 4 ч. 1 ст. 76 КК Укра-
їни», що також не відповідає вимогам ч. 1  
ст. 76 КК України [1]. 

У «третій» частині угоди про примирен-
ня доцільно перелічити істотні обставини, 
які мають значення для її укладення. Ними 
можуть бути обставини, передбачені чинним 
КК України, що пом’якшують відповідаль-
ність особи, посткримінальна поведінка осо-
би та інші. Обов’язковим складником змісту 
угоди про примирення є встановлення роз-
міру шкоди, завданої потерпілому. Якщо 
підозрюваний (обвинувачений) відшкодовує 
шкоду грошима, то доречно зазначити її роз-
мір у грошовому еквіваленті. В угоді також 
може бути зазначено обов’язок відшкодо-
вувати шкоду помісячно [2]. У цьому разі 
сторони угоди повинні чітко погодити дату, 
до якої помісячно повинно здійснюватися 
відшкодування завданих збитків до моменту 
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досягнення відповідного результату (напри-
клад, одужання потерпілого). З цього приво-
ду Вищий спеціалізований суд України з 
розгляду цивільних та кримінальних справ в 
ухвалі від 11.04.2013 у справі № 5-2008км13 
зазначив: «Закон не вимагає, щоб таке від-
шкодування або усунення шкоди було здій-
снено у повному обсязі. Важливо, щоб ви-
нним були задоволені претензії потерпілого. 
Так, задоволення матеріальних претензій 
може мати місце і частками протягом періо-
ду часу, визначеного сторонами». Тобто ще 
одним обов’язковим складником угоди про 
примирення є встановлення строку відшко-
дування шкоди чи перелік дій, не пов’язаних 
із відшкодуванням шкоди, які підозрюва-
ний чи обвинувачений зобов’язані вчинити 
на користь потерпілого, строк їх вчинення 
[3, c. 135]. Так, Є. В. Повзик пропонує перед-
бачити у ст. 471 КПК України положен-
ня про те, що строк відшкодування шкоди, 
завданої кримінальним правопорушенням, 
а також виконання дій, не пов’язаних із від-
шкодуванням шкоди, не може перевищувати 
строк давності притягнення до криміналь-
ної відповідальності за вчинене криміналь-
не правопорушення [4, c. 15]. Ряд науковців 
справедливо зазначають у своїх працях, що 
відшкодування шкоди або усунення збит-
ків можливо відстрочити на певний строк 
[5, c. 127; 6, с. 96-98; 7, с. 117], оскільки під-
озрюваний чи обвинувачений не завжди має 
реальну можливість відшкодувати шкоду в 
повному обсязі, наприклад, через скрутне 
матеріальне становище. Однак серед науков-
ців є й інші точки зору. О. В. Хімічева вка-
зує, що завдана шкода має бути повністю 
відшкодована до вирішення питання про 
звільнення особи від кримінальної відпові-
дальності, тому що в інакше потерпілий не 
отримає достатніх гарантій відшкодування 
такої шкоди [8, c. 128-129]. Аналіз змісту 
угод про примирення свідчить, що часто 
спостерігається ситуація, коли сторони за-
значають граничний строк відшкодування 
збитків ще до моменту затвердження даної 
угоди судом; у такій ситуації потерпілий на-
магається виключити негативні наслідки, які 
можуть настати для нього у разі неналеж-
ного виконання чи невиконання угоди про 
примирення з боку обвинуваченого. Фактич-
но, якщо до зазначеного строку обвинуваче-
ний не відшкодував збитки, то потерпілий 
у судовому засіданні просить суд угоду не 
затверджувати. Сторони самі вправі визна-
чати строк і розмір відшкодування шко-
ди, крім того, строк, розмір, а також спосіб 
повинні бути визначенні сторонами так, 
щоб відшкодування завданих збитків було 
реальним. Інакше мета укладена угоди про 

примирення з боку потерпілої особи буде 
зведена нанівець [3, c. 135]. Надалі саме суд 
зобов’язаний переконатися у спроможності 
обвинуваченого виконати обов’язки, покла-
дені на нього угодою про примирення. Суди 
під час з’ясування можливості обвинуваче-
ного виконати умови угоди про примирення 
не повинні обмежуватися отриманням нічим 
не підкріпленої відповіді обвинуваченого на 
запитання суду щодо спроможності відшко-
дування завданої шкоди, а залежно від умов 
угоди повинні витребувати в обвинувачено-
го докази, що свідчать про його платоспро-
можність (наприклад, правовстановлюючі 
документи на майно, яке має бути передано 
потерпілому, довідку про отримання доходів 
тощо) [9, c. 81].

Особливістю укладення угоди про при-
мирення є те, що її укладення залежить від 
вирішення питання не тільки щодо умов та 
порядку відновлення майнових прав потер-
пілого, а й задоволення його моральних по-
треб. На жаль, на практиці такі угоди, які б 
забезпечували відновлення не тільки майно-
вих прав, а й задоволення моральних потреб 
потерпілого, є великою рідкістю.

Для правильного вибору покарання, яке 
буде затверджене в угоді про примирення 
надалі, необхідно згідно зі ст. 12 КК Украї-
ни зазначити тяжкість вчиненого злочину. 
В угоді необхідно вказати відомості про те, 
чи вчинений даний злочин підозрюваним 
(обвинуваченим) вперше, а також про наяв-
ність незнятих і непогашених судимостей. 
На жаль, не врахування сторонами угоди 
зазначеної вимоги процесуального закону 
у практичній діяльності трапляється час-
то. Потерпілі, з огляду на свою правову 
недосвідченість, залишаються пасивними 
учасниками укладення угоди, при цьому їхні 
права внаслідок затвердження судом такої 
угоди не поновлюються.

У наступній частині угоди сторони узго-
джують покарання та дають згоду на його 
призначення або на призначення покарання 
та звільнення від його відбування з випро-
буванням; фактично узгодження пока-
рання – це право сторін, однак суд у чітко 
визначених випадках може впливати на міру 
покарання, яка узгоджена між сторонами 
угоди. Зокрема, згідно з п. 6 інформаційного 
листа ВССУ, якщо до суду надійшла угода 
з узгодженою між сторонами мірою пока-
рання під час судового розгляду, а суд, роз-
глянувши матеріали кримінального прова-
дження та заслухавши думку сторін, вбачає 
підстави для застосування ст. 97 КК України 
«Звільнення від кримінальної відповідаль-
ності із застосуванням примусових заходів 
виховного характеру» чи ст. 105 КК України 
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«Звільнення від покарання із застосуван-
ням примусових заходів виховного харак-
теру», то, керуючись п. 3 ч. 7 ст. 474 КПК 
України, суд має відмовити в затвердженні 
угоди та за наслідками здійснення судового 
провадження в загальному порядку звіль-
нити особу від відповідальності чи від пока-
рання, оскільки призначення покарання на 
підставі затвердженої судом угоди в такому 
випадку призведе до погіршення становища 
обвинуваченого [10]. Процес призначення 
покарання має суб’єктивно-об’єктивну при-
роду. Відповідно, якість і кількість (вид і 
розмір) покарання є похідними від приписів 
закону, розсуду правозастосовувача і поде-
коли від волевиявлення потерпілої сторони. 
Відповідно до ч. 5 ст. 65 КК України та ч. 1  
ст. 475 КПК України за наявності угоди про 
примирення суд призначає узгоджену сто-
ронами міру покарання. При цьому виникає 
питання про межі такого покарання. Як ви-
пливає з ч. 2 ст. 469 КПК України, єдиним 
обмеженням є можливість укладення та-
ких угод у провадженні щодо кримінальних 
проступків, злочинів невеликої чи середньої 
тяжкості та у кримінальному провадженні у 
формі приватного обвинувачення. При цьо-
му про те, чи повинна така угода відповідати 
загальним засадам призначення покарання, 
чи ні, не йдеться ні в процесуальному, ні в 
матеріальному законодавстві. Певне тлума-
чення механізму призначення покарання за 
наявності угод про примирення міститься в 
інформаційному листі Вищого спеціалізо-
ваного суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ № 223-1679/0/4-12 
від 15.11.2012 «Про деякі питання здійснен-
ня кримінального провадження на підставі 
угод». Зокрема, у п. 3 цього інформаційного 
листа вказано, що аналіз статей 65 і 75 КК 
України свідчить, що домовленості сторін 
угоди, коли узгоджується покарання, не ма-
ють виходити за межі загальних засад при-
значення покарання, встановлених законом 
України про кримінальну відповідальність 
[11, c. 94-98]. 

Обов’язково угода про примирення пови-
нна містити відомості про наслідки укладен-
ня та затвердження угоди, передбачені ст. 
473 КПК України, та наслідки невиконання 
угоди – дана інформація повинна бути під-
тверджена підписами сторін. Виходячи із 
законів логіки, угоду про примирення до-
цільно складати у трьох оригінальних при-
мірниках, які матимуть однакову юридичну 
силу (по одному примірнику для сторін уго-
ди і один для матеріалів провадження). Це 
також необхідно зазначити у тексті угоди. 
В угоді зазначається дата її укладення, крім 
того, вона скріплюється підписами сторін. 

Варто погодитися з позицією Р. В. Но-
вака, який у своїх працях виділяє основні 
та додаткові елементи змісту такої угоди. 
Основні елементи повинні обов’язково 
вказуватися у тексті угоди про примирен-
ня, а їх не включення чи неповне відобра-
ження свідчить про недотримання вимог 
чинного законодавства, і, як наслідок, така 
угода не може бути затверджена судом. До 
обов’язкових елементів автор відносить ви-
моги, визначенні законодавцем у ст. 471 
КПК України. Додаткові елементи можуть 
бути включені до змісту угоди про прими-
рення тільки за бажанням потерпілого та 
підозрюваного чи обвинуваченого. До таких 
елементів угоди про примирення слід відне-
сти, наприклад, обставини, які пом’якшують 
або обтяжують покарання для призначення 
узгодженого покарання між сторонами уго-
ди, доцільність проходження правопоруш-
ником соціально-реабілітаційної програми 
[9, c. 69-70].

Висновки

Угода про примирення у кримінальному 
процесі, яка досить часто останнім часом тра-
пляється на практиці, повинна бути укладена 
у чітко визначеній формі, а зміст останньої 
повинен відповідати положенням чинного 
законодавства. У свою чергу, недосконалість 
процедури, порушення законодавчо визна-
ченої процедури сторонами угоди та інши-
ми учасниками кримінального провадження 
часто призводить до серйозних негативних 
наслідків і слугує своєрідною «перепоною» 
для законного, належного втілення даного 
інституту кримінального процесуального 
права у практичну сферу. Усунення прога-
лин у чинному законодавстві, що стосуються 
процедури укладення угоди про примирен-
ня, а також укладення угоди про примирення 
з чітким дотриманням законодавчих вимог є 
запорукою пришвидшення здійснення кри-
мінального провадження. 
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Статья посвящена анализу основных элементов содержания соглашения о примирении в уголов-
ном процессе. Проанализировано действующее законодательство, регулирующее процедуру заклю-
чения соглашения о примирении в уголовном производстве, сосредоточено внимание на основных и 
дополнительных элементах содержания соглашения о примирении. Сформулированы выводы и пред-
ложения, направленные на совершенствование уголовного законодательства в указанной сфере.
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The article is conducted on the analysis of the content of the agreement on reconciliation in the criminal 
process main elements. The current legislation governing the procedure for concluding an agreement on rec-
onciliation in criminal proceedings is analyzed, attention is focused on the main and additional elements of 
the agreement on reconciliation content. The conclusions and suggestions aimed at improving the criminal 
legislation in this area are formulated.

Key words: criminal procedure, criminal proceedings, agreement on reconciliation, reconciliation 
procedure, content of the agreement on reconciliation, main and additional elements of the content of the 
agreement on reconciliation.
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ 
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК 
З АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

У статті розглянуто поняття спеціаліста і сутність спеціальних знань, їх використання під 
час розслідування крадіжок з автотранспортних засобів. Розкрито такі форми використання спе-
ціальних знань, як: залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій: огляду місця події, 
допиту, слідчого експерименту, пред’явлення для впізнання; отримання консультації від спеціаліста 
щодо питань, які потребують спеціальних знань; призначення різних видів судових експертиз.

Ключові слова: крадіжка, автотранспортні засоби, спеціаліст, спеціальні знання, форми використан-
ня спеціальних знань, судові експертизи.

Постановка проблеми. У практиці роз-
слідування злочинів часто виникають пи-
тання, що виходять за межі правових, для 
вирішення яких професійних знань слідчого 
замало. У таких випадках кримінально-про-
цесуальним законодавством слідчому надано 
право використовувати допомогу експертів, 
спеціалістів, перекладачів, педагогів та інших 
осіб, котрі володіють спеціальними знаннями 
[1, с. 38]. І крадіжки з автотранспортних засо-
бів не є винятком. Уже на початковому етапі 
розслідування відбувається тісна взаємодія 
слідчого з криміналістом, який допомагає 
виявити, зафіксувати та вилучити криміналіс-
тично значущу інформацію. Спеціальні знання 
використовуються на всіх етапах розслідуван-
ня даних кримінальних правопорушень, саме 
це і характеризує актуальність теми даної стат-
ті. З огляду на зазначене, виникає необхідність 
у розгляді поняття спеціаліста, встановленні 
його значення для розслідування крадіжок з 
автотранспортних засобів, а також розкритті 
сутності основних форм застосування спеці-
альних знань у розслідуванні таких криміналь-
них правопорушень.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. У криміналістичній літературі пи-
таннями використання спеціальних знань 
у розслідуванні кримінальних правопору-
шень займалися багато вчених-криміна-
лістів, зокрема: Ю. П. Аленін, Р. С. Бєлкін, 
А. І. Вінберг, В. І. Гончаренко, О. О. Ейсман, 
В. А. Журавель, Н. І. Клименко, В. В. Ко-
валенко, В. О. Образцов, О. Р. Росинська, 
М. В. Салтевський, М. Г. Щербаковський, 
М. П. Яблоков та інші науковці. Однак ро-
боти щодо застосування спеціальних знань 
у розслідуванні саме розглядуваних кримі-
нальних правопорушень відсутні.

Мета статті – визначити поняття та сут-
ність спеціальних знань у розслідуванні 
крадіжок з автотранспортних засобів та 
розкрити основні форми їх застосування.

Виклад основного матеріалу. Р. С. Бєлкін, 
В. Г. Гончаренко під спеціальними знаннями 
пропонують розуміти професійні знання й 
уміння в галузі науки, техніки, мистецтва або 
ремесла, необхідні для вирішення питань, що 
виникли під час розслідування та розгляду в 
суді конкретних справ. Особи, що володіють 
спеціальними знаннями, у кримінальному і 
цивільному процесі залучаються у якості фа-
хівців чи експертів [2, с. 214; 3, с. 65]. 

У свою чергу М. П. Яблоков та М. Г. Щер-
баковський визначали спеціальні знання як 
наукові, технічні й інші знання, що одержані за 
допомогою спеціальної (професійної) освіти та 
досвіду [4, с. 227; 5, с. 8].

