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МЕДІАТИВНИЙ АСПЕКТ У НОТАРІАЛЬНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ З ОФОРМЛЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ

У статті аналізуються питання застосування нотаріусами медіативних (посередницьких) про-
цедур у нотаріальній діяльності та виконання нотаріусом медіативної функції під час вчинення про-
ваджень з оформлення спадкових прав.

Ключові слова: нотаріальна діяльність, медіація, посередницькі процедури.

Постановка проблеми. Питання необхід-
ності оновлення нотаріату та надання йому 
додаткової гнучкості, у тому числі в напря-
мі відмови від обмежувальних підходів до 
нотаріальних функцій, останнім часом при-
вертає значну увагу спеціалістів. Одним із 
потенційних напрямів такого реформування 
нотаріату й нотаріальної професії може бути 
визнання за нотаріусом можливості здійсню-
вати медіативну функцію під час вчинення 
нотаріального провадження.

3 листопада 2016 р. Верховна Рада Украї-
ни прийняла за основу проект Закону України 
«Про медіацію» № 3665 [1], яким визначають-
ся основні положення й категорії медіації як 
альтернативного (позасудового) методу вирі-
шення спорів та порядок проведення медіації.

Оскільки переваги альтернативних форм 
урегулювання конфліктів у контексті юри-
дичних процесів є очевидними, а нотаріальна 
діяльність, будучи безспірною й спрямова-
ною на охорону прав та інтересів учасників 
цивільних правовідносин, органічно й при-
родно узгоджується з необхідністю засто-
сування окремих методів та інструмента-
рію загальної медіації, заслуговує на увагу 
зв’язок нотаріальної процесуальної діяль-
ності та примирних процедур, що можуть 
реалізуватися в межах нотаріальної процеду-
ри як складової частини останньої.

Стан дослідження. У науці досліджен-
ню юридичних конфліктів та особливостей 
їх вирішення в різних видах юридичних 
процесів присвячені роботи З.В. Красілов-
ської [2], В.М. Крівцової [3], Н.В. Нестор 
[4], Г.О. Огренчук [5], М.Я. Поліщук [6], 
О.М. Спектор [7], І.Г. Ясіновського [8] 
та інших учених. Організаційно-правові 
засади участі в медіації адвоката розгля-
дав А.В. Біцай [9]. Проблемним питанням 
участі в медіації нотаріуса приділяли ува-
гу Н.С. Горбань [10], М.М. Дякович [11], 
Ю.Д. Притика [12], С.Я. Фурса [13].

Метою статті є визначення місця й завдань 
медіативної функції в системі функціона-
лу нотаріату, а також аналіз доцільності 
та потенційної ефективності застосування 
нотаріусами методів медіації в контексті 
нотаріальних процедур, у тому числі під час 
вчинення спадкових нотаріальних прова-
джень.

Виклад основного матеріалу. Робота з 
розширення сфери застосування медіації 
проводиться в зарубіжних країнах із середи-
ни 1990-х рр. Так, під час проведення в 2001 р. 
в Афінах ХХІІІ Конгресу Міжнародного сою-
зу нотаріату зазначалося: «Нотаріус унаслі-
док своїх професійних обов’язків повинен 
приводити різні інтереси сторін до одного 
знаменника, і нотаріус більше, ніж представ-
ники інших юридичних професій, призна-
чений бути медіатором». Директива Євро-
пейського парламенту та Ради № 2008/52/
ЄС «Про деякі аспекти посередництва (меді-
ації) в цивільних та комерційних справах» 
від 21 травня 2008 р. визначає медіацію як 
«організований процес із будь-якою назвою, 
у якому дві або більше сторони намагаються 
добровільно досягнути вирішення свого спо-
ру за допомогою посередника» [14]. Сьогодні 
нотаріуси країн латинського типу організації 
застосовують медіативний інструментарій у 
своїй професійній діяльності, а в деяких кра-
їнах навіть допускається суміщення в одній 
особі нотаріуса та адвоката, нотаріуса й рад-
ника з правових питань.

В Україні правове регулювання медіації 
перебуває на етапі проектування. Згідно зі 
ст. 13 проекту Закону України «Про медіа-
цію» від 3 листопада 2016 р. № 3665 медіа-
тором може бути фізична особа, яка досягла 
25 років, має вищу або професійно-техніч-
ну освіту та пройшла професійне навчання 
медіації, що має включати 90 академічних 
годин початкового навчання, у тому числі не 
менше 45 академічних годин навчання прак-
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тичним навичкам. Очевидно, що професійна 
придатність нотаріуса до виконання прими-
рення на тлі потенційного медіатора, «озбро-
єного» таким багажем професійних знань і 
навичок, виглядає досить вигідно.

З практичної позиції медіативна функ-
ція реалізується нотаріусом повною мірою. 
Одним з основних принципів латинського 
нотаріату є принцип попередження судових 
спорів за допомогою нотаріальної процедури. 
Діяльність нотаріуса, довіра до якого базуєть-
ся на його неупередженості, що підпорядко-
вана специфічній процедурі, на професійній 
етиці, нотаріальній таємниці, дещо схожа на 
діяльність примирювача (посередника, меді-
атора1), а принципи медіації поглинаються 
принципами нотаріальної діяльності. І нота-
ріус, і медіатор у м’якій формі сприяють вирі-
шенню конфліктної ситуації між сторонами. 
При цьому нотаріус, на відміну від медіатора, є 
професійно компетентним з усього комплексу 
питань у сфері правового регулювання певних 
правовідносин. Комплексність нотаріальної 
процедури в межах кожного окремого нотарі-
ального провадження означає правовий супро-
від усього масиву правовідносин на всіх етапах 
реалізації прав та інтересів їх суб’єктів: від пра-
вої консультації, збору документів, перевірки 
їх достовірності, правового консультування, 
вирішення (залагодження) правових ситуацій 
з ознаками конфліктності до оформлення прав 
і їх державної реєстрації. Таким чином, варто 
вести мову про органічне інтегрування посе-
редницьких процедур у нотаріальну діяльність.

Примирні процедури (медіація) можуть 
розглядатися як процедури врегулювання 
розбіжностей (а не тільки вирішення спорів), 
які відбуваються конфіденційно, добровіль-
но з боку сторін, реалізуються незалежним і 
неупередженим суб’єктом (наприклад, нота-
ріусом у межах здійснення ним нотаріальної 
діяльності). Професійна нотаріальна спіль-
нота з очевидністю має оцінювати перспек-
тивні форми, інструментарій як примирних 
процедур, що можуть реалізовуватися в меж-
ах нотаріальної процедури, так і форми їх 
взаємодії із загальними медіативними про-
цедурами. При цьому важливо зауважити, що 
примирювальний (медіативний) елемент у 
структурі нотаріальної діяльності не вступає 
в конфлікт з іншими формами примирних 
процедур (наприклад, досудовими чи судо-
вими). Нотаріальна й медіативна діяльність 
переслідують дещо різні цілі – надання пра-
вам і фактам юридичної вірогідності та вирі-

шення конфлікту відповідно. Проте метою 
застосування нотаріальної медіації є досяг-
нення взаємовигідного для сторін результату, 
уникнення необхідності звернення сторін до 
суду в разі виникнення конфліктної ситуації 
в нотаріальному провадженні. Таким чином, 
нотаріальна діяльність не конкурує з прими-
рювальними процедурами, а радше містить 
їх елементи, які органічно вплетені в ткани-
ну нотаріальної процедури та в її контексті 
проявляються як специфічні технології, які 
застосовує нотаріус. Медіація, що застосову-
ється нотаріусом під час вчинення нотаріаль-
ного провадження, класифікується як інте-
грована (на відміну від приватної медіації) і 
включає специфіку нотаріальної процедури.

Якщо адаптувати концепцію безпрограш-
них переговорів (win-win), описану професо-
рами Гарвардського університету Р. Фішером 
та В. Юрі в 1981 р. в книзі «Шлях до згоди, 
або перемовини без поразки» [15] щодо нота-
ріальної медіації як елемента нотаріальної 
процедури, то елементом останньої більше є 
такий метод медіації, як урегулювання спору 
та досягнення розумного задоволення інтер-
есів за гідних позицій обох сторін, ніж його 
вирішення. За такого способу врегулювання 
конфліктної ситуації в процесі нотаріус аргу-
ментує позиції кожної зі сторін, які досягають 
згоди в результаті дискусії, а не тиску; концен-
трує сторони на їхніх інтересах, а не на пози-
ціях; спрямовує сторони до обговорення їхніх 
інтересів, розробляє та пропонує багатопланові 
варіанти вирішення ситуації, застосовує спіль-
ний зі сторонами аналіз проблем. Перелічені 
пункти характеризують так звані конструктив-
ні (раціональні) переговори, які задумувалися 
авторами концепції як альтернатива м’яким 
переговорам, участь у яких беруть друзі, а 
метою є угода, та жорстким – переговорам за 
участю супротивників, які прагнуть перемоги.

Етапність (стадійність) медіативної діяль-
ності включає аналіз ситуації й обставин її 
виникнення, правову оцінку ситуації з визна-
ченням перспектив її вирішення, розроблення 
стратегії подальших дій щодо врегулювання 
конфлікту, підготовку пакету документів, які 
необхідні для вирішення конфлікту, у тому 
числі обґрунтованих пропозицій. Якщо проана-
лізувати етапи медіації крізь призму нотаріаль-
ної діяльності та її стадійності, то можна дійти 
цікавого висновку про те, що етапи медіативної 
процедури охоплюються нотаріальною проце-
дурою. Конкретизація змісту примирювальних 
заходів, які вживає нотаріус, на кожній зі стадій 
нотаріального провадження визначається сут-
тю вчинюваного нотаріального провадження, 
конкретними обставинами справи. Труднощі 
в нотаріальній практиці можуть представляти 
необхідність урахування людського фактора та 
емоційного складника, що набуває особливого 

1 Терміни «примирювач», «посередник», 
«медіатор» далі в тексті використовуються як 
синонімічні, оскільки йдеться про зазначені аспек-
ти нотаріальної діяльності, а не про автономні 
посередницькі процедури, у тому числі медіативні.
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значення, часто більш вагомого, ніж обставини 
справи й приписи закону, такого, що потре-
бує врахування нотаріусом, який виступає як 
посередник під час вирішення конфліктів зі 
спадковим чи сімейним «елементом». Сторони 
таких конфліктів часто не оцінюють потенцій-
ні можливості реалізації своїх прав та інтер-
есів у конкретній правовій формі, а керуються 
емоціями, відчуттями, спогадами, образами. 
Нотаріус, який виступатиме як посередник, 
повинен володіти техніками й навичками оцін-
ки позицій учасників потенційно конфліктної 
(суперечної) ситуації, визначення їхніх цілей 
та інтересів, оцінки перспектив конфлікту й 
доцільності застосування методів його врегу-
лювання. У деяких випадках може йтися про 
необхідність фіксації, оформлення правових 
позицій сторін або правової позиції нотаріуса 
щодо конфлікту (відмова у вчиненні нотаріаль-
ної дії, відкладення чи зупинення нотаріально-
го провадження).

Медіативна діяльність спрямована на вирі-
шення конфлікту, під яким у психології розу-
міється природне зіткнення інтересів людей у 
процесі їх життєдіяльності. Під час вчинення 
нотаріального провадження виникають різні 
правові ситуації, у тому числі такі, що можуть 
бути визначені як конфліктні, суперечні або 
навіть спірні. За наявності ознак спору про 
право нотаріальне провадження нотаріусом 
зупиняється, а заінтересовані особи спрямо-
вуються до суду. Недосягнення критичної 
«спірності» в правовідносинах за відсутності 
узгодженості правових позицій сторін означає 
можливість застосування нотаріусом повного 
переліку медіативного інструментарію в межах 
нотаріальної процедури з метою попереджен-
ня можливого судового процесу та мінімізації 
негативних наслідків від вчиненого нотаріаль-
ного провадження. Так, нотаріус роз’яснює, 
переконує, складає проекти документів, кон-
сультує з правових питань. Невід’ємною час-
тиною нотаріальної процедури є елементи 
медіації (примирення, узгодження), які прово-
дяться під час посвідчення договорів довічно-
го утримання (ренти), спадкових договорів, 
сімейних договорів (особливо аліментних), 
договорів у корпоративній сфері, у сфері бізне-
су. Особливо значимим елемент примирення в 
контексті нотаріальної процедури виглядає під 
час вчинення спадкових нотаріальних прова-
джень, а саме під час видачі свідоцтв про право 
на спадщину, поділу спадкового майна, вжиття 
заходів щодо охорони спадкового майна тощо.

Доцільність застосування методів посе-
редництва визначається нотаріусом у кож-
ному конкретному випадку, проте особливо 
ефективним воно виявляється, якщо в май-
бутньому сторони можуть мати тісні ділові 
чи особисті, сімейні відносини, або якщо 
сторони не заінтересовані в публічному 

судовому розв’язанні їх конфлікту, або якщо 
конфлікт зачіпає суттєві, болючі для сторін 
питання. Усі названі обставини характерні 
для суперечок щодо спадщини. Проблемни-
ми точками в нотаріальній процедурі в цій 
категорії справ можуть бути ситуації, коли 
чинне законодавство не усуває сумніви учас-
ників конфліктної ситуації в змісті їхніх вза-
ємних прав та обов’язків (фінансові питан-
ня, психологічні проблеми взаємин родичів, 
визначення меж спадкової маси та кола осіб, 
які беруть участь у спадковому наступництві, 
конфлікти між співвласниками майна та 
потенційними спадкоємцями, проблеми тлу-
мачення заповіту спадкоємцями, конфлікти 
між спадкоємцями та нотаріусами тощо).

Загалом застосовування примирних мето-
дик, спрямованих на врегулювання суперечок, 
що виникли, наприклад, між спадкоємцями 
щодо поділу спадкового майна, між спадкоєм-
цями та кредиторами спадкодавця, між спад-
коємцями та легатаріями, виглядає потенцій-
но корисним і може привести до очікуваного 
позитивного результату у вигляді завершення 
нотаріального провадження ухваленням нота-
ріального акту. Нотаріус природно є посеред-
ником під час вчинення будь-якого нотаріаль-
ного провадження, складниками процедури 
вчинення яких є формалізація його проце-
суальних дій, обов’язковість встановлення 
справжнього волевиявлення відповідних осіб, 
встановлення фактичних обставин справи. 
Сторонам правочину, спадкоємцям, іншим 
заінтересованим особам при цьому відомо про 
спеціальний статус нотаріуса як неупередже-
ного професійного юриста, зобов’язаного збе-
рігати професійну таємницю, що у свою чергу 
означає підвищений ступінь довіри до нього. 
У спеціальній літературі з проблематики меді-
ації така медіація типологізується як «медіація 
під час укладення угод», інакше кажучи, медіа-
ція досягнення згоди за відсутності конфлікту.

Протилежним названому є тип медіації, 
яка застосовується вже після виникнення 
конфлікту – «медіація під час вирішен-
ня конфліктів» [16, с. 142]. У цьому разі і 
правова консультація нотаріуса як профе-
сійно неупередженої, нейтральної особи, і 
роз’яснення ним прав та обов’язків, суті і 
юридичних наслідків вчинюваного нотарі-
ального провадження сторонам конфлікту, 
і сприяння їм у реалізації їхніх прав та охо-
ронюваних законом інтересів відповідають 
такому методу альтернативного розв’язання 
спору, як «нейтральна оцінка обставин». Під 
час урегулювання конфліктів у спадкових 
провадженнях може бути корисним також 
такий метод посередництва, як проведення 
переговорів, що не потребує значних витрат 
із боку нотаріуса, а також відповідної регла-
ментації й формалізації, як власне процедура 
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медіації, що в перспективі буде проводитися 
професійним медіатором.

Під час проведення переговорів, предметом 
яких є врегулювання розбіжностей і непорозу-
мінь між суб’єктами спадкових та суміжних 
правовідносин, роль нотаріуса як їх коорди-
натора полягає в спрямуванні сторін до вза-
ємовигідних рішень, очевидності для кожного 
його власної вигоди від вирішення конфлікту. 
Нотаріус у цьому разі виступає і як психолог, 
і як юрист-консультант, і як власне нотарі-
ус, який обмежений рамками процесуальної 
форми та професійної компетентності: він не 
лише спостерігає за перемовинами, а й коор-
динує їх, відпрацьовує зі сторонами аргументи, 
роз’яснює положення законодавства, з’ясовує 
юридичну заінтересованість сторін, їх волю.

Висновки. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що 
можливість виконання нотаріусом функцій, 
суміжних з основною нотаріальною функцією 
(наприклад, примирювальної (медіативної), 
реєстраційної, консультаційної), відповідає 
сучасній потребі нотаріальної практики в під-
вищенні попереджувальної функції нотаріату 
як органу безспірної юрисдикції. Тому вико-
ристання потенціалу нотаріату як примирю-
вача повною мірою залежить від позиції й 
активності нотаріальної спільноти, а також від-
повідатиме вимогам сьогодення, слугуватиме 
підвищенню ефективності й значимості нота-
ріату як інституції, здешевленню нотаріальної 
процедури, скороченню строків вирішення 
нотаріальної справи, загальному зниженню 
спірності відносин цивільного обігу.
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Стаття присвячена дослідженню правового статусу одержувача вантажу у договірних відно-
синах із надання транспортних послуг. У ній з’ясовано поняття одержувача вантажу та визначено 
вимоги, які ставляться до нього законодавством України. Висвітлено основні наукові підходи до даної 
проблематики в сучасній цивілістичній доктрині та проведено власне наукове дослідження, на під-
ставі якого зроблено висновок, що одержувач вантажу є третьою особою, на користь якої викону-
ється договір перевезення вантажу.

Ключові слова: договірні відносини з надання транспортних послуг, договір перевезення вантажу, 
одержувач вантажу, перевізник, відправник. 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. У зв’язку 
з прийняттям Угоди про асоціацію з Євро-
пейським Союзом законодавство України 
у сфері надання транспортних послуг стало 
на шлях наближення до нових стандартів. Це 
виражається в імплементації у національну 
нормативну базу значної кількості дирек-
тив, регламентів Європейського парламенту 
та Ради у сфері перевезень. Зазначене поро-
джує потребу детального науково-теоретич-
ного аналізу окремих питань, які в доктрині 
цивільного права викликають наукові диску-
сії. Серед таких особливе місце займає визна-
чення правового статусу одержувача вантажу 
як учасника договірних відносин із надання 
транспортних послуг. Таке дослідження не 
лише має наукову цінність, але й важливе з 
практичної точки зору, оскільки його висно-
вки зумовлюють застосування до договірних 
відносин перевезення вантажу тих чи інших 
норм Цивільного кодексу України 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
з даної теми, виділення не вирішених рані-
ше частин загальної проблеми, яким при-
свячується стаття. 

Договірні зобов’язання з надання тран-
спортних послуг неодноразово ставали пред-
метом досліджень у працях українських та 
зарубіжних цивілістів, серед яких І. О. Без-
людько, І. В. Булгакова, М.І. Брагінський, 
В. В. Вітрянський, Т. В. Гриняк, С. Д. Гринь-
ко (Русу), Е. М. Деркач, І. А. Діковська, 
Я. О. Добідовська, О. В. Клепікова, 

Т. О. Колянковська, В. В. Луць, С. Ю. Моро-
зов, О. М. Нечипуренко, Н. С. Нечипо-
ренко, Г. В. Самойленко, Л. Я. Свистун, 
Є. Д. Стрельцова, Р. І. Таш’ян, М. Л. Шелу-
хін, Р. Б. Шишка та багато інших. У більшості 
наукових розробок вчені вивчали правовий 
статус одержувача за договором перевезення 
вантажу певним видом транспорту, тоді як 
поза увагою науковців залишилась загальна 
характеристика одержувача вантажу як учас-
ника договірних відносин із надання тран-
спортних послуг. 

Мета даної статті – з’ясувати поняття 
одержувача вантажу та визначити вимоги, 
які ставляться до нього законодавством 
України, охарактеризувати його правовий 
статус як учасника договірних відносин із 
надання транспортних послуг. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Термін «одержувач» 
закріплено у законодавчій дефініції догово-
ру перевезення вантажу у ст. 909 Цивільного 
кодексу України від 16 січня 2003 р. (далі – 
ЦК України). З неї випливає, що одержува-
чем є особа, яка має право на одержання ван-
тажу. У нормах Господарського кодексу 
України від 16 січня 2003 р. (далі – ГК 
України) для позначення вказаного учасни-
ка договірних відносин вживається термін 
«вантажоодержувач». Поняття одержувача 
вантажу в нормах кодифікованих актів не 
сформульовано, воно визначається в низці 
підзаконних нормативно-правових актів.
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Так, відповідно до розділу 3 Правил пові-
тряних перевезень вантажів, затверджених 
наказом Державіаслужби від 14 березня 
2006 р. № 186, вантажоодержувач – це особа, 
що зазначена в авіавантажній накладній як 
вантажоодержувач. У п. 6 Статуту залізниць 
України, затвердженого Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. 
№ 457, підкреслюється, що вантажоодержу-
вач, крім зазначеної, може мати різну назву – 
одержувач вантажу, вантажовласник. Ним є 
зазначена у документі на перевезення ван-
тажу (накладній) юридична чи фізична осо-
ба, яка за дорученням вантажовідправника 
отримує вантаж. Дещо ширше сформульова-
не поняття одержувача вантажу у Правилах 
перевезень вантажів автомобільним тран-
спортом в Україні, затверджених наказом 
Міністерства транспорту України 14 жовтня 
1997 р. № 363, згідно з п. 1 яких вантажоодер-
жувач – будь-яка фізична або юридична осо-
ба, яка здійснює приймання вантажів, оформ-
лення товарно-транспортних документів 
та розвантаження транспортних засобів у 
встановленому порядку. Ще ширше поняття 
запропоновано у Правилах надання послуг 
у морських портах України, затверджених 
наказом Міністерства інфраструктури Укра-
їни 05 червня 2013 р. № 348, відповідно до 
п. 2.1 яких вантажоодержувач – фізична осо-
ба, фізична особа-підприємець або юридич-
на особа, яка вказана в якості одержувача в 
транспортному (перевізному) документі, або 
інша особа (у тому числі експедитор), що діє 
від імені одержувача в межах наданих повно-
важень та має право одержувати вантаж. 

Зазначене вище свідчить, що в законо-
давстві України відсутній єдиний законодав-
чий підхід до назви одного і того ж учасника 
договірних відносин із надання транспорт-
них послуг. Тому пропонуємо положення 
відповідних нормативно-правових актів у 
сфері перевезення привести у відповідність 
до норм ЦК України і вживати єдиний тер-
мін «одержувач» вантажу.

Таким чином, до одержувача вантажу 
як учасника договірних відносин із надан-
ня транспортних послуг ставляться такі 
вимоги. По-перше, одержувачем є будь-яка 
фізична чи юридична особа, обсяг цивіль-
ної правоздатності та цивільної дієздатності 
якої дозволяє здійснити отримання вантажу. 
По-друге, одержувач вантажу зазначається у 
транспортному (перевізному) документі. Це 
є конститутивною ознакою у правовому ста-
тусі одержувача, оскільки надає йому право 
на отримання вантажу.

На сторінках юридичної літератури із 
середини ХХ століття ведеться наукова дис-
кусія щодо правового становища одержува-

ча за договором перевезення вантажу. Усі 
висловлені наукові позиції можна звести до 
таких чотирьох: 

– одержувач вантажу є однією зі сторін у 
тристоронньому договорі перевезення ванта-
жу. Таку точку зору свого часу обґрунтовува-
ли Г. С. Гуревич, М. Г. Масевич, І. М. Петров;

– одержувач вантажу є однією сторо-
ною договору перевезення вантажу поряд 
із відправником. Цю теорію підтримували 
С. С. Алексєєв, Г. П. Савічев, Л. І. Рапопорт і 
М. К. Александров-Дольник;

– договір перевезення вантажу, завдяки 
наявності одержувача, є договором особли-
вого роду sui generis. Таку концепцію запро-
понував М. О. Тарасов;

– одержувач вантажу є учасником дого-
вірних відносин із перевезення вантажу, 
третьою особою, на користь якої було укла-
дено договір перевезення вантажу. Таку 
позицію свого часу відстоювали О. С. Іоффе, 
В. Т. Смірнов, О. Н. Садіков, О. Л. Мако-
вський, П. Д. Самойлович, М. Е. Ходунов, 
К. К. Яїчков, В. М. Ізволенський, Х. І. Шварц, 
Б. Л. Хаскельберг, Г. Б. Астановський, 
О. О. Карлов, Т. О. Фадєєва та інші. 

Така різноманітність наукових поглядів 
знайшла своє відображення та розвиток у 
сучасних українських цивілістичних працях. 

Одержувача вантажу як одну зі сторін у 
тристоронньому договорі перевезення ванта-
жу розглядає у своєму дисертаційному дослі-
дженні О. В. Клепікова. На думку дослідниці, 
одержувач – це такий суб’єкт господарювання, 
який відповідно до умов договору морсько-
го перевезення вантажу має право вимагати 
видачі вантажу і зобов’язується сплатити 
провізну плату, якщо того вимагають умови 
договору. Одержувач є самостійною сторо-
ною договору морського перевезення вантажу. 
По-перше, ст. 133 КТМУ вказує на одержу-
вача як самостійну сторону договору, яка має 
певні зобов’язання; по-друге, ст. 1 Конвен-
ції ООН про морське перевезення вантажів 
1978 р. визначає три сторони договору мор-
ського перевезення вантажу: перевізник (фак-
тичний перевізник), вантажовідправник, ван-
тажоодержувач – особа, що уповноважена на 
отримання вантажу; по-третє, одержувач має 
права і обов’язки, відмінні від прав і обов’язків 
відправника та перевізника; по-четверте, 
одержувач вступає в договір від свого імені, а 
тому від свого імені несе відповідальність за 
невиконання або неналежне виконання своїх 
обов’язків; по-п’яте, одержувач зазначається 
як такий у транспортних документах (коно-
самент, чартер, накладна) [1, c. 77]. З такою 
точкою зору важко погодитись. Визнання 
одержувача третьою стороною договору 
перевезення вантажу на підставі Конвенції 
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ООН про морське перевезення вантажів [2] є 
виключно суб’єктивним трактуванням дослід-
ницею положень міжнародного нормативно-
правового акта, оскільки в нормах Конвенції 
це безпосередньо не зазначається.

Подібну позицію відстоює О. С. Кужко, 
яка зазначає, що, з огляду на сучасні тен-
денції перевізного процесу, можна зроби-
ти висновки щодо можливості наділення 
одержувача вантажу статусом сторони за 
договором. Чинне законодавство України у 
транспортній сфері надає таку можливість 
тільки договору морського перевезення ван-
тажу, підтвердженому видачею коносамен-
ту, що має силу товаророзпорядчого цінного 
паперу [3, c. 71]. 

На нашу думку, така точка зору не від-
повідає загальним положенням ЦК України 
про порядок укладення договору, адже сто-
ронами договору є особи, які його уклада-
ють, і ними у договорі перевезення вантажу є 
перевізник та відправник вантажу. А одержу-
вач участі в укладенні договору не бере, він 
не є ні оферентом, ні акцептантом. 

Можливість визнання одержувача ван-
тажу однією стороною договору перевезення 
вантажу поряд із відправником обґрунтовує 
І. О. Безлюдько. Не вдаючись до аналізу нау-
кових дискусій, дослідниця зазначає, що ще 
одним учасником договору перевезення ван-
тажу повітряним транспортом є одержувач 
вантажу. У тому разі, коли відправник і одер-
жувач вантажу – одна особа, вона і є стороною 
договору перевезення вантажу [4, c. 91]. Пра-
во на життя зазначеної позиції підтверджує 
Є. Д. Стрельцова. На її переконання, не мож-
на не враховувати того факту, що в практиці 
трапляються випадки, коли вантажовідправ-
ник та вантажоодержувач виступають як одна 
особа. У такому разі договір є двостороннім 
[5, c. 67]. Так, справді, в окремих випадках від-
правник може виступати одночасно й одержу-
вачем вантажу. Проте від цього конструкція 
договору перевезення вантажу не змінюється, 
бо він не стає тристороннім, а залишається 
двостороннім договором. 

У сучасній цивілістиці знайшла свій роз-
виток точка зору, що договір перевезення ван-
тажу є договором особливого роду sui generis. 
Так, І. В. Булгакова, заперечуючи інші точки 
зору, відстоює позицію тих вчених, які виді-
ляють договір перевезення вантажів як осо-
бливий вид. На користь цього дослідниця 
наводить декілька аргументів. По-перше, на її 
переконання, цей вид договору має особливу 
ціль, яка полягає не в отриманні якого-небудь 
результату роботи, а складається з організації 
та здійснення процесу перевезення. По-друге, 
одержувач є самостійною стороною в договорі 
перевезення, яка хоч і не бере участі в укла-

данні договору, але набуває відповідні права 
та несе конкретні обов’язки в процесі вико-
нання договору. Це особливе положення одер-
жувача дало також підстави стверджувати, що 
і сам договір перевезення є особливим видом 
господарського договору. А по-третє, договір 
перевезення вантажів ніколи не існує сам по 
собі, а завжди у зв’язку з передуючим йому 
договором на передачу майна. І цей зв’язок 
робить договір перевезення (юридично само-
стійний зв’язок) як би похідним від вказаного 
передуючого договору. І цей останній не тіль-
ки визначає зміст першого, але й у певному 
сенсі поряд із законом «виліплює» юридичну 
фігуру вантажоодержувача [6, c. 61-62]. 

На нашу думку, жоден із наведених 
дослідницею аргументів не витримує кри-
тики. По-перше, договір перевезення ван-
тажу не є організаційним договором, і його 
метою, як і метою всіх договорів із надання 
транспортних послуг, є переміщення об’єкта 
за допомогою транспортного засобу. Таким 
об’єктом у даному випадку є вантаж. Тому 
ніякої особливої цілі в договорі перевезен-
ня вантажу не закладено. Щодо другого 
аргументу на користь виділення договору 
перевезення вантажу як договору особли-
вого роду, то одержувач вантажу набуває 
обов’язків не зі змісту договору, а в силу 
імперативних норм законодавчих актів. Це 
дуже вдало обґрунтовує В. В. Вітрянський, 
зазначаючи, що обов’язки покладаються 
на вантажоодержувача не договором пере-
везення, а імперативними нормами закону. 
Для супротивників концепції договору на 
користь третьої особи проблема полягає в 
неправильному визначенні співвідношення 
імперативних норм і умов конкретного дого-
вору [7, c. 286]. Третій аргумент дослідниці 
не враховує положення Глави 64 ЦК України 
та розроблених з її врахуванням численних 
спеціальних нормативно-правових актів, від-
повідно до яких договір перевезення вантажу 
є самостійною договірною конструкцією. 

Ряд науковців поєднують у своєму дослі-
дженні декілька наукових позицій, чітко не 
визначаючи правовий статус одержувача 
вантажу. Так, на думку Г. В. Самойленко, 
найбільш правильним є визнання договору 
перевезення договором sui generis із допус-
ком його трансформації в договір за участю 
управомоченої особи [8, c. 86]. Одночасно 
науковець зазначає, що договір перевезен-
ня, в якому відправник не виступає в ролі 
одержувача, є договором на користь тре-
тьої особи і водночас договором про право 
на дії третьої особи [8, c. 85]. З точки зору 
О. С. Кужко, договір морського перевезення 
вантажу необхідно розглядати як особливий 
різновид договору перевезення вантажу, і 
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таким чином, наділення вантажоодержува-
ча статусом повноправної сторони у дого-
ворі [3, c. 107]. На думку Є. Д. Стрельцової, 
попри те, що договір перевезення вантажу 
є двостороннім [5, c. 67], здебільшого він 
породжує обов’язки у всіх трьох сторін: ван-
тажовідправника, перевізника та вантажоо-
тримувача. З появою конструкції договору 
на користь третьої особи остання є найбільш 
привабливою [5, c. 66]. Тому договір мор-
ського перевезення вантажу є лише різно-
видом договору на користь третьої особи, 
в якому внаслідок специфіки транспортної 
галузі правове становище отримувача ванта-
жу є особливим [5, c. 67]. Зазначене не вра-
ховує вироблену законодавцем і апробовану 
п’ятнадцятирічним досвідом чинності ЦК 
України позицію, що договір перевезення 
вантажу займає самостійне місце в системі 
цивільно-правових договорів. 

Проте найбільше прихильників отримала 
концепція, згідно з якою одержувач ванта-
жу є третьою особою, на користь якої було 
укладено договір перевезення вантажу. Так, 
один із розробників ЦК України В. В. Луць 
зазначає: «Крім перевізника та відправника, 
учасником перевезення є також одержувач 
вантажу, який, як правило, перебуває у дого-
вірних відносинах з вантажовідправником 
(з поставки, купівлі-продажу, комісії тощо) 
і вже внаслідок цих договорів повинен при-
йняти доставлений йому перевізником ван-
таж. Однак обов’язок одержувача прийняти і 
вивезти вантаж у пункті призначення випли-
ває також із факту укладення договору пере-
везення конкретного вантажу. Цей обов’язок 
закріплений у транспортних статутах або 
кодексах. Отже, договір перевезення ванта-
жу можна розглядати як договір на користь 
третьої особи (одержувача), для якої вини-
кають не лише права <…>, а й передбачені 
транспортними правилами обов’язки <…>» 
[10, c. 281]. 