Застосування спеціальних знань відіграє 
важливу роль у розслідуванні крадіжок з авто-
транспортних засобів (далі – АТЗ), оскільки 
може бути спрямоване на пошук, виявлення, 
фіксацію, вилучення та дослідження слідів 
такого злочину з метою одержання доказової 
інформації.

Спеціальні знання під час розслідуван-
ня крадіжок взагалі використовують у таких 
формах: 1) безпосередньо слідчим під час 
досудового розслідування; 2) проведення 
судових експертиз; 3) участь спеціаліста під 
час проведення слідчих дій [6, с. 146].

Виділимо основні форми використання 
спеціальних знань під час розслідування краді-
жок з АТЗ: 1) залучення спеціаліста до прове-
дення слідчих (розшукових) дій: для збирання 
криміналістично значущої інформації, для 
застосування науково-технічних засобів; у 
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якості перекладача; як педагога чи психоло-
га; 2) отримання консультації від спеціаліс-
та щодо питань, які потребують спеціальних 
знань; 3) призначення судових експертиз. Ко-
ротко розглянемо їх.

Залучення спеціаліста до проведення 
слідчих (розшукових) дій. Причини, з яких 
спеціалісти залучаються до проведення слід-
чих (розшукових) дій, є різними. Як зазна-
чає І. В. Пиріг, основні з них найбільш повно 
визначив Г. І. Грамович, а саме: «відсутність у 
слідчого вузькоспеціальних знань та навичок; 
відсутність умов для самостійного рішення 
завдань, що стоять перед слідчим; необхідність 
з етичних чи тактичних міркувань проведення 
окремих дій відповідним спеціалістом; вели-
кий об’єм роботи, що потребує спеціальних 
знань та навичок; необхідність використання 
одночасно декількох науково-технічних засо-
бів і методів; наявність ризику спричинення 
шкоди людському організму, якщо спеціальні 
знання не будуть використані відповідним спе-
ціалістом (вилучення зразків крові, виявлення 
схованки за допомогою рентгенівського випро-
мінювання)» [7, с. 218].

У розслідуванні крадіжок з АТЗ спеціа-
ліст залучається для збирання криміналіс-
тично значущої інформації, для застосування 
науково-технічних засобів, для допомоги у 
якості перекладача, для консультативної допо-
моги та обов’язкової участі у слідчих (розшу-
кових) діях педагога чи психолога. 

Участь спеціаліста у проведенні огляду 
місця події є необхідною, оскільки така слідча 
(розшукова) дія є невідкладною і спрямована 
на збір доказової інформації, що відобразилася 
на місці вчинення крадіжки з АТЗ. Спеціаліст 
допомагає виявити багато початкових даних 
про подію в цілому та окремі обставини. Його 
роль незамінна у виявленні, фіксації та вилу-
ченні об’єктів та слідів на місці події. Саме він 
володіє інформацією щодо механізму утворен-
ня слідів та особливостей їх виявлення і ви-
лучення для подальшого збереження з метою 
направлення на відповідний вид судових екс-
пертиз.

Відповідно до Інструкції про порядок залу-
чення працівників органів досудового розсліду-
вання поліції та Експертної служби Міністер-
ства внутрішніх справ України як спеціалістів 
для участі в проведенні огляду місця події від 
03.11.2015 № 1339, участь спеціаліста в огляді 
крадіжки з АТЗ полягає у комплексі дій, зо-
крема: 1) на початку огляду слідчий спільно зі 
спеціалістом визначає межі та порядок прове-
дення огляду, після чого спеціаліст здійснює 
фотографування та відеозйомку місця події; 
2) після отримання доручення слідчого на 
проведення динамічної стадії ОМП та завдан-
ня на виявлення слідової інформації спеціаліст 

визначає алгоритм пошуку доказів (слідів, ре-
чей, документів) і методи їх виявлення, після 
чого узгоджує свої дії зі слідчим та за його по-
годженням приступає до проведення ОМП;  
3) дії спеціаліста, які безпосередньо пов’язані з 
виявленням, закріпленням та вилученням слі-
дів і речових доказів, здійснюються відповідно 
до тактики огляду місця події та методики роз-
слідування окремих видів кримінальних пра-
вопорушень; 4) з метою огляду та виявлення 
слідової інформації спеціалістом здійснюється 
вузлова фотозйомка перед переміщенням пев-
ного об’єкта; 5) під час проведення пошуку та 
виявлення слідів спеціаліст застосовує наяв-
ні технічні засоби та використовує насампе-
ред неруйнівні методи їх виявлення, а в разі 
недосягнення позитивного результату – руй-
нівні методи виявлення слідової інформації 
за згодою слідчого; 6) під час фіксації виявле-
ної слідової інформації в протоколі спеціаліст 
надає допомогу слідчому в описі специфічних 
ознак (вид та кількість виявлених слідів, їх ло-
калізація, спосіб виявлення тощо); 7) вилучає 
сліди разом з об’єктами-носіями, однак у разі 
неможливості це зробити спеціаліст здійснює 
їх фотографування за правилами масштабної 
фотозйомки та виготовлення копій (відбитків 
та зліпків) цих слідів; 8) уся слідова інфор-
мація, об’єкти-слідоносії та інші предмети 
упаковуються спеціалістом згідно з установ-
леними вимогами та передаються слідчому, 
який здійснює огляд; 9) спеціаліст відповідає 
за якість та повноту виконання отриманих від 
слідчого або керівника органу досудового роз-
слідування доручень під час проведення ОМП 
[8]. З наведеного видно, що використання спе-
ціальних знань у формі залучення спеціаліста 
до проведення ОМП дуже важливе для отри-
мання доказової інформації та встановлення 
обставин крадіжки з АТЗ.

Необхідність у використанні спеціальних 
знань також виникає під час проведення допи-
ту. Так, відповідно до ч. 1 ст. 226 КПК України 
допит малолітньої або неповнолітньої особи 
проводиться у присутності педагога або пси-
холога, а за необхідності – лікаря; а згідно з ч. 
1 ст. 491 КПК України, якщо неповнолітній 
не досяг шістнадцятирічного віку або якщо 
неповнолітнього визнано розумово відсталим, 
на його допиті забезпечується участь педаго-
га чи психолога, а в разі необхідності – лікаря 
[9, с. 150, 297]. Так, наприклад, коли підозрю-
ваним у крадіжці є неповнолітня особа, то його 
допит проводиться у присутності педагога або 
психолога. Такий спеціаліст розуміється у пра-
вилах спілкування з неповнолітніми особами 
і може допомогти слідчому у формулюванні 
питань допитуваному, виборі відповідних так-
тичних прийомів, лінії поведінки для встанов-
лення психологічного контакту та низки інших 
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дій, які сприятимуть встановленню обставин 
крадіжки та особи злочинця.

Для слідчого експерименту може залуча-
тися спеціаліст, оскільки під час його прове-
дення можуть розглядатися питання, що по-
требують спеціальних знань, наприклад, коли 
експеримент проводиться для перевірки нави-
чок особи злочинця щодо здійснення конкрет-
ного способу відкриття дверного замка.

Крім наведених вище слідчих (розшуко-
вих) дій, використання спеціальних знань під 
час розслідування крадіжок з АТЗ буде корис-
ним під час проведення: обшуку або огляду 
житла чи іншого володіння підозрюваної осо-
би, обшуку підозрюваної особи (ст. 234, 236 
КПК України); пред’явлення особи чи викра-
дених речей для впізнання (ч. 8 ст. 228 КПК 
України). І взагалі, спеціаліста доцільно залу-
чати тоді, коли під час проведення слідчої (роз-
шукової) дії потрібні наукові, технічні та інші 
спеціальні знання або допомога у застосуванні 
науково-технічних засобів.

Отримання консультації від спеціаліста 
щодо питань, які потребують спеціальних 
знань. Насамперед, такі консультації спеціа-
ліст дає слідчому після проведення ОМП з пи-
тань, що потребують відповідних спеціальних 
знань і навичок щодо порядку та особливостей 
пакування слідів та об’єктів-слідоносіїв, їх збе-
реження, можливості дослідження виявлених 
слідів, об’єктів, речей, документів, доцільності 
вирішення тих чи інших питань, а також по-
треби залучення для цього інших спеціалістів 
[8]. Наприклад, щодо правил збереження ви-
лучених паливно-мастильних матеріалів, які 
викрали з АТЗ.

Також консультативна допомога спе-
ціаліста може полягати й у формулюванні  
питань експерту з відповідного виду судових 
експертиз. 

Призначення судових експертиз. Така фор-
ма використання спеціальних знань у розслі-
дуванні крадіжок з АТЗ є найважливішою піс-
ля участі спеціаліста у проведенні огляду місця 
події. Оскільки зібрані на місці події об’єкти 
самі по собі не є джерелами доказів, то виникає 
необхідність у застосуванні наступної важли-
вої форми спеціальних знань – призначення та 
проведення судових експертиз. Відповідно до 
ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними дже-
релами доказів є висновки експертів [9, с. 58].

Часто на місці крадіжок з АТЗ виявля-
ють сліди пальців рук, по яким призначають 
дактилоскопічну експертизу, котра вирішує 
дві основні групи завдань: ідентифікаційні та 
діагностичні. Коли відсутній підозрюваний, 
по виявленим слідам папілярного візерунку 
можна вирішити діагностичні завдання, а саме 
встановити: 1) Чи є на наданому на досліджен-
ня об’єкті сліди рук (пальців, долонь), ступень 

ніг. Якщо так, чи придатні вони для ідентифі-
кації? 2) Якою рукою та якими пальцями руки 
залишено сліди? 3) Якими ділянками поверхні 
руки залишено сліди? 4) Який вік, стать і зріст 
особи, що залишила надані на дослідження слі-
ди? [10, с. 5]. У разі затримання підозрюваного 
для встановлення того, чи не ним були залише-
ні сліди пальців рук на місці крадіжки, призна-
чається дактилоскопічна експертиза і вирішу-
ються ідентифікаційні завдання.

Ще одна актуальна експертиза, що при-
значається під час розслідування крадіжок з 
АТЗ, – це трасологічна. Такий вид досліджен-
ня вивчає матеріально-фіксовані відображен-
ня зо¬внішньої будови одного об'єкта на іншо-
му (сліди-відображення). Це сліди долонної 
поверхні рук людини, ніг, взуття, транспорт-
них засобів, знарядь та інструментів тощо 
[11, с. 92]. Якщо ж на об'єктах виявляються 
не лише сліди-відображення, а й сліди-від-
шарування чи сліди-нашарування речовини, 
для вирішення питання про те, чи мала місце 
контактна взаємодія між даними об'єктами, 
проводиться комплексна екс¬пертиза за учас-
тю трасолога, хіміка, фізика, біолога чи інших 
фа¬хівців [12, с. 98].

Об’єктами трасологічного дослідження 
у розслідуванні крадіжок з АТЗ нерідко є мі-
крочастинки скла (якщо проникнення до АТЗ 
було шляхом його розбиття). Зазвичай метою 
такого дослідження є встановлення приналеж-
ності мікрочастинок до єдиного цілого. Поряд 
із цим на дослідження направляють мікрочаст-
ки у вигляді стружок, тирси, вилучені з місць 
застосування знаряддя, та інструменти для 
зламу замків, зриву капоту тощо. За зовніш-
німи ознаками цих частин можна диференці-
ювати інструменти, наприклад, ножівковим 
полотном або надфілем розпилювалася дужка 
навісного замка [13, с. 43].

Корисним також у розслідуванні крадіжок 
з АТЗ буде призначення експертизи матері-
алів, речовин і виробів, вона має низку під-
видів та дає змогу встановити спільну родову 
(групову) належність порівнюваних об’єктів. 
Зокрема, за допомогою цієї експертизи мож-
на встановити однорідність (чи неоднорід-
ність) викрадених речовин (наприклад, фарб, 
продуктів), виявлених у підозрюваних осіб, і 
зразків, вилучених під час огляду та обшуку 
[6, с. 146-147]. Серед низки її підвидів під час 
розслідування крадіжки з АТЗ можуть при-
значатися такі експертизи, як: волокон і волок-
нистих матеріалів, лакофарбових матеріалів 
і покриттів, нафтопродуктів та паливно-мас-
тильних матеріалів, ґрунтів.

До основних завдань всіх підвидів експер-
тиз матеріалів, речовин та виробів належать:  
1) виявлення на предметах-носіях мікро-
частинок або мікрослідів певних матеріалів 
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і речовин (частинок фарби, слідів паливно-
мастильних матеріалів, слідів металізації, мі-
кроволокон тощо); 2) визначення роду (виду) 
матеріалів і речовин за класифікаціями, що 
існують у науці, техніці та на виробництві (за 
хімічним складом, фізичними властивостями, 
призначенням тощо); 3) встановлення спільної 
родової (групової) належності матеріалів і ре-
човин; 4) встановлення походження матеріалів 
і речовин із певного джерела [8].

Висновки

Отже, кожна із наведених вище форм вико-
ристання спеціальних знань у розслідуванні 
крадіжок з автотранспортних засобів є важли-
вою і несе в собі комплекс необхідної інформа-
ції щодо особи злочинця, предмета посягання 
та інших обставин кримінального правопору-
шення. Кожна із розглянутих форм відіграє 
значну роль на кожному з етапів розслідування 
таких крадіжок. Важливим також є запрошен-
ня спеціаліста для застосування науково-тех-
нічних засобів під час проведення таких слід-
чих (розшукових) дій, як: огляд, допит, слідчий 
експеримент, пред’явлення речей, особи для 
впізнання. І на останок, на будь-якому етапі 
розслідування крадіжок з АТЗ доцільним є 
використання такої форми спеціальних знань, 
як консультація спеціаліста щодо наукових, 
технічних та інших спеціальних знань.
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циальных знаний, как: привлечение специалиста к проведению следственных (розыскных) действий: 
осмотр места происшествия, допрос, следственный эксперимент, предъявление для опознания; полу-
чение консультации от специалиста по вопросам, требующим специальных знаний; назначение раз-
личных видов судебных экспертиз.

Ключевые слова: кража, автотранспортные средства, специалист, специальные знания, формы  
использования специальных знаний, судебные экспертизы.

The article deals with the concept of specialist and the essence of special knowledge and their use during 
the investigation of theft from vehicles. The following forms of using special knowledge are as follows: in-
volvement of a specialist in carrying out investigative (search) actions: inspecting the place of the event, 
questioning, investigating the experiment, presenting for identification; receiving specialist advice on issues 
requiring specialist knowledge; appointing different kinds of forensic examinations.

Key words: theft, motor vehicles, specialist, special knowledge, forms of use of special knowledge, forensic 
examinations.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВОДІЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ, 
ЯКИЙ ДОПУСТИВ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ 
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ОСОБАМИ, 
ЯКІ КЕРУЮТЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

Стаття присвячена розгляду особи водія транспортного засобу в контексті криміналістичної 
характеристики порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, 
які керують транспортними засобами. Зокрема, в статті висвітлено відомості про типовий меха-
нізм вчинення кримінальної дорожньо-транспортної пригоди, інтелектуальні особливості та соці-
альний статус особи, яка його вчинила. Крім того здійснено порівняння вказаних особливостей повно-
літніх та неповнолітніх правопорушників, які вчинили кримінальну дорожньо-транспортну пригоду. 