Зазначена точка зору підтримана у 
вітчизняних дисертаційних роботах, при-
свячених договору перевезення ванта-
жу різними видами транспорту. Зокрема, 
Л. Я. Свистун зазначає, що правове стано-
вище вантажоодержувача в договорі пере-
везення вантажів автомобільним транспор-
том за законодавством України може бути 
пояснено тільки через положення договору 
на користь третьої особи, тому що положен-
ня цього договору оптимально підходить до 
визначення цього становища [11, c. 64-65]. 
Таку ж позицію обґрунтовує Т. О. Колянков-
ська, вказуючи, що правове становище ванта-
жоодержувача характеризується не тим, що 
він є стороною договору перевезення ванта-
жу, а тим, що сам договір перевезення ванта-

жу сконструйований за моделлю договору на 
користь третьої особи, де вантажоодержува-
чеві відведена роль вказаної третьої особи, на 
користь якої вантажовідправник і перевізник 
укладають відповідний договір перевезення 
[12, c. 43–44]. Н. С. Нечипоренко, досліджу-
ючи цивільно-правове регулювання пере-
везень вантажів залізничним транспортом, 
вважає за доцільне погодитися із запропо-
нованою для договору перевезення вантажу 
конструкцією договору на користь третьої 
особи. А одержувача вантажу та відправника 
дослідниця називає особами, які споживають 
послугу перевезення [13, c. 34]. 

Саме така позиція відстоюється і в Нау-
ково-практичних коментарях до ЦК Украї-
ни. Так, О. С. Яворська зазначає, що договір 
перевезення, з огляду на правовий статус 
вантажоодержувача, слід розглядати як 
договір про вручення виконання третій осо-
бі [14, c. 705]. С. Д. Русу вказує, що договір 
перевезення вантажу за своєю конструкцією 
належить до договорів на користь третьої 
особи [15, c. 527]. О. І. Сафоник коментує, що 
договір перевезення вантажу є договором на 
користь третьої особи, для якої виникають не 
лише права, але й передбачені транспортни-
ми правилами обов’язки [16, c. 836]. 

Проведемо власний аналіз дискусійного 
питання крізь призму норм ст. 636 ЦК Укра-
їни, яка присвячена загальним положенням 
про договір на користь третьої особи. Так, 
договором на користь третьої особи є дого-
вір, у якому боржник зобов’язаний виконати 
свій обов’язок на користь третьої особи, яка 
встановлена або не встановлена в договорі. 
Одержувач вантажу є встановленою в дого-
ворі перевезення вантажу третьою особою, 
на користь якої укладається такий договір. 

Виконання договору на користь третьої 
особи може вимагати як особа, яка укла-
ла договір, так і третя особа, на користь 
якої передбачено виконання, якщо інше не 
встановлено договором або законом чи не 
випливає із суті договору (ч. 2 ст. 636 ЦК 
України). О. Я. Кузьмич, удосконалюючи 
дефініцію договору на користь третьої осо-
би, визначає його як договір, у якому борж-
ник зобов’язаний виконати свій обов’язок на 
користь третьої особи, яка встановлена або 
не встановлена у договорі, а третя особа має 
право вимагати виконання такого обов’язку. 
При цьому автор наголошує, що у таких дого-
ворах слід акцентувати увагу не тільки на 
поведінці зобов’язаної сторони, але й також 
на виникненні у третьої особи права вима-
гати виконання обумовленого договором 
обов’язку на свою користь як однієї із квалі-
фікуючих ознак цієї договірної конструкції 
[17, c. 4]. Таке право одержувача випливає із 
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законодавчої дефініції договору перевезен-
ня вантажу, відповідно до якої перевізник 
зобов’язується видати вантаж «особі, яка має 
право на одержання вантажу (одержуваче-
ві)» (ч. 1 ст. 909 ЦК України). 

З моменту вираження третьою осо-
бою наміру скористатися своїм правом 
сторони не можуть розірвати або змінити 
договір без згоди третьої особи, якщо інше 
не встановлено договором або законом 
(ч. 3 ст. 636 ЦК України). Договір переве-
зення вантажу не може бути переадресова-
ний іншій особі або розірваний з моменту 
вступу в договірні відносини такого учас-
ника, як одержувач. 

Якщо третя особа відмовилася від права, 
наданого їй на підставі договору, сторона, 
яка уклала договір на користь третьої осо-
би, може сама скористатися цим правом, 
якщо інше не випливає із суті договору 
(ч. 4 ст. 636 ЦК України). Така норма про-
писана у підзаконних нормативно-правових 
актах, які регулюють перевезення вантажів 
на договірних засадах. 

Таким чином, договір перевезення ванта-
жу за своєю будовою є договором на користь 
третьої особи, встановленої у змісті догово-
ру, якою виступає одержувач вантажу. 

Висновки з дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному науковому 
напрямі. 

Наведене вище наукове дослідження 
дозволяє зробити висновок, що одержу-
вач за договором перевезення вантажу 
будь-яким видом транспорту є не третьою 
стороною договору, а третьою особою, на 
користь якої здійснюється надання тран-
спортної послуги.

До одержувача вантажу як учасни-
ка договірних відносин із надання тран-
спортних послуг ставляться такі вимоги. 
По-перше, одержувачем може бути будь-яка 
фізична чи юридична особа, обсяг цивіль-
ної правоздатності та цивільної дієздатності 
якої дозволяє здійснити отримання вантажу. 
По-друге, одержувач вантажу зазначається у 
транспортному (перевізному) документі. Це 
є конститутивною ознакою у правовому ста-
тусі одержувача, оскільки надає йому право 
на отримання вантажу.

Проведене дослідження може стати ґрун-
том для подальших наукових розробок у сфе-
рі договірних відносин із надання транспорт-
них послуг.
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Статья посвящена исследованию правового статуса грузополучателя в договорных отношениях 
по предоставлению транспортных услуг. В ней установлено понятие получателя груза и опреде-
лены требования, предъявляемые к нему законодательством Украины. Освещены основные научные 
подходы к данной проблематике в современной цивилистической доктрине и проведено собственное 
научное исследование, на основании которого сделан вывод, что получатель груза является третьим 
лицом, в пользу которого выполняется договор перевозки груза.

Ключевые слова: договорные отношения по предоставлению транспортных услуг, договор перевоз-
ки груза, получатель груза, перевозчик, отправитель.

The article is devoted to the study of the legal status of the consignee as a participant in the contractual 
relationship with the provision of transport services. It clarifies the concept of the consignee and defines the 
requirements that apply to it by the legislation of Ukraine. The main scientific approaches to this problem are 
highlighted in modern civilist doctrine and a proper scientific research was carried out, on the basis of which 
it was concluded that the consignee of the goods is the third person in favor of which the contract of carriage 
of cargo is carried out.

Key words: contractual relations with rendering of transport services, contract of carriage of cargo, 
consignee of cargo, carrier, sender.



14

1/2019
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

© О. Матіяш, 2019

УДК 341.9.01 

Оксана Матіяш,
аспірант кафедри міжнародного приватного права 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

НОВІ ПІДХОДИ ГААЗЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  
ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО 
ПРИВАТНОГО ПРАВА

Стаття присвячена огляду методології так званого «м’якого права», що застосовується Гаазь-
кою конференцією під час систематизації норм міжнародного приватного права та розроблення 
нових міжнародних документів, а також з’ясуванню причин переходу до такого підходу.

Ключові слова: Гаазька конференція, принципи, вибір права, конвенції, тлумачення.

Постановка проблеми. У зв’язку із 
постійним зростанням глобальних та регіо-
нальних взаємозв’язків зростає і практична 
важливість МПрП, так само як і кількість 
законодавчих актів на національному, регі-
ональному та міжнародному рівнях. Впро-
довж останніх десятиліть роль і характер 
міжнародного приватного права зазнали 
значних змін, що зумовило відповідні транс-
формації у контексті розробки інструментів 
МПрП насамперед на міжнародному рівні. 
Одним із яскравих прикладів таких змін є 
нова методологія щодо розробки докумен-
тів у галузі міжнародного приватного права, 
що застосовується Гаазькою конференцією і 
становить особливий інтерес для наукового 
дослідження у контексті сучасних тенденцій 
розвитку дисципліни МПрП. 

Зважаючи на те, що в українській науці 
майже відсутні публікації вітчизняних авто-
рів щодо предмета даного дослідження, окрім 
наукової статті К.Г. Цірат, науково-теоретич-
ну базу склали праці європейських вчених 
та авторів, серед яких, зокрема, Х. Ван Лун, 
Л. Червенкова, О. Ландо, І. Радік та інші. 
Нормативну базу дослідження становлять 
міжнародні конвенції та документи, а також 
нормативні акти Європейського Союзу.

Мета статті – розглянути нові інструмен-
ти, розроблені Гаазькою конференцією з 
міжнародного приватного права в меж-
ах нової методології систематизації норм 
МПрП.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Міжнародне приватне право може бути 
кодифіковане як на міжнародному, так і на 
національному рівні. Перші спроби щодо сис-
тематизації МПрП на міжнародному рівні 
мали місце ще у XIX столітті, коли у 1893 році 
було створено Гаазьку конференцію з міжна-

родного приватного права (далі – Гаазька кон-
ференція). Згодом, на початку 20-го століття, 
було засновано Міжнародну торгову палату, 
Міжнародний інститут уніфікації приватно-
го права (УНІДРУА), а пізніше під патрона-
том Організації Об'єднаних Націй – Комі-
сію ООН з міжнародного торгового права  
(ЮНСІТРАЛ). За винятком безпосередньо 
застосовної Конвенції ООН про позовну дав-
ність щодо міжнародної торгівлі товарами 
(1974 р.) та Конвенції ООН про договори між-
народної купівлі-продажу товарів (відома як 
Віденська конвенція 1980 р.), усі три інститу-
ції пішли так званим альтернативним шляхом 
уніфікації, зокрема, у формі стандартизованих 
контрактних умов ІНКОТЕРМС, виданих 
Міжнародною торговою палатою, типових 
законів ЮНСІТРАЛ та принципів міжнарод-
них комерційних договорів УНІДРУА [1].

Натепер Гаазька конференція серед між-
народних організацій є унікальною тим, 
що вона є єдиною міжурядовою організаці-
єю, яка має так звану «законодавчу» місію. 
Однак її «закони» приймаються у формі 
багатосторонніх договорів або конвенцій, 
які не спрямовані перш за все на полегшен-
ня відносин між державами, а скоріше на 
полегшення життя суб’єктів приватного та 
торгового права у транскордонних відноси-
нах та угодах [2]. З часу набрання чинності 
переглянутим Статутом 1 січня 2007 року 
членство в Гаазькій конференції стало від-
критим і для регіональних організацій еко-
номічної інтеграції. Так, 3 квітня 2007 року 
Рада із загальних питань та політики Гаазь-
кої конференції одностайно вирішила при-
йняти Європейське Співтовариство на осно-
ві статті 3 переглянутого Статуту як першу 
організацію-члена. Загалом, протягом остан-
ніх десяти років кількість нових держав-чле-
нів зросла більш ніж на третину, і тому нате-
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пер до складу Гаазької конференції входить 
83 члени: 82 держави та Європейський Союз. 
Шістдесят вісім (68) інших держав не є чле-
нами Конференції, але підписали, ратифіку-
вали або приєдналися до однієї чи кількох 
Гаазьких конвенцій або перебувають у про-
цесі набуття членства [3]. 

Історично Конференція зосереджувала 
свою роботу на традиційних багатосторонніх 
конвенціях, схвалених на офіційній дипло-
матичній конференції. Після вибору теми 
загального інтересу та її схвалення вищими 
органами організації створювалася спеці-
альна комісія та відбувалися переговори між 
різними делегаціями держав-членів. Текст 
проекту конвенції повільно просувався на 
шляху до повної міжнародної конвенції, 
після чого він мав бути зрештою затвердже-
ний зацікавленими державами-членами та 
іншими країнами. На жаль, майбутньому 
практичному застосуванню конвенції не 
приділялася особлива увага. Іншими слова-
ми, Гаазька конференція не була задіяна в 
створенні механізмів подальшої реалізації 
наслідків прийняття її конвенцій у різних 
регіонах і країнах світу, а також будь-яких 
інших способів підтримувати зв’язок з фак-
тичними користувачами конвенції [4, c. 208].

Нині робота Гаазької конференції над 
«прогресивною уніфікацією» міжнародно-
го приватного права передбачає узгоджені на 
міжнародному рівні підходи до таких питань, 
як юрисдикція судів, застосовне законодав-
ство та визнання і виконання судових рішень 
у широкому діапазоні сфер – від торгового та 
банківського права до міжнародного цивільно-
го процесу; від захисту дітей до питань шлюбу 
та особистого статусу. З розширенням сфе-
ри регулювання Гаазьких конвенцій питання 
моніторингу їх застосування стало надзвичай-
но важливим. Тому починаючи з 1977 року 
Конференція організовувала зустрічі з метою 
розгляду практичної імплементації положень 
Гаазьких конвенцій, що у результаті стало стан-
дартною процедурою для багатьох договорів 
про співпрацю між судами та адміністрація-
ми. Така необхідність стежити за практичним 
застосуванням конвенцій виникла саме тому, 
що предметом їх регулювання є правовідноси-
ни між приватними сторонами. Тому однією з 
дуже важливих місій, яку почала згодом вико-
нувати Гаазька конференція, стала адміністра-
тивна співпраця між державами-членами у 
контексті імплементації положень ратифіко-
ваних ними Гаазьких конвенцій. Конференція, 
виконуючи свою місію, все більше стає центром 
міжнародного судочинства та адміністративно-
го співробітництва у сфері приватного права, 
особливо у сферах сімейно-правових відносин, 
цивільних процедур та торгового права [2].

Гаазька конференція збирається кожні 
4 роки для проведення переговорів та при-
йняття конвенцій, що були розроблені про-
тягом цього періоду. Вона також приймає 
рішення щодо своїх майбутніх проектів 
роботи. Конвенції розробляються членами 
різних робочих груп або спеціальних комісій 
на засіданнях, що проводяться кілька разів 
на рік у Палаці миру в Гаазі або на терито-
рії країн-членів. Спеціальні комісії також 
розглядають, як застосовуються конвенції, 
ухвалюють рекомендації щодо підвищення 
їх ефективності та сприяють послідовній 
практиці та тлумаченню конвенцій [6]. Час 
від часу у Гаазі проводяться спеціальні комі-
сії для розгляду питань щодо практичного 
застосування конвенції, визначення «доброї» 
та «поганої» практики і виявлення шляхів 
вирішення проблем. У минулому такі комісії 
скликалися і поза межами Нідерландів.

Загалом, Гаазькі конвенції стосуються трьох 
напрямів міжнародного приватного права: 
сімейне право (особливо благополуччя дити-
ни); цивільний процес і торгове право. При 
цьому одні Гаазькі конвенції стосуються визна-
чення застосовного законодавства в конкретних 
ситуаціях, другі – вирішують юрисдикційні 
конфлікти між країнами, треті – мають справу 
з визнанням та виконанням іноземних судових 
рішень чи інших документів. Окрема категорія 
конвенцій стосується адміністративно-право-
вої співпраці між державними органами влади. 
Кілька Гаазьких конвенцій поєднують у собі 
один або декілька з вищезазначених аспектів 
міжнародного приватного права. Незважаючи 
на те, що деякі Гаазькі конвенції ще не набра-
ли чинності і не були ратифіковані необхідною 
кількістю держав, вони все одно можуть мати 
вплив на внутрішні правові системи держав-
членів Гаазької конференції та держав, що не 
входять до її складу. Це тому, що за своєю при-
родою конвенції є відбитком найкращої практи-
ки стосовно конкретних питань міжнародного 
приватного права. Перш за все, конвенція свід-
чить про тенденцію розвитку (de lege ferenda) у 
міжнародному приватному праві [5].

На початку ХХІ століття Гаазька конферен-
ція прийняла рішення про застосування нової 
методології розробки міжнародних документів. 
Причиною цьому були насамперед відносно 
невдалі зусилля щодо досягнення значної кіль-
кості ратифікацій Гаазьких конвенції від дер-
жав-членів або інших країн, що стало поштов-
хом до початку застосування Конференцією 
методології так званого «м’якого права» під час 
розроблення нових міжнародних документів 
[4, c. 516]. Найсвіжішим проектом, заверше-
ним Гаазькою конференцією у цьому напрямі, є 
Гаазькі принципи вибору права в міжнародних 
комерційних контрактах від 2015 року.
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Прийняття Конвенції від 30 червня 2005 р. 
про вибір суду – значний крок у роботі Гаазь-
кої конференції, що велася у контексті спри-
яння автономії волі сторін у міжнародних 
контрактах. Але, попри те що вищезазначе-
на конвенція гарантувала сторонам свобо-
ду вибору юрисдикції, вона не вирішувала 
питання про вибір застосовного закону в 
міжнародних угодах. Тому у квітні 2006 року 
Спеціальна рада із загальних питань та полі-
тики Гаазької конференції (далі – Спеціальна 
рада) запросила Постійне бюро підготувати 
обґрунтування щодо розробки інструмен-
ту (наприклад, конвенції, типового закону, 
принципів або керівництва) стосовно вибору 
права1 в міжнародних договорах. Було вирі-
шено, що метою дослідження має стати перш 
за все те, чи існує практична необхідність 
розробки такого інструменту. Виконуючи це 
завдання, Постійне бюро застосувало кілька 
підходів. По-перше, були підготовлені два 
порівняльних юридичних дослідження. Одне 
з них описувало статус закону, що регулює 
вибір права в міжнародних договорах загалом 
на глобальному, регіональному, а іноді й на 
національному рівнях [7], і зосереджувало-
ся на тому, як такі норми застосовуються в 
судовому порядку. Інше дослідження давало 
опис правової ситуації щодо вибору права в 
міжнародних договорах у сфері міжнародного 
комерційного арбітражу [8].

Крім того, на додаток до цих досліджень, 
що базуються, головним чином, на доктрині, 
в січні 2007 року Постійне бюро розпочало 
місію зі встановлення фактів шляхом анкету-
вання2, що складалося з трьох частин3. Мета 
анкети полягала не стільки у визначенні 
чіткого правового характеру та змісту будь-
якого майбутнього Гаазького інструменту 
в цій галузі, скільки у вивченні поточної 
практики щодо використання застережень 
про вибір права у міжнародних контрактах 
та того, наскільки ці застереження викону-
ються, щоб виявити можливі проблеми, а 
також аби отримати думку сторін комерцій-
них спорів у судах та арбітражі, а також тих, 
хто вирішує такі спори, чи може будь-який 

(обов’язковий чи необов’язковий) документ 
покращити ситуацію.

Розглядаючи індивідуальні відповіді на 
поставлені в анкеті запитання4, Постійне 
бюро дійшло висновку, що більше двох тре-
тин респондентів дотримувалися думки, що 
інструмент щодо вибору права забезпечить 
більшу передбачуваність для сторін і полег-
шить роботу судових органів. Було дослі-
джено, що переваги прийняття обов’язкового 
інструменту будуть найбільшими для судо-
вих органів у вирішенні суперечок щодо 
застосовного законодавства та трохи мен-
шими для сторін, тоді як мінімальна пере-
вага очікувалася для арбітражних судів. 
Основною причиною, через яку більшість 
респондентів висловилися проти розробки 
документа обов’язкового характеру, були 
побоювання, що такий інструмент може 
встановити вимогу щодо певних колізійних 
прив’язок і тим самим обмежити автономію 
волі сторін. Ще одне побоювання стосувало-
ся того, що переговори щодо такого інстру-
менту будуть тривалими та складними. Що 
стосувалося арбітражу, то тут більшість 
респондентів виступили з думкою про те, 
що у разі прийняття обов’язкового інстру-
менту свобода арбітра буде необґрунтовано 
обмежена. Як результат, під час засідання 
31 березня – 2 квітня 2009 року Спеціальна 
рада запропонувала Постійному бюро сфор-
мувати робочу групу, до складу якої увійшли 
б експерти в галузі міжнародного приватно-
го права, міжнародного комерційного права 
та міжнародного арбітражу, аби розробити 
проект «необов'язкового» інструменту [9]. 
Робоча група розпочала свою роботу у січні 
2010 року [10], визначивши створення гло-
бальної моделі колізійних норм, що застосо-
вуються до контрактів, головним завданням 
майбутнього інструменту, а сприяння реа-
лізації принципу автономної волі сторін – 
головною ідеєю проекту.

У цьому контексті важливо зазначити, 
чому саме Гаазька конференція не пішла шля-
хом розробки такого звичного для неї інстру-
менту, як конвенція. З приводу цього у двох 

1 Це дослідження мало стосуватися лише свободи вибору права, що застосовується до договору (воно 
не поширювалося на позадоговірні зобов’язання). Також дослідження не стосувалося свободи вибору суду, 
що вже охоплюється Гаазькою конвенцією від 30 червня 2005 року про вибір суду. Єдиною метою даного 
дослідження мало бути вивчення того, чи слід доповнити цю Конвенцію інструментом вибору права.

2 "Анкета, адресована державам-членам для вивчення практичної потреби у розробці інструменту 
щодо вибору права в міжнародних договорах" від січня 2007 року, складена Постійним бюро Гаазької кон-
ференції міжнародного приватного права.

3 Частина I Анкети була адресована державам-членам, Частина II була відправлена до Міжнародної 
торгової палати, яка її розповсюдила серед своїх членів; а частина III була спрямована до 115 міжнародних 
арбітражних центрів та організацій, залучених до міжнародного арбітражу.

4 Питання 1-3 були спрямовані на одержання опису основних особливостей кожної правової системи 
щодо автономії волі сторін та її можливих меж, запитання 4 вимагало інформації про поточну практику 
щодо використання застережень про вибір права.
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вищезазначених дослідженнях було вислов-
лено кілька аргументів. По-перше, сьогодні 
практично неможливо отримати добровільну 
згоду з боку держав про необхідність при-
йняття обов’язкового документа, адже багато 
держав, які вже пов’язані регіональним інстру-
ментом, не відчувають необхідності вкладати 
свої зусилля в проект міжнародного масшта-
бу. По-друге, такі держави також вважають, 
що для узгодження будь-яких проблем, які 
можуть виникнути, досить певних спеці-
альних конвенцій з матеріально-правовими 
нормами. По-третє, конвенція, яка закріплює 
принцип автономії волі сторін і передбачає 
винятки, що ґрунтуються на «імперативних 
нормах», однак не перераховує їх, може бути 
обмеженою у застосуванні через відсутність 
деталей про те, що вважається імперативною 
нормою у різних правових системах. Була 
висловлена одностайна думка, що правило 
такого загального характеру не сприятиме під-
вищенню передбачуваності для сторін. Крім 
того, відсутність будь-якої обов’язкової сили 
майбутнього інструменту дозволить уникну-
ти будь-якого ризику конфлікту норм. Тобто 
фактично майбутній інструмент мав стати 
«джерелом натхнення» для поступового роз-
витку єдиних правил у сфері права, що засто-
совується до міжнародних договорів. Тому у 
рекомендаціях експерти надали перевагу роз-
робці документа «необов’язкового» характеру. 

Важливо зазначити, що ідея розробки 
інструменту «необов’язкового характеру» з 
метою об’єднання норм, що стосуються права, 
застосовного до міжнародних договорів, не є 
новою. Так, у 1980 році робоча група, створе-
на Комісією з комерційного права та прак-
тики Міжнародної торгової палати, предста-
вила своїм національним комітетам проект 
набору директив про право, що застосовуєть-
ся до міжнародних договорів [11]. У той час 
ця Комісія вважала, що спори між сторонами 
у міжнародних комерційних відносинах «час-
то ставлять під сумнів питання, що стосують-
ся закону, що застосовується до контрактів», і 
«вважає за доцільне рекомендувати арбітрам 
розглянути [запропоновані] колізійні для 
випадків, коли має місце вибір права, що має 
застосовуватися щодо договорів» [12]. Однак 
ця ідея надалі не розглядалася.

Робоча група провела три засідання у 
2010 та 2011 роках, займаючись паралель-
но підготовкою проектів статей майбутньо-
го інструменту, а також коментаря до них. 

У 2012 році була створена Спеціальна комі-
сія для розгляду проекту принципів, пред-
ставленого Робочою групою. Спеціальна 
комісія затвердила проект та рекомендувала 
Раді з питань загальних справ та політики 
завершити підготовку цього документа для 
його затвердження. У 2013 році Рада дала 
своє попереднє схвалення проекту Гаазьких 
принципів і доручила Робочій групі заверши-
ти Коментар. Остаточний проект Гаазьких 
принципів був схвалений на засіданні Ради із 
загальних питань та політики у 2014 році, під 
час якого було розпочато процедуру пись-
мової консультації, за якою учасники були 
запрошені для подання зауважень. Ніяких 
заперечень не було отримано, а тому Гаазькі 
принципи у вигляді 12 статей були офіційно 
затверджені 19 березня 2015 року [13].

Таким чином, Гаазькі принципи про 
вибір права у комерційних договорах не 
є формально зобов’язуючим документом, 
таким як конвенція, яку держави зобов’язані 
безпосередньо застосовувати або включити 
до свого внутрішнього законодавства. Цей 
інструмент також не є типовим законом, який 
би заохочував держави його запровадити. 
Швидше, це необов’язковий набір принци-
пів, які Гаазька конференція закликає держа-
ви включити до своїх національних законо-
давчих режимів у спосіб, який відповідає 
обставинам у кожній державі. Таким чином, 
Принципи можуть керувати реформою наці-
онального законодавства щодо вибору права 
та діяти поряд із наявними інструментами з 
цього питання [14]. Відповідно до інформа-
ції, що розміщена на веб-сайті Гаазької кон-
ференції, станом натепер Парагвай є єдиною 
державою, яка інкорпорувала Принципи у 
своє законодавство [15].

Оскільки Гаазькі принципи не є безпо-
середнім об’єктом нашого дослідження, то 
автор вважає за доцільне розглянути лише 
загальні положення цього документа. Перш 
за все принципи стосуються лише угод, щодо 
яких сторони обрали застосовне право та 
не регулюють ситуації за відсутності тако-
го вибору. Як зазначено в пункті 1 статті 1, 
Гаазькі принципи застосовуються лише до 
міжнародних договорів5, тому суто внутрішні 
договори не входять у сферу їх застосування, 
так само як і споживацькі та трудові угоди. 
Також у статті 1(3) Гаазьких принципів наве-
дено шість питань, виключених із застосу-
вання, а саме: правоздатність фізичних осіб6; 

5 Як визначено в п. 2 ст. 1 Принципів, «договір є міжнародним, якщо кожна сторона не має свого під-
приємства в тій же самій державі, а відносини сторін та всі інші відповідні елементи, незалежно від вибра-
ного закону, пов’язані лише з цією державою».

6 Пункт 1.25 Коментаря до Принципів зазначає, що в деяких державах правоздатність розглядається як 
правовий статус і не може розглядатися на договірному рівні.
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арбітражні угоди та угоди про вибір суду7; 
компанії або інші колективні органи та трас-
ти;8 неплатоспроможність;9 майнові наслідки 
договорів10 і питання про те, чи може агент 
зобов’язати принципала перед третьою сто-
роною11. Стаття 9(1) Принципів передбачає, 
що закон, вибраний сторонами, регулює всі 
аспекти їхніх договірних відносин.12

Відповідно до Гаазьких принципів, пар-
тійна автономія не обмежується ніякими 
вимогами щодо зв’язку, як географічного, 
так і іншого, між вибраним законом та сто-
ронами (Стаття 2 (4)). Відповідно, якщо 
договір є міжнародним, сторони можуть 
вибирати закон держави, з якою сторони 
або їх транзакція не має ніяких відносин. 
Тим самим Принципи чітко відмовляють-
ся від традиційної колізійної прив’язки 
«зв’язку». Це поняття відповідає зростаю-
чій «делокалізації» комерційних операцій. 
Наприклад, сторони можуть вибрати кон-
кретний закон, оскільки він є нейтральним 
між сторонами, або тому, що він особливо 
добре розвинений для типу передбачуваної 
транзакції [13]. Поки що Гаазькі принципи 
є єдиним інструментом Гаазької конферен-
ції, що був розроблений нею за новою мето-
дологією «м’якого права». 

Протягом останніх років Конферен-
ція розширила число своїх «норматив-
них»13 та «ненормативних»14 проектів. До 
перших, зокрема, належить проект із розроб-
ки єдиної правової бази для визнання та вико-
нання іноземних судових рішень у цивільних 
і комерційних справах, що в оригіналі зву-
чить, як «The Hague Judgments Project». Ідея 
створення міжнародного інструменту у цій 
галузі відповідає дійсності глобалізованої 
економіки, де потік транскордонних пере-
міщень та операцій постійно зростає і при-
зводить до відповідного зростання кількості 

транскордонних судових справ. Відсутність 
єдиної системи вирішення спорів на транс-
національному рівні призводить до невизна-
ченості, збільшує витрати на транскордонні 
операції та навіть створює перешкоди для 
економічних суб’єктів в укладенні транскор-
донних угод. Початковий проект охоплю-
вав як міжнародну юрисдикцію судів, так і 
визнання та виконання судових рішень за 
кордоном, але у 2011 році цей проект було 
продовжено з метою розробки та прийняття 
міжнародної конвенції, що обмежувалася б 
визнанням та виконанням рішень, без норм 
щодо прямої юрисдикції. Спеціальна комісія 
для підготовки проекту конвенції була ство-
рена у 2016 році, підготувавши три проекти 
конвенції. Третім і останнім текстом є проект 
конвенції від листопада 2017 року.

Проект Конвенції ґрунтується на принци-
пах судового співробітництва та взаємності. 
Його найперша мета полягає в забезпеченні 
того, щоб рішення, щодо яких застосовува-
тимуться положення конвенції, були визнані 
та виконувалися в усіх договірних державах 
за одним режимом. Як наслідок, потреба у 
повторному судовому розгляді в різних дого-
вірних державах зменшиться, а доступ до 
практичного, менш дорогого та швидшого 
правосуддя буде покращений. Зокрема, в 
проекті конвенції встановлюються вимо-
ги до рішень однієї договірної держави, які 
визнаються або мають виконуватися в іншій 
державі. Крім того, проект передбачає під-
стави для відмови у визнанні та виконанні. 
Конвенція відкрита для підписання та для 
приєднання всіх держав. Нині робота щодо 
вдосконалення та обговорення положень 
проекту конвенції триває [16].

Висновки. На нашу думку, Гаазька кон-
ференція з міжнародного приватного права, 
яка цього року відсвяткувала своє 125-річчя, 

7 Хоча такі угоди, безумовно, вписуються в концепцію контрактів, багато держав вважають їх проце-
суальними.

8 Цей виняток застосовується до законодавства, що регулює установчі документи та внутрішню органі-
зацію та управління підприємствами та іншими колективними органами, але не виключає законодавства, 
що регулює контракти, укладені такими суб’єктами.

9 Незважаючи на те, що закон про неплатоспроможність може вплинути на права учасників контрактів, 
він зазвичай розглядається як окреме право, яке регулюється власними принципами вибору права

10 Наприклад, принципи не стосуються закону, який визначає, чи контракт передає право власності на 
рухоме (особисте) майно або нерухоме (реальне) майно,

11 Незважаючи на те, що Принципи можуть визначати закон, що регулює контракт між номінальним 
принципалом та агентом, вони не розглядають закон, який визначає наслідки такого договору, надаючи 
номінальному агенту повноваження зобов’язати принципала.

12 Сфера вибору включає в себе, зокрема, тлумачення, права та зобов’язання, що випливають із догово-
ру, виконання та наслідки невиконання, включаючи оцінку збитків, різні способи погашення зобов’язань, 
терміни давності, дійсність і наслідки недійсності договору, тягар доказів та правових припущень.

13 Зокрема, йдеться про Гаазькі проекти про визнання та виконання іноземних судових рішень у 
цивільних і комерційних справах; щодо батьківства / сурогатного материнства; про транскордонне визна-
ння та виконання судових наказів та проект з охорони туристів та короткострокових відвідувачів.

14 Проекти у сфері захисту прав дітей, сімейних та майнових відносини, міжнародного цивільного про-
цесу та правового співробітництва, а також міжнародне торгове та фінансове право.
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є унікальною міжнародною організацією, зва-
жаючи на те, що зміст її конвенцій стосується 
повсякденного життя та діяльності людей, 
сімей і компаній. Хоча й Гаазькі конвенції 
укладені державами, але їхня сфера застосу-
вання спрямована на полегшення «життя» не 
держав, а їхніх громадян. Є безліч правових 
систем приватного права, при цьому наба-
гато більше, ніж держав. Наприклад, лише 
Сполучені Штати Америки мають п’ятдесят 
шість правових систем, Мексика – тридцять 
сім, Великобританія – три. Як наслідок, дого-
вір або шлюб, що є дійсними відповідно до 
однієї правової системи, можуть не мати чин-
ності відповідно до законодавства іншої, що 
спричиняє проблему конфлікту законів, яка 
потребує вирішення. Саме Гаазька конферен-
ція виступає тим форумом для держав-членів, 
де розробляються спільні норми міжнарод-
ного приватного права з метою координації 
відносин між різними системами приватно-
го права у ситуаціях конфліктів законів. Не 
менш важливою є її діяльність щодо сприян-
ня міжнародному судовому та адміністратив-
ному співробітництву у сферах захисту сім’ї 
та дітей, цивільного процесу та комерційно-
го права. При цьому нова методологія щодо 
використання інструментів «м’якого права”», 
прикладом яких є нещодавно прийняті Гаазь-
кі принципи про вибір права у комерційних 
договорах, дає Гаазькій конференції необхід-
ну гнучкість у розробці спільних підходів до 
регулювання приватно-правових відносин, 
ускладнених іноземним елементом, що може 
стати у майбутньому ефективною альтер-
нативою традиційній кодифікації у вигляді 
конвенції, зважаючи на проблеми, пов’язані 
зі складним процесом ратифікації.
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Статья посвящена обзору методологии так называемого «мягкого права», применяемого Гааг-
ской конференцией при систематизации норм международного частного права и разработки новых 
международных документов, а также выяснению причин перехода к такому подходу.

Ключевые слова: Гаагская конференция, принципы, выбор права, конвенции, толкование.

The article is devoted to a review of the so-called "soft law" methodology used by the Hague Conference 
in systematizing of private international law rules and developing new international documents, as well as 
clarifying the reasons for choosing this approach.

Key words: the Hague Conference, principles, choice of law, convention, interpretation.
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ОБМЕЖЕННЯ СУДОМ ЦИВІЛЬНИХ 
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Стаття присвячена дослідженню можливості обмеження судом цивільних процесуальних прав 
учасників цивільної справи під час розгляду і вирішення цивільної справи. З’ясовується роль принципу 
пропорційності у реалізації інституту обмеження процесуальних прав. Доводиться, що як інститут 
обмежень, так і принцип пропорційності є складниками цивільної процесуальної безпеки, яка, воло-
діючи такими інструментами, покликана забезпечити дотримання порядку в судовому засіданні, 
процесуальної форми, та національного правопорядку і судової політики. 

Ключові слова: обмеження прав, цивільний процес, принцип пропорційності, процесуальна форма, 
судова політика, безпека. 

 
Постановка проблеми. Система цивіль-

ного судочинства заснована на ідеї забезпе-
чення чіткого механізму врегулювання тих 
цивільних процесуальних правовідносин, які 
виникають між судом і учасником цивільної 
справи, надаючи при цьому можливість учас-
никам цивільної справи у встановлений про-
цесуальною формою спосіб реалізувати про-
цесуальні права та обов’язки. 

Натомість забезпечення процесуально-
го порядку під час судового засідання, як і 
забезпечення стабільності процесуальної 
форми, визначається процесуальним зако-
ном як надані суду повноваження з контролю 
та керівництва ходу судового засідання тощо 
(ст. 214 ЦПК України). Такі умови не можуть 
бути реалізовані без урахування принципу 
пропорційності (ст. 11 ЦПК України), який 
за своєю суттю і повинен забезпечити баланс 
між приватними та публічними інтересами, 
розгляд справи для сторін, час, що потрібний 
для вчинення певних дій, тощо. 

Однак, з огляду на визначені процесуаль-
ним законом умови змагальності процесу, 
велику кількість учасників справи, числен-
ність заявлених клопотань під час розгляду 
справи, та навіть враховуючи суть матеріаль-
но-правових вимог, що випливають зі спору, 
категорію справи і т. д., зазначимо, що оче-
видною є проблемність не тільки для цивіль-
ної процесуальної форми, але й для системи 
цивільного процесу. Натомість законодавець 
передбачив можливість коригувати відпо-
відними процесуальними інструментами 
процесуальну діяльність суду, ввівши прин-
цип пропорційності та передбачивши мож-

ливість обмеження в реалізації учасниками 
справи процесуальних прав. 

Отже, актуальним є питання про осо-
бливості обмеження процесуальних прав, 
як і питання забезпечення принципу пропо-
рційності в цивільному процесі. Адже про-
цесуальним законом і досі не визначено, за 
якими критеріями суд може обмежити одні 
процесуальні права та обов’язки учасників 
справи, надаючи перевагу іншим, тощо. На 
нашу думку, дану проблему слід розгляда-
ти із застосуванням різних підходів (широ-
кого – з урахуванням правових режимів; та 
вузького – суто процесуального). 

Аналіз та виділення недосліджених час-
тин. У теорії права питання обмеження прав 
не є новою проблематикою, їх досліджува-
ли ряд зарубіжних та вітчизняних учених та 
практиків. До прикладу, в теорії права зазна-
чається, що питання обмеження прав мають 
насамперед ґрунтуватися на принципі про-
порційності. Вважається, що основне його 
призначення – це, по суті, регламентація 
відносин, що забезпечує узгодженість між 
поставленою метою і засобами та способа-
ми її досягнення. Адже «загальний інтер-
ес, яким керується держава, не може бути 
таким, що подавляє свободу окремої особи». 
Тобто доводиться, що у цьому разі йдеться 
не про що інше, як про проблему збалансо-
ваності, сумірності публічних (зокрема, дер-
жавних) інтересів та інтересів окремої особи 
в разі виникнення потреби в обмеженні її 
прав [9, с. 60]. За сучасними європейськими 
стандартами обмеження (а) мають встанов-
люватися виключно законами; (б) бути про-
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порційними до визначеної конституцією і 
законами мети; (в) обґрунтовані публічними 
інтересами, необхідними для нормального 
функціонування демократичного суспіль-
ства, або захистом прав інших людей. Крім 
того, наголошується на тому, що будь-які 
обмеження прав мають застосовуватися лише 
у тому разі, (г) якщо не існує інших, менш 
обтяжливих заходів досягнення мети забез-
печення публічних інтересів, прав інших осіб; 
наслідки обмежень прав не повинні бути над-
мірними; обмеження не повинні спотворюва-
ти суть обмежуваних прав [9, с. 60].

У науково-практичний коментарі до 
ст. 11 ЦПК України за редакцією професора 
М.М. Ясинка (2018 р.) проблематика питань 
обмеження прав розглядається через призму 
практики ЄСПЛ [18, с. 28–30]. 

У підручнику із загальної теорії права за 
редакцією професора, член-кореспондента 
НАПрН України М.І. Козюбри (2015 р.) 
наголошується на тому, що у вітчизняній 
практиці обмеження прав людини нерідко 
мають місце випадки, коли за нібито фор-
мально законним їх обмеженням спотворю-
ється або й зовсім вихолощується принципо-
вий зміст права [9, с. 60].

З цього приводу доцільно навести при-
клад з точки зору «безпеки соціальних 
прав». Так, Ю.Г. Барабаш висловлює пев-
не занепокоєння, обговорюючи окремі 
випадки, зумовлені потребою забезпечення 
(досягнення) безпекового стану фінансової 
безпеки на противагу соціальній безпеці. 
Так, учений, розглядаючи питання фено-
мена «беззахисних прав» на фоні прийня-
тих Конституційним Судом України двох 
рішень (рішення від 26 грудня 2011 року 
№ 20-рп/2011 та від 25 січня 2012 року 
№ 3-рп/2012) [15; 16], аналізуючи ці рішен-
ня, зазначає, що в 2010–2011 роках під впли-
вом цілої низки обставин відбулась докорін-
на зміна у доктринальних підходах Суду з 
питання гарантування соціальних прав. Але 
суть рішення за результатами розгляду кон-
ституційного звернення полягає в тому, що 
Суд чи не вперше віддав перевагу принципу 
«фінансової безпеки» (а точніше, пішов шля-
хом пріоритетності «збалансованості дер-
жавного бюджету») на противагу неможли-
вості перегляду системи гарантій соціальних 
прав. Таким чином, у такий спосіб фактично 
був заперечений в соціальних правах їх абсо-
лютний характер (курсив власний – Я.М.) 
[2]. На додаток до цього аналізовані рішен-
ня, очевидно, стосуються більш системних 
проблем, що пов’язані з інститутом обме-
ження саме у процесуальний спосіб консти-
туційних прав, як і забезпечення пропорцій-
ності та балансу інтересів.

І такі випадки, на жаль, непоодинокі як 
на системному рівні в судочинстві, так і на 
локальному і виникають на рівні процесу-
альних правовідносин. Це і спонукає нас до 
необхідності проведення відповідного дослі-
дження. 

Отже, метою дослідження є з’ясування 
можливості обмеження цивільних проце-
суальних прав під час здійснення цивільно-
го судочинства. Вирішення цього завдання 
дасть змогу з’ясувати не тільки мету обме-
ження процесуальних прав, але й її реаліза-
цію у конструкції забезпечення принципу 
пропорційності у здійсненні цивільного 
судочинства. А це сприятиме виконанню 
завдань цивільного судочинства.

Виклад основної частини дослідження. 
Як зазначається у теорії права, будь-які права 
людини, як би не інтерпретувалася їхня при-
рода, реалізуються в суспільстві, нормальне 
функціонування і розвиток якого можливі 
лише за умов співробітництва людей, підтри-
мання балансу інтересів окремого індивіда, 
особи та публічних інтересів [9, с. 59].

А. Барак, розглядаючи питання суддів-
ського розсуду, цілком логічно задається 
питанням: як має бути досягнутий баланс 
під час його відправлення? А звідси – як 
має бути здійснений судовий розсуд? Вод-
ночас учений-суддя не міг відшукати оста-
точної та однозначної відповіді. Усе, що 
йому вдалося збагнути, це те, що слід вио-
кремлювати окремі фактори, серед яких 
одні – нормативні, інші – інституційні, а 
треті – міжінституційні, які і надають судді 
можливість їх застосовувати та враховува-
ти (брати до уваги). Окрім цього, навіть ті 
чи інші фактори не здатні, на його думку, у 
будь-якій справі дати просту відповідь на 
питання, із якими стикається суддя. Адже 
світ права надто широкий. Він сповнений 
красотою та мудрістю, а тому у ньому є 
більше ніж один шлях [3, с. 356].

Але у міркуваннях А. Барака можна угле-
діти два основних моменти, які пов’язані із 
(а) пропорційністю через потребу досягнен-
ня балансу, (б) механізмом, а по суті, пра-
вилами забезпечення при такому «балансі» 
(пропорційності) суддівського розсуду. 

Питання обмеження прав регламен-
тується і в Законі України «Про наці-
ональну безпеку України» від 21 черв-
ня 2018 р. № 2469-VIII (далі – Закон від 
21 червня 2018 р. № 2469-VIII) [13]. Цей 
закон має тісний зв’язок із цивільним судо-
чинством на рівні забезпечення національ-
ної безпеки щонайменше при встановлені 
цивільного контролю за виконанням рішень 
судів (ст. 9). 
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Водночас, надаючи визначення цивіль-
ного контролю в п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону від 
21 червня 2018 р. № 2469-VIII? законодавець 
зводить суть цього контролю до комплексу 
правових та організаційних «законних захо-
дів 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 ефективній діяльності 
й виконанню покладених на них функцій, 
зміцненню національної безпеки України».

У рамках інституту «обмежень прав і сво-
бод», з огляду на цілі дії Закону від 21 червня 
2018 р. № 2469-VIII, слід звернути увагу й на 
зміст ст. 31 Закону України «Про правовий 
режим надзвичайного стану» від 16 березня 
2000 р. № 1550-III (далі – Закон від 16 берез-
ня 2000 р. № 1550-III) [14], в якій визнача-
ється, що «правосуддя на території, де вве-
дено надзвичайний стан, здійснюється лише 
судами, створеними відповідно до Конститу-
ції України (і, що особливо варто підкресли-
ти, – Я.М.) введення будь-яких скорочених або 
прискорених форм судочинства забороняєть-
ся» (курсив – Я.М.). Це означає, що забезпе-
чення національної безпеки не тільки тісно 
пов’язане із встановленням того чи іншого 
правового режиму, але й безпосередньо вті-
люється через механізм захисту цивільних 
прав судом, дії цивільної процесуальної сис-
теми, де суть цивільної процесуальної фор-
ми із захисту прав, свобод та інтересів у цей 
період, очевидно, не визначається Законом 
від 16 березня 2000 р. № 1550-III зміною. 
Отже, процесуальні права та обов’язки, як 
і судові процедури, не можуть бути «транс-
формовані» (применшені) за таких обставин. 

Таким чином, з огляду на наведені вище 
концепції, стають очевидними такі рівні 
обмеження прав: (а) обмеження конститу-
ційних соціальних прав у процесуальний 
спосіб (конституційна концепція); (б) обме-
ження процесуальних прав у процесуальний 
спосіб (цивільна-процесуальна концепція); 
та (в) суто безпекова концепція. Тут варто 
вказати на очевидний зв’язок останньої із 
конституційною та цивільною процесуаль-
ною концепціями. Також можливо вбачати 
обмеження прав за рівнями – загально націо-
нальним та галузевим, інституційним (у разі 
обмеження судом конкретного процесуаль-
ного права в судовому засіданні, в інституті 
доказування, в конкретній стадії цивільного 
процесу тощо). 

Стосовно пропорційності у розглядува-
ному аспекті варто викласти такі міркування.

С.П. Головатий, аналізуючи у лекцій-
ному матеріалі судову практику стосовно 

захисту прав людини, вбачає прийнятним 
реалізацію інституту обмежень прав у праві. 
Зокрема, спираючись на практику ЄСПЛ, 
вчений віднаходить його реалізацію в інсти-
туті судових гарантій. 

Так, з огляду на суть справи Klass, вче-
ний-дослідник зазначає, що така полягає в 
тому, що вона виражає суть взаємостосунків 
між такими цінностями, як людські права, 
правовладдя та демократія. Якщо демократія 
є найвищою гарантією людських прав, то в 
таких справах, як Klass, цінності, представ-
лені правовладдям, попри свою важливість, 
виступають лише одним чинником у балансі, 
якого слід досягти між здійсненням особою 
права, з одного боку, і потребою в обмежу-
вальних заходах для захисту демократичного 
суспільства загалом – з другого. Тому у цій 
справі Суд постановив, що судові гарантії не 
обов’язкові і що вони є бажаними в принци-
пі, однак це було можливим лише тому, що 
Суд вдовольнився станом справ, коли наяв-
ні в державі різноманітні інші гарантії були 
відповідними (адекватними) такою мірою, 
що Судові довелося погодитись із німецькою 
системою [19; 8, с. 386].  

Водночас ухвалою Верховного Суду  
від 31 серпня 2018 року у справі 
№ 813/179/18 суд, постановляючи рішення, 
«також врахував практику Європейського 
суду з прав людини, яка сформована у низ-
ці рішень та зводиться до того, що право на 
суд, одним з аспектів якого є право доступу 
до суду, не є абсолютним і може підлягати 
дозволеним за змістом обмеженням, зокре-
ма, щодо умов прийнятності скарг; такі 
обмеження не можуть зашкоджувати самій 
суті права доступу до суду, мають переслі-
дувати легітимну мету, а також має бути 
обґрунтована пропорційність між застосо-
ваними засобами та поставленою метою; такі 
обмеження дозволяються опосередковано, 
оскільки право на доступ до суду за своєю 
природою потребує регулювання держа-
вою, що може змінюватися відповідно до 
потреб і ресурсів суспільства; держава впра-
ві встановлювати правила судової процеду-
ри, в тому числі й процесуальні заборони й 
обмеження, зміст яких полягає в запобіганні 
безладного руху у судовому процесі; умови 
прийнятності касаційної скарги, відповідно 
до норм законодавства, можуть бути суворі-
шими, ніж для звичайної заяви; зважаючи на 
особливий статус суду касаційної інстанції, 
процесуальні процедури у суді касаційної 
інстанції можуть бути більш формальни-
ми, особливо, якщо провадження у справах 
здійснюється судом після їх розгляду судом 
першої інстанції, а потім судом апеляційної 
інстанції» (курсив – Я.М.) [17].
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Повертаючись до думки С. П. Головато-
го, варто вказати на те, що у висновках вче-
ний зазначає, що цінність судових гарантій у 
дещо іншому ракурсі випливає з рішень двох 
справ: справа Sakik [20; 8, с. 387] (де пози-
ція Суду полягає в тому, що судовий нагляд  
(а по суті, контроль – Я.М.) за дією виконав-
чої влади є істотно важливим, аби мінімізу-
вати ризик свавільного <…> та гарантувати 
правовладдя); та справа Funke (позиція Суду 
полягає в тому, що пошукові дії держави не 
можуть вважатися такими, що є необхідними 
в демократичному суспільстві, у разі, коли 
відсутні належні юридичні приписи стосов-
но цього: якщо не передбачено, що для пошу-
кових дій потрібно мати судовий ордер, то 
така нормативна система має невизначений 
характер, вона сповнена прогалин, а тому є 
неприйнятною) [21; 8, с. 387].

Натепер у цивільному судочинстві прин-
цип пропорційності закріплений у ст. 11 ЦПК 
України. Цією статтею встановлено, що 
«суд визначає в межах, встановлених цим 
Кодексом, порядок здійснення проваджен-
ня у справі відповідно до принципу пропо-
рційності, враховуючи: завдання цивільного 
судочинства; забезпечення розумного балан-
су між приватними й публічними інтереса-
ми; особливості предмета спору; ціну позову; 
складність справи; значення розгляду спра-
ви для сторін, час, необхідний для вчинен-
ня тих чи інших дій, розмір судових витрат, 
пов’язаних із відповідними процесуальними 
діями, тощо». 

У науково-практичному коментарі до 
ЦПК України зазначається, що принцип 
пропорційності належить до загальновизна-
них принципів міжнародного права, що відо-
бражає необхідність дотримання необхідного 
балансу інтересів у разі втручання держа-
ви у приватноправову сферу. Цей принцип 
повинен бути спрямований на забезпечення 
розумного балансу приватних і публічних 
інтересів у сфері відправлення правосуддя у 
цивільних справах, відповідно до чого під час 
розгляду справи у порядку цивільного судо-
чинства та ухваленні рішення у справі цілі 
обмежень прав людини повинні бути істот-
ними, а засоби їх досягнення – обґрунтова-
ними і мінімально обтяжливими для осіб, чиї 
права обмежуються [18, с. 29–39]. Як бачимо, 
дослідники в цьому разі спираються, скорі-
ше, на оціночність понять, якими є «розум-
ність», «істотність» тощо. Але, вочевидь, 
концепт «пропорційності» та «обмежень» 
дорівнює концепції забезпечення «безпеки» 
в цивільному процесі. А по суті, в силу керів-
них функцій у ході судового розгляду, судо-
вого засідання чи то керування такими дося-
гається одна мета – усунення процесуальних 

конфліктів та уразливих станів цивільної 
процесуальної форми, її ускладнення. 

Верховний Суд у своїй правовій пози-
ції (постанова від 17.10.2018 у справі 
№ 681/203/17-ц) стосовно пропорційності 
зазначив: «дотримання принципу «пропо-
рційності», як визначено практикою засто-
сування норм права Європейським судом з 
прав людини, передбачає, що втручання в 
право власності, навіть якщо воно здійсню-
ється згідно з національним законодавством і 
в інтересах суспільства, все одно буде розгля-
датися як порушення статті 1 Першого прото-
колу, якщо не було дотримано розумної про-
порційності між втручанням у право особи 
та інтересами суспільства. Ужиті державою 
заходи мають бути ефективними з точки зору 
розв’язання проблеми суспільства і водночас 
пропорційними щодо прав приватних осіб. 
Оцінюючи пропорційність, слід визначити, 
чи можливо досягти легітимної мети за допо-
могою заходів, які були б менш обтяжливи-
ми для прав і свобод заінтересованої особи, 
оскільки обмеження не повинні бути надмір-
ними або такими, що є більшими, ніж необ-
хідно для реалізації поставленої мети» [7; 10].

Слід бути солідарним і з думкою Р.А. Май-
даника, який розглядає пропорційність разом 
із правовою аномалією. Зокрема, вчений 
доводить, що правова аномалія, будучи 
зумовленою подальшим регулюванням прин-
ципу пропорційності, допускає можливість 
обтяження державою суб’єктивного права 
особи не будь-якими обмеженнями, а лише 
тими, які не мають ефекту значного індиві-
дуального тягаря, оскільки такий вплив пере-
творює титул власника, інше суб’єктивне пра-
во в невигідне для його носія благо [1, с. 37]. 
Фактично за таких обставин стає можливим 
продовжити ідею обмежень та пізнати їх сенс 
з іншого боку. Власне, в контексті безпеки 
забезпечення правопорядку, встановлення 
контролю над виниклою процесуально-пра-
вовою ситуацією саме безпековий складник 
є тим узагальнюючим елементом, який надає 
пояснення щодо процесу усунення неба-
жаних та ризикових процесуальних дій без 
чіткого передбачення судом результатів про-
цесуально-правової поведінки учасника про-
цесу або ж самої діяльності суду.

При цьому в літературі зазначається, 
що пропорційність у встановленні обме-
жень проявляється й через такі аспекти, як: 
(1) придатність засобів впливу на особу, що 
перевіряється принциповою можливістю 
досягнення поставленої мети; (2) мінімаль-
ність, яка передбачає наявність і вибір аль-
тернативних засобів та найбільш обтяжли-
вих для основних прав; (3) збалансованість, 
що випливає зі знаходження компромісу між 
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конфліктними індивідуальними та суспіль-
ними цінностями за їх важливістю та значен-
ням [1, с. 33].

Звідси, слід задатись питанням: чи визна-
чені сьогодні в ЦПК України засоби обме-
ження? Ні. Чи визначено конкретний пере-
лік процесуальних прав, які можуть бути 
обмеженими? Ні.

Звісно, якщо цивільні процесуальні пра-
ва класифікуються на загальні та спеціальні, 
як і обов’язки, то очевидно, що предметом 
обмеження можуть такі і бути, але з огляду 
на зміст ст. 11 та ст. 214 ЦПК України.

Як зазначається в юридичному енци-
клопедичному довіднику, сучасна філосо-
фія права намагається поєднати два підходи 
(«реальний» та «ідеальний») в питаннях 
засад права (англійською – foundations of 
law (тобто основ права, підвалин права)) як 
визначальні, вихідні умови права, детермі-
нанти його змісту, на які воно спирається та 
які становлять його фундамент [5, с. 274, 273].  
Не вдаючись до дискусії, варто звернути 
увагу на неподолане протиріччя між цими 
двома підходами, яке проявляється з точки 
зору потреби оцінки «реального» пізнання 
засад права. Так, зазначається, що реальні 
засади права пов’язані насамперед із певни-
ми емпіричними факторами, що впливають 
на право та його дієвість, вони виступають 
переважно у функції зовнішніх умов (обмеж-
уючих факторів – курсив власний – Я.М.) у 
діяльності законодавця чи то судді. З цього 
приводу німецький філософ права Г. Ротлой-
тнер систематизував такі засади, поділивши 
їх на трансцендентні та іманентні; у свою 
чергу іманентні засади – на позаправові та 
внутрішньоправові; а позаправові засади – на 
природні та соціальні («створені людиною») 
[5, с. 275]. А Т. Михайлина зазначає, що 
«легізму властиво визнавати обслуговуючу, 
фонову роль правосвідомості, яка є «під-
контрольною» офіційному курсу держави, 
через яку держава утверджує керівні настано-
ви і на яку спирається як на надійний фунда-
мент свого існування» [11, с. 227]. Фактично 
сьогодні судове праворозуміння характеризу-
ється легістським підходом. 

Вчений-цивіліст Є.О. Мічурін, досліджу-
ючи обмеження майнових прав у цивільному 
праві, справедливо вбачає потребу виділяти 
систему принципів обмежень майнових прав. 
До таких він відносить: (а) принцип забезпе-
чення обмеження здійснення прав фізичних 
осіб відповідно до їх призначення; (б) прин-
цип об’єктивності обмежень майнових прав 
фізичних осіб; (в) принцип розумності обме-
жень майнових прав фізичних осіб; (г) прин-
цип обґрунтованості обмежень майнових 
прав фізичних осіб; (д) принцип винятко-

вості обмежень майнових прав фізичних 
осіб; (ж) принцип правомірності обмежень 
майнових прав фізичних осіб; (з) принцип 
пропорційності обмежень майнових прав 
фізичних осіб; (е) принцип встановлення 
обмежень майнових прав фізичних осіб; 
(є) принцип соціалізації обмежень майнових 
прав фізичних осіб [12, с. 212–234].

І.В. Бондар, досліджуючи обмеження осо-
бистих немайнових прав у цивільному про-
цесі, доходить висновку, що такі полягають 
в унеможливленні здійснення особистого 
немайнового права повною мірою та навіть 
звуженні змісту такого права, що може мати 
місце у разі ускладнення його здійснення або 
ж зменшення варіантів можливої поведінки 
суб’єкта права порівняно з тим, які надає 
законодавство в межах конкретного особис-
того немайнового права, шляхом установ-
лення уповноваженим органом (в даному 
випадку – судом. – Я.М.) чи посадовою осо-
бою різних заборон, обов’язків чи дозволів. 
Вчена-дослідниця також вважає, що обме-
ження встановлюються задля охорони прав 
суспільства або інших уповноважених осіб та 
характеризуються тимчасовими, просторо-
вими чи то суб’єктивними ознаками [4, с. 40]. 

Проте тут для більш прийнятного (адек-
ватного) розуміння підходів до обмеження та 
пропорційності слід звернути увагу на слуш-
ну позицію С.П. Головатого стосовно такого.

Зокрема, вчений-дослідник у меж-
ах диспуту про внутрішній географічний 
вимір універсальності людських прав 
зазначає, що такий із-поміж інших вимог 
включає функціональний аспект внутріш-
нього виміру людських прав, що охоплює: 
(а) якщо є потреба в застереженнях щодо 
прав (тобто в їх обмеженні), то при цьому 
слід поважати принцип оптимізації люд-
ських прав (тобто слід дотримуватись 
принципу найменшого обмеження (що є 
вкрай важливим; курсив власний. – Я.М.)), 
а також (б) втручання в людські права пови-
нні: бути засновані на приписах права; спи-
ратися на легітимну підставу; бути такими, 
що є неодмінними в демократичному сус-
пільстві; бути єдиним цілком відповідним 
(адекватним) засобом досягнення певної 
легітимної підстави (себто відповідати 
принципу сумірності (пропорційності)); 
(в) стрижень (ядро) людських прав, тобто 
сама їхня природа, сама їхня сутність, не 
має зазнавати ураження; (г) дієвий (ефек-
тивний) судовий захист людських прав 
є обов’язковим, що не припускає жодних 
винятків» [8, с. 415–416].

Зрештою, враховуючи сутність цієї ідеї, 
а власне, ідеї, яка відображає певні проце-
си та механізм впливу «обмежуючих фак-
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торів» дієвості права щодо їх засадничих 
умов, неважко, на нашу думку, помітити 
саме модель «рефлекторності» права як 
характеристики його природи, проявле-
ної за певних обставин. Адже у тлумачно-
му словнику української мови «рефлекс» 
позначається як «реакція живого організму 
<…> на зовнішнє середовище <…>, викли-
кана зовнішнім подразником», а також 
«наслідок, результат чого-небудь; вторинне 
явище, викликане іншим явищем». Виді-
ляється умовний та безмовний рефлекс. 
Натомість «рефлективний» – такий, «що 
відбувається, проходить» [6, с. 526], тобто 
такий, що пов’язаний із процесом, чи такий, 
що відбувається внаслідок процесу, певної 
діяльності. Це означає, що фактори обме-
ження можуть бути викликані реальними 
засадами основ права.

Висновки. 

На підставі викладеного варто вказати 
на те, що за концепцією обмеження та про-
порційності в цивільному процесі можливо 
споглядати з точки зору безпекового зако-
нодавства та дії правових режимів, які набу-
вають процесуального механізму. Водночас 
видається очевидним констатувати і те, що 
судові гарантії можуть бути обмежені у судо-
вий спосіб, як і стосовно гарантованих кон-
ституційних соціальних прав. 

Принцип пропорційності у цивільно-
му судочинстві за своєю суттю полягає 
в тому, аби забезпечити реалізацію най-
більш доцільних (релевантних) прав та 
обов’язків під час розгляду цивільної спра-
ви. У цьому відображається принцип без-
пеки цивільного процесуального права. 
Водночас пропорційність неможлива без 
інституту обмеження цивільних процесу-
альних прав та обов’язків. Обмеження не 
означає заборони, тому що не позбавляє, а 
лише призупиняє дію у тій чи іншій про-
цесуально-правовій ситуації (процедурі). 
Натомість право на безпеку є абсолютним 
правом і тому не може бути обмеженим. 
Інакше суть цивільної процесуальної фор-
ми нівелюється. Адже за таких обставин 
втрачається можливість забезпечити та 
стабілізувати цивільну процесуальну фор-
му під час здійснення цивільного судочин-
ства, нівелюється можливість встановлен-
ня контролю за процесуальною поведінкою 
учасників справи; виявлення ризиків та 
загроз; усунення та долання ускладнень, 
що виникають у процесі розгляду цивіль-
ної справи, ефективного усунення проце-
суального конфлікту шляхом примирних 
процедур, встановлення контролю за вико-
нанням рішень суду тощо.
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Статья посвящена исследованию возможности ограничения судом гражданских процессуальных 
прав участников гражданского дела при рассмотрении и разрешении гражданских споров. Выясня-
ется роль принципа пропорциональности при реализации института ограничения процессуальных 
прав. Доказывается, что как институт ограничений, так и принцип пропорциональности являются 
составляющей гражданской процессуальной безопасности, которая, обладая такими инструмента-
ми, призвана обеспечить соблюдение порядка в судебном заседании, процессуальной формы, а также 
национального правопорядка и судебной политики.

Ключевые слова: ограничение прав, гражданский процесс, принцип пропорциональности, процес-
суальная форма, судебная политика, безопасность.

The article is devoted to the investigation of the possibility of limiting the civil procedural rights of the 
participants of a civil case by the court during the consideration and resolution of a civil case. The role of 
the principle of proportionality in the implementation of the institution of restriction of procedural rights is 
determined. It appears that both the institution of restrictions and the principle of proportionality are part of 
civil procedural security, which, having such instruments, is intended to ensure observance of the order in the 
court session, the procedural form, and national law and order and judicial policy.

Key words: restriction of rights, civil process, principle of proportionality, procedural form, judicial policy, 
security.
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У статті досліджені права володіння, користування і розпорядження власністю за цивільним 
законодавством та уточнені наявні формулювання цих понять. Констатовано, що проблема тріади 
права власності залишається актуальною в сучасній юридичній науці. З’ясовано, що право воло-
діння можна визначити як можливість власника, що полягає у реальному або реально можливому 
матеріальному контакті чи зв’язку особи з річчю. Зазначено, що маючи у власності річ, власник 
не лише має право користуватись нею на власний розсуд, але й зобов’язаний дотримуватись низки 
обов’язків. Право розпоряджання визначено як право власника змінювати долю речі через вчинення 
усвідомлених дій – односторонніх і двосторонніх правочинів – задля переходу права власності до 
інших осіб, передавання частини прав іншим особам, встановлення різного роду обтяжень та при-
пинення права власності на річ у разі відмови від такого права чи знищення самої речі. Підсумовано, 
що кожне з прав власника є самостійним та водночас є частиною єдиної правової категорії – змісту 
права на власні дії власника.

Ключові слова: власність, власник, володіння, користування, розпорядження, тріада права, цивільне 
право.

Постановка проблеми. Незважаючи 
на те, що власність є однією з найбільш 
досліджених категорій юридичної науки, 
актуальність її подальшого наукового ана-
лізу зумовлена теоретичною та практич-
ною значущістю широкого кола питань, 
які стосуються, зокрема, і права володіння, 
користування та розпорядження власністю 
за цивільним законодавством. Зазначені 
права є основними, які власник має стосов-
но свого майна, а наукові дослідження, що 
пов’язані з їх вивченням, завжди є цікавими 
й актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, що стосуються різних аспектів пра-
ва власності, загалом достатньо висвітлені в 
останніх публікаціях, серед яких можна виді-
лити наукові пошуки В. К. Антошкіної [1], 
Є. П. Лінік [2], С. А. Кізлова [3], В. І. Сапич 
[4], В. Федорович [5] та ін.

Проте проблеми володіння, користуван-
ня і розпорядження власністю розглядалися 
переважно в межах широкого кола питань 
розвитку і регулювання інституту права 
власності. Як окреме питання цивілісти-
ки воно не знайшло належного розгляду в 
останніх наукових розвідках. У цьому кон-
тексті є лише окремі публікації, у зв’язку 
з чим можна відзначити наукові пошуки 
О.М. Клименко [6], Ю.М. Пацурківського 
[7], Л.В. Ткачук [8]. Потребують подальшого 

уточнення поняття права володіння, корис-
тування і розпорядження власністю з ураху-
ванням реалій сьогодення.

Формулювання цілей статті. Метою стат-
ті є дослідження права володіння, корис-
тування і розпорядження власністю за 
цивільним законодавством і уточнення 
наявних формулювань цих понять.

Виклад основного матеріалу. Права 
володіння, користування і розпорядження 
власністю становлять основний зміст права 
власності. Розглянемо кожне з них.

Набуття права власності пов’язується 
зазвичай із заволодінням річчю. У науко-
вій літературі є чимало визначень поняття 
володіння. Володіння – це фактична влада, 
фізичне панування особи над тілесною річ-
чю, яке надає особі фактичну можливість 
використовувати виключно для себе повну 
владу над річчю, тримати її для себе і в сво-
їй владі з наміром отримувати з неї можливі 
вигоди і відхиляти чужий вплив на неї. Пра-
во власності надає юридичну владу мати річ 
для себе, у своєму користуванні. Зазначене 
дає можливість виділити ознаки, притаманні 
володінню за римським правом. А саме, воло-
діння розкривається через терміни «влада», 
«панування», «підкорення».