Ключові слова: особа злочинця, водій транспортного засобу, криміналістична характеристика, до-
рожньо-транспортна пригода, кримінальна дорожньо-транспортна пригода, вчинена неповнолітніми.

Постановка проблеми. Людина не наро-
джується особистістю, а стає нею в процесі 
свого розвитку, розробки та дотримання ідей, 
поглядів, становлення ідеалу норм моралі та 
естетики, входження в соціальне середови-
ще, засвоєння навколишньої дійсності, фор-
мування звичок та поведінки, які властиві 
оточенню – соціуму, в якому виховується 
та перебуває особа. Процес, протягом якого 
особа набуває конкретне соціальне обличчя, 
називається соціалізацією. Дефектом соці-
алізації є особа злочинця, яка формується 
поступово. 

Відомості про особу водія, який вчинив 
кримінальну дорожньо-транспортну приго-
ди (далі – КДТП), як елемента криміналіс-
тичної характеристики порушення правил 
безпеки дорожнього руху та експлуатації 
транспорту особами, які керують транспорт-
ними засобами, дозволяють виділити дані, 
які потрібні для організації найбільш ефек-
тивного проведення допиту особи, яка є 
учасником КДТП, а у разі втечі з місця по-
дії – розшуку особи, яка скоїла злочин. Зага-
лом, ми пропонуємо розглядати особу водія в 
комплексі притаманних соціально-демогра-
фічних ознак, які характеризують соціальні 
та індивідуальні особливості особи, причет-
ної до вчинення вказаного виду злочину. 

Дослідження особи, яка вчинила КДТП, 
є передумовою подальшої діяльності із забез-
печення профілактики вказаного виду зло-

чинів та пов’язане з розробкою актуальної 
проблеми прогнозування індивідуальної зло-
чинної поведінки. 

Стан дослідження. Методиці дослі-
дження особи злочинця присвячені ро-
боти багатьох правознавців, зокрема 
В. П. Бахіна, Р. С. Бєлкіна, А. Ф. Волобуєва, 
Б. І. Воротинського, К. В. Драчової, Б. М. Го-
ловкіна О. М. Колесніченка, С. П. Ордин-
ського, М. І. Порубова, Т. В. Підченка, 
І. Т. Тарасова, Е. Н. Тарновського В. Ю. Ше-
пітька, С. А. Шалгунової, В. А. Жбанкова, 
М. П. Яблокова. 

Незважаючи на вагомий внесок вказаних 
науковців у дослідження зазначеної пробле-
ми, слідча практика недостатньо забезпечена 
теоретичними рекомендаціями і науково об-
ґрунтованими розробками, які стосуються 
особи, яка вчинила КДТП. 

Метою статті є дослідження особи водія 
транспортного засобу, який вчинив КДТП, 
як елемента криміналістичної характе-
ристики порушення правил безпеки до-
рожнього руху та експлуатації транспорту 
особами, які керують транспортними засо-
бами, зокрема вивчення типових ознак, 
притаманних такій особі. 

Виклад основних положень. Досліджен-
ня особи злочинця бере свій початок ще з часів 
античності. Зокрема, такі дослідження прово-
дили відомі філософи Платон і Арістотель,  
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які відзначали недосконалість людської при-
роди та страх людини перед покаранням. 
Водночас Платон вказував на виховання 
особи як основний чинник, який впливає на 
законослухняну поведінку. У період Серед-
ньовіччя вважали, що особи, які вчиняють 
злочини, одержимі злими духами або зазна-
ли божественного покарання.

Незважаючи на досить тривалий проміж-
ок часу та різні підходи до розуміння осо-
би злочинця та чинників, які впливають на 
вчинення правопорушень у XVIII столітті, в 
працях мислителів вказується, що основною 
причиною вчинення злочинів є оточення, в 
якому проживає особа, зокрема політична і 
соціальна нерівність, зловживання керівни-
ми класами своїми обов’язками та недотри-
мання правил; не менш важливою причиною, 
виділеною в працях тогочасних мислителів, є 
неосвіченість людей, зокрема незнання зако-
нів та неправильне їх тлумачення.

Дані про особу підозрюваного мають сут-
тєве значення для кримінального проваджен-
ня, адже вказують на закономірні зв’язки зі 
вчиненим злочином, відображаються в його 
слідах і можуть використовуватися для ви-
бору ефективних шляхів розшуку, викриття 
злочинця та вирішення інших завдань роз-
слідування [1, с. 92].

На думку О. М. Колесніченка, особа 
злочинця – поняття широке, яке охоплює 
складний комплекс ознак, що його харак-
теризують, у тому числі її моральний та 
духовний світ, взаємодію із соціальними та 
індивідуальними життєвими умовами, які 
певною мірою вплинули на скоєння злочи-
ну [2, с. 38]. 

М. І. Єнікеєв розглядає особу злочинця 
як сукупність типологічних якостей індиві-
да, які зумовили вчинене ним злочинне ді-
яння [3, с. 47].

М. Т. Ведєрніков зазначає, що особа зло-
чинця – це конкретна особа, для якої харак-
терні прояви її почуттів і в основних сферах 
діяльності будь-якої людини, і в специфічній 
правовій сфері під час реалізації спеціально-
го правового статусу і виконання правової 
соціальної ролі [4, с. 46].

Особа злочинця, на думку В. О. Конова-
лова та В. Ю. Шепітько, це соціально-пси-
хологічне поняття, що охоплює сукупність 
типових психологічних і моральних якостей 
індивіда, які формуються в результаті вчи-
нення злочинів [5, с. 358].

З вищевикладеного можемо зробити 
висновок, що особу злочинця слід розгляда-
ти як сукупність соціально-психологічних 
та моральних якостей, які притаманні кон-
кретній особі, та впливу життєвих умов, що 
сприяли вчиненню злочину.

Слід зауважити, що порушення правил 
безпеки дорожнього руху та експлуатації 
транспорту особами, які керують транспорт-
ними засобами, є необережним злочином, 
який загалом містить свідоме порушення 
встановлених законом правил, однак кон-
кретна дія, внаслідок якої настає КДТП, най-
частіше має ситуативний характер. Зокрема, 
можемо підкреслити, що водій транспортно-
го засобу, будучи злочинно самовпевненим 
та проявивши злочинну недбалість, порушив 
Правила дорожнього руху України, внаслі-
док чого сталася КДТП.

П. С. Дагель розподіляє необережних 
злочинців на три групи:

1) випадкові необережні злочинці, які 
вперше вчинили необережні злочини, по-
рушили правила обережності несвідомо, під 
впливом сприяючої або навіть провокуючої 
ситуації або ж особливого психофізіологічного 
стану (афект, втома, хворобливий стан); вони 
позитивно характеризуються і раніше право-
порушень не вчиняли (близько 50% осіб);

2) нестійкі необережні злочинці, які впер-
ше вчинили необережні злочини в нормаль-
ній або навіть перешкоджаючій ситуації, по-
рушили правила обережності свідомо, а не 
вимушено, які не характеризуються позитив-
но, які раніше не допускали правопорушень, 
у тому числі й порушень правил обережності 
(близько 30-40% осіб);

3) злісні необережні злочинці, які раніше 
засуджувалися за вчинення злочинів, а та-
кож які допустили особливо злісні порушен-
ня правил обережності при загальній нега-
тивній спрямованості особи (близько 10-15% 
з числа засуджених за необережні злочини) 
[6, с. 27].

Для дослідження особи злочинця нами 
було проаналізовано 200 вироків суду щодо 
обвинувачення осіб, які вчинили порушення 
правил безпеки дорожнього руху та експлу-
атації транспорту, керуючи транспортними 
засобами, окрім того – ще 50 вироків, в яких 
обвинувачуваними у вчиненні даного виду 
злочину є неповнолітні [7]. 

Виходячи з проведених досліджень, 
можна сказати що найчастіше суб’єктами 
вчинення КДТП виступали чоловіки, лише  
у 5 випадках такі порушення скоїли осо-
би жіночої статі, що становить 2,5%, водно-
час серед неповнолітніх жінок, які вчинили 
вказаний злочин, таке співвідношення стано-
вить 8%. Типовим є те, що за соціальним ста-
тусом вказані особи офіційно не працюють та 
не навчаються, є працівниками підприємств, 
установ та організацій, за місцем працевла-
штування та проживання характеризуються 
позитивно, раніше до кримінальної відпові-
дальності не притягувались; найменша кіль-
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кість злочинів вказаної категорії вчиняється 
керівниками та заступниками керівників 
підприємств, установ та організації, в тому 
числі і приватними підприємцями,. Крім 
того, доцільно підкреслити, що серед осіб, які 
вчинили КДТП, є такі, які працевлаштовані 
на посаді водія та мають стаж водіння більше 
20 років (рис. 1).

Що стосується неповнолітніх, то за со-
ціальним статусом вказані особи є студен-
тами коледжів, ліцеїв, ПТУ, ВНЗ, за місцем 
навчання та проживання характеризуються 
позитивно, раніше до кримінальної відпові-
дальності не притягувались.

Водночас проведеним дослідженням 
встановлено, що серед осіб, які допустили 
порушення правил безпеки дорожнього руху 
та експлуатації транспорту, керуючи тран-
спортними засобами, 53% мають середню та 
незакінчену вищу освіту, а 14,5% – вищу. Не 
менш важливим є те, що у 32,5% випадків у 

судових рішеннях відсутні 
дані щодо інтелектуальних 
особливостей особи.

Що стосується дослі-
дження механізму вчинення 
КДТП, встановлено, що най-
частіше особи допускають 
наїзд на пішохода (82 випад-
ки, що становить 41%), зі-
ткнення з іншими транспорт-
ними засобами відбулося у  
69 випадках, (34,5%), наїзд на 
велосипедиста – у 42 випад-
ках (21%), з’їзд за межі про-
їзної частини та перекидання 
транспортних засобів – по  
33 випадки (16,5%) зіткнен-
ня з перешкодою становить  
21 випадок (10,5%), наймен-
ше випадків випадання паса-
жирів з транспортних засобів 
(2 випадки) та падінь у салоні 
транспортного засобу внаслі-
док неправомірних дій водія 
(1 випадок) (рис. 2).

Для порівняння, найчас-
тіше за механізмом вчинення 
неповнолітні здійснюють на-
їзд на пішоходів (17 випадків, 
що становить 34%), переки-
дання транспортних засобів 
та зіткнення з іншими допу-
щено по 13 випадків кожно-
го (26%), найменше відбува-
ється зіткнень з перешкодою  
(7 випадків – 14%).

Аналізуючи та порів-
нюючи механізм вчинення 
повнолітніми та неповно-
літніми особами злочинно-

го порушення правил безпеки дорожнього 
руху та експлуатації транспорту, які керують 
транспортними засобами, у відсотковому 
співвідношенні, ми встановили, що найчас-
тіше вказані категорії допускають наїзди на 
пішоходів, однак повнолітні водії менше до-
пускають з’їзди з проїзної частини дороги та 
перекидання транспортних засобів, а також 
зіткнення з перешкодою (рис. 3).

Варто звернути увагу на те, що здебіль-
шого після з’їзду з проїзної частини до-
роги або перекидання водії транспортних  
засобів допускають зіткнення з нерухомою 
перешкодою.

Доцільно зауважити, що не завджи по-
рушення допускаються тільки водіями тран-
спортних засобів. Так, є випадки, коли водій 
та пішохід, взаємно порушуючи Правила до-
рожнього руху, допускають вчинення КДТП. 
Прикладом може слугувати справа, що  
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Рис. 1. Розподіл, осіб, які вчинили КДТП,  
за соціальним статусом

Рис. 2. Розподіл КДТП, 
які вчиняються особами, за механізмом
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розглядался Київським районним судом  
м. Одеси, а саме: 07.12.2013 приблизно о 
13 годині 30 хвилині ОСОБА_2 порушив ви-
моги п.п. 1.5, 2.3 "б", 8.7.3 (г) та 12.3 Правил 
дорожнього руху України. Порушення ви-
разилося у тому, що ОСОБА_2 керував тех-
нічно справним автомобілем Mazda-626, р/н  
НОМЕР_1 і здійснював рух напроти будин-
ку № 19 по пр. Ак. Глушко з боку вул. Ак. 
Корольова в напрямку вул. Ільфа та Петро-
ва, де мав об'єктивну можливість на достат-
ній відстані побачити пішохода ОСОБА_1, 
який, перебуваючи у стані алкогольного 
сп'яніння та маючи слабий зір, переходив 
проїжджу частину по пішохідному переходу 
на заборонений червоний сигнал світлофора. 
Однак водій, ОСОБА_2, був неуважним і не 
помітив зміни дорожньої обстановки, заходів 
щодо своєчасного зниження швидкості керо-
ваного ним автомобіля аж до повної його зу-
пинки не вжив, у результаті чого, рухаючись 
на заборонений жовтий сигнал світлофора, 
виїхав на вказаний пішохідний перехід, де 
скоїв наїзд на пішохода ОСОБА_1, який пе-
ретинав проїжджу частину в напрямку спра-
ва наліво стосовнно лінії руху автомобіля [9].

Не менш важливим є транспортний засіб, 
якими керували учасники КДТП під час 
його вчинення. Так, у 183 випадках повно-
літні особи керували транспортними засоба-
ми, в тому числі автомобілями, тракторами 
та автобусами, 14 – мотоциклами і тільки  
у 4 – мопедами (скутерами). Тоді як неповно-
літні в 21 випадку керували мотоциклами, 
у 18 – автомобілями (відповідно до п. 2.13 
Правил дорожнього руху України право ке-
рування автомобілем надається з 18 років) 
та у 10 – мопедами (скутерами). Крім того, 
нетиповим є те, що неповнолітній керував 
мотоподібним транспортним засобом кус-
тарного виробництва. 

Водночас під час проведення досліджен-
ня встановлено, що у 9 випадках транспорт-
ні засоби мали несправності (що стосується 
неповнолітніх – у 17 випадках), які вплива-
ли на розвиток КДТП, зумовлені порушен-
ням правил експлуатації. Крім того, у 40 ви-
падках КДТП вчинено у стані алкогольного 
сп’яніння (неповнолітніми – 17%). Також 
виявлено випадки, коли особа, яка вчинила 
КДТП, керувала транспортним засобом у 
стані стомлення, що є порушенням вимог п. 
2.9. б Правил дорожнього руху України. 

Не менш важливим є те, що внаслідок по-
рушення правил безпеки дорожнього руху 
та експлуатації транспорту особами, які ке-
рують транспортними засобами, найастіше 
потерпілі отримують тілесні ушкодження 
середньої тяжкості 

Висновки

Підсумовуючи вищевикладене, підкрес-
лимо, що типовим для цієї категорії кримі-
нальних правопорушень є те, що повноліт-
ні особи вчиняють КДТП на автомобілях, а 
неповнолітні – на мотоциклах. Нетипови-
ми транспортними засобами, якими керу-
ють винуватці КДТП, є скутери та мопеди. 

Рис. 3. Відсоткове співвідношення вчинення повнолітніми  
та неповнолітніми особами КДТП за механізмом
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Крім того, дослідженням встановлено, що 
мають місце непоодинокі випадки вчинен-
ня КДТП у стані алкогольного сп’яніння та 
під час керування несправним транспорт-
ним засобом.

З точки зору соціально-демографічних 
показників характерним є вчинення КДТП 
неповнолітніми особами чоловічої статі, які 
офіційно не працевлаштовані, за місцем про-
живання характеризуються позитивно та 
раніше до кримінальної відповідальності не 
притягувалися. Здебільшого особи вчиняють 
наїзди на пішоходів, а потерпілі отримують 
при цьому тілесні ушкодження середньої 
тяжкості. Типовим є також те, що з’їзд тран-
спортного засобу з проїзної частини дороги 
чи його перекидання супроводжується нада-
лі зіткненням з нерухомою перешкодою (де-
ревом, електроопорою, огорожею).
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Статья посвящена рассмотрению личности водителя транспортного средства в контексте 
криминалистической характеристики нарушения правил безопасности дорожного движения или 
эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. В частности, в 
статье освещены сведения о типичном механизме совершения уголовного дорожно-транспортного 
происшествия, интеллектуальные особенности и социальный статус лица, его совершившего. Кроме 
того, проведено сравнение указанных особенностей совершеннолетних и несовершеннолетних право-
нарушителей, совершивших уголовное дорожно-транспортное происшествие.

Ключевые слова: личность преступника, водитель транспортного средства, криминалистическая 
характеристика, дорожно-транспортное происшествие, уголовное дорожно-транспортное происшествие, 
совершенное несовершеннолетними.

The article is devoted to consideration of the person of the driver of the vehicle in the context of forensic 
characteristics of the violation of traffic safety rules or the operation of transport by persons who drive ve-
hicles. In particular, the article describes the information about the typical mechanism of the criminal road 
accident, the intellectual features and the social status of the person who committed it. In addition, a com-
parison of these features between adult and juvenile offenders who committed a criminal road accident has 
been made.

Key words: criminal person, driver of a vehicle, forensic characterization, road accident, criminal road 
accident adventure committed by minors.
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Стаття присвячена визначенню та аналізу структурних елементів правового статусу при-
сяжних, насамперед їхніх прав та обов’язків. Особлива увага приділяється питанню забезпечення 
незалежності присяжних як основного принципу їхнього статусу. Автор також досліджує тенден-
ції удосконалення правового статусу присяжних, зосереджуючи увагу на доцільності впровадження 
класичної моделі суду присяжних. 

Ключові слова: правовий статус, права, обов’язки, незалежність, присяжні. 

Постановка проблеми. Кримінальним 
процесуальним кодексом 2012 року була 
передбачена можливість здійснення кримі-
нального провадження в суді першої інстан-
ції щодо злочинів, за скоєння яких передба-
чено довічне позбавлення волі, колегіально 
судом у складі трьох суддів, а за клопотан-
ням обвинуваченого – судом присяжних у 
складі двох суддів та трьох присяжних. Мо-
дель суду присяжних, запроваджена в Укра-
їні, викликає чимало дискусій в юридичній 
науці, а також низку проблем на практиці, 
що, відповідно, ставить питання про потребу 
удосконалення правового статусу присяж-
них та, зокрема, про підвищення ефектив-
ності суду присяжних.

Ступінь розробленості проблеми. Пи-
таннями правового статусу присяжних у 
вітчизняній науці займалися ряд науков-
ців, серед яких І. Р. Волоско, І. Є. Словська, 
А. А. Солодков, Л. Р. Шувальська, котрі 
дішли висновку про необхідність внесен-
ня змін до чинного законодавства з метою 
удосконалення правового регулювання ста-
тусу присяжних засідателів, однак не завжди 
вітчизняні науковці надають власні пропози-
ції з цієї проблематики.

Мета статті. У межах цієї статті стави-
мо собі за мету проаналізувати не лише 
основні складники правового статусу 
присяжних за чинним законодавством, але 
й простежити основні тенденції стосовно 
його удосконалення, з огляду на проекти 
законів щодо суду присяжних в Україні, а 
також узагальнити наукові думки з даного 
питання.

Виклад основного матеріалу. На жаль, 
у юридичній науці відсутнє єдине устале-
не визначення категорії «правовий статус» 

та є різні підходи до виокремлення, відпо-
відно, його структурних елементів. У сво-
їй науковій статті «Методологічні засади 
визначення змісту правового статусу суду» 
Д. Баронін наводить цілий ряд дефініцій по-
няття «правовий статус» і доходить логічно-
го висновку, що у науці наявні неоднозначні 
дефініції власне категорії правового статусу 
та її змісту. Однак, проаналізувавши все їх 
розмаїття, науковець виділяє два основні 
підходи. На думку прихильників першого 
підходу, правовий статус – це комплексна ка-
тегорія, яка складається із сукупності різних 
«елементів», об’єднаних тим, що вони харак-
теризують становище людини в суспільстві. 
Представники іншого підходу (наприклад, 
М. В. Вітрук, В. А. Кучинський, Г. В. Маль-
цев, М. С. Строгович), які підтримують кон-
цепцію стадійного існування суб’єктивного 
права, під правовим статусом розуміють пев-
ну стадію в розвитку суб’єктивного права, 
проміжну ланку між правоздатністю та кон-
кретними суб’єктивними правами [1, с. 317].

У колективній монографії, присвяче-
ній правовому статусу носіїв судової влади, 
статус суб’єкта визначають як певну сукуп-
ність його соціальних можливостей, обсяг 
і характер яких залежить від тієї ролі, соці-
альної функції, яку виконує він у суспільстві 
[2, с. 7]. 

Цікавим є розуміння правого статусу, 
запропоноване О. А. Лукашевою, яка чіт-
ко вказує лише на два елементи – права й 
обов’язки – та категорично заперечує мож-
ливість включення до правового статусу 
будь-яких інших. Вона обґрунтовує свою 
думку тим, що низку додаткових елементів 
слід вважати або передумовами правово-
го статусу, або елементами, похідними від 
основних (так, відповідальність є вторинною 
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щодо обов’язків, без обов’язків немає відпо-
відальності), або категоріями, які виходять 
далеко за межі правового статусу (напри-
клад, система гарантій) [3, с. 92]. Ми підтри-
муємо думку тих науковців, які розглядають 
юридичну відповідальність як обов’язок осо-
би зазнати покарання за порушення закону 
[4, с. 266], адже відповідальність – це наслі-
док, що наступає в разі невиконання або 
неналежного виконання своїх обов’язків. 
Слід звернути увагу на те, що така концепція 
єдності прав та обов’язків під час визначен-
ня змісту правового статусу певного суб’єкта 
є досить поширеною в юридичній науці та 
поділяється більшістю науковців [5, с. 373; 
6, с. 100; 7, с. 366].

Виходячи з того, що «правовий статус» 
вказує на місце суб'єкта в системі правовід-
носин, що характеризується, передусім, його 
правами й обов'язками [8, с. 13], правовий 
статус присяжних належить до різновиду 
спеціальних правових статусів, пов'язаний зі 
здійсненням правосуддя. Спеціальний статус 
доповнює або обмежує загальний правовий 
статус, тобто коректує його. Для спеціаль-
ного правового статусу характерна наявність 
спеціальних прав і обов’язків. З огляду на 
відсутність у юридичній науці єдиного під-
ходу до визначення структурних елементів 
правового статусу, у своєму дисертаційному 
дослідженні С. О. Іваницький вирішив дослі-
дити “правовий статус народного засідателя” 
крізь призму таких його елементів: а) права; 
б) обов’язки; в) правосуб’єктність; г) гарантії 
діяльності народного засідателя [10] . 

Беручи до уваги різноманітні підходи 
до розуміння змісту та структури правово-
го статусу особи загалом та судді зокрема, 
проводячи певну аналогію із присяжним, 
тобто особою, що залучається до здійснення 
правосуддя у визначених законом випадках, 
до основних елементів правового статусу 
присяжного, на нашу думку, варто віднести:

– права присяжного як вид та міру мож-
ливої, чітко передбаченої законом поведін-
ки особи, що в законодавчо установленому 
порядку залучається до здійснення право-
суддя в складі суду. На особу, що здійснює 
правосуддя, набувши статусу присяжного, 
поширюються вимоги ч. 2 ст. 19 Конституції 
України, відповідно до якої вона зобов'язана 
діяти лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України; – обов’язки присяж-
ного. Виходячи з того, що «метою інституту 
обов’язків є задоволення суспільних інтер-
есів загалом, а також інтересів інших осіб, 
включаючи і самого зобов’язаного суб’єкта…» 
[11, с. 15], обов’язки присяжного можна 
визначити як вид і міру належної поведінки 

особи, що здійснює судочинство, спрямова-
ної на досягнення цілей правосуддя. 

Процесуальні права і обов’язки присяж-
ного передбачено ст. 386 КПК України. 
Принципове значення для визначення пра-
вового статусу присяжного також має ч. 2 
статті 383 КПК України, де зазначено, що 
усі питання, пов’язані із судовим розглядом, 
крім того, що передбачено ч. 3 ст. 331 КПК 
України, судді і присяжні вирішують спіль-
но. Це законодавче положення дає можли-
вість зробити два важливі висновки стосовно 
правового статусу присяжних у вітчизняній 
судовій системі. 

По-перше, в нашій країні законодавчо 
передбачена спільна судова колегія, де про-
фесійні судді разом із журі присяжних ви-
рішують питання і вини особи, і визначен-
ня міри покарання. Водночас варто згадати, 
що «Концепцією вдосконалення судівни-
цтва для утвердження справедливого суду в 
Україні відповідно до європейських стандар-
тів» (2006 р.) передбачалося відокремлення 
функцій присяжних від функцій професій-
ного судді. Планувалося, що присяжні вирі-
шуватимуть у своєму вердикті лише питання 
юридичного факту, а професійний суддя на 
основі вердикту присяжних і норм кримі-
нального права ухвалюватиме вирок, на зра-
зок англо-американської моделі присяжних.

По-друге, зміст статті 383 КПК України 
вказує на процесуальну рівність присяж-
них та професійних суддів, окрім певного 
винятку – розгляду питання доцільності 
продовження тримання обвинуваченого під 
вартою до спливу двомісячного строку з дня 
надходження до суду обвинувального акта, 
клопотання про застосування примусових 
заходів медичного або виховного характеру 
чи з дня застосування судом до обвинуваче-
ного запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою. 

Єдність колегії професійних суддів та 
присяжних по-різному оцінюється в юри-
дичній науці. У зв’язку з цим лунають дум-
ки про втрату інститутом суду присяжних за 
континентальною моделлю своєї суті, а від-
повідно, висловлюються пропозиції щодо до-
цільності ліквідувати цей інститут. 

Континентальна модель суду присяж-
них характеризуються спільною колегією 
присяжних та професійних суддів, від-
повідно, її головною вадою є відсутність 
самостійності, незалежності присяжних, 
можливість впливу професійних суддів на 
них. Дослідники даної проблематики за-
значають, що особливої уваги потребує 
належне забезпечення гарантій незалеж-
ності та недоторканності присяжного, що є 
невід’ємною ознакою правової держави та 
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однією з фундаментальних засад демокра-
тичного суспільства, які встановлюються з 
метою забезпечення й дії в країні принципу 
верховенства права та права осіб на справед-
ливе правосуддя [14, с. 376]. Відповідно до  
ст. 48 Закону України «Про судоустрій та 
статус суддів», незалежність полягає у від-
сутності будь-якого незаконного впливу, 
тиску або втручання у діяльність судді, а від-
повідно, й присяжного. Тому втручання у ді-
яльність судді та присяжного щодо здійснен-
ня правосуддя забороняється і має наслідком 
відповідальність, установлену законом. Од-
нак вітчизняні науковці застерігають, що в 
законодавстві та на практиці майже відсутні 
гарантії захисту присяжних він незаконного 
впливу на них [15, с. 252; 16, с. 211].

У юридичній науці звертають увагу на 
недосконалість чинного кримінально-про-
цесуального законодавства, зазначаючи, що 
незалежність присяжних нівельована стат-
тею 391 КПК України, яка визначила поря-
док наради і голосування в суді присяжних, 
встановивши фактично підконтрольність 
присяжних головуючому судді [17], у зв’язку 
з чим «існує ризик перетворення суду 
присяжних на суто формальний інститут 
без реальних важелів впливу на прийняття 
рішень» [18, с. 45]. Аналізуючи положення 
статей 383 та 391 КПК України, Ю. В. Ли-
сюк доходить висновку, що їх зміст дає чіт-
ко зрозуміти, що «...професійний суддя має 
повне право впливати на думку та рішен-
ня присяжних» [19, с. 203]. З огляду на це, 
передбачена чинним законодавством Укра-
їни спільна колегія професійних суддів та 
присяжних піддається критиці та робиться 
висновок про доцільність запровадження 
суду присяжних у його класичній моделі, 
коли присяжні виносять лише вердикт про 
винність чи невинуватість особи, а професій-
ні судді вирішують питання міри покарання. 
Адже впроваджена вітчизняна модель суду 
присяжних спотворює реалізацію конститу-
ційного принципу участі народу в здійсненні 
правосуддя.

У цьому контексті варто навести зарубіж-
ний досвід. Взірцем континентальної моделі 
суду присяжних є французька модель. Від-
повідно до статті 356 КПК Франції суд та 
журі радяться, потім голосують письмово за 
допомогою окремих і послідовних бюлете-
нів спочатку стосовно основного факту, по-
тім стосовно обтяжуючих обставин, стосовно 
другорядних питань, стосовно правових під-
став звільнення або пом’якшення покарання. 
Тобто після колективного усного обговорен-
ня справи всі члени суду присяжних (як про-
фесійні, так і журі) приступають до письмово-
го, таємного та індивідуального голосування 

з огляду на своє внутрішнє переконання, як 
того вимагає закон. На нашу думку, така про-
цедура голосування та прийняття рішення 
більшою мірою сприяє забезпеченню неза-
лежності присяжних від професійних суддів.

Нещодавно в Україні були підготовлені 
два законопроекти: 1. «Про внесення змін 
до Кримінального процесуального кодексу 
України щодо удосконалення порядку роз-
гляду кримінальних проваджень колегіально 
судом та судом присяжних» (реєстр. № 7022),  
поданий Кабінетом Міністрів України, та 
2. «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України, Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» 
щодо удосконалення функціонування суду 
присяжних в Україні» (реєстр. № 7022-1).

Їх системний аналіз дає змогу визначити 
певні спільні риси, а також проаналізувати, 
яким шляхом швидше за все удосконалю-
ватиметься інститут присяжних в Україні 
та які заходи передбачені для забезпечен-
ня незалежності присяжних від можливого 
впливу, тиску з боку професійних суддів.

Обидва законопроекти пропонують роз-
межування функції колегії присяжних та 
професійних суддів. Відповідно, присяжні 
вирішуватимуть у своєму вердикті лише 
питання юридичного факту, а професійний 
суддя на основі вердикту присяжних і норм 
кримінального права постановлятиме вирок. 
Такий підхід кардинально відрізняється від 
моделі функціонування суду присяжних за 
нормами чинного кримінально-процесуаль-
ного законодавства. 