Основна ознака права володіння полягає 
у пануванні (владі) особи над річчю, під чим 
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розуміється вплив на річ, ставлення до речі. 
Друга ознака володіння полягає в тому, що 
панування має бути фактичним, хоча це і не 
завжди передбачає постійний контакт особи з 
річчю. Тут слід взяти до уваги, що у власності 
особи може бути безліч речей. Однак тримати 
біля себе усі речі одночасно власник не може. 
Тому щодо речей, які, наприклад, знаходяться 
у камері схову, в установі банку, сейфі, особа 
повинна мати доступ та реальну можливість 
взяти цю річ й розпочати дійсне володіння нею.

Також право володіння можна розкрити 
через термін «обладання». З цієї точки зору 
право володіння як одне з прав власника є 
юридично урегульованим суспільним від-
ношенням між людьми з приводу обладання 
засобами, продуктами виробництва.

Критикуючи визначення суті права 
володіння через термін «обладання», необ-
хідно зазначити, що в давні часи володіння 
позначалось як «облада». Саме від цього 
слова походить термін «обладання», який є 
синонімом «володіння». Сьогодні визначен-
ня поняття «володіння» через «обладання» 
також буде логічно правильним.

Сутність володіння можна розкрити і 
через можливість особи впливати на річ. 
Проте така точка зору є спірною. Вплив – це 
дія, яку певна особа виявляє стосовно іншої 
особи чи предмета. Майно, що перебуває у 
власності особи, перебуває під її впливом. 
Користуючись, розпоряджаючись чи управ-
ляючи майном, особа здійснює певний вплив 
на майно. Адже, реалізуючи ці права, влас-
ник здійснює певні активні дії. Для права 
ж володіння характерною є не динаміка, а 
статика відносин власності. Володіння – це 
стан закріплення майна за певним суб’єктом. 
Тому спірним є визначення права володіння 
як впливу на річ.

Спроба сформулювати визначення 
поняття «право володіння» було здійснено 
А. М. Соловйовою: «право володіння – це 
юридично забезпечена можливість фактич-
ного панування власника над річчю» [9]. Це 
визначення містить дві ознаки права воло-
діння: ознаку, якою визначалась суть цього 
поняття, – «панування власника над річ-
чю»; та ознаку, якою визначався характер 
панування, – «фактичне панування», тобто 
дійсне, реальне. Таке ж визначення права 
володіння було характерним для римсько-
го цивільного права. Однак у понятті права 
володіння за римським правом не було неви-
значених (невитлумачених) понять. Чого не 
можна, на жаль, сказати про згадану вище 
дефініцію. Адже конструкція «панування 
власника над річчю» у ній не розкрита.

У науці нині, як і у попередні періоди, 
поняття права володіння розкривається різ-

ними термінами. Надзвичайно широко право 
володіння трактує З. В. Ромовська, а саме, 
як можливість фактично посідати, панувати 
над річчю (майном) і як можливість вплива-
ти на неї у будь-який момент, здійснювати 
щодо неї свою волю [10, с. 43]. Таке поняття 
охоплює не лише відносини щодо володіння 
майном, а й щодо користування та розпо-
ряджання. Адже здійснення щодо речі своєї 
волі – це характеристика права власності в 
цілому, а не права володіння зокрема. Окрім 
того, відносини ж щодо володіння розкрива-
ються автором через ряд категорій, різних за 
значенням, таких як «панування», «посідан-
ня», «вплив». Ці терміни не є синонімічними. 
Наприклад, «посідання» характеризує стати-
ку відносин, «вплив» – динаміку.

Подібне визначення дає О.В. Дзера. Пра-
во володіння він визначає як закріплену 
законом можливість фактичного володіння 
річчю, під яким розуміється фізичне чи гос-
подарське володіння [11, с. 472].

І.В. Спасибо-Фатєєвою право володіння 
розглядається як право фактичного, фізич-
ного й господарського панування над річчю, 
що міститься у можливості особи тримати 
належну їй річ у себе [12, с. 316].

Згідно з думкою Є.О. Харитонова, право 
володіння являє собою юридичну можли-
вість фактичного впливу на річ [13, с. 285].

О.С. Яворською право володіння визна-
чається як вільна і незалежна від інших мож-
ливість доступу до фактичного впливу на 
майно [14].

Таким чином, поняття впливу багатьма 
вченими не розкривається, що є негативним 
моментом запропонованих понять. Адже 
досконалість дефініції залежить від ясності, 
зрозумілості вжитих у ній термінів.

Визначаючи характерні ознаки права 
володіння, слід, насамперед, вказати, що пра-
во володіння – це одне з прав власника, що 
визначає становище, певний зв’язок, який 
існує між особою (власником) і річчю. Здій-
снення цього права за своєю суттю відріз-
няється від здійснення права користування 
і права розпоряджання. Адже володіння на 
відміну від користування й розпоряджання 
характеризує статику відносин власності. 
Тобто, здійснюючи право володіння, власник 
стосовно речі не вчиняє жодних активних 
дій. Тоді як здійснення права користування 
й розпоряджання передбачає саме активні дії 
особи щодо речі. Право ж володіння визна-
чає певний стан, в якому перебуває особа 
стосовно належної їй речі та який прояв-
ляється в її матеріальному контакті з річчю 
під час тримання речі. Тому основну ознаку 
права володіння варто визначати через мате-
ріальний зв’язок особи з річчю, який озна-
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чає матеріальний контакт особи з річчю або 
інший тісний зв’язок між особою і річчю. 
Тобто це можливість особи (власника) пере-
бувати у матеріальному контакті (зв’язку) 
з річчю. Однак для того, щоб бути власни-
ком, особі не треба постійно перебувати у 
матеріальному контакті з річчю. У власника 
лише повинна бути можливість у потрібний 
момент поставити себе в таке становище 
щодо речі, щоб реалізувати матеріальний 
контакт із нею. Отже, важлива ознака права 
володіння полягає у тому, що такий матері-
альний зв’язок має бути реальним чи реально 
можливим і особа, що володіє річчю повинна 
мати реальні можливості в будь-який момент 
розпочати реальне (дійсне) володіння річчю, 
користування та розпоряджання нею. Така 
ознака відмежовує право володіння від зви-
чайного тримання речі без законних підстав. 
Наприклад, тримаючи хліб, взятий з полиці у 
супермаркеті, особа має реальний контакт із 
ним, хоча власником хліба до моменту опла-
ти на касі залишається магазин.

Тож, виходячи з наведеного, право воло-
діння можна визначити як можливість влас-
ника, яка полягає у реальному або реаль-
но можливому матеріальному контакті чи 
зв’язку особи з річчю.

Розглянемо далі право користування як 
елемент змісту права власності.

Особа набуває річ (майно) у власність з 
метою задоволення особистих інтересів. Цей 
інтерес власника полягає в отриманні виго-
ди або користі від користування річчю (май-
ном). Саме через користування реалізується 
призначення речі. 

Римлянами право користування визна-
чалось як право споживати річ та її плоди 
будь-якими способами для досягнення яко-
їсь мети.

У праві користування реалізується мета 
права власності, яке можна визначити як 
здобування або вилучення з речі тих вигод, 
в яких полягає її економічне призначення. 
Є також точка зору, за якою право корис-
тування – це можливість експлуатації речі, 
здобування з неї корисних властивостей для 
задоволення не лише особистих, але й сус-
пільних потреб.

Видається, що найбільш вдало суть права 
користування можна розкрити, послуговую-
чись терміном «отримання», що є синонімом 
терміна «одержання». Адже користуючись 
столом, картиною, отримуючи користь від 
тварини, власник жодним чином не може 
ні вилучити, ні видобути користь зсереди-
ни цих речей. Користь у цьому разі власник 
може лише отримати. Слід звернути увагу 
на те, що й у статті 189 ЦК України [15] для 
розкриття суті продукції, плодів та дохо-

дів використовуються відповідно терміни 
«виробляти», «добувати», «одержувати» 
або «приносити»: «Продукцією, плодами та 
доходами є все те, що виробляється, добу-
вається, одержується з речі або приносить-
ся річчю». Тобто, відповідно до цієї норми, 
«продукція – виробляється», «плоди – добу-
ваються», «доходи – одержуються». Слід 
зазначити, що встановлене законом розмеж-
ування щодо плодів та доходів не здається 
таким вже необхідним. Адже терміном «отри-
мання» («одержання») охоплюється і термін 
«добування». Термін «отримання» є актуаль-
ним для застосування щодо будь-якого виду 
речей. Тому навряд чи була потреба в законі 
поряд із терміном «одержання» застосову-
вати «добування». Беручи до уваги наведені 
аргументи, ключовим терміном для визна-
чення суті права користування варто визна-
чити термін «отримання». На цій підставі 
можна сформулювати основну ознаку пра-
ва користування, що полягає у можливості 
власника отримувати (одержувати) користь, 
корисні властивості від належної йому речі.

Також вченими наголошувалося на меті 
права користування. Метою права користу-
вання є задоволення матеріальних і культур-
них потреб, причому не завжди лише особис-
тих, а й суспільних.

Право користування реалізується шля-
хом отримання корисних властивостей речі, 
користі, яка служить задоволенню інтересів 
насамперед власника. Але право власності 
зобов’язує власника враховувати не лише 
свої, а й суспільні інтереси. Ці засади закрі-
плені у нормах Конституції України [16]: 
«використання власності не може завдавати 
шкоди правам, свободам і гідності громадян, 
інтересам суспільства» (ст. 41).

Право користування річчю передбачає 
отримання користі в різних формах. Корис-
туючись продуктами харчування, паливно-
мастильними матеріалами, власник отримує 
користь у формі корисних властивостей, що 
закладені всередині самої речі. У цьому разі 
це можливе лише шляхом споживання речі. 
Здійснення права користування неспожив-
ними речами може давати користь у формі 
доходу, плодів (приплоду), корисних влас-
тивостей відповідно до призначення речі. 
Здійснюючи право користування будинком, 
власник може отримати користь, здавши 
будинок або його частину в оренду, у вигля-
ді орендної плати, що є доходом. Слід зазна-
чити, що в останньому випадку власник 
здійснює не лише право користування, але 
й розпоряджання. Укладаючи договір орен-
ди будинку, власник вчиняє активні вольові 
дії щодо передачі частини своїх прав на річ 
іншій особі – орендареві. Тобто визначає 
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юридичну долю речі на певний період часу. 
Водночас ці дії власника спрямовані на отри-
мання користі від належної йому речі, яка 
проявляється у формі орендної плати. Ці дії 
мають ознаки права користування. Користь 
від будинку власник отримує й у разі вико-
ристання його за призначенням, яка полягає 
в особистому проживанні у будинку.

Користь від землі полягатиме в отриманні 
доходу у вигляді орендної плати, відшкоду-
ванні завданої шкоди у повному обсязі, в отри-
манні корисних властивостей землі для виро-
щування сільськогосподарської продукції.

Користь від грошей отримується осо-
бою у формі доходу. Якщо власник надає у 
власність банку певну грошову суму, у ньо-
го припиняється право власності, натомість 
з’являється зобов’язальне право вимоги на 
таку ж суму вкладу та право на отримання на 
вкладену суму відсотків або отримання дохо-
ду в іншій формі.

Однією з форм отримання користі з речі 
є отримання споживних властивостей з речі, 
яка в результаті користування нею зникає. 
Це стосується, зокрема, таких речей, як про-
дукти харчування, оборотні фонди. Але з 
цього приводу в науковій літературі немає 
єдиної думки. Частина вчених відносить 
зникнення (знищення) речі в процесі спо-
живання до здійснення права розпоряджан-
ня, інші відносять її до права користування. 
Існує й інша позиція, за якою зникнення 
(знищення) речі є результатом здійснення 
права користування. 

Користь, яку можна отримати з речі, зале-
жить, перш за все, від призначення самої речі. 
Якщо призначення полягає у її споживанні 
(продукти харчування), то отримати користь 
особа може лише після споживання, що має 
наслідком зникнення речі. Якщо ж розгля-
дати знищення речі в процесі споживання 
(або користування) як здійснення права роз-
поряджання, то в усіх випадках щодо речей 
споживного характеру таке право, як корис-
тування, буде відсутнім. Однак за загальною 
теорією цивільного права зміст права влас-
ності становлять право володіння, користу-
вання й розпоряджання. Тому заслуговує 
уваги позиція тих науковців, які зникнення 
(знищення) речі в процесі користування 
визначають як здійснення права користуван-
ня. Адже користь споживних речей полягає 
саме в їх споживанні. І метою є споживання, 
а не знищення.

Також, здійснюючи право власності й 
право користування, зокрема, власник пови-
нен дотримуватись певних правил – меж 
здійснення права власності для недопущен-
ня неправомірних наслідків від здійснення 
свого права власності.

Отже, маючи у власності річ, власник 
не лише має право користуватись нею на 
власний розсуд, але й зобов’язаний дотри-
муватись ряду обов’язків і враховувати пра-
ва третіх осіб, невиконання яких може мати 
негативні наслідки. Окрім того, на власни-
ка покладається тягар утримання належної 
йому речі, що зумовлюється особливостями 
такої речі. 

Розглянемо далі право розпоряджання. 
Загалом, це право полягає у вчиненні власни-
ком щодо належної йому на праві власності 
речі певних активних дій. Для вчинення цих 
дій необхідна воля власника. Отже, ознакою 
права розпоряджання є усвідомлений вольо-
вий акт. Без волі власника здійснення права 
розпоряджання є неможливим, тоді як право 
володіння та право користування можуть і не 
мати вольового компонента. 

Право розпоряджання охоплює значне 
коло дій, які може вчиняти власник, зокрема:

- дії власника, спрямовані на передачу 
права власності іншій конкретній особі. До 
цієї групи належать договори купівлі-прода-
жу, поставки, міни, дарування та інші, тобто 
право на відчуження речі;

- дії власника, спрямовані на передачу 
іншій особі частини своїх прав. Сюди слід 
віднести договір найму;

- право власника укладати правочини на 
встановлення обтяжень свого права власнос-
ті. Це встановлення сервітуту, застави;

- дії власника, спрямовані на знищення 
майна, на припинення фізичного існування 
речі не у зв’язку з її споживанням. Тобто пра-
во фізично знищити річ (спалити, поламати, 
позбавивши її будь-якої цінності). У цьому 
випадку право власності на річ припиняється;

- відмова власника від права власності 
на річ.

Загалом право розпоряджання, як і пра-
во користування, визначає динаміку відно-
син власності, що полягає у вчиненні влас-
ником певних активних дій щодо речі. На 
підставі права розпоряджання власник має 
можливість передати своє право власності 
на річ іншим особам, фізично знищити річ, 
покинути, відмовитись від речі. Вчиняючи 
такі дії, власник фактично визначає майбут-
нє речі, її подальшу юридичну долю. Визна-
чення долі речі здійснюється на підставі 
усвідомленої волі особи. Дії особи щодо 
припинення права власності на річ, вчинені 
всупереч волі власника, не можна розгляда-
ти як право розпоряджання.

Виходячи з повноти та абсолютного 
характеру права власності, власник майна 
має своє, незалежне право розпоряджатися 
цим майном. Однак при цьому дії власника 
не мають суперечити моральним засадам, не 
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повинні чинити шкоди правам інших грома-
дян, інтересам держави, руйнувати екологіч-
ний стан довкілля тощо. Тобто власник, роз-
поряджаючись майном, зобов’язаний також 
враховувати права та інтереси інших, а також 
особливості об’єкта. Це зумовлено тим, що 
право розпоряджання повинно здійснюва-
тись у межах законодавства, недотримання 
яких може призвести до відповідальності.

Підсумовуючи, право розпоряджання 
можна визначити як право власника зміню-
вати долю речі через вчинення усвідомлених 
дій – односторонніх і двосторонніх правочи-
нів – задля переходу права власності до інших 
осіб, передавання частини прав іншим особам, 
встановлення різного роду обтяжень та при-
пинення права власності на річ у разі відмови 
від такого права чи знищення самої речі.

Висновки.

Проблема тріади права власності зали-
шається актуальною в сучасній юридичній 
науці.

З’ясовано, що право володіння мож-
на визначити як можливість власника, яка 
полягає у реальному або реально можливому 
матеріальному контакті чи зв’язку особи з 
річчю. Зазначено, що, маючи у власності річ, 
власник не лише має право користуватись 
нею на власний розсуд, але й зобов’язаний 
дотримуватись ряду обов’язків. Право розпо-
ряджання визначено як право власника змі-
нювати долю речі через вчинення усвідом-
лених дій – односторонніх й двосторонніх 
правочинів – задля переходу права власності 
до інших осіб, передавання частини прав 
іншим особам, встановлення різного роду 
обтяжень та припинення права власності на 
річ у разі відмови від такого права чи зни-
щення самої речі.

Кожне з прав власника є самостійним та 
водночас є частиною єдиної правової катего-
рії – змісту права на власні дії власника.

Також констатовано, що власник, здій-
снюючи право користування та право роз-
поряджання, повинен враховувати права 
та інтереси інших осіб, а також особливості 
об’єкта. Це зумовлено тим, що право корис-
тування, як і право розпоряджання та право 
власності в цілому, повинно здійснюватись у 
межах, встановлених законом, недотриман-
ня яких може призвести до застосування до 
порушника заходів відповідальності.

Перспективами подальших досліджень 
є уточнення класифікації способів захисту 

права власності за цивільним законодав-
ством України.
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В статье исследованы права владения, пользования и распоряжения собственностью по граж-
данскому законодательству и уточнены существующие формулировки этих понятий. Констатиро-
вано, что проблема триады права собственности остается актуальной в современной юридической 
науке. Установлено, что право владения можно определить как возможность собственника, которая 
заключается в реальном или реально возможном материальном контакте либо связи лица с вещью. 
Отмечено, что, имея в собственности вещь, владелец не только имеет право пользоваться ею по 
своему усмотрению, но и обязан соблюдать ряд обязанностей. Право распоряжения определено как 
право собственника изменять судьбу вещи через совершение осознанных действий – односторонних 
и двусторонних сделок – для перехода права собственности к другим лицам, передачи части прав 
другим лицам, установления разного рода обременений и прекращения права собственности на вещь 
в случае отказа от такого права или уничтожения самой вещи. Подытожено, что каждое из прав 
собственника является самостоятельным и одновременно является частью единой правовой кате-
гории – содержания права на собственные действия владельца.

Ключевые слова: собственность, владелец, владение, пользование, распоряжение, триада права, 
гражданское право.

The article examines the rights of ownership, use and disposal of property under civil law and clarifies 
the existing wording of these concepts. It was stated that the problem of the triad of property rights remains 
relevant in modern legal science. It has been established that the right of ownership can be defined as the 
possibility of the owner, which is in real or real possible material contact or connection of the person with the 
thing. It is noted that owning a thing, the owner not only has the right to use it at his discretion, but is also 
obliged to observe a number of duties. The right of disposal is defined as the right of the owner to change the 
fate of things through the commission of deliberate actions – unilateral and bilateral transactions to transfer 
ownership to other persons, transfer part of the rights to others, establish various kinds of encumbrances and 
terminate the right of ownership of a thing in case of refusal of such right or destruction the thing itself. It is 
summarized that each of the rights of the owner is independent and at the same time is part of a single legal 
category – the content of the right to own actions of the owner.

Key words: property, owner, possession, use, disposal, law triad, civil law.



34

1/2019
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

© Г. Супрун, 2019

УДК 347.96

Галина Супрун,
канд. юрид. наук, докторант 
Науково-дослідного інституту публічного права

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ  
МЕДІАТОРІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених, досліджено зарубіжний досвід підготов-
ки медіаторів та визначено можливості його застосування в Україні. Обґрунтовано, що сьогодні на 
державному рівні має бути розроблена та прийнята єдина Програма підготовки медіаторів, затвер-
джена Міністерством освіти та науки України. Наголошено, що медіатора варто включити до кла-
сифікатора професій, оскільки з кожним роком цей вид діяльності набуває все більшої і більшої попу-
ляризації.

Ключові слова: зарубіжний досвід, правове регулювання, медіатори, підготовка кадрів, державний 
класифікатор.

Постановка проблеми. Системне впрова-
дження медіації в Україні почалося, на думку 
окремих дослідників, у 90-ті роки минулого 
століття в рамках діяльності некомерційних 
громадських організацій. Перші організації 
або групи медіації були створені в 1994 році, 
а 1995–1997 роки пов’язують з першим 
досвідом застосування медіації. Завдання 
фахівців, які працювали у цій сфері, поляга-
ло в тому, щоб не тільки на практиці дізна-
тися, наскільки дана технологія може бути 
застосована в Україні, а й розробити механіз-
ми впровадження медіації у наявну систему 
роботи з конфліктами. При цьому в кожно-
му регіоні з’являлася і певна спеціалізація 
в сферах застосування медіації. Протягом 
перших декількох років медіація застосову-
валася при вирішенні значної кількості спо-
рів – трудових, споживчих, сімейних, шкіль-
них, сусідських тощо. Та лише у 2008 році, 
завдяки підтримці Міжнародної Фінансової 
Корпорації (IFC, Група Світового банку), 
був утворений Український центр медіації 
(далі – УЦМ). За період реалізації проекту 
випускники та тренери УЦМ отримали мож-
ливість пройти підготовку і бути акредитова-
ними в якості медіаторів в Центрі Ефектив-
ного Вирішення Спорів (Великобританія), 
а також у фахівців Університету Св. Томаса 
(тренінги з медіації в організації). Випускни-
ки-юристи відзначали ефективність засто-
сування навичок медіатора в переговорних 
процесах, як пов’язаних зі спірними ситуаці-
ями, так і спрямованих на укладення догово-
рів про співпрацю, адже коли сторони краще 
розуміють один одного, значно підвищується 
ступінь виконання досягнутих домовленос-
тей тощо [1, с. 12–13]. Проте на державному 

рівні процедури, пов’язані з вирішенням спо-
рів в порядку медіації, довгий час так і зали-
шалися поза увагою правового врегулюван-
ня, що безумовно пов’язано із недостатньою 
кількістю медіаторів-професіоналів. Варто 
зазначити, що питання підготовки професій-
них медіаторів з правової точки зору сьогод-
ні продовжує залишатися досить складним 
та потребує свого вирішення. На законодав-
чому рівні ми маємо щонайменше три проек-
ти Закону України «Про медіацію» (№ 481; 
№ 2480 та № 3665), в яких тією чи іншою 
мірою прописуються правові основи здобут-
тя особами кваліфікаційних вмінь та нави-
чок у сфері медіації. Цікавим є те, що процес 
підготовки професійних кадрів для роботи в 
медіації та їх атестація у даних проектах нор-
мативних актів також варіюється у визначен-
нях, умовах та вимогах. 

Стан дослідження. Питання підготовки 
медіаторів в Україні розглядалось вченими 
поверхнево і лише в межах окремих пробле-
матик. Зокрема, йому приділяли увагу такі 
вчені, як М.В. Колеснікова, А.О. Шаповало-
ва, Т.І. Шинкар, Н.В. Маловой, О.А. Глущен-
ко, Т.О. Голоядова, В.Я. Тацій, С.Є. Аблам-
ський, А.Т. Комзюк, І.О. Бут, В.Ф. Погорілко, 
О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та багато 
інших. Однак, незважаючи на чималу кількість 
наукових розробок, питання зарубіжного досві-
ду підготовки медіаторів фактично залишилось 
поза увагою вчених, що є суттєвою прогалиною 
як з практичної, так і теоретичної точки зору.

Саме тому метою статті є – розглянути 
зарубіжний досвід підготовки медіаторів 
та визначити можливості його застосуван-
ня в Україні.
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Виклад основного матеріалу. Розпочати, 
на нашу думку, слід із досвіду Австрії, де пра-
вове регулювання основних принципів меді-
ації, професійної підготовки та акредитації 
медіаторів передбачено Цивільним законом 
про Медіацію (Zivilrechtsmediationsgesetz). 
Щоб бути акредитованим, кандидат пови-
нен бути включеним до списку осіб, що фор-
мується регіональним Верховним Судом. 
Так, медіатор має право претендувати на 
включення в такий список, якщо він відпо-
відає певним критеріям: мінімальний вік – 
28 років; не менше 200 годин професійного 
навчання в одному з акредитованих закла-
дів (навчання повинно проходити тільки в 
зареєстрованих навчальних закладах, в тому 
числі в університетах). Кожні п’ять років 
медіатори повинні проходити підвищення 
кваліфікації. Загалом же сьогодні в Австрії 
налічується понад 4000 медіаторів, які мають 
право діяти самостійно або бути частиною 
якоїсь організації, та існує близько 60 уста-
нов, яким дозволено навчати професійних 
медіаторів [1, с. 10].

Вимоги щодо освіти ставляться й до 
медіаторів Італії. Так, особа, яка виявила 
бажання стати посередником, має відпові-
дати вимогам, викладеним у статті 4 (3) (b) 
міністерського наказу № 18/2010, зокрема, 
вона повинна володіти ступенем або дипло-
мом, принаймні еквівалентним університет-
ського ступеня після закінчення трьох років 
навчання або (як альтернатива) бути членом 
професійної асоціації або організації і пройти 
як мінімум дворічні курси перепідготовки 
у закладах, які є акредитованими Міністер-
ством юстиції, а також протягом дворічного 
періоду перепідготовки вони повинні при-
ймати участь як стажисти щонайменше в 
двадцяти процедурах медіації. Провайдери 
навчання, що видають сертифікати про те, що 
медіатори пройшли необхідні курси навчан-
ня, є державними або приватними органами, 
акредитованими Міністерством юстиції за 
умови, що вони відповідають встановленим 
стандартам [2]. 

Найбільш цікавими аспектами Правил 
проходження навчання за програмою підго-
товки медіаторів є такі: навчання передбачає 
виключно денну форму навчання; контин-
гент слухачів за програмою підготовки меді-
аторів складають фахівці з вищою освітою; 
особи, які не досягли віку двадцяти п’яти 
років, можуть пройти навчання з отриман-
ням статусу професійного медіатора, однак 
право здійснювати діяльність медіатора на 
професійній основі вони отримують після 
досягнення двадцяти п’яти років; програма 
підготовки медіаторів складається з навчаль-
них програм «Загальний курс медіації» (не 

менше 48 годин), «Спеціалізований курс 
медіації» (не менше 50 годин) та «Курс підго-
товки тренерів медіаторів» (тренінг для тре-
нерів не менше 32 годин). При цьому профе-
сійний медіатор повинен мати сертифікати за 
навчальними програмами «Загальний курс 
медіації» та «Спеціалізований курс медіа-
ції»; програма навчання медіаторів перед-
бачає теоретичну частину (читання лекцій), 
проведення практичних занять, тренінгів, 
ділових ігор тощо. У зв’язку з практичною 
спрямованістю навчання медіаторів обсяг 
лекційних занять не може перевищувати 
40 відсотків загального обсягу занять; кож-
на з трьох навчальних програм з підготовки 
медіаторів завершується підсумковою атес-
тацією та видачею сертифікату; підсумкова 
атестація включає в себе два рівні перевірки 
знань і навичок медіатора: теоретичні знання 
перевіряються на іспиті у формі співбесіди 
або тестування; практичні навички переві-
ряються і оцінюються за результатами іміта-
ційної медіації, проводяться екзаменаційною 
комісією, склад якої визначається керівни-
ком організації, що проводить навчання. При 
цьому екзаменаційна комісія складається з 
трьох членів – двох представників Органі-
зації медіаторів і одного представника іншої 
Організації медіаторів; особа, яка отримала 
статус медіатора за кордоном і бажає здій-
снювати діяльність медіатора в Республіці 
Казахстан на професійній основі, звільняєть-
ся від обов’язку проходження підготовки за 
навчальними програмами «Загальний курс 
медіації» та «Спеціалізований курс меді-
ації», але підлягає атестації в Організації 
медіаторів, за затвердженими навчальними 
програмами по професійній підготовці і під-
вищенню кваліфікації медіаторів з видачею 
відповідного сертифіката [3].

Активізується робота у напряму підго-
товки медіаторів й у Республіці Білорусь. 
Так, на юридичному факультеті Білорусько-
го державного університету навчальним пла-
ном першого ступеня освіти за спеціальністю 
«Правознавство» передбачені навчальні дис-
ципліни «Альтернативні способи вирішен-
ня спорів» та «Міжнародний комерційний 
арбітраж». У 2015 р. затверджено Типовий 
навчальний план другого ступеня освіти 
(магістратура) по напряму 1-24 81 05 «Пра-
вове забезпечення альтернативних способів 
врегулювання конфліктів і суперечок» [4]. 

Окрім цього, в навчальний план першо-
го ступеня освіти за спеціальністю «Пра-
вознавство», в цикл дисциплін спеціалі-
зації 1-24 01 02 08 «Правове забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності», введена 
навчальна дисципліна «Переговори і медіа-
ція» [5, с. 330]. Метою названої навчальної 
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дисципліни є отримання і засвоєння студен-
тами повних, систематизованих і глибоких 
знань про переговори і медіацію як альтер-
нативних суду способів вирішення право-
вих спорів, а також оволодіння практичними 
навичками врегулювання правових спорів 
шляхом переговорів, в тому числі за участю 
медіатора (посередника). Навчальною про-
грамою з дисципліни передбачено вивчення 
основних прийомів погоджувального (кон-
сенсуального) способу врегулювання право-
вих спорів як на досудовому етапі, так і після 
порушення справи в суді.

Враховуючи викладене, можемо з упев-
неністю стверджувати, що на державному 
рівні має бути розроблена та прийнята єди-
на Програма підготовки медіаторів, затвер-
джена Міністерством освіти та науки Укра-
їни. Навчальні програми мають передбачати: 
основні освітні програми (наприклад, «Меді-
ація: базовий курс» (не менше 120 годин) 
та «Медіація: курс підготовки тренерів» (не 
менше 160 годин) та додаткові професійні 
програми за фаховим спрямуванням, напри-
клад, «Медіація в професійній діяльності 
юриста», «Медіація в професійній діяльності 
адвоката», «Медіація в професійній діяль-
ності судді» і так далі; загальна кількість 
годин, що виділяється на кожний окремий 
курс, має бути не менше 72 годин. 

Усі навчальні програми мають бути 
ліцензованими та апробованими. Навіть 
більше, медіатора варто включити до класи-
фікатора професій, оскільки з кожним роком 
цей вид діяльності набуває все більшої і біль-
шої популяризації. Таке нормативне врегу-
лювання надасть можливість вирішити цілий 
ряд завдань, а саме: здійснити розрахунки 
чисельності медіаторів, забезпечити облік 
особового складу і розподіл кадрів за про-
фесійними угрупованнями різних рівнів кла-
сифікації, передбачити планування додатко-
вої потреби в кадрах тощо; систематизувати 
статистичні дані з праці за професійними 
ознаками; здійснити аналіз та підготувати до 
публікації статистичні дані, а також розроби-
ти відповідні прогнози стосовно зайнятості, 
доходів, охорони праці, освіти, перепідготов-
ки кадрів, що вивільняються у сфері медіації, 
тощо; підготувати статистичні дані для пері-
одичних оглядів із статистики праці, що роз-
робляються Міжнародною організацією пра-
ці; вирішити питання контролю та аналізу 
міжнародної міграції, міжнародного набору 
та працевлаштування громадян, які залучені 
до сфери медіації [6]. 

Що ж стосується України, то сьогодні 
доводиться лише користуватися тими стан-
дартами підготовки медіаторів, які виробля-
ються їх об’єднаннями. Так, на офіційно-

му сайті Національної асоціації медіаторів 
України зазначається, що початківці можуть 
отримати знання та навички, потрібні для 
практики медіації, звернувшись до таких тре-
нінгових центрів:

– РГО «Жіночі ініціативи» (м. Пирятин, 
Полтавська область), де здійснюється базова 
підготовка та спеціалізована підготовка меді-
аторів (судова, сусідська, сімейна медіація, 
медіація в громадах, медіація в кримінальних 
справах, шкільна медіація, тренінги з підви-
щення професійної майстерності тощо);

– Інститут миру і порозуміння (м. Київ) – 
здійснюється базова підготовка медіаторів 
(тренінги з підвищення професійної май-
стерності, тренінги з фасилітації, медіація 
однолітків (шкільна), медіація в криміналь-
них справах тощо);

– Одеська обласна група медіації (м. Оде-
са) та Київський філіал ООГМ (м. Київ) – 
забезпечують базову підготовку медіаторів, 
спеціалізовану підготовку медіаторів (судо-
ва, сусідська, сімейна медіація, медіація в 
громадах, шкільна медіація, медіація ровес-
ників, підготовка фасилітаторів групових 
рішень, організація та проведення діалогів, 
діагностика конфліктів, конфліктменедж-
мент, медіація в кримінальному процесі, від-
новне правосуддя, організація та проведення 
семінарів та майстер-класів (зокрема із залу-
ченням іноземних спеціалістів));

– Подільський центр медіації (м. Він- 
ниця) – забезпечує базову підготовку меді-
аторів;

– Тренінг Центр (м. Львів) – готує медіа-
торів, зокрема бізнес-медіаторів;

– Українська академія медіації (м. Оде-
са) – здійснює базову та основну підготовку 
медіаторів (зокрема, спеціалізовану підго-
товку для правників); забезпечує проведен-
ня інформаційних семінарів для адвокатів 
та представників інших юридичних профе-
сій; бізнес-медіація; організація тренінгів, 
курсів та семінарів за попереднім запитом 
(зокрема, з залученням іноземних тренерів 
та експертів);

– Український центр медіації при 
КМБШ (м. Київ) – реалізує базову підготов-
ку медіаторів (сімейна медіація, організацій-
на медіація, бізнес-медіація (зокрема, із залу-
ченням іноземних тренерів та експертів);

– Центр права та посередництва (м. Хар-
ків) – надає базові навички медіатора (медіа-
ція (базовий курс), медіація в IT сфері, парт-
нерська медіація, медіація для менеджерів, 
корпоративна медіація, медіація для бізне-
су, медіація для юристів, медіація в громаді, 
аудит конфлікт, трансформація конфліктів, 
фасилітація діалогу, фасилітація для бізнесу, 
стратегічне планування);
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– Школа медіації Академії адвокатури 
України (м. Київ) – створює умови для базо-
вої підготовки медіаторів (зокрема, в межах 
підвищення кваліфікації фахівців права та 
викладачів права за договором про надання 
освітніх послуг), проводить тренінги з сімей-
ної медіації при розлученні, тренінги за запи-
том, семінари [7].