Висновки

І в юридичній науці, і в проектах зако-
нів стосовно удосконалення інституту суду 
присяжних простежуються тенденції до змі-
ни моделі суду присяжних в Україні з конти-
нентальної на класичну англо-американську, 
що, у свою чергу, значно вплине на правовий 
статус присяжних, насамперед щодо забезпе-
чення їх незалежності від професійних суд-
дів, а також обмежить ряд питань, із приводу 
яких вони висловлюються: встановлення пи-
тань факту, а не права.
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Статья посвящена определению и анализу структурных элементов правового статуса при-
сяжных, прежде всего их прав и обязанностей. Особое внимание уделяется вопросу обеспечения не-
зависимости присяжных как основного принципа их статуса. Автор также исследует тенденции 
совершенствования правового статуса присяжных, сосредоточивая внимание на целесообразности 
внедрения классической модели суда присяжных.

Ключевые слова: правовой статус, права, обязанности, независимость, присяжные.

The article is devoted to the definition and analysis of the structural elements of the legal status of jurors, 
first of all, their rights and duties. Particular attention is paid to the issue of ensuring the independence of the 
jury as the main principle of their status. The author also studies trends in improving the legal status of jurors, 
focusing on the feasibility of introducing a classical model of jury trials.
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Актуальність теми. Наслідком 
застосування концепції сталого розвитку 
в рамках підходів до живих природних ре-
сурсів стали практики «управління», що 
почали застосовуватися щодо різних типів 
природних ресурсів у 1980-х роках. Напри-
клад, у Конвенції ООН з морського права 
(1982 р.) поряд використані терміни «збере-
ження» й «управління», що позначають захо-
ди, які застосовуються до живих природних 
ресурсів і мають на меті не піддавати загаль-
ні обсяги морських живих ресурсів небезпе-
ці в результаті надмірної експлуатації (п. 2  
ст. 61; п. 1 ст. 119). Конвенція про водно-бо-
лотні угіддя, що мають міжнародне значення, 
головним чином, як середовища існування 
водоплавних птахів (1971 р.) передбачає, що 
«кожна Договірна Сторона керується усві-
домленням своєї міжнародної відповідаль-
ності за охорону, управління і раціональне 
використання ресурсів мігруючих водоплав-
них птахів» [1] (ст. 2). Підсумковий доку-
мент Конференції ООН зі сталого розвитку 
«Майбутнє, якого ми хочемо» (2012 р.) пря-
мо визначив одним зі способів забезпечення 
сталого розвитку «інтеграцію і пропаганду 
комплексних і стійких методів управління 
природними ресурсами і екосистемами» [2]. 
Конвенція про збереження мігруючих ви-
дів тварин (1979 р.) вказує, що «Сторони 
повинні докладати зусиль щодо укладання 
угод про збереження занесених до Додатка 
2 мігруючих видів і управлінні ними» [3] 
(ст. 2). А Паризька угода про зміни клімату 
(2015 р.) прямо закликає учасників до «ста-
лого управління природними ресурсами» 
[4] (ст. 9). У Протоколі САДК про лісові 
ресурси (2002 р.) норма щодо управління 
транскордонними лісами є дуже лаконіч-
ною: «Держави-учасниці, в разі необхідності, 
встановлювати програми і укладати угоди з 

метою сприяння спільному та комплексно-
му управлінню транскордонними лісами» 
[5] (ст. 14). Угода ФАО щодо забезпечення 
виконання заходів з міжнародного збере-
ження та управління рибальськими суднами 
у відкритому морі (1993 р.) передбачає, що 
держава-учасниця зобов'язана вжити будь-
які заходи, які необхідні для забезпечення 
того, щоб рибальські судна, уповноважені 
нести її прапор, не займалися б ніякою ді-
яльністю, яка підриває ефективність заходів 
щодо збереження та управління (ст. III). 

Стан наукового дослідження. Як відзна-
чає М. Косарєва, проблема створення ефек-
тивного механізму управління природними 
ресурсами пов'язана з такими питаннями, 
як вибір найбільш ефективних форм співп-
раці, забезпечення реалізації принципів 
використання і охорони, розподіл вигод і ви-
трат, покладання відповідальності [6, с. 138]. 
Спеціальні дослідження щодо застосування 
управління до різних видів живих ресур-
сів вже здійснювалися, наприклад, щодо 
морських живих ресурсів Д. К. Бекяшевим 
[7, с. 512] і О. M. Вилегжаніним [8, с. 70]. 
Загалом проблему управління у сфері охо-
рони довкілля досліджувала Н. О. Соколова 
[9]. Такий загальний інтерес не є дивним, бо 
саме термін «управління» активно викорис-
товується у міжнародних документах на уні-
версальному рівні щодо природних ресурсів, 
зокрема, живих ресурсів: Конвенція ООН 
з морського права (1982 р.) – ст. 65 (мор-
ські ссавці), ст. 66. п. 4 (анадромні види, мі-
груючі через ВЕЗ), ст. 67 п. 3 (катадромні). 
Принцип 13 Стокгольмської декларації про 
навколишнє середовище 1972 р. проголошує 
«більш раціональне управління ресурсами» 
[10] загалом ми спробуємо провести аналіз 
застосування категорії «управління» до жи-
вих природних ресурсів у цілому.
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Виклад основного матеріалу. Чи не 
вперше модель управління щодо живих при-
родних ресурсів була застосовна в Конвенції 
про збереження запасів палтуса в північній 
частині Тихого океану і в Беринговому морі 
між США і Канадою (1923 р.) [11]. У конвен-
ційних водах двом сторонам заборонялося 
вести промисел палтуса, за винятком того, 
що встановлювався новоствореною Між-
народною комісією з палтуса Тихого океа-
ну, з метою збільшення запасів палтуса «до 
рівня, що забезпечує максимально стійкий 
вилов цього виду і для підтримки запасів на 
належному рівні» (п. 1 ст. III). Механізми, 
що їх застосовувала Комісія для цих цілей, 
передбачали «проводити наукові досліджен-
ня, що стосуються життєвого циклу палтуса 
в конвенційних водах, і періодично видавати 
звіти про свою діяльність і дослідженнях», 
а також здійснювати на основі результатів 
досліджень регулювання промислу, включа-
ючи: розподіл конвенційних вод на райони; 
встановлення в кожному з них відкритих або 
закритих сезонів промислу; обмеження кіль-
кості палтуса, дозволеного в даному районі 
до лову, а також регламентація мінімального 
розміру особин, що виловлюються, і характе-
ру рибопромислових пристосувань; встанов-
лення правил видачі ліцензій на промисел, 
збору статистичних даних, заборон на вихід у 
море з порту або іншого місця суден для про-
мислу палтуса після дати, коли, за оцінкою 
Комісії, може бути досягнутий встановлений 
допустимий вилов у даному районі промислу 
(п. 2 ст. III).

На сучасному етапі щодо живих тран-
скордонних ресурсів Конвенція ООН з мор-
ського права (1982 р.) в ст. 67 п. 3 визначає, 
що у разі, коли запаси катадромних видів 
мігрують через ВЕЗ іншої держави, управ-
ління такими запасами, включаючи їх про-
мисел, регулюється угодою між державами. 
Ця угода мала би забезпечувати раціональне 
управління цими запасами і брати до уваги 
обов'язки держави, згадані в пункті 1, щодо 
підтримки цих запасів. Кодекс ведення від-
повідального рибальства ФАО (1995 р.) 
поширив рекомендацію застосовувати обе-
режний підхід щодо управління всіма без 
винятку морськими біологічними ресурсами 
[12]. У Керівництві ФАО з управління риб-
ними ресурсами (1997 р.) управління рибни-
ми ресурсами означає «інтегрований процес 
збору та аналізу інформації про рибних ре-
сурсах, складання планів управління ними, 
проведення консультацій, прийняття рішень, 
формулювання приписів і правил рибогос-
подарської діяльності, виконання, розподі-
лу ресурсів, з тим щоб забезпечити постійне 
відтворення рибних та досягнення інших ри-

богосподарських завдань» [13]. Своє право-
ве закріплення по відношенню до транскор-
донних морських живих ресурсів концепція 
управління знайшла в ст. 6 Угоди щодо тран-
скордонних рибних запасів (1995 р.). 

У рамках Протоколу про навколишнє се-
редовище і природні ресурси (2006 р.) Схід-
но-африканського співтовариства передба-
чено спеціальні механізми управління для 
ряду живих природних ресурсів (біологічне 
різноманіття і генетичні ресурси; лісові ре-
сурси; дика природа; водно-болотні угіддя; 
прибережне і морське рибальство). Для нас 
цікавим є управління, зокрема, генетични-
ми ресурсами. Їх визначають як генетичний 
матеріал, який має фактичну або потенційну 
цінність (ст. 1). Щодо них запропоновано 
Державам-учасницям:

– розвивати і гармонізувати національні 
політики, закони і програми, що регулюють 
доступ до управління, розвитку та викорис-
тання генетичних ресурсів і справедливий 
розподіл вигод, одержуваних від цих ресурсів;

– гарантувати, що доступ до генетичних 
ресурсів, їх похідних продуктів або нематері-
альних компонентів підданий попередній об-
ґрунтованій згоді і взаємно узгодженим умо-
вам і що існує справедливий розподіл вигод, 
одержуваних від використання цих ресурсів;

– розробити механізм спільного викорис-
тання вигод для транскордонних генетичних 
ресурсів;

– сприяти проведенню наукових дослі-
джень в галузі використання і розвитку гене-
тичних ресурсів;

– розробити механізми регулювання тор-
гівлі генетичними ресурсами (ст. 17).

Щодо управління дикими живими ресур-
сами державам-партнерам запропоновано 
такі заходи:

–  розробляти, узгоджувати і приймати 
спільні політики, закони і стратегії щодо збе-
реження та сталого використання ресурсів 
тваринного світу та за його межами охоро-
нюваних територій в рамках Співтовариства 
та інтеграції такого управління в національні 
плани розвитку;

– розробити загальні принципи для 
управління ресурсами дикої природи;

– оцінювати і контролювати діяльність, 
яка може мати значний вплив на збереження 
і стале використання об'єктів тваринного сві-
ту, для того щоб уникнути або звести до міні-
муму негативний вплив на природні ресурси;

– управляти дикою природою і місцями 
проживання диких тварин, щоб забезпечити 
підтримку популяцій життєздатних диких 
тварин;

– зміцнювати потенціал для дотримання 
міжнародних торгових угод;
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– сприяти управлінню дикою природою 
на рівні громад, включаючи знання корінного 
населення і отримування ними користі з ресур-
сів дикої природи;

– підвищувати обізнаність громадськості 
з питань збереження і сталого використання 
тваринного світу;

– вжити заходів щодо створення націо-
нального та регіонального потенціалу в галузі 
природокористування та забезпечення дотри-
мання законів щодо захисту тваринного світу;

– сприяти проведенню наукових дослі-
джень та обміну інформацією в галузі збере-
ження та сталого використання тваринного 
світу на регулярній основі;

– співпрацювати і, в разі необхідності, 
укладати угоди або інші домовленості в управ-
лінні транскордонними екосистемами дикої 
природи і охоронюваних природних територій;

– співпрацювати в просуванні економічних 
і соціальних стимулів у галузі збереження та 
сталого використання ресурсів тваринного сві-
ту (ст. 12).

Таким чином, загалом можна виділити такі 
механізми спільного управління живими ре-
сурсами, передбачені у міжнародному праві:

1. Координація планів і політик (ст. 9 Па-
ризької угоди про зміни клімату (2015 р.).

2. Укладання додаткових двосторонніх 
угод (ст. IV Конвенції про збереження мігрую-
чих видів диких тварин (1979 р.), Рамсарська 
Конвенція).

3. Створення спеціальних інституційних 
механізмів (нарад, конференцій, комітетів) 
(ст. VII Конвенції про збереження мігруючих 
видів диких тварин (1979 р.), ст. 23 КБР, ст. 6 
Конвенції про водно-болотні угіддя, Конвен-
ція про заснування рибальської організації оз. 
вікторія (1994 р.)).

4. Координація національних програм 
і законодавства зі збереження і управління 
живими ресурсами (ст. 6 КБР, ст. 3 Конвенції 
про водно-болотні угіддя, резолюція Генераль-
ної Асамблеї ООН 55/7 від 30 жовтня 2000 р.,  
ст. 13 Конвенція про співпрацю в галузі ри-
бальства африканських держав регіону Атлан-
тичного океану (1991 р.).

5. Створення спільних програм збережен-
ня і управління живими ресурсами (ст. 6 КБР, 
Угода про захист Афро-Євразійських мігрую-
чих птахів).

6. Моніторинг компонентів (ст. 7 КБР). 
7. Встановлення системи охоронних те-

риторій (ст. 8 КБР, ст. 4 Конвенції про водно-
болотні угіддя).

8. Консультування між сторонами  
(ст. 5 Конвенції про водно-болотні угіддя,  
ст. 13 Конвенція про співпрацю в галузі ри-
бальства африканських держав регіону Атлан-
тичного океану (1991 р.)).

9. Запровадження керівних принципів, 
стандартів із раціонального використання  
(ст. 8 КБР, Кодекс ведення відповідального ри-
бальства 1995 р., Модельний закон про комп-
лексне прибережне управління Ради Європи). 

10. Запровадження відповідного націо-
нального законодавства (ст. 9 КБР).

11. Надання фінансової та іншої підтримки 
(ст. 9 КБР).

12. Розробка і виконання програм 
науково-технічного навчання і підготовки 
кадрів (ст. 12 КБР, ст. 4 Конвенції про водно-
болотні угіддя).

13. Сприяння і заохочення досліджень, 
Науково-технічне співробітництво (ст. 12, 18 
КБР).

14. Обмін інформацією (ст. 17 КБР, ст. 3-4 
Конвенції про водно-болотні угіддя).

Як бачимо, досить широкий спектр засобів 
управління застосовний до живих ресурсів у 
міжнародному праві. Сам факт застосування 
концепції управління живими природними ре-
сурсами став відповіддю на спроби поширення 
заходів одностороннього правого регулювання 
щодо природних ресурсів поза межами сувере-
нітету держав. 

Вперше у сучасному міжнародному праві 
про односторонні заходи йшлося у Декларації 
Трумена (1945 р.) щодо ресурсів континенталь-
ного шельфу [14, с. 884], пізніше Канада в рам-
ках реформування НАФО порушила питання 
про теорію функціонального рибальства, суть 
якої полягає у володінні прибережними дер-
жавами повноваженнями на здійснення осо-
бливих управлінських функцій щодо живих 
ресурсів за межами 200 миль [15, с. 50]. Як за-
значила Н. О. Соколова, такі обговорення свід-
чать про недостатню ефективність міжнарод-
но-правового режиму збереження природних 
ресурсів, що зумовлює вжиття односторонніх 
заходів з боку держав [16, с. 45]. Водночас саме 
міжнародне право активно витупало проти 
застосування односторонніх заходів у рамках 
природоохоронних дій. У принципі 12 Декла-
рації Ріо (1992 р.) містився прямий заклик: 
«Слід уникати односторонніх дій по вирішен-
ню екологічних завдань за межами юрисдик-
ції країни-імпортера. Заходи в області охоро-
ни навколишнього середовища, спрямовані 
на рішення транскордонних або глобальних  
екологічних проблем, повинні, наскільки це 
можливо, ґрунтуватися на міжнародному кон-
сенсусі» [17].