Висновок. 

Таким чином, узагальнюючи зарубіжний 
досвід підготовки медіаторів, зазначимо, що 
в Україні з метою удосконалення вказаного 
інституту необхідно: 1) забезпечити держав-
не регулювання медіації та підготовки кадрів 
у цій сфері; 2) виробити єдині державні стан-
дарти підготовки медіаторів; 3) здійснювати 
обов’язкову акредитацію установ, що здій-
снюють підготовку кадрів для сфери медіації; 
4) забезпечити постійне міжнародне співро-
бітництво та обмін досвідом у сфері досудо-
вого примирення та врегулювання спорів;  
5) сформувати єдиний державний реєстр 
кваліфікованих / сертифікованих медіато-
рів; 6. забезпечити постійний державний та 
громадський контроль за якістю надання 
послуг у сфері медіації. 
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В статье, на основе анализа научных взглядов ученых, исследован зарубежный опыт подготов-
ки медиаторов и определены возможности его применения в Украине. Обосновано, что сегодня на 
государственном уровне должна быть разработана и принята единая Программа подготовки меди-
аторов, утвержденная Министерством образования и науки Украины. Отмечено, что медиатора 
стоит включить в классификатор профессий, поскольку с каждым годом этот вид деятельности 
приобретает все большую популяризацию.

Ключевые слова: зарубежный опыт, правовое регулирование, медиаторы, подготовка кадров, 
государственный классификатор.

In the article, on the basis of the analysis of scientific opinions of scientists, the foreign experience of 
mediator training was studied and the possibilities of its application in Ukraine were determined. It is substan-
tiated that today a single Mediator Training Program, approved by the Ministry of Education and Science of 
Ukraine, should be developed and adopted at the state level. It is stressed that the mediator should be included 
in the classifier of professions, since every year this activity becomes more and more popularized.

Key words: foreign experience, legal regulation, mediators, training of personnel, state classifier.
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Стаття присвячена вирішенню питання співвідношення понять «досудове», «альтернативне» 
та «позасудове» врегулювання/вирішення приватноправових спорів, оскільки змінами до Консти-
туції України 2016 р. в частині правосуддя закріплено обов’язкове «досудове» врегулювання спорів 
у випадках, передбачених законом. Зазначається, що в юридичній літературі, законодавстві та на 
практиці не проводиться чіткого розмежування даних понять, хоче це має значення для визначення 
процедури та наслідків, що можуть настати в результаті їх застосування. На підставі вивчення 
вітчизняної та зарубіжної літератури й законодавства робиться висновок, що за своєю сутністю 
поняття «альтернативне» та «позасудове» вирішення спорів є тотожними. А от ототожнювати 
поняття «досудове» врегулювання спорів та «альтернативне» («позасудове») вирішення приватно-
правових спорів не можна.

Ключові слова: «досудове» врегулювання спору, «альтернативне» вирішення спору, «позасудове» 
вирішення спору.

Постановка проблеми. Зміни до Кон-
ституції України 2016 року в частині право-
суддя, зокрема закріплення обов’язкового 
«досудового» врегулювання спору у випад-
ках, передбачених законом, потребують 
дослідження цього правового явища, осо-
бливо в контексті співвідношення з такими 
поняттями, як «альтернативне» та «позасу-
дове» вирішення спору, оскільки натепер у 
законодавстві України відсутнє визначення 
цих трьох понять, а їх тлумачення є різними.

Мета даної статті – з’ясувати зміст та 
визначити співвідношення понять «досу-
дове», «альтернативне» та «позасудове» 
врегулювання/вирішення приватнопра-
вових спорів у вітчизняній і зарубіжній 
літературі та законодавстві. Це є важли-
вим із точки зору визначення процедури та 
наслідків, що можуть настати в результаті 
застосування даних понять.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню співвідношення понять «досудо-
ве», «альтернативне» та «досудове» врегу-
лювання/вирішення спорів у вітчизняній 

юридичній літературі не приділялося належ-
ної уваги. Є поодинокі праці, що стосуються 
розуміння кожного поняття окремо. Зокре-
ма, варто вказати на дисертаційне досліджен-
ня О. М. Спектор на тему «Альтернативні 
способи вирішення цивільно-правових спо-
рів». Проблемам досудового врегулювання 
саме господарських спорів, а не досудового 
врегулювання спорів взагалі, свого часу при-
діляли увагу вчені-юристи: В.Є. Беляневич, 
І.А. Балюк, С.Ф. Домбровський, І.Г. Побір-
ченко, Д.М. Притика, М.І. Титов, В.Д. Чер-
надчук, В.С. Щербина та інші. 

Небагато праць із приводу співвідно-
шення понять і в зарубіжній юридичній 
науці. Так, найбільш ґрунтовною є дисер-
тація М.Е. Медникової «Досудебное урегу-
лирование споров в сфере экономической 
деятельности: проблемы теории и судебной 
практики» ще 2006 р., де, незважаючи на 
назву, розглядається питання співвідношен-
ня понять «альтернативне» та «досудове» 
врегулювання/вирішення спорів. Основна 
ж увага в зарубіжній літературі, зокрема, 
західними вченими приділяється розумінню 
поняття «альтернативне» вирішення спо-
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рів. Можна вказати роботи: Kshitiz Karjee 
«Alternative Dispute Resolution» (2010), 
JD Rosenberg, HJ Folberg- Stan. L. Rev 
«Alternative dispute resolution: An empirical 
analysis» (1993) та інші. 

Виклад основного матеріалу. У 2016 році 
в Україні була проведена чергова реформа в 
частині правосуддя. Відповідні статті Кон-
ституції України, а також Закону України 
«Про судоустрій та статус суддів» зазнали 
істотних змін. Зокрема, вперше на рівні Кон-
ституції України у частині 3 ст. 124 закрі-
плено положення, що «законом може бути 
визначений обов’язковий досудовий поря-
док урегулювання спору» [1]. У всіх попере-
дніх редакціях Конституції України такого 
положення не було. 

Відразу виникла потреба визначен-
ня змісту цього поняття, щоб зрозуміти, 
що саме можна прописувати у законах як 
обов’язковий етап реалізацій права на звер-
нення до суду. Слід зазначити, що досудове 
врегулювання приватноправових спорів не є 
чимось абсолютно новим в юридичній прак-
тиці України. В історичній ретроспективі як 
обов’язкове досудове врегулювання спору 
трактувалися положення статей 5–11 Роз-
ділу ІІ «Досудове врегулювання господар-
ських спорів» Господарського процесуаль-
ного кодексу України, допоки в 2002 році не 
було Конституційним Судом України при-
йнято рішення, у резолютивній частині яко-
го прямо вказувалося, що навіть у законі не 
може бути обмежено право особи звертатися 
до суду за вирішенням спору [2]. Таке рішен-
ня базувалося на чинній на той час редакції 
статті 124 Конституції України. Вказана 
норма ГПК України розвантажувала госпо-
дарські суди від частини справ, які вирішу-
валися сторонами спору в претензійному 
порядку. Проте зміна статті 124 Конституції 
України припинила застосування названого 
рішення Конституційного Суду України та 
викликала потребу нового доктринального 
тлумачення поняття «досудовий порядок 
урегулювання спору».

Нова редакція статті 124 Конституції 
України викликана потребами практики, 
оскільки суди постійно перевантажені спра-
вами. Це прямо зазначається в Огляді даних 
про стан здійснення правосуддя у 2017 році 
[3]. Тому створення дієвої та ефективної 
системи, яка б сприяла або спонукала сто-
рони мирно вирішити спір без звернення 
до суду, нині в Україні є вкрай необхідною. 
Якраз нова редакція статті 124 Конституції 
України викликана великою кількістю справ 
у судах та необхідністю зменшити фінансо-
ві витрати на вирішення спорів, які сторони 
можуть залагодити самостійно. Однак, на 

нашу думку, лише досудового врегулюван-
ня спорів, яке законодавець закріпив у Кон-
ституції України, для вирішення конфлікту 
є недостатнім. Сторони повинні мати цілий 
спектр інструментів урегулювання спорів. 
Тому є необхідність створення також сис-
теми інститутів альтернативного вирішен-
ня спорів, які уже давно успішно та досить 
ефективно функціонують у західних право-
вих системах. 

Отже, у зв’язку з вищезазначеним вини-
кає логічне питання про співвідношення 
трьох понять – «досудове», «альтернативне» 
та «позасудове» врегулювання/вирішення 
приватноправових спорів. А точніше, чи є 
вони тотожними (синонімами) чи все таки 
різними інструментами вирішення спорів та 
розвантаження державних судів? 

На нашу думку, вирішення цього питан-
ня є важливим із декількох причин.

По-перше, з точки зору нормотворчості, 
оскільки уже сьогодні, як показує аналіз зако-
нів, окремі терміни, наприклад «досудовий» 
та «позасудовий» або «альтернативний» та 
«позасудовий», використовуються як тотож-
ні поняття, наприклад, ч. 7 ст. 13 Закону 
України «Про валюту та валютні операції»: 
«У разі прийняття до розгляду судом <…> 
документа про стягнення такої заборгова-
ності з боржника-нерезидента на користь 
резидента в позасудовому (досудовому) 
примусовому порядку <…>» [4]. А в проекті 
Закону України «Про установу фінансового 
омбудсмена» передбачається, що «цей Закон 
визначає організаційні та правові засади 
створення і діяльності установи фінансового 
омбудсмена <…> доступних механізмів аль-
тернативного (позасудового) врегулювання 
спорів <…>» (ст. 1) [5]. 

Варто зазначити, що й науковці інколи не 
розрізнять цих понять. Так, у своїй науковій 
роботі Н.В. Боженко, яка присвячена питан-
ням медіації в адміністративному процесі, на 
нашу думку, не розмежувала зміст понять 
«досудового врегулювання» та «альтерна-
тивного вирішення» спорів. Так в одному 
випадку вона вказує, що медіація є альтерна-
тивним судочинству методом eрегулювання 
спорів (с. 2), а в іншому – що медіація є досу-
довим регулюванням спору (с. 7) [6].

По-друге, розмежування цих трьох 
понять впливатиме ще й на процедуру, яку 
слід прописати в законі (а не в нормативно-
правовому акті нижчої юридичної сили) та 
яку необхідно буде використовувати в кож-
ному випадку. Хоча Конституція України 
передбачила саме «досудове» врегулювання 
спорів, проте натепер сама процедура «досу-
дового» врегулювання спору в законах майже 
не прописана. Незважаючи на те, що, напри-
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клад, у Законі України «Про житлово-кому-
нальні послуги», у ч. 5 ст. 18, вказується, що 
«споживач має право на досудове вирішення 
спору шляхом задоволення пред’явленої пре-
тензії» [7], проте чіткої процедури, строків 
тощо у законі не вказано. І допоки така про-
цедура не буде прописана, то й реалізувати 
відповідну норму Конституції України не 
можливо. 

По-третє, чіткість потрібна для правиль-
ності використання в нормативно-правових 
актах словосполучень «досудове врегулю-
вання чи досудове вирішення», «альтерна-
тивне врегулювання чи альтернативне вирі-
шення» та «позасудове врегулювання чи 
позасудове вирішення» приватноправових 
спорів, оскільки в законах України ці слово-
сполучення використовуються по-різному. 
Так, наприклад, у п. 6 ст. 10 Закону України 
«Про енергетичну ефективність будівель» 
вжито словосполучення «судове та досудо-
ве вирішення спорів» [8]. У Законі України 
«Про іпотеку» ст. 36 називається «позасудове 
врегулювання» [9]. У Законі України «Про 
житлово-комунальні послуги», у ч. 5 ст. 18, 
вказується на «досудове вирішення спору» 
[7]. У Законі України «Про телекомунікації» 
один раз вживається «досудове вирішення 
спорів» (п. 19 ч.1 ст. 18), а в далі – «досудове 
врегулювання спорів» (ст. 61) [10]. 

На нашу думку, оскільки йдеться про 
випадки захисту прав осіб, слід чітко визна-
читися із зазначеною термінологією, оскіль-
ки така невизначеність може вплинути на 
права та законні інтереси цих осіб. Видаєть-
ся правильним таке застосування: досудове 
врегулювання спору та альтернативне вирі-
шення спору. Оскільки застосування проце-
дури «досудового» врегулювання спору (що 
на практиці, як правило, є так званою пре-
тензійною роботою) хоч, може, призводить 
до примирення сторін, але не призводить 
до появи документа, яким фактично по суті 
вирішується (залагоджується) спір. А у разі 
застосування процедури «альтернативного» 
вирішення спору, в результаті застосування 
відповідного способу (навіть у разі перегово-
рів чи медіації) створюється новий документ, 
який визначає, змінює або припиняє права та 
обов’язки сторін спору, чи то зміни до дого-
вору, чи то рішення третейського суду. І, як 
результат, учасники спору отримують рішен-
ня, оскаржити яке можна, як правило, лише 
за спеціальною процедурою.

У цьому контексті вважаємо за необхідне 
в питанні розмежування цих понять звер-
нутися до філологічного тлумачення. Так, 
префікс «до» у разі визначення часового від-
ношення уживається для позначення події, 
явища і т. ін., якому передує яка-небудь інша 

подія, явище [11]. «Альтернативний», згід-
но зі Словником української мови, це той, 
що містить у собі альтернативу [12]. «Поза» 
уживається для вказування на існування, 
наявність кого-, чого-небудь або перебуван-
ня когось за межами того, що названо імен-
ником [13].

Отже, в цьому контексті «досудове» 
слід тлумачити як те, що передує звернен-
ню до суду. Тобто фактично у випадках, 
передбачених законом, дотримання відпо-
відної процедури є передумовою звернен-
ня до суду, наприклад, як це передбачено у 
ч. 2 ст. 925 Цивільного кодексу України [14]. 
І в цьому аспекті, безумовно, може виник-
нути питання з доступністю правосуддя. 
«Альтернативне» передбачає якраз пошук 
альтернативного механізму, який дозволяє 
вирішити спір по суті без звернення до суду. 
А «позасудові» – це ті механізми, які засто-
совуються за межами судового провадження.

Тому, на нашу думку, неправильним є 
використання термінології у ст. 61 Закону 
України «Про телекомунікації» [10], оскіль-
ки аналіз статті дає зможу стверджувати, що 
в даному випадку прописана саме процедура 
позасудового, альтернативного вирішення 
спору, а не досудового врегулювання спору, 
оскільки: 1) учасники звертаються до тре-
тьої незалежної особи, а саме національної 
комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері зв’язку та інформатизації; 2) Націо-
нальна комісія виносить рішення по справі; 
3) це рішення є обов’язковим для учасників. 

По-четверте, таке розмежування, на нашу 
думку, є важливим ще з огляду на можли-
ві правові наслідки, що можуть настати в 
результаті застосування заходів досудового, 
альтернативного, позасудового врегулюван-
ня/вирішення приватноправового спору. 
А правові наслідки, на нашу думку, повинні 
бути різними, і учасники спору про них пови-
нні знати і чітко розуміти їх. Тим більше, що 
на продовження реалізації норми Конститу-
ції України ст. 16 «Основні положення досу-
дового врегулювання спорів» Цивільного 
процесуального кодексу України передба-
чає, що «сторони вживають заходів для досу-
дового врегулювання спору за домовленістю 
між собою або у випадках, коли такі заходи 
є обов’язковими згідно із законом». Неза-
стосування цієї процедури може вплинути 
на розподіл судових витрат між сторонами 
(п. 4 ч. 3 ст. 141 ЦПКУ) [15]. Про вжиття 
заходів досудового врегулювання спорів 
сторони зобов’язані вказати у позовній заяві 
(п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПКУ). При цьому позовна 
заява підлягатиме поверненню, якщо сторо-
ни у випадках обов’язкового досудового вре-
гулювання спорів не нададуть доказів вжиття 
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відповідних заходів (п. 7 ч. 4 ст. 185 ЦПКУ). 
Причому ситуація не є унікальною лише для 
цивільного судочинства. Аналогічні норми 
про досудове врегулювання спорів та наслід-
ки, що настануть у разі їх незастосування, є 
в Господарському процесуальному кодексі 
України (ст. 19, п. 4 ч. 5 ст. 129, п. 6 ч. 3 ст. 162, 
п. 6 ч. 5 ст. 174) [16] та навіть у Кодексі адмі-
ністративного судочинства України (ст. 17, 
ч. 4 ст. 122, п. 4 ч. 9 ст. 139, п. 6 ч. 5 ст. 160, 
п. 4 ч. 4 ст. 169) [17]. 

У разі застосування ж процедури альтер-
нативного вирішення спорів, на наш погляд, 
мають бути інші наслідки, ніж у досудово-
му врегулюванні спорів, які фактично теж 
уже передбачені у законодавстві, наприклад, 
оскарження рішення третейського суду. 

Розглянемо окремі визначення, що наво-
дяться у вітчизняній та зарубіжній літера-
турі й законодавстві щодо «досудового», 
«альтернативного» та «позасудового» вре-
гулювання/вирішення спору, щоб остаточно 
з’ясувати сутність цих понять.

Як слушно вказує О. Савченко, у сучас-
ній науці немає єдиного підходу до визна-
чення поняття й сутності досудового врегу-
лювання господарських спорів. Крім того, 
поняття «досудове врегулювання господар-
ського спору» не закріплено ні в Господар-
ському кодексі України (далі – ГК України), 
ні в Господарсько-процесуальному кодексі 
України (далі – ГПК України) [18]. 

Вартим уваги є визначення досудового 
врегулювання, надане В.В. Рєзніковою, за 
яким досудове врегулювання господарських 
спорів являє собою сукупність заходів, які 
підлягають здійсненню стороною, права якої 
порушено, для безпосереднього вирішення 
спору, що виник, зі стороною, яка є поруш-
ником майнових прав чи інтересів [19]. 

На думку М.Е. Медникової, «в рам-
ках классификации форм защиты наряду с 
другими выделяются две самостоятельные 
формы защиты: альтернативное разрешение 
споров, включающее в себя внесудебные и 
судебные виды, и досудебное урегулиро-
вание экономических споров. Досудебное 
урегулирование экономических споров 
рассматривается как самостоятельная фор-
ма защиты права, в которой объединены 
две составляющие: в материально-правовом 
значении – это совокупность фиксируемых 
в письменной форме правовых средств уре-
гулирования споров, используемых спо-
рящими субъектами до обращения или без 
последующего обращения в арбитражный 
суд, на основании и в порядке, определяе-
мом договором, заключенным между сто-
ронами, или законом; в процессуальном 
значении – это обязательное условие для 

реализации заинтересованным лицом своего 
права на судебную защиту в том случае, если 
досудебный порядок предусмотрен законом 
или договором» [20]. 

Цікавим є визначення поняття «досу-
дове врегулювання спору», що міститься 
на сайті правової групи Legal Time (Біло-
русь): «под досудебным урегулированием 
спора понимается решение спора или раз-
ногласия посредством метода, не предпо-
лагающего обращения в суд или к иным 
государственным органам за получением 
решения или иного юридически обязатель-
ного акта, подлежащего исполнению с при-
менением мер государственного принужде-
ния при необходимости» [21].

Стосовно ж розуміння поняття «альтер-
нативне вирішення спорів» (далі – АВС), 
то О. М. Спектор у своєму дисертаційно-
му дослідженні визначає інститут АВС як 
сукупність норм (правового та нормативно-
го характеру), що регулюють відносини, які 
виникають у зв’язку з вирішенням спорів і 
розв’язанням конфліктів у приватноправо-
вій сфері, на основі узгодження позицій та 
інтересів сторін [22]. Т.П. Зубко вказує, що 
«в цілому концепцію альтернативного вирі-
шення спорів можна визначити як сукуп-
ність прийомів і способів вирішення спорів 
між учасниками без звернення до системи 
судочинства» [23]. Ще АВС визначають як 
будь-який засіб вирішення спорів поза залою 
суду або будь-який спосіб вирішення спо-
ру, крім судового [24]. АВС – це різні про-
цеси, які допомагають сторонам вирішувати 
спори без звернення до суду (судової тяга-
нини) [25; 26]. АВС – це процес, в якому 
нейтральна третя сторона – посередник або 
арбітр – допомагає сторонам, які втягнуті в 
суперечку, домовитися [27]. АВС означає 
вирішення скарги поза межами суду за допо-
могою неупередженого органу з вирішення 
спорів [28]. Термін «альтернативне вирішен-
ня спорів» (АВС) означає будь-яку процеду-
ру, погоджену сторонами суперечки, в якій 
вони користуються послугами нейтральної 
сторони, що допомагає їм у досягненні згоди 
та уникненні судочинства [29]. 

Цікавим, на наш погляд, є визначення, 
що дається на сайті уряду Австралії з питань 
інтелектуальної власності: «альтернативне 
вирішення спорів (АВС) – це комплексний 
термін для таких процесів, як посередни-
цтво, арбітраж та експертна детермінація. Ці 
процеси дозволяють сторонам вирішувати 
свої суперечки без необхідності звернення 
до суду» [30]. У Південній Африці АВС – 
це механізм, який використовують сторони, 
котрі хочуть уникати необхідності звертатися 
до суду щодо суперечки, яку вони мають [31]. 
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Наведені вище поняття дають можли-
вість стверджувати, що:

1) «досудове» врегулювання спорів у 
законодавстві західних держав майже не 
застосовується і не визначається. Дещо мож-
на знайти у наших північних сусідів – це РФ, 
де «досудове» врегулювання спору являє 
собою претензійний порядок [32]. Аналогіч-
на процедура «досудового врегулювання спо-
рів» як обов’язкова передбачена ст. 6 ЦПК 
Республіки Білорусь [33] та ст. 6 ГПК Рес-
публіки Білорусь [34]. Даний порядок слу-
гує передумовою реалізації особою права на 
звернення до суду, що є сутністю принципу 
доступності правосуддя. Верховний Суд Рес-
публіки Білорусь відносить претензійний 
(досудовий) порядок врегулювання спору до 
однієї з форм захисту цивільних справ [35].

«Досудове» не врегулювання, а вирішення 
спорів (przedprocesowego rozstrzygania sporów) 
можна зустріти в періодиці Польщі, що фак-
тично за змістом є альтернативним вирішен-
ням спорів [36; 37], оскільки таким досудовим 
вирішенням спорів називаються переговори. 

Найчастіше в джерелах західних держав 
можна знайти визначення «альтернативно-
го» вирішення спорів. Хоча й визначення 
«позасудове» теж трапляється. Причому 
визначення фактично не різняться в краї-
нах загального права чи континентальної 
Європи. «Альтернативне» та «позасудове» 
вирішення спорів, як правило, вживаються 
як тотожні поняття, або ще частіше «аль-
тернативне» роз’яснюється через «позасу-
дове», тобто як процедура вирішення спорів 
без звернення до суду. Зокрема, важливою 
в даному аспекті є Директива 2013/11/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради від 
21 травня 2013 р. про альтернативні спосо-
би вирішення спорів у сфері захисту прав 
споживачів та внесення змін до Регламенту 
(ЄС) № 2006/2004 та Директиви 2009/22/
ЄС [38], яка хоч і не дає визначення АВС, 
проте у п. 5 преамбули вказано, що АВС про-
понує просте, швидке і недороге позасудове 
вирішення спорів. Отже, як ми бачимо, аль-
тернативне визначається через позасудове. 

Аналогічне можна сказати і про польське 
законодавство. У 2016 році був прийнятий 
Закон Республіки Польща «Про позасудове 
вирішення спорів у сфері захисту прав спо-
живачів» [39]. У ньому хоч і використано тер-
мін «позасудове», однак передбачено меха-
нізми альтернативного вирішення спорів. 

2) «альтернативне» вирішення спорів 
передбачає, як правило, звернення учасників 
спору до незалежної третьої інституції, яка 
виносить рішення по справі;

3) таке звернення не є обов’язковим, а 
учасники спору мають право вибору між 

зверненням до суду та зверненням до третьої 
незалежної інституції.

Висновки.

Підсумовуючи викладене, вважаємо, 
що за своєю сутністю поняття «альтерна-
тивне» та «позасудове» вирішення спорів є 
тотожними (синонімами). Оскільки під час 
застосування цих механізмів необхідне, як 
правило, залучення третьої, незалежної від 
учасників спору, особи, яка має повноважен-
ня винесення рішення по суті спору та для 
оскарження рішення якої передбачена про-
цесуальним законодавством спеціальна про-
цедура. При цьому на практиці, в юридичній 
літературі та законодавстві зарубіжних країн 
більше вживається саме поняття «альтерна-
тивне» вирішення спорів. 

Ототожнювати ж поняття «досудове» 
врегулювання спорів та «альтернативне» 
(«позасудове») вирішення приватноправо-
вих спорів вважаємо неправильним. «Досу-
дове» врегулювання спорів – це спеціально 
визначена у законі процедура, яка є пере-
думовою звернення до суду з вимогою про 
вирішення спору по суті. Виходячи з істо-
ричної ретроспективи, можна припустити, 
що це буде, як правило, застосування так зва-
ного претензійного порядку. Така процедура 
натепер є обов’язковою згідно із законодав-
ством РФ та Республіки Білорусь.

Таким чином, нова редакція стат-
ті 124 Конституції України про обов’язкове 
досудове вирішення спору має стосуватися 
виключно «досудового» врегулювання спо-
ру, результатом якого є вирішення конфлік-
ту між сторонами, та повинно бути лише 
передумовою звернення до суду першої 
інстанції в загальному порядку, якщо спір 
не вирішено на «досудовому» етапі. Вказа-
на стаття Конституції України не повинна 
поширюватися на випадки «альтернативно-
го» («позасудового) вирішення спорів, яке 
завершується актом, де вирішується спір 
по суті, як-то медіація, арбітраж (третей-
ське судочинство), омбудсмен. У цьому разі 
судова стадія просто не виникає.
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Статья посвящена решению вопроса соотношения понятий «досудебное», «альтернативное» и 
«внесудебное» урегулирование/разрешение частноправовых споров, поскольку изменениями в Кон-
ституцию Украины 2016 в части правосудия закреплено обязательное «досудебное» урегулирование 
споров в случаях, предусмотренных законом. Указывается, что часто в юридической литературе, 
законодательстве и на практике не проводится четкого разграничения данных понятий, хотя это 
имеет значение для определения процедуры и последствий, которые могут наступить в результате 
их применения. На основании изучения отечественной и зарубежной литературы и законодатель-
ства делается вывод, что по своей сути понятие «альтернативное» и «внесудебное» разрешение 
споров являются тождественными. А вот отождествлять понятие «досудебное» урегулирование 
споров и «альтернативное» («внесудебное») решение частноправовых споров нельзя.

Ключевые слова: «досудебное» урегулирование спора, «альтернативное» разрешение спора, «вне-
судебное» решение спора.

The article is devoted to the solution of the issue of the correlation of the concepts of "pre-judicial", "alter-
native" and "out-of-court" settlement of private legal disputes, since the amendments to the Constitution of 
Ukraine in 2016 in the part of justice establish mandatory "pre-trial" settlement of disputes, in cases provided 
for by law. It is pointed out that legal literature, legislation and practice do not clearly distinguish these con-
cepts from time to time; it is important to determine the procedure and consequences that may result from their 
application. On the basis of the study of domestic and foreign literature and legislation, it is concluded that in 
its essence the concept of "alternative" and "extrajudicial" dispute resolution are identical. But to identify the 
concept of "pre-judicial" settlement of disputes and "alternative" ("extrajudicial") solution of private legal 
disputes cannot be.

Key words: "pre-trial" settlement of a dispute, "Alternative" dispute resolution, "Out-of-court" dispute 
resolution.
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Стаття присвячена правовому аналізу основних особливостей застосування у цивільному пра-
ві каузальної та абстрактної моделей переходу речових прав за договором. Висловлені пропозиції 
щодо можливого використання у цивільному праві України принципів абстрактної моделі (принципи  
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Постановка проблеми. Загальновідомий 
постулат цивільного права про те, що реалі-
зація речових прав опосередковує статику, а 
зобов’язальних прав – динаміку цивільних 
відносин, не виключає взаємопов’язаності 
цих груп цивільних прав у цивільному обо-
роті майна. 

Перехід осіб від одного майнового ста-
ну до іншого, як правило, неможливий без 
їх вступу в зобов’язальні правовідносини, 
без виникнення у них відповідного права 
вимоги. Зобов’язальні права, таким чином, 
виконують допоміжну функцію в реалізації 
речових прав у відносних правовідносинах. 
Притаманна речовим правам властивість 
проникнення у зобов’язальні (відносні) пра-
вовідносини зумовлює необхідність розмеж-
ування так званих речових і зобов’язальних 
елементів у відносних правовідносинах, 
оскільки реалізація речових і зобов’язальних 
прав здійснюється в цивільному праві на різ-
них цивільно-правових засадах. 

З огляду на те, що перехід речових прав 
від однієї особи до іншої в межах договірних 
відносин у світі може відбуватися за різни-
ми правилами, зокрема за каузальною та 
абстрактною моделями, вбачається доціль-
ним у руслі прагнення до вдосконалення 
цивільного законодавства України проана-
лізувати переваги кожної з них і відповід-
но до цього визначитись щодо можливого у 
подальшому їх акумулятивного поєднання 
у вже наявному в Україні механізмі пере-
ходу речових прав за договором. У цьому і 
полягає мета статті.

Аналіз останніх досліджень. Порівнян-
ня каузальної та абстрактної систем перехо-
ду речових прав за договором у своїх працях 
та публікаціях здійснювали різні вітчизня-
ні та іноземні науковці, зокрема М. Бала-
ценко, Л.Ю. Василевська, І.О. Ємелькіна, 

А. Жалінський, Д.О. Тузов, О.А. Халабуден-
ко, Є.О. Харитонов, Є.О. Суханов, B. Buecker, 
B. Häcker, L. P. W. van Vliet та інші.

Виклад основного матеріалу. Із самого 
початку доречно зазначити, що за цивіль-
ним законодавством в Україні діє каузальна 
модель переходу речових прав за догово-
ром. Ч. 1 ст. 216 Цивільного кодексу Украї-
ни передбачено, що недійсний правочин не 
створює юридичних наслідків, крім тих, що 
пов’язані з його недійсністю. У разі недій-
сності правочину кожна зі сторін зобов’язана 
повернути другій стороні у натурі все, що 
вона одержала на виконання цього правочи-
ну, а в разі неможливості такого повернення, 
зокрема тоді, коли одержане полягає у корис-
туванні майном, виконаній роботі, наданій 
послузі, – відшкодувати вартість того, що 
одержано, за цінами, які існують на момент 
відшкодування [1]. 

Варто зазначити, що прив’язування мож-
ливості набуття речових прав виключно до 
дійсності правової підстави, за якої виникає 
зобов’язання, на жаль, не ставить проблема-
тику розмежування речових і зобов’язальних 
елементів у договірних відносинах повною 
мірою, завуальовує від погляду законодав-
ця та науковців ті внутрішні особливості, за 
якими в праві процес виникнення речових 
прав відрізняється від процесу виникнення 
прав зобов’язальних. 

Перетворити цей недолік каузальної 
моделі на перевагу спробували за допомогою 
абстрактної моделі, що є здобутком німецької 
правової школи ХІХ ст. Німецькі правознавці 
зі своїм одвічним прагненням до упорядку-
вання та систематизації правових елементів 
прагнули провести чітку межу між речови-
ми та зобов’язальними правами, а оскіль-
ки за договором можуть виникати не лише 
зобов’язальні, а й речові права, то, звичайно, 
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цей момент не залишився поза їхньою увагою. 
Для відокремлення зобов’язального складни-
ка договору від речового тут стали застосову-
вати принципи роз’єднання та абстракції. 