Застосування саме різних видів колектив-
них заходів щодо живих ресурсів у відкритому 
морі передбачила Конвенція ООН з морсько-
го права (1982 р.). Зокрема, на прибережну 
державу накладаються зобов'язання з метою 
збереження живих ресурсів її виключної еко-
номічної зони і управління ними, перш за все 
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зобов'язання забезпечити, щоб стан ресурсів 
«не піддавався небезпеці в результаті надмір-
ної експлуатації» (п. 2 ст. 61). У разі, наприклад, 
коли прибережна держава встановлює у своїй 
економічній зоні свідомо завищений допус-
тимий вилов за запасом використовуваних 
видів, це означає, що запас експлуатується 
надмірно, його стан наражається на небезпеку 
[18, с. 20]. Водночас колективні дії, як їх на-
магалися просувати деякі держави, фактично 
передбачали легалізацію односторонніх захо-
дів за допомогою міжнародного права. Напри-
клад, у Рамковій угоді про збереження живих 
морських ресурсів відкритого моря Південної 
частини Тихого океану (Галапагоська угода) 
(2000 р.) [19] Чилі, Перу, Колумбія і Еквадор 
намагалися реалізувати своє право контролю 
над діяльністю суден третіх держав у відкрито-
му морі (ст. 9-10). 

Тому позитивною відповіддю щодо право-
мірного і такого, що буде враховувати інтер-
еси найширшого кола учасників міжнародних 
відносин, поводження з живими природними 
ресурсами може стати лише застосування на 
основі відповідних міжнародних угод прин-
ципів і заходів з управління ними. Щоб таке 
управління було якнайвдалішим, воно має ба-
зуватися на відповідній багатосторонній між-
народній угоді. Таким прикладом є Конвенція 
про збереження та управління рибними ре-
сурсами в Південно-Східному Атлантичному 
океані (2001 р.), Конвенція про збереження та 
управління запасами далеко мігруючих риб у 
Західному та Центральному районах Тихого 
океану (2000 р.), Конвенція про збереження 
промислових ресурсів у відкритому морі пів-
денній частині Тихого океану і управлінні 
ними (2009 р.), Конвенція про збереження і 
управлінні рибними ресурсами у відкритому 
морі північній частині Тихого океану (2012 р.) 
тощо. Крім того, не згадуючи прямо процесів 
управління, міжнародне право якнайширше 
намагається регулювати захист живих природ-
них ресурсів. 

Живі природні ресурси є невід’ємною 
складовою частиною екосистеми певного 
регіону. Зокрема, Конвенцію про водно-бо-
лотні угіддя, що мають міжнародне значення 
головним чином як середовища існування 
водоплавних птахів, – Рамсарську конвенцію 
1971 року – в доктрині відносять до одного 
з перших договірних джерел міжнародного 
права, яке передбачає захист екосистем. Сво-
єю чергою, вперше визначення для неї дано в 
Конвенції про захист морських живих ресур-
сів Антарктики (1980 р.): «"Морська екосисте-
ма Антарктики" означає комплекс взаємовід-
носин морських живих ресурсів Антарктики 
один з одним і з навколишнім їх фізичним 
середовищем» (ст. 1 п. 3). У Протоколі про 

навколишнє середовище та управління при-
родними ресурсами до Договору про засну-
вання Східноафриканського співтовариства 
(2005 р.) міститься аналогічне визначення: 
«"Екосистема" означає динамічний комплекс 
спільнот рослин, тварин та мікроорганізмів 
та їх неживі середовища, які взаємодіють як 
функціональна одиниця» (ст. 1). 

На основі цих визначень у рамках КБР 
було розроблено нову природничо-право-
ву стратегію – «екосистемний підхід». Його 
зміст полягає в «комплексному управлінні 
земельними, водними і живими ресурсами, 
яке забезпечує їх збереження і стале викорис-
тання на справедливій основі. Таким чином, 
застосування екосистемного підходу допомо-
же в забезпеченні збалансованого рішення всіх 
трьох завдань Конвенції: збереження, сталого 
використання та справедливого і рівного роз-
поділу всіх вигод від використання генетичних 
ресурсів» [20]. Суть підходу можна розуміти 
як стратегію комплексного управління зе-
мельними, водними, енергетичними і живими 
ресурсами, яка сприяє збереженню і сталому 
використанню на справедливій основі [21]. За 
словами Н. Матца, «екосистемний підхід від-
різняється від інших підходів тим, що він фо-
кусує свою увагу на біологічній взаємодії між 
усіма видами морських ресурсів і на екологіч-
них умовах фізичного оточення» [22, с. 207]. 
Завдяки використанню цього механізму буде 
враховано всю сукупність впливів, навіть коли 
екосистема перетинає національні кордони. 
Як справедливо зазначає Й. Танаки, загалом, 
практика держав показує, що існує загальна 
думка про необхідність застосування екосис-
темного підходу до збереження живих ресурсів 
[23]. Цей аспект підкреслюється і міжнародни-
ми органами, що займаються питаннями охо-
рони навколишнього середовища.

Висновки

Таким чином, можна зробити висновок, 
що управління живими природними ресурса-
ми можна розглядати як інтегрований процес 
збору та аналізу інформації щодо конкретного 
живого природного ресурсу, який передбачає 
проведення планованих заходів з моніторингу 
та контролю, проведення консультацій, при-
йняття рішень, формулювання приписів і пра-
вил природоресурсної діяльності, виконання, 
розподілу ресурсів, для того щоб забезпечи-
ти їх стале відтворення та досягнення інших 
пов’язаних із цим цілей. Щоб таке управлін-
ня було якнайвдалішим, воно має базуватися 
на відповідній багатосторонній міжнародній 
угоді. У контексті управління живими ресур-
сами варто зазначити, що саме такі підходи до-
зволяють правомірне застосування заходів по 
відношенню до них за межами юрисдикцій і 
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суверенітету держав (через міжнародні органи 
у відкритому морі, Антарктиці тощо). 
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В статье проанализирована концепция постоянного развития в рамках подходов к практике 
управления живыми природными ресурсами, которые начали применяться по отношению к разным 
типам природных ресурсов. Рассмотрены специальные механизмы управления для ряда живых при-
родных ресурсов. 

Ключевые слова: международное природоресурсное право, природные ресурсы, живые природные 
ресурсы, управление применения. 

In the article analyzed the concept of sustainable development in the approaches to living natural resource 
management practices that have begun to apply to different types of natural resources. Special mechanisms 
of management for a number of living natural resources are considered.

Key words: international natural resource law, natural resources, living natural resources, management of 
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Постановка проблеми. Правова природа 
правосуддя у цивільних справах, як певна 
потреба у спеціально-уповноваженому ста-
тусному процедурному порядку захисту та 
охорони прав та свобод, досі має дискусійний 
характер. Адже серед науковців та практиків 
не тільки досі тривають дискусії щодо доціль-
ності віднесення до цивільної юрисдикції 
тієї чи іншої категорії справ, що потребують 
судового контролю, але й не досить сформу-
валось уявлення про онтологічну сутність 
правосуддя в цивільних справах, роль суду з 
точки зору юридичного конфлікту. 

Такі обставини фактично унеможлив-
люють здатність реально оцінити реалізацію 
права на судовий захист та спрогнозувати 
наслідки від реалізації чи то не реалізації 
певних обставин через приховану онтоло-
гічну суть процесуального конфлікту, який 
так чи інакше має місце у разі судової форми 
захисту. Адже, з одного боку, як наукова, так 
і навчальна література охоплює досліджен-
нями інституційний, інструментальний чи 
то процедурний аспекти правосуддя у ци-
вільних справах та проблеми, що виникають 
під час здійснення цивільного судочинства, 
націлюючи таким чином наче на «віру» в за-
хист, у справедливість у праві (за С. С. Алєк-
сєєвим – «вера в право» – Я.М.). Звертається 
увага здебільшого на аксіологічний (цінніс-
ний) та гносеологічний (пізнавальний) ас-
пекти феномену правосуддя, що не викликає 
сумніву. Проте такий підхід, на нашу думку, 
є неповним, адже, з іншого боку, залишаєть-
ся поза увагою онтологічний сенс правосуд-
дя в цивільних справах (його буття), фокус 
проблеми на порядку розгляду і вирішення 
цивільної справи через призму конфлікту і 

в такому стані – дії норм, реалізації прав та 
обов’язків, забезпечення судом правопоряд-
ку тощо. Саме це стає важливим чи навіть 
основним стрижнем на шляху до досягнення 
мети цивільного судочинства.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми онтології права, як і пра-
восуддя у цивільних справах, на тому чи 
іншому галузевому рівні раз у раз стає пред-
метом досліджень значної кількості вчених 
та практиків. До прикладу, проблемами он-
тології права переймались Ж. Ю. Бакаєва та 
А. О. Букін («Онтология права: границы при-
менения», 2017 р.), О. О. Бандурака («Он-
тологія права як складова філософії права 
(деякі міркування)», 2016 р.), Ю. М. Обо-
ротов («Онтологические аспекты правовой 
реальности», 2015 р.), А. А. Козловський 
(«Онтологія юридичної відповідальності», 
2004 р.), Є. А. Воротілін («Онтология права 
в теории инстуционализма», 1990 р.), тощо; а 
в контексті проблем правосуддя – Є. Булигін  
(«К проблеме объективности права», 2005 р.), 
В. С. Бігун («Філософія правосуддя: ідея та 
здійснення», 2011 р.) тощо; зрештою, в кон-
тексті судочинства – Є. Г. Лук’янова («Тория 
процессуального права», 2001 р.) і т. д.

Окремо слід вказати дослідження, які 
були проведені в контексті конфліктного 
права. Це праця С. В. Бобровник («Комп-
роміс і конфлікт у праві: антрополого-ко-
мунікативний підхід до аналізу», 2011 р.), 
Т. В. Худойкіної («Юридический конфликт: 
теоретико-прикладное исследование», 
2002 р.) та Г. М. Чувакової («Поняття та де-
які види правових аномалій», 2012 р.) тощо. 

Натомість у цивільному процесуальному 
праві його оцінка на предмет онтологічного  
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буття правосуддя у цивільних справах як 
певного конфліктного стану не проведе-
на. А численні праці, що присвячені так чи 
інакше проблематиці долання конфлікту, а 
по суті, вирішенню матеріально-правового 
спору (конфлікту – Я.М.), системно не охо-
плюють і не відбивають усю палітру право-
вої природи сенсу правосуддя через призму 
конфлікту як природного стану судочинства. 

Тому цілком слушною видається дум-
ка Ю. М. Оборотова про те, що необхідно 
звернути увагу на те, що аспектом правової 
реальності, який пов’язаний з онтологічною 
проблематикою, виявились питання, що ви-
ражені в антропологічних дослідженнях 
права, що позначаються як «ідентифікація 
права». Іншими словами, слід задаватись пи-
танням: чим є право – нормою або ж проце-
сом (а може, тим й іншим?). Тому, на думку 
вченого, сьогодні не виключене трактування 
правової реальності в дусі постмодернізму, 
а саме розгляду правової реальності як рі-
зомного середовища, що володіє іманент-
ним креативним потенціалом самоорганіза-
ції [12]. Адже різома повинна протистояти  
незмінним лінійним структурам (як його 
буття) [17].

Метою даного дослідження є проведення 
дискурсу щодо правосуддя в цивільних 
справах в онтологічному аспекті. Такий 
підхід дасть змогу поглянути на буття фе-
номену правосуддя не тільки як на певну 
установлену процесуальним законом про-
цедуру розгляду і вирішення цивільної 
справи, чи то як судову інституцію, але і як 
на процес, що здатний породити ті чи інші 
правові явища та стани, феномени, тобто 
пізнати буття цивільного процесуального 
права в іншій площині. 

Виклад основного матеріалу. Досліджу-
ючи питання онтології правосуддя у цивіль-
них справах в аспекті теорії процесуального 
конфлікту, насамперед слід відзначити дея-
кі питання, які формують онтологічні під-
ходи до розкриття правосуддя у цивільних 
справах.

У філософському словнику «онтологія» 
визначається як вчення про буття як суще 
[19, с. 449]. 

О. О. Бандурка зазначає, що правову 
онтологію можна визначати як таку, що є 
складовою частиною правової філософії і 
пов’язана з іншими філософсько-правовими 
дисциплінами – правовою антропологією, 
праксеологією, аксіологією та гносеологією. 
Велике значення має та обставина, що під-
ґрунтям цих зв’язків є зв’язки між загаль-
ною (філософською) онтологією та інши-
ми загальнофілософськими дисциплінами 

[2, с. 61]. Частково підтримуючи таку думку, 
вважаємо за доречне вказати, що онтологія 
права не тільки стосується філософії пра-
ва тощо, а й набуває все більшого сенсу для 
розуміння та діалектичного значення суті ін-
ших підходів до формування права, зокрема 
судового. Адже онтологічна сфера пояснення 
права пояснюється саме зростаючою роллю 
судочинства, правосуддя. В онтологічному 
значенні вона здебільшого виявляє свою 
суть буття, адже важко уявити сьогодні як 
розвиток, так і цінність права без ролі спра-
ведливості та досягнення його верховенства. 
Це і є його природа буття у заключній фазі 
праворозуміння, скоріше, навіть заключним 
«пазлом» пояснення світогляду, основи його 
буття. Адже очевидно, що без усвідомлення 
та оцінки ролі суду важко спиратись та спо-
діватись на єдині підходи.

Проте це лише одна сторона прояву про-
блеми. Визнаючи додаткову грань буття 
права в контексті судового пізнання (прак-
сеології), довершення його ціннісного ас-
пекту (аксіології), вважаємо за необхідне 
виділити місце в ньому антропологічного 
змісту, а саме тих проблем, які й пояснює 
остання, а це, передусім, проблеми правової 
поведінки, вирішення і долання конфліктів 
тощо. Саме прояв цієї грані «ловить немов 
магнітом» проблему судочинства з точки 
зору буття його як інституції та як процеду-
ри (правової). 

На додаток до цього варто згадати, що ще 
за часів римлян була відома теза «у спорі на-
роджується істина».

Є. Булигін, говорячи про об’єктивність 
права, зазначає, що суддя зобов'язаний не 
тільки вирішити спір, який перебуває у ньо-
го на розгляді, але ще й обґрунтувати своє 
рішення за допомогою норм права. А право-
ва система об’єктивна навіть тоді, коли вона 
містить прогалини чи протиріччя, тобто коли 
навіть подеколи не обумовлює вирішення 
судового спору [3, с. 12, 13].

 У теорії цивільного процесуального пра-
ва простежуються доволі різні підходи до 
поняття цивільного процесу та правосуддя 
(цивільного судочинства). 

М. Й. Штефан зазначає, що цивільне 
судочинство – це врегульований нормами 
цивільного процесуального права порядок 
провадження у цивільних справах, який 
визначається системою взаємопов’язаних 
цивільних процесуальних права та обов’язків 
і цивільних процесуальних дій, які реалізу-
ються їх суб’єктами – судом і учасниками 
процесу [22, с. 19]. Також додає, що цивіль-
не судочинство – це процесуальний порядок 
(форма) здійснення правосуддя в цивільних 
справах, захисту порушених або оспорюва-



281

Ф І Л О С О Ф І Я  П Р А В А

9/2018

них прав і охоронюваних законом інтересів 
[22, с. 22].