Доктринально розмежування зобов’я- 
зальної і речової частин договору пояс-
нюється самостійним існуванням у межах 
зобов’язання двох окремих стадій: виник-
нення і виконання. Перша безпосередньо 
пов’язана із зобов’язальною частиною догово-
ру, друга – з речовою. Інакше кажучи, струк-
тура договору щодо переходу, приміром, пра-
ва власності на майно передбачає наявність 
і укладення принаймні двох двосторонніх 
правочинів, з яких один породжує між сто-
ронами певні права та обов’язки, а другий 
безпосередньо спрямований на їх реаліза-
цію, тобто на саме виконання договору. І на 
речову частину договору, і на зобов’язальну 
поширюються законодавчі вимоги щодо 
дійсності правочину (вільне волевиявлен-
ня, дієздатність сторін тощо), проте кожна 
з цих частин договірного зобов’язання має 
право на «самостійне життя». Тобто у разі 
визнання недійсною зобов’язальної частини 
договору це не буде автоматично позбавляти 
юридичної сили речову угоду. 

Отож, у базис абстрактної моделі 
покладено ідею, що перехід за договором 
речового права на майно не має жорстко 
прив’язуватись до causa (підстави), за якою 
виникають зобов’язальні права та обов’язки 
сторін договору, і цілковито залежати від 
неї. Набуття речового права підтверджуєть-
ся вже волею (згодою) сторін у разі передачі 
майна від однієї особи до іншої. Коли нада-
ється милостиня жебраку, наводив приклад 
автор цієї моделі Ф. К. фон Савіньї, право 
власності на монету, безсумнівно, передаєть-
ся через традицію, однак ні до, ні після цього 
акту жодного зобов’язання не існувало; так 
само і коли хтось просить позичити грошей 
і я передаю йому цю суму, не будучи попере-
дньо зобов’язаний це робити [2, с. 527].

До causa, зауважував Ф. К. фон Савіньї, 
ми звертаємось тоді, коли щодо волі сторін 
є сумніви. У цьому разі для нас надійною є 
інструкція: звертати увагу на навколишні 
обставини, намір, мету і на ті юридичні пра-
вочини, з якими пов’язана і якими викликана 
традиція. Саме у цьому і полягає справжнє 
значення justa causa (законної підстави), 
оскільки з усього сказаного завжди мож-
на дізнатися, мали сторони намір передати 
власність (як, наприклад, під час продажу 
або міни) чи ні (як під час найму і поклажі) 
[2, с. 529].

Уявлення про те, що будь-якому при-
дбанню має передувати відомий titulus 
(підстава) (titulus дає jus ad rem /право до 

речі/), а за ним має слідувати відомий modus 
adquirendi (спосіб набуття) (modus дає jus in 
rem /право на річ/) і лише через поєднання 
цих двох умов і може виникнути речове пра-
во, є, на думку Г. Ф. Пухти, помилковим. На 
підтвердження своєї думки правознавець 
наводив приклад з даруванням, якому не 
передує жодний justus titulus у формі jus ad 
rem, жодне зобов’язання, оскільки titulus тут 
збігається з традицією. Саме тому, наголо-
шував Г. Ф. Пухта, необхідно відмовитися 
від визначення титулу в сенсі зобов’язання, 
тому що сам титул має визначатися лише як 
незобов’язальна юридична вимога, що пере-
дує традиції [3, с. 381]. 

Прикметно, що на обґрунтування нової 
концепції німецькі правознавці наводили 
виключно приклади щодо виконання реаль-
них договорів, тобто коли моменти укладен-
ня договору та його виконання збігаються, 
а тому за ними і створюється уявлення про 
нібито самостійний від зобов’язання харак-
тер традиції. Насправді таке сприйняття є 
репродукцією дії принципу свободи дого-
вору, за яким ніхто не може бути примуше-
ний до укладання останнього. Цей принцип 
зобов’язального права створює для осіб 
можливість варіативності їхньої поведінки 
у договірних відносинах, які, своєю чергою, 
можуть базуватися як на реальних, так і на 
консенсуальних договорах. На прикладі 
останніх, до речі, взаємопов’язаність традиції 
з causa виявляється чіткіше, можливо, тому 
ці приклади й не наводились німецькими 
правознавцями. За реального договору воля 
і волевиявлення сторін на укладення дого-
вору одночасно збігаються з передачею речі. 
Цей збіг і створює враження, що causa сама 
по собі, а традиція сама по собі. Проте зв’язок 
між ними насправді є, але побачити його в 
правовій конструкції реального договору 
складніше, ніж у договорі консенсуальному, 
коли між causa і традицією минає певний час.

Можливість дії абстрактної моделі 
в умовах німецької правової реальності 
Л. Ю. Василевська пояснює, зокрема, тим, 
що розуміння традиції в німецькому пра-
ві істотно відрізняється від відомої рим-
ської моделі: винісши вольовий момент і 
узгодження воль суб’єктів за межі традиції 
та передбачивши їх специфічне договірне 
оформлення (укладення речового догово-
ру), традиція втратила своє самостійне речо-
во-правове значення в механізмі переходу 
речових прав, і її стали розглядати лише як 
елемент юридичного складу, не здатний без 
речового договору породити правові наслід-
ки. Свого вольового змісту традиція за 
німецьким правом набуває ззовні – з речо-
вого договору, в межах якого і відбувається 
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узгодження воль сторін. Ось чому, зазначає 
науковець, у літературі передачу в механіз-
мі переходу речових прав і розглядають як 
Realakt (реальні, фактичні дії), як різновид 
юридичного вчинку [4, с. 12].

Розбіжність між каузальною та абстрак-
тною моделями, по суті, полягає в різних 
відповідях, які вони дають на запитання: чи 
залежить перехід власності через передачу 
від дійсності підстави, відповідно до якої така 
передача відбулась, наприклад від дійсності 
купівлі, або досить просто волі контрагентів 
на передачу права власності, навіть якщо під-
стави для цього було недостатньо або просто 
насправді не існувало? Інакше кажучи, під-
креслював Г. Дернбург, є спірним, чи повинна 
підстава передачі мати об’єктивну реальність 
(дійсно існувати) або досить суб’єктивної 
думки, що вона існує. Прихильники останньо-
го погляду полюбляють називати традицію 
абстрактним речовим договором [5, с. 114].

У межах абстрактної концепції переда-
чі речових прав за договором відповідь на 
сформульоване вище запитання одна: через 
самостійний характер зобов’язальної та речо-
вої частин договору речове право на майно 
вважається таким, що передане за договором, 
навіть якщо підстава, тобто зобов’язальна 
частина, має свої вади. Тому за недійсніс-
тю договору недійсність передачі речового 
права на майно, за загальним правилом, не 
настає. Ця особливість в, абстрактній моделі 
надає набувачу речового права порівняно з 
каузальною моделлю значні переваги, зокре-
ма, він не потрапляє у становище, коли має 
занадто перейматися з’ясуванням обставин, 
за яких, приміром, сам відчужувач речово-
го права одержав відповідне речове право 
на майно. В економічному сенсі, зазначає 
Ю. Є. Туктаров, це істотно знижує витрати 
на встановлення якості речового права, що 
набувається. Учасники цивільного обороту 
звільняються від необхідності досліджу-
вати правову основу, на якій відчужувач 
набув права власності, а сам відчужувач у 
цій ситуації не повинен доводити дійсність 
зобов’язального договору, за яким він при-
дбав певне майно раніше. Як наслідок, 
абстрактна модель забезпечує умови для 
максимально швидкого цивільно-правового 
обороту, за якого ризик оспорювання набу-
того права зводиться до мінімуму [6, с. 25]. 
Недоліком абстрактної моделі водночас є 
те, що під захист від можливих вимог попе-
реднього власника тут можуть підпадати не 
тільки добросовісні, а й недобросовісні набу-
вачі, що навряд чи можна вважати таким, 
що відповідає загальноправовим принципам 
справедливості і добросовісності, які мають 
діяти у речовому праві. 

Добросовісність як чинник, що зумовлює 
можливість безпосереднього набуття речово-
го права на майно, тут враховується в контек-
сті укладення та здійснення лише розпоряд-
чого правочину (речової частини договору). 
Інакше кажучи, за каузальною моделлю для 
набуття речового права на майно поведінка 
особи має бути добросовісною на стадії як 
укладання договору, так і його виконання, 
тоді як абстрактна модель цю загальну вимо-
гу звужує і прив’язує тільки до стадії вико-
нання договору, тобто до речової частини 
договору – розпорядчого правочину. 

В Україні ж добросовісність відповід-
но до принципу добросовісного набуття 
речових прав визначається більш широко, з 
прив’язуванням і до так званої зобов’язальної 
частини договору, а саме за правилом: не 
знав і не міг знати про наявні перешкоди 
для набуття речового права на певне майно. 
Тобто у разі, якщо недобросовісні дії особи 
щодо укладення, приміром, договору купів-
лі-продажу призведуть до визнання такого 
договору недійсним, то, відповідно, реаліза-
ція речової частини такого договору, власне 
передача речі, не призведе до переходу права 
власності на вже передану річ. У разі дефек-
тності, приміром, суб’єктного складу догово-
ру, як-от відсутність хоча б в однієї сторони 
необхідного обсягу цивільної дієздатності, 
набуття речових прав на майно за каузаль-
ною моделлю стає неможливим, натомість за 
абстрактною ця обставина не впливатиме на 
дійсність розпорядчого правочину, оскільки 
передусім оцінюються справжні наміри сто-
рін під час укладення договору, тобто чи мали 
вони насправді бажання передати і відповід-
но отримати певні речові права на майно. 

Дія у німецькому цивільному праві 
абстрактної моделі, яка не фокусується на 
добросовісності чи недобросовісності набу-
вача, певною мірою входить у колізію з інсти-
тутом захисту саме добросовісних набувачів, 
передбаченого, зокрема, § 932, § 933 Німець-
кого цивільного уложення [7, с. 264-265]. 
Разом із тим видається, що протиріччя між 
ними не антагоністичні, і прив’язка абстрак-
тної моделі до добросовісності набувача не 
буде завадою для збереження головних пере-
ваг абстрактної моделі переходу речових 
прав за договором. Такі зміни у концепцію, 
звичайно, повинні мати розумний характер, 
зокрема, виключати негативний досвід судо-
вої практики України, коли суди в оцінці 
добросовісності набувачів часто вимага-
ють від останніх досліджувати усі можливі 
деталі попереднього набуття відчужувачем 
свого речового права на майно (наприклад, 
аналізувати внутрішні документи юридич-
них осіб, керівники яких відчужують їхнє 
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майно; перевіряти правильність проведення 
державної реєстрації речових прав на май-
но у контексті законності рішень суб’єкта 
владних повноважень, що був відчужува-
чем державного чи комунального майна, 
тощо). Надмірні вимоги до добросовісності 
набувачів, коли від них вимагається не зви-
чайна обачливість, а фаховий правовий ана-
ліз ситуації з настановою про те, що якщо 
дефекти договору є, то про них потенційно 
можна було б дізнатися, значно посилює 
привабливість абстрактної моделі переходу 
речових прав порівняно з каузальною, яка 
таку судову практику допускає. Яскраво це 
можна побачити на прикладі системи дер-
жавної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно: у Німеччині через абстрактну модель 
така реєстрація однозначно підтверджує 
факт того, хто є справжнім носієм речового 
права на те чи інше майно. Добросовісність 
набувача, який орієнтувався на відомості з 
державного реєстру, тут жодним чином під 
сумнів не ставиться. Натомість в Україні 
суди виходять із того, що наявність у відчу-
жувача державної реєстрації речових прав 
ще не підтверджує добросовісність набу-
вача. Тобто в Україні державна реєстрація 
речових прав має презумпційний характер, 
а тому тягар негативних наслідків за помил-
ки державних органів реєстрації держава по 
факту перекладає на набувачів і не компен-
сує їм завдані збитки у разі, скажімо, повер-
нення майна попередньому власнику, як це 
має місце в Німеччині.

Висновки.

Вбачається, що сила і привабливість 
абстрактної моделі переходу речових прав 
за договором значною мірою визначається її 
принципами роз’єднання та абстракції. Для 
принципу роз’єднання теоретична абстрак-
ція, з методологічного погляду, якраз і висту-
пає тим інструментарієм, за допомогою якого 
й можливе, як зазначав Ю. І. Гревцов, про-
никнення в глибинні прошарки суспільних 
відносин до рівня їх генетичної передумови 
[8, с. 33]. Ця обставина є визначальною для 
існування в речовому праві обох принципів, 
їх взаємодії і взаємозумовленості. 

Завдяки принципу роз’єднання у дого-
вірних відносинах відбувається чітка струк-
туризація правових елементів, зокрема тих 
юридичних фактів, за якими, з одного боку, 
виникають суто зобов’язальні права та 
обов’язки, а з іншого – речові права. 

Для України, де каузальна модель 
переходу речових прав за договором вті-
лена у цивільне законодавство, принципи 
роз’єднання та абстракції все ж здатні віді-
гравати в речовому праві свою цілком при-

кладну і корисну роль. Для цього, звичайно, 
їх зміст має бути приведений у відповідність 
до змісту концепції каузальності передачі 
речових прав, що реалізується в Україні у 
договірних відносинах. А це, своєю чергою, 
зумовлює необхідність корекції змістових 
частин принципів роз’єднання та абстракції 
з огляду на те, що вони діють у цивільному 
праві Німеччини відповідно до абстрактної 
моделі переходу речових прав. Базисними 
щодо таких змін можуть бути такі позиції.

По-перше, маємо виходити з того, що прин-
цип абстракції є важливим для речового права, 
передусім, із методологічного погляду, адже 
абстрагування є тим прийомом юридичної 
техніки, який дає змогу розкрити сутність вну-
трішніх процесів, що відбуваються у межах тих 
чи інших правовідносин. Проте саме абстра-
гування може відбуватись по-різному, зокре-
ма зворотно від того, як це застосовується в 
Німеччині. Один із прикладів такого розведен-
ня речових і зобов’язальних прав, які виника-
ють у договірних відносинах, наводить Закон 
КНР «Про речові права» [9]. У ст. 15 «Поділ 
прав, що виникають при укладенні договору, 
і речового права» вказано, що договір, укла-
дений між сторонами про виникнення, зміну, 
передачу і припинення речових прав щодо 
нерухомого майна, набирає чинності з момен-
ту укладення, якщо законодавством або дого-
вором окремо не встановлено інше. Відсутність 
реєстрації речових прав на дане нерухоме май-
но не впливає на правову силу договору. 

Інакше кажучи, на відміну від Німеччи-
ни, де наголос робиться на дійсності речо-
вого (розпорядчого) правочину зазвичай 
незалежно від дійсності зобов’язального пра-
вочину, в Китаї увага фокусується на різни-
ці юридичного складу виникнення речових 
та зобов’язальних прав у межах одних і тих 
самих договірних відносин з висновком про 
те, що незавершення формування юридично-
го складу виникнення речових прав не впли-
ває на чинність прав зобов’язальних у разі 
укладення договору щодо речових прав на 
майно. Тобто, якщо передача рухомих речей 
за договором не відбудеться або державна 
реєстрація речових прав на нерухоме майно 
не буде проведена, дійсність зобов’язальної 
частини договору не має ставитися під сумнів.

Така методика абстрагування є прийнят-
ною і для України, де, зокрема, система дер-
жавної реєстрації видозмінена з державної 
реєстрації правочинів на державну реєстра-
цію речових прав.

По-друге, принцип роз’єднання, на якому 
базується принцип абстракції, у каузальній 
моделі переходу речових прав за договором 
потребує пом’якшення акцентів. У його зміст 
не потрібно вкладати позицію щодо майже 
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абсолютної відокремленості зобов’язальної 
та речової частин договору. Тобто прилашту-
вання принципу під правові реалії України є 
цілком можливим, коли йтиметься не стіль-
ки про роз’єднання, скільки про розмежуван-
ня зобов’язальної і речової частин у договорі. 

Уведення принципів роз’єднання та 
абстракції в такому вигляді дасть змогу, 
по-перше, посилити аналітичний складник 
праворозуміння цивільного законодавства 
щодо речових прав, адже за змістом принципи 
роз’єднання (а можливо, доцільніше – прин-
цип розмежування) та абстракції вказують на 
наявність у законодавстві певної процедури 
етапності, проходження якої дає, зрештою, 
змогу визначитись, за ким саме речове пра-
во на майно має бути закріплене. Етапність 
такої процедури забезпечує більш ретельний 
розгляд спірних питань щодо речових прав. 
По-друге, видається, що розведення у догово-
рі зобов’язальної і речової частин позитивно 
вплине на припинення давньої у вітчизняній 
цивілістиці полеміки щодо можливого існу-
вання поряд із речовими та зобов’язальними 
правовідносинами змішаного типу відносин 
[10, с. 276]. І по-третє, через відокремлення 
зобов’язальної та речової частин у договорі 
можна пояснити, як у межах зобов’язальних 
правовідносин можуть існувати та реалізову-
ватися речові права.
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Статья посвящена правовому анализу основных особенностей применения в гражданском праве 
каузальной и абстрактной моделей перехода вещных прав по договору. Высказаны предложения по 
возможному использованию в гражданском праве Украины принципов абстрактной модели (прин-
ципы абстракции и разъединения) в соответствии с каузальной моделью перехода вещных прав по 
договору, закрепленной в нормах гражданского законодательства Украины.

Ключевые слова: вещные права, каузальная модель перехода вещных прав по договору, абстрактная 
модель перехода вещных прав по договору, вещный договор.

The article is devoted the legal analysis of the main features of the application of causal and abstract 
models of property rights transfer under an agreement in civil law. The article forms how it is possible to use 
the principles of the abstract model (principles abstraction and separation) according to the causal model of 
property rights transfer under an agreement which exist in the civil legislation of Ukraine.

Key words: property rights, causal model of property rights transfer under an agreement, abstract model of 
property rights transfer under an agreement, property contract.
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Стаття присвячена розгляду історії становлення конкурентного законодавства зарубіжних 
країн. Зокрема, автором розглянуто досвід формування моделей конкурентного права і законодав-
ства в США, Канаді, Великій Британії та країнах Європейської спільноти. Розглянуто досвід регу-
лювання конкурентних відносин в іноземних країнах та основні положення антимонопольного зако-
нодавства сьогодення.
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Постановка проблеми. Історія розвитку 
та становлення конкурентного законодавства 
відрізняється залежно від того, про яку краї-
ну йдеться, оскільки етапи розвитку, темпи та 
інтенсивність подій різниться залежно від пере-
думов, які склалися історично, від особливостей 
соціально-політичної ситуації в той чи інший 
період часу, від рівня готовності суб’єктів, пере-
дусім, нормотворчості до створення своєчасно-
го та доцільного правового регулювання кон-
курентних відносин, від можливостей держави 
здійснювати ефективний контроль за діяльніс-
тю компаній на ринках тощо. 

Розглянувши різні моделі конкурентно-
го регулювання, можна розділити їх на дві 
традиційні моделі – «американську» і «євро-
пейську», що мають різні спрямування свого 
регулювання, мають різні політико-правові і 
соціальні передумови свого виникнення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розгляду питань становлення та формування 
антимонопольного законодавства в різних кра-
їнах світу та особливостям антимонопольного 
регулювання присвятили свої праці такі вчені, 
як К. Смирнова, О. Бакалінська, М. Ковтун, 
Є. Горян, Б. Бережняк, Р. Пітман, Д. Хохлов та 
інші. На основі аналізу нормативно-правових 
актів конкурентного права та наукових праць 
видатних учених у галузі конкурентного пра-
ва автор намагається зробити комплексний 
аналіз антимонопольно-конкурентного зако-
нодавства зарубіжних країн для подальшого 
визначення шляхів удосконалення конкурент-
ного законодавства України.

Мета статті – розглянути історію форму-
вання антимонопольного законодавства 
іноземних країн. Зробити аналіз та визна-

чити особливості становлення антимоно-
польного регулювання в «американській» 
та «європейській» моделі. 

Виклад основного матеріалу. Початком 
становлення конкурентного права на законо-
давчому рівні можна вважати кінець ХІХ – 
початок ХХ століття. У цей період у США 
відбувається монополізація майже всіх 
галузей виробництва, створюються картелі, 
синдикати, трести та інші форми монополій, 
на боротьбу з якими і були спрямовані пер-
ші антимонопольні закони. У США конку-
рентне законодавство отримало традиційну 
назву – антитрестівське, основним напря-
мом якого стало регулювання та заборона 
створення трестів. Метою антитрестівської 
політики є захист і посилення конкуренції 
шляхом створення перешкод виникнення і 
використання монопольної влади. [1; с. 165] 

Першим актом у сфері антимонопольно-
го законодавства став Закон Шермана, який 
було названо на честь автора законопроекту. 
Мета цього Закону – захист торгівлі і комер-
ції від обмежень з боку монополій. Було 
заборонено угоди, об’єднання, таємні змови, 
які могли обмежувати торгівлю. Офіційна 
назва закону – Закон «Про захист торгівлі 
та комерційної діяльності проти незаконних 
обмежень та монополії» («An Act to Protect 
Trade Commerce against unlawful Restrain and 
monopolies» [10]. Але Закон Шермана мав пев-
ні недоліки і часто був застосований далеко не 
за прямим призначенням, порушуючи мету та 
принципи, задля яких він був створений. 

Недоліки та довільне трактування судо-
вими органами Закону Шермана слугува-
ли поштовхом для прийняття у 1914 році 
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Закону Клейтона (The Clayton Act), що 
передбачав обмеження діяльності трестів 
і створення Федеральної Торгової Комі-
сії (ФТК) як органу, уповноваженого на 
проведення конкурентної політики. Закон 
Клейтона був спрямований на запобігання 
монополізації та на заборону злиття, що 
могло призвести до обмеження конкурен-
ції. Закон Клейтона надав точний перелік 
дій, що вважалися незаконними і тягли за 
собою відповідальність.

У 1914 році створюється спеціальний 
орган із регулювання питань конкурен-
ції – Федеральна Торгова Комісія, повно-
важення і завдання якої регулювалися при-
йнятим 26 вересня 1914 року Законом «Про 
Федеральну Торгову Комісію» (Federal 
Trade Commission Act). На той момент 
створення спеціального адміністративно-
го федерального органу, метою діяльності 
якого було б створення сприятливих умов 
для добросовісної конкуренції шляхом 
розслідування й широкого інформування 
громадськості щодо зловживань у торгівлі, 
було необхідно. Основна ідея цього зако-
ну – захист конкуренції в рамках Законів 
Шермана і Клейтона, створення сприятли-
вих умов для добросовісної конкуренції та 
заборона «нечесних методів конкуренції» 
у сфері бізнесу і торгівлі, які суперечили 
цілям соціальної політики та завдавали 
збитків споживачам. ФТК є незалежним 
адміністративним органом, що наділений 
особливою компетенцією та повноважен-
нями. Цим Законом Федеральній торговій 
комісії надавалося право вести розслідуван-
ня й порушувати судові справи [1, с. 165].

Згодом було прийнято ще низку анти-
монопольних законів, зокрема Акт Робін-
сона-Патмана (Robinson-Patman Act, 1936), 
Акт Селлера-Кефовера (Celler-Kefauver 
antimerger act, 1950), Акт Харта-Скот-
та-Родіно (Hart-Scott-Rodino Antitrust 
Improvements Act, 1976).

Антимонопольні закони спрямовані на 
боротьбу зі злиттями, що може призвести 
до монополізації цілої галузі виробництва. 
Авжеж, злиття можуть мати як позитивний, 
так і негативний ефект, але контроль за злит-
тями є важливим завданням антимонополь-
них органів в особі Федеральної Торгової 
Комісії США. У 2010 році було прийняте 
«Положення про горизонтальні злиття», в 
якому детально описуються етапи аналізу 
горизонтальних злиттів. Якщо здійснення 
злиття компаніями має позитивний ефект і 
не загрожує конкуренції, то такі дії можуть 
бути дозволені. Злиття за своєю формою 
можуть бути горизонтальні (між конку-
рентами), вертикальні (на різних рівнях 

виробничого ланцюга). На відміну від гори-
зонтальних, вертикальні злиття за своєю 
суттю не скорочують кількість конкурентів 
на будь-якому ринку. Проте за певних умов 
вертикальні злиття можуть послабити кон-
куренцію і призвести до втрат для добробу-
ту. Злиття, які не підпадають під жодну з цих 
категорій, об’єднані в загальну групу конгло-
мератних злиттів [180].

У США регулювання захисту від недо-
бросовісної конкуренції відбувається в рам-
ках антитрастового законодавства. Стаття 
5 Закону «Про Федеральну торгову комі-
сію» передбачає заборону недобросовісної 
або такої, що вводить в оману, діяльності 
або практики в торгівлі між штатами або у 
зв’язку з нею. Крім того, ст. 44 (h) Закону 
«Про товарні знаки», або Закону Ленхема 
1946 р., надає можливість судового захисту 
від неправомірних заяв щоодо свого продук-
ту в торгівлі між штатами [3].

«Американська модель» конкурентного 
законодавства також існує у Канаді та Японії, 
Аргентині, Чилі та інших державах і здебіль-
шого спрямована на боротьбу з існуванням 
монополій, тоді як «Європейська модель» 
проконкурентного регулювання має на меті 
боротьбу не з монополіями, а зі зловживан-
ням домінуючим становищем та недобросо-
вісною конкуренцією. 

Антимонопольне законодавство Канади 
побудоване на основі американської моде-
лі та вважається також одним із найстарі-
ших у світі. Але канадське антимонопольне 
регулювання порівняно з американською 
моделлю є не таким жорстким. Хоча розви-
ток антимонопольного законодавства триває 
вже більше ста років, лише із прийняттям у 
1986 році Закону про конкуренцію почала 
реалізовуватися рішуча конкурентна полі-
тика контролю за злиттями й монопольною 
поведінкою, що є основою сучасної антимо-
нопольної політики Канади. Закон гарантує 
забезпечення рівних можливостей малим 
і середнім підприємствам для участі в роз-
будові економіки Канади. Закон визначає 
випадки заборони зловживання монополь-
ним становищем і надає перелік дій, що вва-
жаються антиконкурентними і стосуються 
зловживань домінуючим положенням. Серед 
них, зокрема: захоплення частини ринку вер-
тикально інтегрованим постачальником з 
метою витіснення неінтегрованих покупців, 
які конкурують із постачальником; викорис-
тання переважного права на купівлю з метою 
вилучення з ринку обмеженої частини ресур-
сів, необхідних для здійснення виробництва; 
скупка товарів з метою запобігання знижен-
ню цін; встановлення вимог до якості това-
рів, не сумісних з якістю товарів, що випус-
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каються конкурентом, з метою обмеження 
доступу до ринку або усунення конкурента з 
ринку; продаж товарів за ціною, нижчою від 
продажної вартості, щоб дисциплінувати або 
усунути конкурента; пред’явлення вимоги 
до постачальника першочергового продажу 
конкретним покупцям з метою обмежити 
доступ на ринок конкурентам і збільшити 
свою частку на ринку. Паралельно з цим до 
порушників можуть застосовуватися захо-
ди кримінальної відповідальності, а їхні дії 
можуть стати предметом цивільного позову 
з боку потерпілих з метою відшкодування 
нанесеного збитку [4, с. 113]. 

Антимонопольне законодавство Вели-
кої Британії почало свій розвиток як аме-
риканська модель антимонопольного регу-
лювання, але його приписи ліберальніші зі 
американські і поєднують у собі традиційну 
британську політику свободи торгівлі та 
мінімізацію прямого державного втручан-
ня в господарську діяльність підприємців  
[5, ст. 27]. Загалом, треба зазначити, що анти-
монопольне законодавство Великої Британії 
аж до 1998 року не закріпляло цілей антимо-
нопольної політики та чіткої системи пока-
рань. Повноваженнями щодо розслідування 
монополістичних діянь і накладення штра-
фів антимонопольні органи Великої Британії 
були наділені лише у 1998 році під безпосе-
реднім впливом ЄС.

Сьогодні для цієї країни притаманні 
дві правові системи державного контролю. 
В основу першої покладено принципи добро-
совісної торгівлі та конкуренції. Основни-
ми державними органами, які здійснюють 
відомчий контроль, є Комісія з монополій, 
Відомство з добросовісної торгівлі, держав-
ний секретар торгівлі та промисловості. Сто-
совно другої системи, то головну роль контр-
олера виконують суди, які своїми рішеннями 
створюють обмежувальну торгівельну прак-
тику. Ці дві системи постійно перебувають у 
тісному взаємозв’язку, виконуючи функцію 
загального нагляду та стимулюючи конку-
ренцію на ринку. 

Потрібно зазначити те, що, попри розви-
ток антимонопольного законодавства Вели-
кої Британії за американською моделлю, 
норми Закону «Про конкуренцію» 1998 року 
повністю відповідають нормам антимоно-
польного права ЄС. Але розвиток антимо-
нопольного права в цілому в руслі загально-
європейського підходу є доволі складним та 
має свої особливості. Так, британські анти-
монопольні органи, всупереч європейським, 
активно застосовують санкції не тільки 
штрафного характеру, а й так звані заходи 
щодо реструктуризації, здійснюючи активне 
втручання у сферу функціонування вільного 

ринку та механізми ціноутворення, у струк-
туру ринків і взаємовідносин суб’єктів госпо-
дарювання на певних ринках.

На противагу Американській моделі 
антимонопольного та антитрестівського 
регулювання перші конкурентні закони в 
Європі з’являються після Другої Світо-
вої війни. У той час відбувається інтеграція 
європейських держав, створення Європей-
ського економічного співтовариства (ЄЕС). 
Основним завданням Європейських країн 
було створення і функціонування єдиного 
ринку, з чесними та добросовісними пра-
вилами ринкової економіки. Усе це перед-
бачало правове регулювання економіки та 
закріплення основних правил та норм анти-
монопольного регулювання на законодавчо-
му рівні. Європейська модель конкурентного 
регулювання має свої особливості порівняно 
з американською і в основному спрямована 
на контроль за зловживанням монопольним 
становищем, захист від неправомірних анти-
конкурентних дій інших суб’єктів та держав-
них органів, а також боротьбу з проявами 
недобросовісної конкуренції, що є основни-
ми напрямами конкурентної політики Євро-
пейського Союзу.

У Європі перші акти не були системати-
зовані і містилися в різних нормативно-пра-
вових актах. Перші закони виникали на рівні 
національного законодавства країн сьогод-
нішнього Європейського Союзу. 

Завданнями конкурентної політики є 
підтримка конкуренції на належному рів-
ні; недопущення дискримінації держав-
ними структурами та монополістичними 
об’єднаннями суб’єктів господарювання; 
захист та підтримка суб’єктів малого та 
середнього бізнесу; захист економічних прав 
і свобод споживачів та підприємців; підтри-
мання функціонування єдиного європей-
ського ринку на основі чесної, справедливої, 
конкурентної боротьби.

Як зазначає К. Смирнова, мета антимо-
нопольного регулювання збігається з політи-
ко-економічною метою діяльності Європей-
ського Союзу в цілому, що проявляється у 
сприянні інтеграції в рамках спільного рин-
ку [6]. Це закріплено у Римському догово-
рі, який заклав фундамент системи анти-
монопольного права ЄС, що існує сьогодні. 
У преамбулі до цього договору закріплено, 
що «подолання бар’єрів, що роз’єднують 
Європу, потребує узгоджених дій, які покли-
кані гарантувати чесну конкуренцію» [7]. 

Економіко-політичний союз країн визна-
чив європейську інтеграцію країн європей-
ської частини континенту як кінцеву мету в 
цій сфері. Творці та ідеологи спільного ринку 
прагнуть сформувати єдине право ЄС, норми 
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якого не лише регулювали б міждержавні 
економічні відносини, а й регламентували б 
господарські відносини всієї території вну-
трішнього ринку ЄС. Конкуренція є найкра-
щім стимулом до економічного зростання. 
Європейська Комісія в одній зі своїх допо-
відей зазначає, що за відсутності конкуренції 
на ринку відсутній розвиток виробництва та 
технологічний прогрес.

 Основними цілями конкурентної полі-
тики є усунення загроз, що можуть негатив-
но вплинути на вільний ринок; наближення 
національних законодавств країн-членів 
настільки, наскільки це необхідно для нор-
мального функціонування внутрішнього 
ринку; удосконалення виробництва та під-
вищення конкурентоспроможності товарів 
та послуг; технічне зростання та підви-
щення ефективності економіки об’єднаної 
Європи тощо. 

Початок розвитку наднаціонального 
антимонопольного регулювання було покла-
дено одночасно з підписанням у 1951 році 
Договору про заснування Європейського 
об’єднання вугілля та сталі (інша назва – 
Паризький договір, який набрав чинності у 
1952 році). Подальший розвиток конкурент-
ного законодавства ЄС відбувався у зв’язку з 
підписанням 25 березня 1957 року Римсько-
го договору, який набрав чинності 01 січня 
1958 року та офіційна назва якого – Договір 
«Про Європейський Союз». До речі, цим 
Договором були закріплені основні принци-
пи існування ЄС як політичного утворення. 
[8]. Згодом були внесені зміни до Римського 
договору шляхом підписання Маастрихт-
ського (1992), Ніццького (2001) та Лісабон-
ського (2007) договорів. Але напрям анти-
монопольного регулювання, а також основні 
принципи та цілі лишилися незмінними. 
Глава «Правила конкуренції», ст. 81-86 Рим-
ського договору знайшли своє відображення 
у ст. 101-106 Договору про функціонування 
ЄС (Лісабонський договір) [7] частини 3, 
розділу VII, який має назву «Спільні прави-
ла конкуренції, оподаткування та наближен-
ня до законодавства».