Натомість В. В. Комаров, проаналізував-
ши, доходить справедливого висновку, що 
якщо правосуддя – це судова діяльність із 
реалізації судової влади, то цивільний про-
цес – це форма реалізації правосуддя, яка  
(а) забезпечує гарантії здійснення правосуд-
дя, і (б) гарантії права громадян на судовий 
захист (курсив та алфавітна нумерація влас-
ні – Я. М.). Також вчений звертає увагу на те, 
що категоріальний ряд «правосуддя – цивіль-
ний процес» відтворює певні закономірності, 
які мають системний характер і пов’язані 
з реалізацією судової влади і правосуддя в 
належних судових процедурах. Правосуддя 
у цивільних справах стосовно цивільного 
судочинства має субсидіарний характер, і 
тому вони співвідносяться як загальна сут-
ність і явище. Також тут простежується сут-
ність і форма щодо цих категорій. Адже поза 
цивільним процесом правосуддя неможливе, 
так само як розгляд цивільної справи, якщо 
він не здійснюється судом, не є цивільним 
процесом [8, с. 33]. 

С. А. Курочкін зазначає, що цивіль-
не судочинство – це система, яка націлена 
насамперед на досягнення конкретного пра-
вового результату, складається із дій (еле-
ментів), що послідовно змінюють одна одну 
і пов’язані між собою правовідносинами; 
володіє нормативною моделлю (програмою) 
свого розвитку, які задані нормами цивільно-
го процесуального законодавства; постійно 
знаходиться в динаміці, в розвитку; харак-
теризується вихідним характером, а тому 
виступає засобом реалізації основного, мате-
ріального охоронного правового відношення 
[9, с. 169–170] тощо. 

На додаток до вищезазначеного варто 
навести нормативно-правові основи ци-
вільного судочинства. Зокрема, у ст. 1 ЦПК 
України вказано, що цим Кодексом визна-
чається юрисдикція та повноваження загаль-
них судів щодо цивільних спорів та інших 
визначених цим Кодексом справ, а також те, 
що Кодекс встановлює порядок здійснення 
цивільного судочинства. А вже ч. 1 ст. 5 Зако-
ну України «Про судоустрій і статус суддів» 
від 02.06.2016 № 1402-VIII (далі – Закон № 
1402-VIII від 02.06.2016) акцентує увагу на 
тому, що правосуддя здійснюється відповід-
но до визначених законом процедур [15]. 

Отже, варто зауважити, що дана норма 
ЦПК України акцентує увагу на тому, що 
ЦПК України регламентує повноваження 
суду щодо вирішення (а)спорів, та інших  
(б)справ (не спірного характеру – Я.М.), а 
також встановлює (в)порядок здійснення ци-
вільного судочинства (визначає процедуру). 

Тобто йдеться про предмет цивільного судо-
чинства, яким окреслюються спори та спра-
ви, а також питання цивільної процесуальної 
форми (як порядку здійснення судочинства). 

 У навчальній літературі зазначається, що 
суперечку можна визначити як процес обмі-
ну протилежними думками. Тому будь-яка 
суперечка передбачає зіткнення думок або 
позицій. Кожна сторона активно відстоює 
свою власну точку зору і намагається розкри-
тикувати супротивника. Якщо немає такого 
зіткнення думок, то немає і самого спору, а є 
якась інша форма комунікації. Водночас спір 
за формою класифікується на (а)дискусію 
(дослідження, розгляд, публічна суперечка, 
мета якої полягає у з’ясуванні й порівнянні 
різних точок зору), (б)полеміку (від слова 
«ворожий, войовничий»; тут відбувається 
конфронтація, протистояння та протибор-
ство сторін); (в)диспут (дослідження, роз-
гляд; публічна суперечка, мета якої полягає у 
порівнянні різних точок зору та знаходженні 
правильного рішення спірного питання); а 
також (г)дебати (суперечки, які виникають 
під час обговорення доповідей на зборах, 
конференціях; мета – визначення ставлення 
учасників до спільних для всіх тез виступу) 
[20, с. 13–16]. Із викладеного цілком логічно 
випливають ті генетичні елементи, які є ха-
рактерними для цивільного процесу. Адже у 
даному випадку простежується їх реалізація, 
наприклад, у змагальному процесі під час 
виконання обов’язку доказування; так само 
як і реалізація принципу гласності, усності 
тощо. 

На додаток до цього в межах основопо-
ложного принципу цивільного судочин-
ства – усності та безпосередності, безпе-
рервності – варто звернути увагу на слушну 
думку М. М. Ясинка та В. А Кройтора, які 
віднаходять важливим те, що кожен із таких 
принципів посилює виховну роль судово-
го процесу, виховує повагу до суду. До 
прикладу, на їхню думку, принцип усності 
є природнім і об’єктивно необхідним у ци-
вільному процесуальному праві; а принцип 
безпосередності судового розгляду зумов-
люється характером цивільних-процесуаль-
них правовідносин, головним і обов’язковим 
суб’єктом яких є суд. Принцип безпосеред-
нього дослідження доказів у судових засідан-
нях тісно пов’язаний з принципом змагаль-
ності і є його процесуальним змістом. Отже, 
на думку вчених, дані принципи в їх єдності 
забезпечують комплексну можливість суду 
безпосереднього дослідження усіх доказів 
для ухвалення законного та обґрунтованого 
судового рішення [23, с. 128–129]. 

З іншого боку, попри це, неважко помі-
тити, що тут очевидна наявність цивільно- 
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правового спору, який став предметом роз-
гляду в цивільному судочинстві та характе-
ризується феноменом конфлікту.

 С. А. Курочкін зазначає, що в теорії права 
процес розглядається як певний вид юридич-
ної процедури [9, с. 145]. Правова процеду-
ра – це система правовідносин, які склада-
ються між суб’єктами. Дослідник пропонує 
розглядати цивільне судочинство дещо шир-
ше, як реалізацію охоронних правовідносин 
в межах різновиду цивільно-правових пра-
вовідносин. Адже його цілю є з’ясування та 
реалізація не тільки цивільного охоронного 
правовідношення, але й охоронних правовід-
носин галузевої приналежності (трудових, 
сімейних, адміністративних і т. д.). Тому в 
цьому сенсі цивільний процес розглядається 
як система здійснюваних у певній послідов-
ності дій, які спрямовані на захист або під-
твердження існування певного матеріаль-
ного правовідношення, дії, з якими норми 
процесуального законодавства пов’язують 
виникнення, зміну та припинення правовід-
ношення [9, с. 145, 146–147]. 

Очевидне й те, що у нормативний спосіб, 
який би визначав відповідну процедуру та ін-
струментарій, досягнути цього не можливо. 
Це пов’язано з особливістю та унікальністю 
кожного як спірного правовідношення, так і 
цивільного процесуального. Хоча обидва ви-
падки є типовими.

Це все і пояснює типологію конфлікту, а 
отже, і вектор та функціональне призначення 
правосуддя (судочинства).

На підтвердження цього слід навести дум-
ку О. А. Івакіна про те, що методи діалектич-
ного пізнання (а особливо «від абстрактного 
до конкретного») дають можливість зрозумі-
ти, що та чи інша сутність є відображенням 
історично конкретної форми буття предмета, 
з якої реально, в конкретному просторі та кон-
кретному часі розвивається усе інше різно-
маніття безпосередньо щодо цього предмета. 
Тобто сутність обов’язково збігається з «по-
чатком», «вихідною позицією» [6, с. 216]. 

Звідси закономірно задатись питанням: 
що є вихідною позицією конфлікту у цивіль-
них справах під час здійснення правосуддя?

Тут можна підходити до відповіді в ши-
рокому та у вузькому розумінні. До прикладу, 
у широкому розумінні це наявність самого 
цивільного правового спору (як конфлікту, 
який не може чи не міг бути вирішений без 
судової форми), у вузькому – це може бути 
прояв змагальності сторін спору, їх проти-
борство в тій чи іншій стадії, процедурі, 
провадженні тощо. 

За вищевикладених обставин, з огляду на 
статус цивільного судочинства, його правову 
природу онтологічного буття як процесуаль-

ну форму вирішення конфлікту, доцільно 
збагнути сенс «спору», «конфлікту» (власне 
предмет спору), «предмет цивільного проце-
суального права». Тобто те, щодо чого пови-
нний бути задіяний процесуально-правовий, 
регламентований законодавцем інструмента-
рій для врегулювання спору.

Тут важливо відзначити позицію 
М. А. Придворова та В. В. Трофімова, згід-
но з якою соціальна взаємодія охоплюється 
фактично двома типами: конфліктом (вза-
ємодія в межах боротьби відносин, змагаль-
ності – тип правового регулювання – «кон-
фліктне право») та співпрацею. Тому, якщо 
проаналізувати норми позитивного права, 
які регулюють правовідносини конфлікту та 
співпраці, неможливо не помітити законо-
мірність, яка підкреслює соціальну інтер-
активну зумовленість правових норм. До 
прикладу, вчені-дослідники зазначають, що 
системи із конкуруючими інтересами визна-
чають якість імперативних правових норм, 
забезпечуючи соціальну співпрацю межами 
допустимого; а системи із кооперуючими ін-
тересами зумовлюють якість диспозитивних 
правових норм із перспективними межами 
кожного [14, с. 255].

Цікавою є думка О. О. Бандурки про те, 
що «…у процесі суспільного життя постійно 
виникають конфліктні (чи такі, що загрожу-
ють стати конфліктними) ситуації (курсив 
власний – Я.М.). Необхідність права зумов-
лена потребою в наданні відносинам між 
учасниками зазначених ситуацій цивілізова-
ного, ненасильницького характеру, оскільки 
це дає змогу утримати суспільство в стані 
рівноваги, стабільності. Такий характер ма-
ють правові відносини, тобто відносини, які 
врегульовуються правом. Причому власне 
ситуація стає правовою, набуваючи ознак 
частини правового буття. Так виникає право-
ва ситуація, яка передбачає правові відноси-
ни між її учасниками, що зумовлює необхід-
ність запровадження відповідних правових 
норм. Правову ситуацію можна розглядати 
як джерело правовідносин і правових норм 
(а також правових інститутів, оскільки вони 
є групами взаємопов’язаних правових норм, 
що регулюють окремі види суспільних від-
носин). Такою можна уявити ґенезу право-
вого буття … » [2, с. 59]. Вчений додає, що «…
зміст категорії свободи теж залежить від міри 
безпеки соціуму… (курсив власний – Я.М.)» 
[2, с. 60]. Отже, виходячи з цього слід додат-
ково звернути увагу на безпековий складник 
конфлікту у цивільному процесі та визначи-
ти, чи є діалектичний зв’язок з онтологією 
правосуддя у цивільних справах. 

Так, Законом України «Про національну 
безпеку України» № 2469-VIII від 21.06.2018 
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(далі – Закон № 2469-VIII від 21.06.2018), 
ст. 1, визначено, що «…демократичний ци-
вільний контроль – комплекс здійснюваних 
відповідно до Конституції і законів України 
правових, організаційних, інформаційних, 
кадрових та інших заходів для забезпечення 
верховенства права, законності, підзвітності, 
прозорості органів сектору безпеки і оборони 
та інших органів, діяльність яких пов’язана з 
обмеженням у визначених законом випадках 
прав і свобод людини, сприяння їх ефектив-
ній діяльності й виконанню покладених на 
них функцій, зміцненню національної без-
пеки України..». Водночас ст. 9 цього Зако-
ну контроль за виконанням судових рішень 
покладено на суди [16]. До прикладу, п. 7 ч. 2 
ст. 468 ЦПК України визначено, що в суду 
є підстави для відмови у задоволенні кло-
потання про надання дозволу на примусове 
виконання рішення іноземного суду, якщо 
виконання рішення загрожувало б інтересам 
України. А відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 1 За-
кону № 2469-VIII від 21.06.2018 «…. націо-
нальні інтереси України – життєво важливі 
інтереси людини, суспільства і держави, реа-
лізація яких забезпечує державний суверені-
тет України, її прогресивний демократичний 
розвиток, а також безпечні умови життєді-
яльності і добробут її громадян».

Отже, як бачимо, «конфлікт», «юридична 
процедура» та «безпека» є тісно пов’язаними 
та парними категоріями (так би мовити – 
об’єктно-мовними – Я.М.). 

 Натомість Н. І. Сатохіна зазначає, що 
саме завдяки конфлікту відбувається випро-
бування правил у конкретній ситуації, а ети-
ки аргументації – в конфлікті переконань 
[18, с. 16]. Якщо поглянути на дану позицію 
з токи зору змагального процесу (боротьби 
позицій сторін у цивільному судочинстві), то 
можна віднайти очевидну онтологічну суть 
правосуддя в цивільних справах, яка поясню-
ється проявом його як майданчика не стільки 
із захисту, скільки із «форми контролю» над 
ситуацією з логічним та послідовним забез-
печенням балансу у конфлікті та подальшим 
його вирішенням у законний спосіб.

Загалом саме право як феномен не тіль-
ки надає людині «благо», правила поведінки, 
але й, по суті, диктує об’єктивну потребу у 
збереженні та розвитку, вдосконаленні. 

Д. Я. Малєшин, досліджуючи цивільну 
процесуальну систему, зазначає, що одним 
із факторів, які зумовлюють той чи інший 
спосіб захисту, є насамперед правова куль-
тура, а також соціокультурний тип суспіль-
ства в цілому. На думку вченого, саме вони 
визначають значення та ступінь поширення 
судових та позасудових способів захисту 
права, де моральні установки і визначають 

поведінку громадян, а відповідно, зумов-
люють їх звернення до суду або ж, навпаки, 
утримання від такого. Також ті чи інші куль-
тури взагалі негативно ставляться до будь-
якого вирішення спору, що закінчується не 
примиренням сторін, а тільки судовим пе-
реслідуванням (примусовим виконанням). 
Тому, на думку вченого, така процедура не 
тільки не залагоджує протиріччя в суспіль-
стві, а, навпаки, тільки їх посилює [11, с. 329]. 

Натомість юридичний конфлікт як пев-
ний правовий стан (стан, що охоплюється 
правом), на нашу думку, також пов’язаний із 
такою категорією, як правова антикультура. 
До прикладу, В. В. Карпутіна зазначає, що 
правова культура – це специфічний зріз пра-
вової дійсності, яка відображає властивості 
правових явищ, їх станів та тенденцій розви-
тку щодо того, щоб знижувати ефективність 
правового регулювання та рівня правового 
порядку, а також ступінь задоволення інди-
відуальних та суспільно значимих інтересів 
та потреб [1, с. 350]. На її думку, правова 
антикультура (злочини, правопорушення, 
деформація правосвідомості, прогалини в 
законодавстві і т. д.), як явище, що діалек-
тично розвивається, існує об’єктивно, і тому 
повністю її виключити неможливо [1, с. 350].