Правила конкуренції базуються на 
ст. 3 Ніццького договору, у якій ідеться 
про діяльність Спільноти, яка гарантує, 
що конкуренція на внутрішньому ринку 
не порушується [9]. Правила конкуренції 
спрямовані на встановлення спільних умов 
функціонування ринкового середовища для 
всіх країн-учасниць. Основними способами 
захисту конкуренції та попередження право-
порушень є заходи, спрямовані на боротьбу і 
заборону картельних змов та узгоджень, які 
завдають шкоди конкуренції; заборону зло-
вживань монопольним становищем; контр-

оль за злиттями (концентраціями); контроль 
за наданням державної допомоги та заходи 
щодо попередження і захисту від недобросо-
вісної конкуренції. Усі названі заходи регла-
ментовані в нормативно-правових актах, що 
регулюють діяльність Європейського Союзу. 
Розглянемо детальніше особливості законо-
давчого регулювання конкуренції в ЄС. 

Сьогодні в більшості країн світу роз-
роблено та діє спеціальне законодавство в 
напрямі захисту конкуренції. Регулювання 
конкуренції відбувається як на державному, 
так і на наддержавному рівні.

Висновки.

1. Зробивши короткий екскурс в історію 
становлення конкурентного законодавства 
кінця ХІХ–ХХ століть, можна дійти висно-
вку, що саме в цей період питання регулюван-
ня конкуренції отримують своє законодавче 
забезпечення майже у всіх країнах світу, а 
отже, відбувається становлення конкурент-
ного законодавства. Відбувається створення 
регуляторних антимонопольних органів. 

2. «Американська модель» ставить за 
мету боротьбу з монополіями; «Європей-
ська», навпаки, лише обмежує діяльність 
монополій та забороняє зловживання моно-
польним становищем, а не його займання.

3. Необхідно наголосити на тому, що саме 
основоположні норми антитрастового зако-
нодавства США стали основою для подаль-
шого розвитку конкурентного законодавства 
всіх країн. США на власному прикладі про-
ілюстрували всьому світові придатні варі-
анти ефективної реалізації конкурентної 
політики, застосовуючи як жорсткі методи, 
так і лояльні. Особливу роль у цьому віді-
грає структура створених антимонопольних 
органів, їхні повноваження та розмежування 
компетенції, оскільки саме ці, вперше ство-
рені США органи безпосередньо займалися 
реалізацією правових приписів, саме їхня 
діяльність вказує нам сьогодні на досягнуті 
результати в минулому.

4. Значний відбиток політика США 
наклала на свою країну-сусідку – Канаду. Як 
відомо, Канада перейняла досвід США, зна-
чно пом’якшивши її головні санкції та пока-
рання за порушення «правил чесної гри» в 
умовах ринкової боротьби. Хоча розвиток 
антимонопольного законодавства триває 
вже більше ста років, лише із прийняттям у 
1986 році Закону про конкуренцію почала 
розвиватися рішуча конкурентна політика 
контролю за злиттями й монопольною пове-
дінкою, що є основою сучасної антимоно-
польної політики Канади. 

5. Розвиток антимонопольного регу-
лювання Великої Британії спочатку мав за 
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основу систему законодавства США, але 
згодом, під впливом Європейського Союзу 
антимонопольна політика отримала більше 
рис європейської моделі. Сьогодні Вели-
кій Британії притаманні дві правові систе-
ми державного контролю. В основу першої 
покладено принципи добросовісної торгівлі 
та конкуренції, основними регуляторами є 
Комісія з монополій, Відомство з добросо-
вісної торгівлі, державний секретар торгівлі 
та промисловості. Стосовно другої систе-
ми, то головну роль контролера виконують 
суди, які своїми рішеннями створюють 
обмежувальну торгівельну практику. Ці дві 
системи постійно перебувають у тісному 
взаємозв’язку, виконуючи функцію загаль-
ного нагляду та стимулюючи конкуренцію 
на ринку. Норми Закону «Про конкуренцію» 
1998 року повністю відповідають нормам 
антимонопольного права ЄС. 

6. Регулювання конкурентних відносин у 
країнах Європейської спільноти відбуваєть-
ся як на рівні національного законодавства, 
так і на рівні конкурентного права ЄС. Для 
забезпечення цілісного та комплексного під-
ходу до боротьби з порушенням конкурент-
ного законодавства в усіх країнах-членах ЄС 
застосовує спільну політику в області конку-
ренції. Конкурентна політика ЄС спрямова-
на на запобігання порушенням та сприяння 
створенню єдиного європейського ринку та 
попередження його руйнування від проти-
правної діяльності юридичних осіб. Цілями 
також є забезпечення вільного ринку, поліп-
шення виробництва, запровадження тех-
нічного прогресу, зростання ефективності 
економіки та підвищення конкурентоспро-
можності товарів і послуг, забезпечення кон-
курентного середовища всередині Європей-
ського союзу та в міжнародному масштабі.
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У статті сформульовано поняття та визначено правову природу частки в статутному капіта-
лі товариства з обмеженою відповідальністю. Автором доведено, що частка в статутному капіталі 
товариства з обмеженою відповідальністю є об’єктом права, а саме право на частку в статутному 
капіталі є майновим. Обґрунтовано, що момент виникнення права на участь в управлінні товари-
ством не збігається з моментом набуття права власності на частку в статутному капіталі това-
риства з обмеженою відповідальністю. 

Ключові слова: товариство з обмеженою відповідальністю, статутний капітал, частка в статутному 
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Постановка проблеми. Згідно з 
ч. 3 ст. 80 Господарського кодексу України 
від 16 січня 2003 р. товариством з обмеженою 
відповідальністю (далі – ТОВ) є господар-
ське товариство, що має статутний капітал, 
поділений на частки, розмір яких визнача-
ється установчими документами, і несе від-
повідальність за своїми зобов’язаннями тіль-
ки своїм майном. Учасники товариства, які 
повністю сплатили свої вклади, несуть ризик 
збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, 
у межах своїх вкладів [1]. Відповідно до час-
тин 1-2 ст. 12 Закону України від 6 лютого 
2018 р. № 2275-VIII «Про товариства з обме-
женою та додатковою відповідальністю» 
розмір статутного капіталу товариства скла-
дається з номінальної вартості часток його 
учасників, виражених у національній валюті 
України. Розмір частки учасника товари-
ства у статутному капіталі товариства може 
додатково визначатися у відсотках. Роз-
мір частки учасника товариства у відсотках 
повинен відповідати співвідношенню номі-
нальної вартості його частки та статутного 
капіталу товариства [2]. Отже, на законодав-
чому рівні досить часто вживається поняття 
«частка учасника товариства у статутному 
капіталі», хоча легального визначення цього 
поняття немає. 

Не вироблено чіткого розуміння сутнос-
ті частки в статутному капіталі товариства 
з обмеженою відповідальністю і в доктрині 
права, де частку розглядають і як сукупність 
корпоративних прав, і як самостійне май-
нове право тощо. Як слушно зазначається в 
юридичній літературі, розуміння різниці між 
такими поняттями, як «корпоративні права», 
«частка в статутному капіталі товариства з 

обмеженою відповідальністю» та «майнові 
права», є дуже важливим як із теоретичної, 
так і з практичної точки зору. Різне правове 
регулювання зазначених вище прав/об’єктів 
та їх взаємозв’язок впливає на їх можливість 
бути предметом різного роду правовідно-
син між суб’єктами господарювання (заста-
ва, купівля-продаж, спадкування тощо) 
[3, с. 128]. 

Визначення поняття та сутності частки в 
статутному капіталі товариства з обмеженою 
відповідальністю сприятиме становленню 
однакового підходу правозастосовної прак-
тики до визначення предмета договору, за 
яким відбувається відчуження часток учас-
ника в статутному капіталі ТОВ, звернення 
стягнення на частку в статутному капіталі 
ТОВ, спадкування частки в статутному капі-
талі ТОВ тощо. 

Стан дослідження. Поняття частки в 
статутному капіталі ТОВ та її правова при-
рода вже досліджувалися в юридичній літе-
ратурі, зокрема в працях В. М. Кравчука [4], 
С. В. Скрябіна [5], А. В. Смітюх [6], І. В. Спа-
сибо-Фатєєвої [7], Р. С. Фатхутдинова [8] та 
інших правників. Проте визначення частки 
в статутному капіталі ТОВ, запропоновані 
науковцями, містять положення, які можуть 
слугувати предметом подальшої наукової 
дискусії. 

Метою статті є визначення поняття та пра-
вової природи частки в статутному капіталі 
товариства з обмеженою відповідальністю.

Виклад основного матеріалу. Госпо-
дарський кодекс України, визначаючи зміст 
корпоративних прав та корпоративних від-
носин, в ч. 1 ст. 167 передбачає, що корпо-
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ративні права – це права особи, частка якої 
визначається у статутному капіталі (майні) 
господарської організації, що включають 
правомочності на участь цієї особи в управ-
лінні господарською організацією, отри-
мання певної частки прибутку (дивідендів) 
даної організації та активів у разі ліквідації 
останньої відповідно до закону, а також інші 
правомочності, передбачені законом та ста-
тутними документами. 

Зазначене вище свідчить про наявність 
певного правового зв’язку між корпоратив-
ними правами, часткою в статутному капіта-
лі, статутним капіталом. Можна стверджува-
ти, що корпоративні права виникають у тієї 
особи, якій належить частка в статутному 
капіталі товариства з обмеженою відпові-
дальністю, проте момент виникнення корпо-
ративних прав може не збігатися з моментом 
набуття права власності на частку в статут-
ному капіталі ТОВ. С. С. Кравченко зазна-
чає, що поділ статутного (складеного) капі-
талу на частки зумовлює майнові і немайнові 
права учасників – ті права, які є дрібнішими 
за корпоративні, їх складниками: право на 
участь в управлінні товариством, право на 
отримання певної частки прибутку (дивіден-
дів) товариства та активів у разі його лікві-
дації, інші правомочності, передбачені зако-
ном та установчими документами [9, с. 92]. 
Крім того, в учасника ТОВ виникають і певні 
обов’язки, визначені ст. 6 Закону України 
«Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю»: 1) дотримуватися ста-
туту; 2) виконувати рішення загальних збо-
рів учасників товариства. Учасники можуть 
мати й інші обов’язки, встановлені законом 
та статутом товариства. 

Наявність частки учасника в статут-
ному капіталі ТОВ надає її володільцю й 
певні права у разі виходу учасника з ТОВ. 
Відповідно до ч. 7 Закону України «Про 
товариства з обмеженою та додатковою від-
повідальністю» товариство зобов’язане про-
тягом одного року з дня, коли воно дізна-
лося чи мало дізнатися про вихід учасника, 
виплатити такому колишньому учаснику 
вартість його частки. Статутом товариства, 
що діє на момент виходу учасника, може 
встановлюватися інший строк для здійснен-
ня такої виплати.

Частка в статутному капіталі ТОВ безпо-
середньо пов’язана зі статутним капіталом. 
Як зазначає В. Кравчук, статутний капітал 
підприємницького товариства формується 
за рахунок вкладів учасників. Склад, оцін-
ка та порядок внесення вкладів має вагоме 
значення не лише для формування майнової 
бази товариства, а й для виникнення корпо-
ративних прав учасників [10, с. 57]. На думку 

Ю. В. Хорт, статутний капітал використову-
ється як інструмент для визначення частки 
кожного учасника [11, с. 330]. 

І. В. Спасибо-Фатєєва зазначає, що ста-
тутний/складений капітал не підлягає відчу-
женню як такий. Не можна позначити й наяв-
ність «права власності на статутний капітал». 
Не можна на нього звертати стягнення. Вод-
ночас статутний/складений капітал госпо-
дарського товариства поділений на частки, 
а значить, кожна його частка незалежно від 
її розміру повинна мати такий же правовий 
режим, як і ціле, тобто весь статутний капі-
тал. Отже, за законами логіки й частка в ста-
тутному/складеному капіталі не може бути 
об’єктом права власності, а значить, вона 
не може відчужуватися, тобто перебувати в 
обороті. Дещо складнішою є ситуація в ТОВ, 
де частка в статутному капіталі не перетво-
рюється на новий об’єкт права, аналогічно 
тому, як це має місце в акціонерному това-
ристві. У ТОВ частка в статутному капіталі є 
частиною цілого, тобто статутного капіталу. 
Проте парадокс у тому, що вона являє собою 
об’єкт права учасника господарського това-
риства, тоді як статутний капітал об’єктом 
права ні господарського товариства, ні його 
учасника (якщо він один у господарському 
товаристві) не є. Дійсно, продати весь ста-
тутний капітал ТОВ не можна, оскільки він 
не є об’єктом, а продати частку в статутному 
капіталі можна [7, с. 405]. 

Варто погодитися з І. В. Спасибо-Фатєє-
вою в тому, що частка в статутному капіта-
лі ТОВ є, перш за все, об’єктом права. Під-
твердженням цієї позиції є й положення 
ч. 1 ст. 21 Закону України «Про товариства 
з обмеженою та додатковою відповідаль-
ністю»: учасник товариства має право від-
чужити свою частку (частину частки) у ста-
тутному капіталі товариства оплатно або 
безоплатно іншим учасникам товариства 
або третім особам. Отже, предметом дого-
вору купівлі-продажу може бути частка у 
статутному капіталі ТОВ, яка, відповідно, є 
об’єктом права учасника ТОВ. 

В. М. Кравчук визначає частку в статут-
ному капіталі як «майнове право, яке визна-
чає обсяг майнової участі особи в господар-
ських товариствах. Частка має кількісні і 
якісні характеристики. Якісною характерис-
тикою частки є її розмір, тобто відношення 
номінальної вартості частки до розміру ста-
тутного капіталу. Розмір частки зазначаєть-
ся у відсотках (або дробах) і визначає обсяг 
корпоративних прав та обов’язків кожного з 
учасників, ступінь їх корпоративного контр-
олю за діяльністю товариства» [4, с. 42]. На 
погляд В. М. Кравчука, «очевидно, що частка 
в статутному капіталі не має ознак речі. <…> 



57

1/2019
Г О С П О Д А Р С Ь К Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

Не є вона і грошима. <…> Частку в статут-
ному капіталі можна віднести до категорії 
майнового права. При цьому слід врахувати, 
що право участі в товаристві за ЦК України є 
окремим правом, а тому його слід розглядати 
окремо» [4, с. 41]. З думкою про те, що част-
ка в статутному капіталі є майновим правом, 
не можна повністю погодитися. Вбачається, 
що майновим правом можна вважати право 
учасника на частку, а не саму частку як об’єкт 
цього майнового права. 

О. А. Воловик частку учасника у ста-
тутному капіталі (акцію) визначає як обсяг 
корпоративних прав учасника в ідеальному 
виразі відповідно до номіналу вартості його 
внеску, коли за абсолютну величину корпо-
ративних прав, пропорційну номінальному 
розміру статутного капіталу, береться оди-
ниця або 100 % [12, с. 66]. Видається, що кор-
поративні права є похідними від прав особи 
на частку в статутному капіталі ТОВ. Особа, 
яка має права на частку в статутному капі-
талі ТОВ, має й корпоративні права, якщо 
вона стає учасником ТОВ. Підтвердженням 
цього є положення ч. 2 ст. 23 Закону України 
«Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю»: у разі смерті, оголошен-
ня судом безвісно відсутнім або померлим 
учасника – фізичної особи чи припинення 
учасника – юридичної особи, частка якого 
у статутному капіталі товариства становить 
менше 50 відсотків, та якщо протягом року з 
дня закінчення строку для прийняття спад-
щини, встановленого законодавством, спад-
коємці (правонаступники) такого учасника 
не подали заяву про вступ до товариства від-
повідно до закону, товариство може виклю-
чити учасника з товариства. Таке рішення 
приймається без урахування голосів учасни-
ка, який виключається. Якщо частка такого 
учасника у статутному капіталі товариства 
становить 50 відсотків або більше, товари-
ство може приймати рішення, пов’язані з лік-
відацією товариства, без урахування голосів 
цього учасника. 

У цьому аспекті викликає науковий 
інтерес позиція А. В. Смітюх, згідно з якою 
частка має яскраво виражену інвестицій-
ну специфіку, вона, на відміну від багатьох 
інших об’єктів прав, не існує поза інвестицій-
ною діяльністю. Частка як об’єкт прав вини-
кає у зв’язку з тим, що певна особа передає 
оборотоздатне майно як внесок у власність 
товариства (у категоріях інвестиційного пра-
ва – інвестицію) і, відповідно, втрачає право 
власності на таке майно. Натомість така осо-
ба набуває право власності на певний обо-
ротоздатний еквівалент – частку, який стає 
субститутом, замінником внеску (у катего-
ріях інвестиційного права – об’єктом інвес-

тування). Частка не є окремим майновим 
правом, сукупністю корпоративних прав або 
корпоративних прав і обов’язків, вона є лише 
оборотоздатним субстратом корпоративних 
прав sui generis. Корпоративні права йдуть 
за часткою: той і тільки той, хто є власником 
частки, має корпоративні права і, відповідно, 
статус учасника товариства [6, с. 92].  

І. В. Спасибо-Фатєєва вказує, що, маю-
чи значення критерію, частка в статутному 
капіталі зумовлює вартість вимог до ТОВ у 
разі виходу учасника з нього, або звернення 
стягнення на частку, або спадкування частки. 
Тобто в обороті перебуває частка в статутно-
му капіталі як така (вона є предметом, напри-
клад, договору купівлі-продажу), але одно-
часно вона «втягує в оборот» і певні засоби, 
які дорівнюють вартості майна, пропорцій-
ної цій частці. Наприклад, у разі здійснення 
виплат учаснику, який вийшов із господар-
ського товариства, а також у разі виплати 
кредиторам, спадкоємцям. Виходить, що пра-
вова природа частки в статутному/складено-
му капіталі ускладнена порівняно із самим 
статутним капіталом. Частка оборотоздатна, 
і це її принципово відрізняє від статутного/
складеного капіталу. Проте одночасно вона 
зберігає свій «родовід», не втрачає зв’язку зі 
статутним/складеним капіталом, і це позна-
чається на ній як виразнику співвідношення 
зі статутним/складеним капіталом і з майном 
господарського товариства [7, с. 405-406].  
Далі І. В. Спасибо-Фатєєва наголошує, що 
ще однією специфічною рисою частки в 
статутному/складеному капіталі є її тісний 
зв’язок з учасником, якому вона належить, 
аж до виникнення в останнього немайнового 
права на участь у товаристві, обумовленого 
правом на частку в його статутному/складе-
ному капіталі… Частка в статутному капіталі 
фігурує і в іншому ракурсі – як визначник не 
менш важливих для учасника господарсько-
го товариства прав – стосовно його участі в 
управлінні цим товариством [7, с. 407]. 

Водночас частка в статутному капі-
талі ТОВ є специфічним об’єктом права. 
С. І. Шимон розглядає частку в статутно-
му капіталі товариства як цілісний май-
новий нематеріальний об’єкт (ідеальну 
річ), який об’єднує сукупність майнових 
(зобов’язальних) прав. «Внутрішні» право-
відносини, в межах яких відбувається здій-
снення прав на частку, підпорядковуються 
нормам корпоративного права. У цих пра-
вовідносинах права на частку є елементами 
змісту. До «зовнішніх» правовідносин, де 
частка у товаристві є об’єктом і відчужу-
ється, застосовуються норми про відчужен-
ня речей та відступлення майнових прав 
[13, с. 366]. 
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С. Д. Могілевський умовно виділяє чоти-
ри основні концепції правової природи част-
ки учасника у статутному капіталі ТОВ: 
1) речово-правова концепція правової приро-
ди частки. «Частка» – це частина чого-небудь, 
якщо виходити з того, що статутний капітал 
господарського товариства визначається як 
грошовий вираз вартості майна, яке повинна 
мати юридична особа під час його створення; 
2) зобов’язально-правова концепція право-
вої природи частки, прихильники якої вихо-
дять із того, що, роблячи внесок до статут-
ного капіталу товариства, що засновується, 
засновник втрачає свою власність і в якості 
«компенсації» отримує зобов’язальні права 
(права вимоги) щодо юридичної особи, які 
посвідчуються часткою; 3) майново-правова 
концепція правової природи частки, яка базу-
ється на розумінні частки в статутному капі-
талі товариства як сукупності майнових прав 
учасника; 4) корпоративно-правова (комп-
лексно-правова) концепція правової природи 
частки, за якою частка – це комплекс майно-
вих і немайнових прав та обов’язків учасника 
товариства стосовно інших учасників і самого 
товариства [14, с. 36-41]. Як бачимо, в юри-
дичній літературі відсутня єдність наукових 
поглядів на правову природу частки в статут-
ному капіталі ТОВ. 

У судовій практиці трапляється підхід 
щодо визначення сутності частки в статут-
ному капіталі ТОВ через поняття майна. 
У постанові Вищого господарського суду 
України від 19 листопада 2015 р. в судо-
вій справі № 925/2212/14 зазначається, 
що частка у статутному капіталі товари-
ства у розумінні положення частини 1 стат-
ті 190 Цивільного кодексу України є майном 
з особливим правовим режимом, оскільки з 
набуттям права власності на неї особа набу-
ває корпоративних прав у товаристві з обме-
женою відповідальністю, а з припиненням 
права власності на частку – втрачає корпора-
тивні права [15].

Р. С. Фатхутдинов частку в статутному 
капіталі ТОВ визначає як різновид права 
участі, яке являє собою суб’єктивне право на 
участь в організації діяльності товариства і 
складається з єдиного і неподільного комп-
лексу правомочностей учасника товариства 
[8, с. 33]. 

Разом із тим судова практика розрізняє 
момент виникнення права на участь у ТОВ і 
момент виникнення у такої особи права влас-
ності на частку в статутному капіталі ТОВ. 
Зокрема, в постанові Вищого господарського 
суду України від 18 жовтня 2017 р. в судовій 
справі № 905/146/17 зазначається, що «зі 
змісту наявних у матеріалах справи доку-
ментів, поданих сторонами спору на підтвер-

дження своїх вимог та заперечень, вбачаєть-
ся, що позивач наголошував на тому, що він, 
як єдиний учасник відповідача в особі належ-
но уповноваженого представника, участі у 
зборах не брав, протоколів та/або додатків 
до нього та/або реєстрів не підписував, усі дії 
щодо виключення його зі складу учасників 
товариства не відповідають закону та вико-
нані ОСОБА_9 одноособово. <…> Вирішую-
чи спір, суди попередніх інстанцій належним 
чином не перевірили доводів позивача щодо 
перебування Тіффані Ніколь Браун за межа-
ми території України, що унеможливлювало 
її присутність та прийняття рішень на загаль-
них зборах учасників відповідача. Внаслідок 
відсутності у матеріалах справи доказів на 
спростування доводів позивача висновки 
судів попередніх інстанцій про прийняття 
загальними зборами оспорюваних рішень із 
дотриманням процедури проведення загаль-
них зборів та, відповідно, наявності повнова-
жень у ОСОБА_9 на підписання протоколу 
таких зборів, є сумнівними. При цьому суд 
першої інстанції правильно вказав, що право 
безпосередньої участі у товаристві з обмеже-
ною відповідальністю третя особа набуває 
тільки з моменту вступу до товариства, що 
має бути підтверджено відповідним рішен-
ням загальних зборів учасників товариства. 
Право участі у товаристві з обмеженою від-
повідальністю є особистим немайновим пра-
вом, а отже, автоматичного набуття статусу 
учасника товариства у зв’язку з набуттям 
третьою особою права власності на частку у 
статутному капіталі не відбувається» [16]. 

Аналогічний підхід застосовано Вищим 
господарським судом України й у прийнят-
ті постанови від 04 травня 2016 р. у судовій 
справі № 917/1252/15: «відхиляючи дово-
ди позивача про відсутність кворуму під 
час проведення 26.11.2013 загальних зборів, 
суди виходили з того, що на час проведення 
спірних зборів позивач вже подав заяву про 
вихід зі складу учасників, а на зборах згідно 
з протоколом від 26.11.2013 № 26/11-13 були 
присутні позивач, ОСОБА_7 та ОСОБА_9. 
Стосовно всіх питань порядку денного були 
прийняті рішення «за, одноголосно». За 
встановлених обставин щодо того, що ОСО-
БА_7 має 50 % голосів та ОСОБА_9 – 50 % 
голосів (відповідно до заяви ОСОБА_8 про 
передачу частки ОСОБА_9), суди дійшли 
висновку, що рішення на зборах учасників 
ПСП «Ярина», які відбулися 26.11.2013, 
були прийняті за наявності кворуму. Колегія 
суддів не може погодитися з такими висно-
вками судів з огляду на те, що право участі у 
товаристві є особистим немайновим правом, 
а право безпосередньої участі у товаристві 
третя особа набуває тільки з моменту вступу 
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В статье сформулировано понятие и определена правовая природа доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью. Автором доказано, что доля в уставном капита-
ле общества с ограниченной ответственностью является объектом права, а само право на долю в 
уставном капитале является имущественным. Обосновано, что момент возникновения права на 
участие в управлении обществом не совпадает с моментом приобретения права собственности на 
долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.

Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, уставный капитал, доля в уставном 
капитале, корпоративные права, имущественные права, право на участие в управлении обществом.

до товариства, що має бути підтверджено від-
повідним рішенням загальних зборів учасни-
ків товариства» [17].

Висновки.

Таким чином, частка в статутному капі-
талі ТОВ не збігається з поняттям «корпора-
тивні права» чи «майнові права», не є вона й 
річчю, проте є оборотоздатним об’єктом пра-
ва, а право на частку в статутному капіталі 
ТОВ є майновим правом. Корпоративні пра-
ва є похідними від права учасника на частку 
в статутному капіталі ТОВ. Частка в статут-
ному капіталі ТОВ – це частина статутного 
капіталу ТОВ, яка виражена у вартісному 
еквіваленті у співвідношенні до статутного 
капіталу в цілому, що наділяє її володільця 
правами та обов’язками як стосовно влас-
не частки, так і в передбачених законом або 
установчими документами випадках сто-
совно діяльності товариства, та яка у разі 
переходу від одного володільця до іншого 
зберігає ознаки оборотоздатного об’єкта 
або трансформується в право володільця на 
отримання її вартості.
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The author of the article has formulated the concept and has defined the legal nature of the share in the 
charter capital of a limited liability company. The author has proved that the share in the charter capital of 
a limited liability company is the object of law, and the right to the share in the charter capital is the property 
right. It has been substantiated that the commencement to participate in the management of a company does 
not coincide with the moment of acquiring the right of ownership to the share in the charter capital of a limited 
liability company.

Key words: limited liability company, charter capital, share in the charter capital, corporate rights, property 
rights, right to participate in the management of a company.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ВІДКЛАДАЛЬНИХ 
ТА СКАСУВАЛЬНИХ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Стаття присвячена дослідженню сутності умов (обставин), із настанням яких сторони тру-
дового договору пов’язують виникнення, зміну чи припинення трудових правовідносин, та їх відмеж-
уванню від суміжних правових явищ. Окрема увага приділяється питанню допустимості відкладаль-
них та скасувальних умов трудового договору за чинним законодавством. 

Ключові слова: трудовий договір, умовний правочин, скасувальна умова, відкладальна умова, дина-
міка трудових правовідносин.

Постановка проблеми. Регламентація 
сторонами динаміки трудових відносин в 
залежності від настання визначеної уго-
дою умови (обставини) дозволяє досяг-
нути потрібної впорядкованості правових 
зв’язків між суб’єктами, належним чином 
відобразити їх специфічні інтереси, а також 
стимулювати ефективність праці. Недо-
статність теоретичних досліджень стосовно 
вказаної проблематики зумовлює неточнос-
ті та помилки в законотворенні, правозасто-
суванні, при укладенні трудових договорів. 
У цій роботі ми хочемо привернути увагу 
до наявних проблем в цій сфері, а також 
спробуємо окреслити теоретичну основу 
та проаналізувати деякі практичні питання 
стосовно виникнення та припинення тру-
дових правовідносин на підставі трудових 
договорів, ускладнених відкладальною чи 
скасувальною умовою.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Як відомо, у вітчизняній трудо-право-
вій літературі умови (обставини), з якими 
пов’язані зміни правового становища сто-
рін трудових правовідносин, досліджені 
не повною мірою. Основою ж для нашого 
дослідження стали праці О.М. Ярошен-
ка, П.Д. Пилипенка, В.С. Венедіктова, 
Я.В. Сімутіної, В.В. Єрьоменка, Е.М. Бон-
даренко, А.В. Андронової, І.І. Митрофано-
ва та інших з приводу підстав виникнення 
та припинення трудових правовідносин та 
строків у трудовому праві, а також цивіль-
но-правові дослідження умовних правочи-
нів С. Громова, А.Г. Карапетова, Є.О. Кра-
шеніннікова.

Мета статті – проаналізувати правову при-
роду умов (обставин), настання яких, від-
повідно до волі сторін трудового договору, 
породжує, змінює або припиняє трудові 
правовідносини, а також дослідити окремі 
проблеми допустимості відкладальних та 
скасувальних умов трудового договору за 
чинним законодавством.

Виклад основного матеріалу. Переду-
сім для уникнення подальших непорозу-
мінь слід вказати, що терміном «умова» в 
приватному праві позначають два різних 
явища. По-перше, умова договору є елемен-
том змісту договору як юридичного факту. 
Умови договору в цьому значенні склада-
ють «проект» майбутніх правовідносин між 
сторонами. Наведений підхід можна розгля-
дати як пріоритетний для законодавця, адже 
він відображений у ч. 2 ст. 32 проекту ТК 
України та у ст. 628 ЦК України. По-друге, 
умовою договору виступає той юридичний 
факт, від настання якого сторони постави-
ли в залежність виникнення, зміну чи при-
пинення тих правовідносин, для існування 
яких укладений договір. Відтак, у договорі 
може бути умова (в першому значенні) про 
умову (в другому значенні). В даній праці 
умовою позначатиметься обставина, яка, 
відповідно до волі сторін, приводить до пев-
ного правового ефекту.

Умову насамперед слід відокремити від 
строку договору. Розрізнення цих правових 
явищ складає, як буде показано нижче, сут-
тєві труднощі як для учасників відносин, так 
і для суб’єктів правозастосування. Закінчення 
строку, із яким власне і пов’язані певні пра-
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вові наслідки, позначається подією, для якої 
характерна необхідність. Необхідність події в 
трудовому праві, окрім традиційного філософ-
ського розуміння необхідності, включає також 
аспект усвідомлення та оцінки сторонами 
певної обставини як необхідної чи випадко-
вої [1, с. 373]. Для умови ж, навпаки, суттєвою 
ознакою виступає випадковість її настання. 

З часів Стародавнього Риму умовні дого-
вори розглядалися як прояв приватно-пра-
вової автономії сторін, були плодом їх влас-
ної ініціативи [2, с. 290]. Потреба в настанні 
відповідної умови для виникнення, зміни чи 
припинення тих правових наслідків, на які 
спрямований правочин, «випливає» виключ-
но з самого договору, тобто зі спільного 
вільного волевиявлення його сторін. Тому 
не можна вважати скасувальними умовами 
так звані умови права (condictiones juris), які 
припиняють породжені правочином право-
відносини в силу самої їх природи чи пря-
мої вказівки закону [3, с. 9–10]. Відповід-
но, не будуть скасувальними умовами такі 
правоприпиняючі умови права (condictiones 
juris), як смерть (ліквідація) сторони тру-
дового договору чи набрання законної сили 
вироком суду, яким працівника засуджено 
до позбавлення волі. Перша подія припи-
няє трудові правовідносини, оскільки пра-
вовідносини – це завжди багатосторонні 
соціальні зв’язки, друга – в силу припису 
норми п. 7 ч. 1 ст. 36 КЗпП України. Навіть 
більше, включення вказаних умов права 
(condictiones juris) в текст трудового догово-
ру не змінить їх правової природи і вони не 
перетворяться на скасувальні умови.

Враховуючи наведене, умова являється 
саме юридичним фактом, настання якого, 
відповідно до вчиненого правочину, змінює 
правове становище осіб. Наголошуємо, що в 
залежність від настання умови поставлений 
не сам правочин (договір), а правовідносини, 
на існування яких він спрямований. Відпо-
відно, за характером впливу умови на дина-
міку правовідносин традиційно (ще з часів 
Стародавнього Риму) виділяють відкладаль-
ні (суспензивні) та скасувальні (резолютив-
ні) умови [4, с. 380]. Однак погоджуємося з 
С. Громовим, що оскільки життєвий цикл 
правовідношення, окрім виникнення та при-
пинення, включає ще й зміну, то, вочевидь, 
існують і змінювальні умови [5]. 

Окрему увагу закцентуємо на аналі-
зі скасувальних умов трудового договору. 
По-перше, слід чітко відрізняти скасувальні 
умови власне трудового правовідношення та 

відкладальні умови секундарного правовід-
ношення, відповідно до якого управнена сто-
рона може розірвати трудовий договір. Пер-
ші припиняють правовідношення ex proprio 
vigore (автоматично), в силу одного свого 
настання, безвідносно до волевиявлення 
сторін. У другому випадку настання умови 
призводить лише до появи в управненої сто-
рони секундарного права припинити наявні 
первинні трудові правовідносини, однак нія-
ким чином не впливає на саме існування цих 
первинних правовідносин. Наведене дозво-
ляє спростувати поширену в юридичній літе-
ратурі думку, нібито підставою припинення 
трудових правовідносин у зв’язку з неналеж-
ним станом здоров’я (п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП 
України) є власне сам стан здоров’я праців-
ника [6, с. 287]. Такий стан здоров’я є лише 
юридичним фактом, необхідним для виник-
нення в роботодавця секундарного права 
розірвати трудовий договір1. Лише акт реа-
лізації цього права (який проявляється через 
відповідне волевиявлення роботодавця) 
припиняє трудові правовідносини. 