На додаток до цього доволі слушно звер-
тає увагу на безпековий момент в отологіч-
ному бутті права А. А. Козловський, відсте-
жуючи його діалектичний взаємозв’язок у 
такому. Зокрема, на думку вченого, темність 
є формою існування світу, історія тіль-
ки просвітляється, оскільки поступово її 
виносять на світло, і це можливо тільки тому, 
що відповідати вже нікому. Чому ближня іс-
торія свідомо й офіційно утримується в дер-
жавному секреті зі встановленням строку 
давності? Тому що є ще, за що відповідати. 
Коли вже нікому відповідати і час вивітрюва-
тиме відповідальність, тоді й можна таємни-
цю як безвідповідальність вивести на світло. 
Відповідальність і світло, відповідальність і 
ясність, відповідальність і відкритість € ан-
тиномії безвідповідальності. Проте свідома 
настанова відповідальності ще не гарантує 
ясності, тому ясність і неясність завжди 
віртуальна, як і відповідальність і безвідпо-
відальність [10, с. 103]. Адже проблема існу-
вання – зазначає Г. А. Гаджиєв – це проблема 
кожної людини, яка вирішує, як реалізува-
ти себе, як стати дієвим і т. д., власне, стати 
особистістю. Суперечливість існування лю-
дини проявляється на думку дослідника в 
тому, що в процесі формування особистості 
між нерозвиненим буттям як початком і дій-
сністю як завершенням становлення проля-
гає складний процес індивідуального буття. 
Має місце розрив між наявним існуванням 
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індивідуума і його проекцією в минуле і 
майбутнє. У своєму бутті людина прагне 
здійснити себе, реалізувати свій творчий по-
тенціал [4, с. 126–127]. Так само можливо ін-
терпретувати позиції дослідників і в аспекті 
процесуально-правового буття цивільного 
судочинства. Адже, виходячи з викладе-
ного, неважко помітити якраз доволі чітку 
грань прояву онтологічного буття проблем 
судової форми захисту цивільних прав; про-
блем перманентності конфлікту; а по суті 
(незважаючи на «рекомендацію» законодав-
ця та усталену думку про її універсальність 
та ефективність), наявність процесуальних 
інструментів (затягування розгляду справи; 
процесуальні диверсії, зловживання права-
ми; слабкість та хиткість (недосконалість) 
системи цивільного судочинства, процесу-
ального механізму тощо), які можуть слугу-
вати не тільки нейтралізації конфлікту, але і 
його посиленню. 

Можна відстежити у зазначених ситуаціях і 
певну аддикцію (залежність), яка на онтологіч-
ному рівні дає можливість сприйняти судову 
форму захисту прав у цивільному судочинстві 
як цілковиту залежність від публічного права 
та його догм, що спричиняє проблеми долання 
бар’єру на диспозитивному шляху врегулю-
вання спору в інший спосіб. На методологіч-
ному рівні це ставить під сумнів щонайменше  
(а)концепцію змагальності та ролі суду у реа-
лізації повноважень правосуддя; (б)залежність 
від постійного конфлікту в силу змагальності 
сторін; (в)залежність від того, що, дотриму-
ючись чітких правил розгляду і вирішення 
цивільної справи, зобов’язаний враховувати 
диспозитивну волю сторін, яка часто розхо-
диться із формою судового захисту. Встано-
вити сприятливий режим суду доволі пробле-
матично; водночас (г)забезпечення судового 
контролю та функцій із реалізації національ-
них інтересів (безпековий сегмент) спонукає 
його до дещо іншого сегменту пі час вирішення 
цивільної справи. 

Виходячи з цього, слід бути солідарним 
із позицією Д. Я. Малєшина в тому, що лік-
відація конфлікту в суспільстві є подекуди 
важливішою, ніж досягнення істини у спра-
ві [11, с. 329]. Але чи не вступає у дисонанс 
за такої позиції принцип диспозитивності 
та змагальності із дискреційними повнова-
женнями суду, чи не виходитиме суд за межі 
предмета спору?

Як відомо, суть змагальності в онтоло-
гічному значенні в цивільному судочинстві 
полягає у тому, щоб породити суперечку, по-
леміку, диспут, а по суті, «організувати» кон-
флікт як об’єктивну реальну необхідність.

М. І. Єнікєєв з точки зору юридичної 
психології зазначає, що протистояння під 

час розгляду справи (по суті, змагальність – 
Я.М.) завжди виникає в конфліктній ситуа-
ції. Конфлікт загострюється… [5, с. 363]. Та-
ким чином, судовій формі захисту до того ж 
властиве виникнення на основі протистоян-
ня конфлікту, який потенційно здатний до 
загострення. Це означає, що таке загострен-
ня може (а)блокувати систему реалізації 
судової влади (правосуддя) через людський 
фактор; та (б)призводити до порушення 
прав під час судового розгляду, (в)створення 
умов для їх порушення (небезпеки). По суті, 
усі умови мають форму прояву небезпеки 
або для системи цивільного судочинства як 
форми захисту, або для учасників справи (за-
раження на туберкульоз; порушення немай-
нових прав – на честь та гідність, на ділову 
репутацію; на особисте життя тощо). 

Наступна онтологічна проблема буття 
правосуддя у цивільних справах в аспекті 
конфліктного права проявляється у тому 
(як підмітив професор М. М. Ясинок), що 
судді, які працювали 10-15 років, приймали 
кожного дня не одне, а 3–5, а то і 6–8 рішень 
(за даними судової статистики – Аналіз 
стану судочинства судами загальної юрис-
дикції в 2013, 2014, 2015, 2016 рр. / Вісник 
Верховного Суду України, 2013, 2014, 2015, 
2016 № 5–6), працюють у режимі автоматиз-
му, коли оперативність прийняття рішень 
ґрунтується на життєвому та професійному 
досвіді, внаслідок чого відбуваються певні 
психологічні зміни, які є природніми. Однак, 
як зазначає далі вчений із цього приводу, 
сторонам судових процесів такі особливос-
ті психологічних змін не притаманні. Вони, 
навпаки, сприймають судовий процес, зо-
крема, як процедуру, як серйозний, занад-
то потужний зовнішній подразник, на який 
накладається ще однин подразник у вигляді 
предмета справи, інтерес до якої й іншої сто-
рони є персоніфікованим. Далі вчений наго-
лошує на прояві подвійного психологічного 
тиску на кожну із сторін, який і впливає на 
їхню поведінку [13, с. 116–117]. 

За таких обставин стає очевидним логі-
ка того, що законодавець, ухвалюючи ЦПК 
України в редакції 2017 р., пішов шляхом 
легітимації альтернативних форм вирішення 
правового конфлікту, задіявши при цьому 
суд (суддю, суддів) як медіатора та перед-
бачивши можливість врегулювання спору 
за участі судді (ст. 201–205 ЦПК України), 
уникнувши усієї палітри змагального проце-
су, а по суті, «пішов від» посилення конфлік-
ту, надаючи перевагу забезпеченню процесу-
альної безпеки. 

Водночас, як можна відзначити, суддя, за 
великим рахунком, сфокусований не стіль-
ки на вирішенні предмета спору, скільки 
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на деталях конфлікту, його нейтралізації та 
усуненні, пом’якшенні.

Вчений додає, що судовий процес розви-
вається як тактична взаємодія сторін, груп. 
Тому керівна функція суду підвищуєть-
ся в конфліктних ситуаціях. Водночас суд 
зобов’язаний розпізнати рівень конфлікту, 
його сутність (справжність (реальність) чи 
то удаваність), при цьому чітко визначити 
предмет конфлікту, сутність змагальних ін-
тересів. У деяких випадках виникає й необ-
хідність розпізнання удаваного конфлікту 
[5, с. 374]. 

А. Ф. Крижановський, досліджуючи пи-
тання правопорядку, віднаходить потребу 
виділяти різні типи правопорядку, серед 
яких посів відповідне місце цивільний про-
цесуальний правопорядок. Також акцентує 
увагу на тому, що у складі національно-
го правопорядку такий за ієрархією може 
стосуватися регіонального, місцевого, а та-
кож локального рівня [7, с. 6]. Це означає, що 
питання конфлікту та безпеки також може 
стосуватися під час забезпечення правопо-
рядку судів усіх інстанцій, проваджень, як і 
стадій чи окремої цивільної процесуальної 
дії, правовідносин.

Звідси стає очевидною особлива роль 
суду в забезпеченні правопорядку у зв’язку 
з розглядом і вирішенням цивільної спра-
ви. Його модель у цивільному судочинстві 
характеризується транспарентністю (від-
критістю) цивільного судочинства, участю 
присяжних у здійсненні цивільного судо-
чинства.

Водночас В. В. Комаров, розглядаючи 
позицію Джекоба Х. в контексті доступу до 
правосуддя, вважає слушною думку остан-
нього (Джекоба), яка полягає у тому, що 
«… потреба в доступі до правосуддя .. є по-
двійною: по-перше, ми повинні гарантувати, 
що права громадян, визнаються й ефектив-
но реалізуються, бо інакше вони не будуть 
реальними, а лише ілюзорними, і по-друге, 
ми повинні бути здатними правові супер-
ечки, конфлікти та скарги, які неминуче 
виникають у суспільстві, вирішити спокій-
ним шляхом за допомогою правосуддя, щоб 
сприяти гармонії та миру в суспільстві…» 
[24, р. 419; 8, с. 55]. На завершення, В. В. Ко-
маров у рамках розкриття питання доступу 
до правосуддя звертає увагу на те, що вади 
та недоступність правосуддя пов’язувалися 
з перешкодами матеріального характеру, які 
не дають бідним верствам населення звер-
нутися до суду; а по-друге, з відсутністю 
спеціальних процедур, які б давали змогу 
ефективно захищати права окремої особи 
[8, с. 56]. Отже, очевидною є потреба дода-
ти певний процесуальний інструментарій. 

Але чи достатнім буде надання чергового 
процесуально-правового інструментарію 
для вирішення процесуального конфлікту, 
чи все ж таки проблема – в пізнанні онто-
логічної та антропологічної суті цивільного 
судочинства та проблем, що пов’язанні із 
забезпеченням «клімату» в судовому засі-
данні під час вирішення цивільної справи 
судом? Звісно, розвиток матеріального пра-
ва спонукає так чи інакше до вдосконалення 
цивільної процесуальної форми, юридичної 
процедури, набуття нових інструментів; так 
само як і, навпаки, усвідомлення правової 
реальності правосуддя у цивільних справах, 
його механізму в забезпеченні правопоряд-
ку як вказує на безпеку судової системи, так 
і забезпечує стабільність правопорядку в 
матеріальному праві.

Тому, на нашу думку, проблема є шир-
шою та глибшою, яка окреслює в цілому 
онтологічний сенс буття цивільного судо-
чинства, адже торкається питань конфлік-
тну, безпеки тощо, про що не було сказано 
ані Джекобом Х. ані В. В. Комаровим, хоча 
в ідеї якраз онтологічного та антропологіч-
ного сенсу ці проблеми наявні (більш ніж 
на поверхні) та узагальнюють занепокоєння 
дослідників.

Попри це, з огляду на вищенаведене, стає 
очевидним, що онтологічний сенс цивільного 
судочинства полягає у тому, аби людина (а)
мала належний доступ до правосуддя. Відтак 
її права у зв’язку з реалізацією судової фор-
ми захисту прав не повинні бути погіршені в 
судовому засіданні, що особливо є характер-
ним для цивільного судочинства (аби спосо-
би забезпечення позову не нашкодили учас-
никам справи; аби процедура допиту свідків 
не зумовлювалась ускладненнями цивільно-
го процесу; аби постановлене судове рішення 
сприймалось однозначно та було виконува-
ним; аби судове рішення, яке дістало реалі-
зації інституту екзекватури, не зашкодило 
національним інтересам України, її правопо-
рядку; аби судовий конфлікт був підконтр-
ольним повноваженням суду; аби свідок чи 
учасники процесу мали реальну можливість 
бути присутніми в судовому засіданні та до-
лучитись до участі у справі (ситуація відома, 
коли особи похилого віку не можуть опера-
тивно прибути у судове засідання або ж коли 
учасники процесу проживають в іншій міс-
цевості чи то на значній відстані, тощо). Це 
означає що суддя (б)повинен щонайменше 
не тільки знати процесуальний закон та ма-
теріальне право, але й прогнозувати розви-
ток цивільно-процесуальної ситуації.

Таким чином, вказати на те, що як лю-
дина, так і учасник процесу завжди прагне 
до порядку, але наявність перманентного 
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середовища, яке зумовлює цивільна проце-
суальна форма в силу змагальності та кон-
флікту інтересів, покладає на суд обов’язок 
(а)не погіршити конфлікт (не затягнути, 
не ускладнити ситуацію внаслідок проце-
суальної діяльності суду); (б)сприяти ней-
тралізації конфлікту шляхом зміни тактики 
застосування цивільного процесуального 
інструментарію; (в) забезпечити контроль 
над будь-якою процесуально-правовою си-
туацією.

Висновки

Отже, виходячи із викладеного, можна 
зауважити, що правосуддя в цивільних спра-
вах – територія (правосфера) долання кон-
флікту.

Онтологічна суть правосуддя у цивільних 
справах через призму буття права спрямова-
на як на вирішення спору, так і на долання 
конфлікту саме таким чином, щоб кожен, хто 
звернувся до суду, не отримав погіршення 
процесуально-правової ситуації.

 Правову природу цивільного судочин-
ства в онтологічному сенсі слід розуміти як 
таку, що пов’язана не тільки з буттям пра-
восуддя як феномену, але і з комплексом 
об’єктивних і суб’єктивних причин, що здатні 
спричинити те чи інше вигідне для учасників 
процесу чи ні певне процесуально-правове 
явище, яке, у свою чергу, може позначатись 
позитивним та негативним чином на (а)до-
вірі до судової влади; (б) задоволенні вимог 
учасників процесу; (в) досягненні мети та 
виконанні завдань цивільного судочинства; 
(г) системі цивільного процесуального права 
загалом.
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Статья посвящена анализу гражданского судопроизводства, который проводится в онтологиче-
ском дискурсе на предмет его бытия в правовой реальности. Отстаивается позиция о перманент-
ности конфликта, которая присуща судебной форме защиты гражданских прав и интересов в силу 
природы правового бытия судопроизводства при рассмотрении гражданского дела судом, обуслов-
ленного принципом состязательности. Такие обстоятельства вызывают необходимость в субъек-
тивном и объективном смысле обеспечении судом состояния безопасности участников процесса при 
реализации процессуального механизма защиты. 

Ключевые слова: онтология права, конфликтное право, гражданский процесс, гражданское  
судопроизводство, принцип состязательности, безопасность.

The article is devoted to the analysis of civil proceedings, which is conducted in the ontological discourse 
on the subject of his being in the legal reality. The position on the continuity of the conflict in the judicial 
form of protection of civil rights and interests connected with the nature of the legal existence of legal pro-
ceedings when considering a civil case by a court determined by the principle of competition is held up. Such 
circumstances make it necessary, in a subjective and objective sense, to ensure the state of the security of the 
participants in the process, as well as in the implementation of the procedural mechanism.

Key words: ontology of law, conflict law, civil procedure, civil procedure, competition principle, security.
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