Світова практика демонструє нам різне 
ставлення до правомірності включення в 
трудовий договір скасувальної умови. Так, 
згідно з ч. 3 ст. 4 закону Естонської Республі-
ки «Про трудовий договір» угода про умову, 
пов’язану з дією трудового договору, про яку 
невідомо, настане вона чи ні (скасувальну 
умову), є нікчемною [7]. На противагу цьому, 
є низка світових правопорядків, що допускає 
право сторін обмежувати трудове право-
відношення скасувальною умовою. М. Мак-
грегор зазначає, що трудовий договір може 
містити резолютивну умову (скасувальну 
обставину), яка повинна бути правомірною і 
недискримінаційною [8, с. 49]. У німецькому 
трудовому праві також поряд з трудовими 
договорами, обмеженими строком (строко-
вими трудовими договорами – С.В., А.М.), 
виділяють трудові договори зі скасувальною 
умовою (обставиною) [9, с. 85–86]. Водночас 
цікаво, що для цілей правового регулюван-
ня трудові договори зі скасувальною умо-
вою прирівнюються до строкових трудових 
договорів. Так, відповідно до Директиви ЄС 
1999/70/EC від 29 червня 1999 р. визначен-
ня строковий працівник (fixed-term worker) 
окреслює особу, яка перебуває в трудово-
му правовідношенні, припинення якого 
пов’язане з об’єктивними умовами (objective 
conditions), такими як настання певної дати, 
визначеної події чи виконання роботи [10].

Аналіз вітчизняного трудового законо-
давства на предмет допустимості скасуваль-
них умов слід розпочати з норми ст. 23 КЗпП 
України. Ст. 23 КЗпП України (та ст. 35 про-
екту ТК України) чітко вказує, що трудовий 
договір може бути безстроковим або укла-

1 Однак цей юридичний факт не є умовою 
в контексті нашого дослідження. Оскільки він 
передбачений прямо законом, а не договором, то 
він являє собою condiсtiones juris.
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деним на строк. Дана норма являється імпе-
ративною та не допускає розширювального 
тлумачення. Відповідно, передбачення в тру-
довому договорі обставини, із настанням якої 
«автоматично» припиняються трудові пра-
вовідносини (скасувальної умови трудового 
договору), є протиправним, а таке положення 
договору є недійсним на підставі ст. 9 КЗпП 
України (чи ч. 2 ст. 45 проекту ТК України) 
як таке, що погіршує становище працівника. 

Між тим, норму ст. 23 КЗпП України 
можна також охарактеризувати як норму, 
яка містить загальне правило. Регламен-
тація контракту як різновиду трудового 
договору включає деякі спеціальні прави-
ла. В трудовому контракті сторони можуть 
передбачати строк його дії, права, обов’язки 
і відповідальність сторін (в тому числі мате-
ріальну), умови матеріального забезпечення 
і організації праці працівника, умови розі-
рвання договору, в тому числі достроково-
го (ч. 3 ст. 21 КЗпП України) (виділено 
нами – С.В., А.М.). Можна стверджувати, що 
ця норма прямо вказує на можливість сторін 
передбачити в трудовому контракті відкла-
дальну умову секундарного правовідношен-
ня, відповідно до якого управнена сторона 
може припинити трудові правовідносини 
власним волевиявленням. Натомість існує 
ще й норма ст. 36 КЗпП України, яка зазна-
чає, що підставами припинення трудового 
договору є, зокрема, підстави, передбачені 
контрактом. Як наслідок має місце очевид-
на нормативна невідповідність: ст. 21 дозво-
ляє включати в трудовий контракт умови 
розірвання договору, а ст. 36 говорить, що 
контрактом можуть бути визначені підста-
ви припинення трудового договору. В літе-
ратурі домінує позиція, відповідно до якої 
припинення трудового договору є ширшим 
поняттям, яке охоплює також і його розі-
рвання [11, с. 255]. Тому, виходячи з норми 
ст. 36 КЗпП України, в трудовому контракті 
можна передбачити, зокрема, і скасувальну 
умову, оскільки вона охоплюється об’ємом 
поняття «підстави припинення трудового 
договору». Однак, згідно з ч. 3 ст. 21 КЗпП 
України, цього зробити не можна, адже ска-
сувальна умова трудового договору не є умо-
вою розірвання договору: настання першої 
припиняє правовідносини «автоматично», а 
настання другої – лише надає стороні право 
їх припинити. 

Під час вирішення даної колізії, на наш 
погляд, слід виходити з телеологічного 
тлумачення й звернути увагу на ціль вклю-
чення законодавцем особливого різновиду 
трудового договору – контракту. Як вка-
зує С.О. Сільченко, призначення трудового 
контракту полягає в збагаченні трудових 
правовідносин ринковими елементами, при-
стосуванні їх до сучасних вимог господар-
ського обігу [12, с. 81]. Відповідно, на думку 
вченого, зміст контракту «має бути значно 
ширшим порівняно з іншими видами трудо-
вих договорів. Він не лише встановлює тру-
дові відносини, але й визначає їх зміст, забез-
печуючи при цьому специфічні інтереси 
роботодавця і працівника» [12, с. 83]. Окрім 
того, варто звернути увагу на те, що узго-
дження в трудовому контракті відкладальної 
умови, з настанням якої виникає право на 
розірвання договору, та скасувальної умо-
ви трудового договору має тотожні наслід-
ки – припинення трудових відносин. Вихо-
дячи з вищевикладеного, на нашу думку, слід 
надати перевагу правилу норми ст. 36 КЗпП 
України, яке дозволяє сторонам включати в 
трудовий контракт різні підстави припинен-
ня трудового договору-правовідношення, а 
серед них і скасувальні обставини.

Резюмуючи, вважаємо, що за загальним 
правилом обмеження трудових правовідносин 
шляхом встановлення скасувальної умови є 
протиправним. Однак системне, телеологічне 
та граматичне тлумачення ст.ст. 21, 23, 36 КЗпП 
України дозволяє стверджувати про наявність 
спеціального правила, згідно з яким сторо-
ни трудового контракту вправі передбачати в 
ньому скасувальну умову. Можливість при-
пинення трудових правовідносин із настанням 
узгодженої контрактом скасувальної умови 
аж ніяк не означає всезагальної допустимос-
ті таких умов. Такі умови мають бути недис-
кримінаційними та відповідати легітимному 
інтересу сторони трудових договірних відно-
син. Тому однозначно неправомірними будуть 
такі скасувальні умови, як вступ працівника в 
профспілку, політичну партію, взяття шлюбу, 
народження дитини і так далі. Однак детальний 
аналіз критеріїв допустимості скасувальних 
умов виходить за рамки даної роботи і потребує 
окремого ґрунтовного дослідження.

Настання умови змінює правову дійсність, 
вона впливає на правове становище зв’язаних 
суб’єктів. Однак і сам факт такого настан-
ня може бути поставлений в залежність від 
волі цих суб’єктів. Залежно від можливості 
суб’єктів договору впливати на настання від-
повідної умови, можна виділити два їх види: 
ті умови, які не залежать від сторін правочи-
ну (випадкові), і ті, які залежать2. Другу гру-
пу умов в юридичній літературі поділяють ще 
на 2 підгрупи: потестативні умови (залежать 

2 Хоча дана класифікація і є загальновизнаною, 
все ж, на нашу думку, необхідним є аналіз співвід-
ношення вказаної класифікації із традиційним поді-
лом юридичних фактів на події та дії. З одного боку, 
зрозуміла нетотожність підстав цих класифікацій, а 
з іншого боку, є питання щодо їх «взаємодії». Так, 
наприклад, існують дії, які не залежать від волі сто-
рін договору, а також події, які залежать від сторони.
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виключно від волі чи дій однієї зі сторін) та 
змішані (залежать від однієї зі сторін частко-
во або навіть переважно) [13, с. 30]. 

Значення цієї класифікації зумовлюєть-
ся її тісним зв’язком з допустимістю обме-
ження трудових відносин певними умовами. 
Виникнення та припинення трудових право-
відносин не може бути цілковито поставлено 
в залежність від волі однієї з сторін; це пору-
шує розумний баланс їх інтересів3. Тому вида-
ються недопустимими так звані «угоди нуль 
годин», за якими працівник зобов’язаний 
виконувати роботу за викликом роботодав-
ця [14, с. 129]. Права та обов’язки сторін за 
таким договором виникають тільки тоді, коли 
працівник був викликаний роботодавцем, 
тобто повністю залежать від волі останнього. 
Відтак, в цьому випадку можна говорити про 
відкладальну потестативну умову трудового 
договору на стороні роботодавця.

Інтуїтивно зрозумілою є також і недо-
пустимість (внаслідок порушення розумного 
балансу інтересів) скасувальних умов тру-
дового договору, які повністю або переваж-
но залежать від сторони трудових відносин.  
Їх можна виразити формулою «звільню(сь), 
коли і якщо захочу». Між тим, такі обстави-
ни можуть «маскуватись» під інші правові 
конструкції. Нерозуміння їх правової при-
роди і суттєвих ознак та спричинена цим 
нездатність їх ідентифікувати може призвес-
ти (і призводить) до помилок. 

Так, традиційною нормою у сфері регулю-
вання праці науково-педагогічних працівни-
ків є норма, яка дозволяє у разі неможливості 
забезпечення освітнього процесу наявними 
штатними працівниками укласти трудовий 
договір до проведення конкурсного заміщення 
цих посад (ч. 12 ст. 55 Закону України «Про 
вищу освіту») (виділено нами – С.В., А.М.). 
Суди помилково кваліфікують таку кон-
струкцію як трудовий договір, обмежений 
певним строком (див., наприклад, Постанову 
Верховного Суду від 12.09.2018 р. у справі 
№ 753/16193/16-ц) [15]. Проте, зважаючи 
на вищевикладену доктрину, стає зрозумі-
лим, що проведення конкурсного заміщення 
посад аж ніяк не позначає момент закінчен-
ня строку, а являє собою скасувальну умову 
трудового договору. А відтак, кваліфікація 
такого трудового договору у якості строково-
го є неправильною.

Проведення конкурсного заміщення поса-
ди не відповідає критерію необхідності, що, як 
ми вже вказували, є суттєвою ознакою закін-

чення строку. Відповідно, вказівка на прове-
дення конкурсного заміщення це ніщо інше, 
як скасувальна умова трудового договору. Як 
ми з’ясували вище, КЗпП України не дозволяє 
укладення «звичайних» трудових договорів під 
відкладальною умовою; це допускається лише 
щодо трудових контрактів. Незважаючи на 
наведене, в нормі Закону України «Про вищу 
освіту» стверджується про право укладати 
трудові договори до проведення конкурсного 
заміщення. Вказана норма, відповідно, прямо 
суперечить ст. 23 КЗпП України, яка має вищу 
юридичну силу згідно зі ст. 4 КЗпП України, 
за якою законодавство про працю складається 
з Кодексу законів про працю України та інших 
актів законодавства України, прийнятих відпо-
відно до нього (виділено нами – С.В., А.М.). 

Варто також зауважити, що проведення 
конкурсного заміщення є такою скасуваль-
ною умовою, яка залежить від волі та дій 
роботодавця. Роботодавець, безумовно, має 
вирішальний вплив на її настання чи нена-
стання. Відповідно, встановлюється прямий 
дозвіл на обмеження трудових правовідно-
син обставиною, існування якої залежить 
від однієї з сторін договору. Слід вказати, 
що така обставина є чітко визначеною в цій 
нормі, а тому (за правилом тлумачення a 
contrari) сторони в такому трудовому дого-
ворі не вправі узгоджувати іншу скасуваль-
ну умову, яка б залежала від однієї з сторін 
(наприклад, що трудові відносини припиня-
ються з моменту укладення трудового дого-
вору з новим працівником). 

Укладення трудового договору, виник-
нення чи припинення правовідносин за яким 
пов’язується із настанням відкладальної чи 
скасувальної умови, дає змогу досягнути 
суб’єктам потрібної «гнучкості» в регламен-
тації правових зв’язків. Так, соціально-еко-
номічні умови, особливості організації праці 
можуть спонукати сторін пов’язати існування 
трудових відносин між ними із певною поді-
єю: тренера футбольної команди – із перебу-
ванням команди у вищій лізі, ведучого теле- 
чи радіопрограми – із її рейтингом тощо. 

Висновки.

Виникнення, зміна чи припинення прав 
та обов’язків сторін трудових правовідно-
син можуть бути поставлені в залежність від 
настання відкладальних, змінювальних чи 
скасувальних обставин відповідно. Таким 
обставинам, на відміну від строків, не харак-
терна необхідність. Тому вони являють собою 
особливий, відмінний від строків, спосіб часо-
вої регламентації трудових правовідносин, на 
що слід звертати особливу увагу в правозас-
тосовчій практиці, при укладенні трудових 
договорів, а також прийнятті нормативно-
правових актів у сфері праці. Обставини слід 

3 Винятки: розірвання трудового договору на 
невизначений строк з ініціативи працівника, при-
пинення повноважень посадових осіб. В інших 
випадках право розірвати трудовий договір вини-
кає лише за наявності певної події.
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Статья посвящена исследованию сущности условий (обстоятельств), с наступлением которых 
стороны трудового договора связывают возникновение, изменение или прекращение трудовых право-
отношений, а также их разграничению от смежных правовых явлений. Особое внимание уделяется 
вопросу допустимости отлагательных и отменительных условий трудового договора по действую-
щему законодательству.

Ключевые слова: трудовой договор, условная сделка, отменительное условие, отлагательное усло-
вие, динамика трудовых правоотношений.

This article is devoted to the study of the essence of conditions, onset of which influences on the emer-
gence, change or termination of labor relations, and delineation of such conditions from related legal phe-
nomena. Special attention is paid to the problem of admissibility of suspensive and resolutive conditions of an 
employment contract under current legislation.

Key words: employment contract, resolutive condition, suspensive condition, dynamics of labor relations

також відмежовувати від так званих умов пра-
ва (condictiones juris), які не уособлюють при-
ватну автономію сторін, а справляють вплив 
на правовідносини в силу самої їх природи 
або прямих нормативних приписів. 

Трудове законодавство за загальним пра-
вилом забороняє укладення трудових дого-
ворів зі скасувальною умовою. Однак тлу-
мачення норм КЗпП України дає підстави 
стверджувати, що трудові правовідносини 
на основі трудового контракту можуть бути 
обмежені скасувальною умовою. Суперечить 
вказаному висновку норма ч. 12 ст. 55 Зако-
ну України «Про вищу освіту», згідно з якою 
будь-який трудовий договір (а не тільки 
контракт) може бути укладений зі скасу-
вальною умовою. У світлі ст. 4 КЗпП Укра-
їни вважаємо, що норму ч. 12 ст. 55 згадано-
го закону слід привести у відповідність до 
правил КЗпП України та змінити норма-
тивно регламентований механізм заміщення 
вакантних посад у відповідних ситуаціях. 

Слід констатувати також (як загальне 
правило) недопустимість у сфері виникнен-
ня та припинення трудових правовідносин 
умов, які повністю або більшою мірою зале-
жать від волі чи дій однієї з сторін.
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У статті розглянуто питання забезпечення дисципліни праці у країнах із розвиненою ринковою 
економікою. Досліджено науково-теоретичні підходи з вказаних питань. Охарактеризовано осо-
бливості сучасного стану законодавства у цій сфері. Окреслено основні положення законодавства 
Німеччини та Швейцарії, що регулюють питання забезпечення дисципліни праці. Зроблено висновки 
та пропозиції. 

Ключові слова: пріоритетні напрями, міжнародні стандарти, дисципліна праці, договірні відносини, 
дисципліна на підприємстві.

Постановка проблеми. Удосконален-
ня законодавства про працю й дисциплі-
ну праці як одного з важливих інститутів 
галузі трудового права України є одним із 
пріоритетних завдань сьогодення в умовах 
розвитку демократичного суспільства з 
розвиненою ринковою економікою з огля-
ду на те, що соціально-трудові відносини 
є ключовим елементом будь-якої еконо-
мічної системи, основою усього комплексу 
суспільних відносин, оскільки від їх харак-
теру та досконалості безпосередньо зале-
жать якість трудового життя, соціальна 
злагода у суспільстві, продуктивність праці 
та інші фактори зростання ефективності 
економіки та життєвого рівня суспільства 
[1]. Безумовно, одним зі складників у вико-
нанні поставленого завдання є забезпечен-
ня оптимального рівня дисципліни праці, 
а це, у свою чергу, потребує дослідження 
теоретичних засад правового регулювання 
дисципліни праці в країнах із розвиненою 
ринковою економікою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню міжнародних аспектів проблем 
забезпечення дисципліни праці присвячені 
наукові праці багатьох учених, зокрема робо-
ти: В.М. Андріїва, Н.Б. Болотіної, С.Я. Вав-
женчука, В.С. Венедіктова, С.В. Венедіктова, 
Л.Я. Гінзбурга, М.І.Іншина, І.Я. Кисельова, 
В.Л. Костюка, Р.З. Лівшиця, С.М. Прилипка, 
Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої, В.І. Щербини, 
О.М. Ярошенка та інших відомих науковців 
у галузі трудового права. Не применшуючи 
значення та цінність наукових робіт вказа-
них авторів, треба зазначити, що окреслена 
тематика дослідження є актуальною і постій-
но обговорюється у наукових колах. 

Метою даної статті, відповідно до чітко 
сформульованої та належно актуалізованої 
тематичної проблеми, є аналіз норм право-
вого забезпечення дисципліни праці у кра-
їнах із розвиненою ринковою економікою, 
а також розробка науково-теоретичних 
висновків і практичних рекомендацій для 
вдосконалення правових механізмів націо-
нального законодавства щодо забезпечен-
ня дисципліни праці. 

Виклад основного матеріалу. Для 
дослідження правових засад забезпечення 
дисципліни праці у країнах із розвиненою 
ринковою економікою у статті йдеться про 
країни, правові системи яких є подібними 
до вітчизняної правової системи. Такими 
країнами є Німеччина та Швейцарія. Так, у 
Німеччині правове регулювання праці базу-
ється на положеннях, викладених в окремій 
главі «Трудовий договір» Цивільного кодек-
су Німеччини [2]. У Швейцарії регулюван-
ня трудових відносин регламентовано час-
тиною 5 «Кодекс зобов’язань» Цивільного 
кодексу Швейцарії [3]. 

Так, § 613 Цивільного кодексу Німеччини 
закріплює, що працівник повинен виконува-
ти роботу, передбачену трудовим договором, 
особисто. Параграф 619a цього ж кодексу 
закріплює, що працівник несе відповідаль-
ність за завдані збитки роботодавцю тіль-
ки у разі, якщо це спричинено порушенням 
трудових обов’язків [4]. Згідно з §15 Закону 
«Про охорону праці», працівники зобов’язані 
виконувати вимоги щодо безпеки і гігієни 
праці, зокрема, працюючи з механізмами, 
обладнанням, інструментами, транспортни-
ми засобами та іншими засобами праці [5]. 
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Згідно з §1 Закону «Про колективні догово-
ри», зміст колективного договору регулює 
права і обов’язки сторін колективних дого-
ворів і містить правові норми щодо порядку 
укладання та розірвання трудових договорів. 
Також колективний договір може містити 
положення щодо організації праці на кон-
кретному підприємстві [6]. 

Необхідно констатувати, що законодав-
ство Німеччини не містить окремих законо-
давчих положень щодо забезпечення дис-
ципліни праці та наслідків її недотримання. 
Разом із тим відсутність законодавчо вста-
новлених умов забезпечення дисципліни 
праці не означає відсутності правового регу-
лювання зазначених питань. У зв’язку з пере-
буванням у складі Європейського Союзу 
частиною німецького трудового законодав-
ства є як законодавство ЄС, так і міжнародне 
законодавство, що встановлює трудові стан-
дарти та, відповідно, визначально впливає 
на процедури, пов’язані з покладанням на 
працівників відповідальності за порушення 
ними своїх трудових обов’язків у межах тру-
дових відносин. Аналіз законів Німеччини у 
сфері праці доводить, що конкретизація прав 
та обов’язків учасників трудових відносин з 
питань організації праці та забезпечення дис-
ципліни праці здійснюється на рівні підпри-
ємства у колективному договорі та на інди-
відуальному рівні у трудовому договорі між 
роботодавцем та працівником.

Разом із тим, аналізуючи внутрішній 
трудовий розпорядок, німецьке законодав-
ство зобов’язує сторони трудового догово-
ру передбачати умови щодо охорони праці 
під час виконання роботи працівниками. 
Зобов’язання закріплені законодавством і 
стосуються обов’язків як роботодавців, так 
і працівників. Однак, на відміну від вітчиз-
няного підходу до охорони праці, німецьке 
законодавство робить акцент на безпеці та 
гігієні праці, що підтверджує не лише імпе-
ративний характер таких норм, а й вказує на 
їх соціальну спрямованість, орієнтовану на 
турботу про якість життя і здоров’я праців-
ників. Загалом, проведений аналіз законо-
давства Німеччини з питань забезпечення 
дисципліни праці дає підставу стверджува-
ти, що у Німеччині питання внутрішнього 
трудового розпорядку вирішуються на рівні 
колективного та трудового договорів. Зако-
нодавство встановлює правила поведінки 
працівників та роботодавців щодо дисци-
пліни праці виключно як правові можли-
вості сторін щодо договірного регулювання 
питань організації праці, передбачаючи дер-
жавні стандарти з питань відповідальності 
учасників трудових відносин та процедур 
захисту порушених трудових прав.

Проаналізуємо в аспекті окресленої про-
блематики законодавство Швейцарії. Так, 
Цивільний кодекс Швейцарії [7] закріплює, 
що працівник, укладаючи трудовий дого-
вір, бере на себе зобов’язання виконувати 
роботу, доручену роботодавцем. При цьому 
у ст. 320 названого кодексу визначено, що, 
виконуючи доручену роботодавцем робо-
ту, працівник має сумлінно працювати, а 
ст. 321 доповнює, що робота, передбачена 
трудовим договором, повинна виконуватися 
працівником особисто, якщо інші умови не 
передбачені трудовим договором. Такі поло-
ження в цілому можна трактувати як неосо-
бисте виконання роботи, яка організовується 
та контролюється певним працівником, тоб-
то якщо працівник приймається на роботу, 
яка передбачає організацію роботи інших 
працівників, то це має бути передбачено умо-
вами договору. Роботу щодо організації та 
управління працею підлеглих працівників 
необхідно виконувати особисто.

Положення ст. 321а кодексу зобов’язує 
працівника проявляти необхідну турботу 
про майно роботодавця під час виконання 
роботи: зокрема, передані працівнику для 
роботи машини, обладнання, технічні засоби, 
транспортні засоби тощо повинні обслугову-
ватися працівником кваліфіковано, а пере-
дані для роботи матеріали мають використо-
вуватися у такий спосіб, щоб не порушувати 
законних інтересів роботодавця. Регламен-
туючи умови праці та порядок виконання 
працівником його трудової функції, ст. 321с 
Цивільного кодексу Швейцарії [7] перед-
бачає залучення працівника до надурочних 
робіт виключно за його згодою на умовах 
платності. Умови залучення до таких робіт 
можуть передбачатися як у трудовому, так 
і в колективному договорі. Ці положення 
вказують на те, що питання організації праці 
за межами нормальної тривалості робочого 
часу лежать у площині договірного регулю-
вання, а відмова від виконання надурочних 
робіт не може вважатися порушенням трудо-
вої дисципліни, якщо це заздалегідь не було 
передбачено сторонами.

Разом із тим ст. 321d закріплює, що робо-
тодавець може надавати працівникові розпо-
рядження та вказівки щодо виконуваної ним 
роботи, і такі розпорядження можуть мати 
як загальний характер організації праці, так 
і спеціальний, виконувати розпоряджен-
ня працівник має добросовісно. При цьо-
му важливо зазначити положення ст. 330d: 
укладаючи трудовий договір, сторони обу-
мовлюють трудову функцію працівника та 
щотижневу тривалість робочого часу [7]. Це 
дає підставу стверджувати, що розпоряджен-
ня та вказівки роботодавця загального і спе-
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ціального характеру не можуть виходити за 
межі обумовленої у трудовому договорі тру-
дової функції працівника. 

Швейцарське законодавство, наділя-
ючи роботодавця правами організовувати 
працю на своєму підприємстві, зобов’язує 
його поважати працівника як особистість, 
створювати йому умови праці, які захища-
ють його здоров’я, зберігають його мораль-
ність, і загалом ставитися до працівника з 
належною повагою та дбайливістю. Також у 
ст. 328 Цивільного кодексу Швейцарії закрі-
плено, що працівник не повинен зазнавати 
сексуальних домагань та подібних до цього 
проявів. Права працівників на захист їхнього 
життя, здоров’я та особистої недоторканнос-
ті передбачають вжиття роботодавцем будь-
яких заходів для їх захисту, зокрема й умови 
охорони праці та забезпечення працівників 
засобами індивідуального захисту. Також 
необхідно відзначити, що за швейцарським 
законодавством відрядження працівни-
ків передбачають відповідні компенсаційні 
виплати та повинні бути передбачені дого-
вором (ст. 347а Цивільного кодексу Швей-
царії) [7]. Подібні положення містяться й у 
вітчизняному трудовому законодавстві.

Щодо законодавчого регулювання забез-
печення дисципліни праці, то швейцарське 
законодавство регламентує і питання при-
тягнення працівника до відповідальності за 
неналежне виконання ним своїх трудових 
обов’язків, і застосування заохочення до пра-
цівників за сумлінну працю. 

Стосовно заохочення за сумлінну працю 
ст. 322а аналізованого кодексу передбачає 
можливість отримання працівником част-
ки від прибутку роботодавця. Така правова 
можливість повинна бути обговорена учас-
никами трудових відносин і визначена у 
трудовому договорі. Розрахунок такої долі 
від прибутку залежить від бізнес-результатів 
роботодавця. Разом із тим ст. 322d перед-
бачає виплату працівникам до Різдвяних 
свят спеціальних винагород за результатами 
фінансового року. Подібні виплати також 
повинні бути передбачені трудовою угодою 
сторін. Зміст трудового договору, згідно зі 
ст. 322d, може містити положення щодо низ-
ки спеціальних компенсаційних виплат пра-
цівникові та їх розміру. 

До системи заохочувальних виплат також 
необхідно віднести виплати працівникам, 
які є винахідниками конструкцій у процесі 
виконання ними своїх зобов’язань за трудо-
вим договором. За приписами ст. 332 Цивіль-
ного кодексу Швейцарії, якщо працівник 
створив винахід, конструкцію, дизайн за 
межами обов’язків, за трудовим договором 
він може продати роботодавцеві цей об’єкт. 

Для цього роботодавець має протягом шес-
ти місяців повідомити працівника письмово 
про намір придбати винахід, конструкцію, 
дизайн тощо.

Щодо відповідальності працівника, то 
трудове законодавство Швейцарії передба-
чає, що відповідальність працівника вини-
кає у разі завдання шкоди майну роботодав-
ця як навмисно, так і через необережність. 
Однак принциповим у положеннях ст. 321е 
Цивільного кодексу Швейцарії є те, що 
ступінь уважності працівника під час вико-
нання трудових обов’язків визначається у 
трудовому договорі з урахуванням професі-
ональних знань та навичок працівника, його 
здібностей та професійного ризику, про які 
відомо роботодавцеві або мало бути відомо. 
Отже, якщо говорити не про матеріальну 
відповідальність, а підхід законодавця до 
визначення «вини» працівника у вчинено-
му трудовому правопорушенні, то сторонам 
надано право самостійно визначити умови, 
які виключають відповідальність праців-
ника. Роботодавець може утримати із заро-
бітної плати працівника кошти на покриття 
збитків тільки у разі, якщо це заздалегідь 
передбачено трудовим договором (ст. 323b) 
[7]. Тобто навіть наявна шкода, завдана 
невиконанням або неналежним виконанням 
працівником своїх трудових обов’язків, не 
може бути компенсована за рахунок утри-
мання із заробітної плати без попередньої 
домовленості сторін про такі умови.

Загалом трудове законодавство Швейца-
рії містить більш деталізовані норми щодо 
умов праці порівняно із законодавством 
Німеччини. Швейцарське законодавство 
характеризується пріоритетністю договірних 
засад регулювання праці за трудовим догово-
ром. Забезпечення дисципліни праці подібно 
до вітчизняного трудового законодавства 
передбачає застосування засобів заохочення 
за сумлінну та ініціативну працю. Відпові-
дальність як негативний складник механізму 
забезпечення дисципліни праці зосередже-
на на визначенні умов та встановленні вини 
працівника, а також на захисті працівника у 
разі завдання шкоди роботодавцю. При цьо-
му, коли встановлюються мінімальні дер-
жавні стандарти у сфері праці, у Швейцарії 
домінантом у правовому регулюванні праці 
та забезпеченні дисципліни праці виступає 
індивідуальний трудовий договір.

Окремо необхідно відзначити норми 
трудового законодавства Швейцарії стосов-
но закріплення правових засад заохочення 
працівників до сумлінної та ініціативної пра-
ці. Як видається, такі законодавчі приписи 
стимулюють не лише працівника до плідної 
продуктивної праці, а й роботодавців до вре-
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гулювання їхніх відносин із працівниками, 
які наполегливо працюють в інтересах робо-
тодавця. Доцільно відзначити, що трудове 
законодавство має бути доповнене окремими 
положеннями щодо працівників-новаторів 
та тих, які своєю працею в межах трудових 
прав і обов’язків створюють для роботодав-
ця об’єкти права інтелектуальної власності. 
Певною мірою такий підхід має позитивно 
вплинути як на кінцеві результати роботи 
працівників, так і на дотримання ними дис-
ципліни під час виконання роботи, обумов-
леної трудовим договором.

Щодо принципів, на яких має будуватися 
правове забезпечення дисципліни праці, слід 
підкреслити, що всі наведені вище принципи 
виводяться з норм, однак це не применшує 
їх значення. Так, Р.З. Лівшиц довів, що одні 
правові принципи прямо закріплюються в 
нормах. Після такого закріплення вони ста-
ють принципами-нормами. Інші принципи 
прямо не закріплюються в конкретних нор-
мах. Формулювання правового принципу не 
переходить у формулювання однієї конкрет-
ної норми, але ж воно переходить у числен-
ну кількість норм, ніби розчиняється у них. 
У цих випадках ми маємо справу з прин-
ципами, які виводяться з норм [8, с. 196]. 
Враховуючи той факт, що низка основопо-
ложних принципів у сфері праці закріплена 
у міжнародних нормативних актах засоба-
ми та прийомами мовно-документального 
вираження змісту принципів, дублювати їх у 
вітчизняному законодавстві у вигляді норм-
принципів немає потреби, натомість увагу 
необхідно зосередити на виконанні принци-
пів конкретного правового впливу на учасни-
ків трудових відносин при досягненні цілей 
правового регулювання – забезпеченні дис-
ципліни праці.

Г.В. Мальцев, дослідивши соціальні 
засади права, зазначив, що багато кодексів і 
законів містять статті, в яких закріплюються 
загальні принципи, які належать до предмета 
їх регулювання. Кількість і критерії відбору 
загальних принципів для тієї чи іншої галу-
зі права не є уніфікованими і залежать від 
уподобань законодавця [9, с. 663]. На продо-
вження викладеного наведемо твердження 
А.М. Колодія про те, що «ефективність, діє-
вість регулятивного впливу принципів права 
великою мірою залежить від професіоналіз-
му осіб, що їх реалізують» [10, с. 106]. 

Тобто сама тенденція до текстуально-
го закріплення принципів у законодавстві 
не забезпечує їх правозастосування, а це 
доводить, що, окрім внесення до тексту нор-
мативного акта принципу, зокрема, щодо 
забезпечення дисципліни праці, нормативні 
положення, які регулюють дисципліну праці, 

мають реалізовувати у собі принципи пра-
ва, на які спирається механізм забезпечення 
дисципліни праці.

Водночас, як справедливо стверджує 
Г.В. Мальцев, недооцінка одних принципів 
і переоцінка інших деформує систему прин-
ципів, у результаті чого вона виходить з 
ладу. Автор наголошує, що сутність принци-
пів є об’єктивною, вона відображає усталені, 
повторювані зв’язки між явищами у приро-
ді та суспільстві [11, с. 662]. А отже, сучасні 
підходи до забезпечення дисципліни праці 
повинні реалізовувати як норми-принципи, 
закріплені законодавством, так і принципи, 
що виводяться з норм. Пріоритетність прин-
ципів залежить від їхнього функціонального 
призначення для регулювання тієї чи іншої 
юридичної справи чи правовідносин, а не від 
способу їх вираження у законодавстві. 

 Зарубіжний досвід з питань регулюван-
ня дисципліни праці доводить, що забез-
печення правопорядку та дисципліни на 
підприємстві, в установі, організації здій-
снюється усіма законними засобами, зокре-
ма на основі як керівних ідей, які закріплені 
у законодавстві текстуально, так і тих ідей, 
які набули нормативного значення шляхом 
виведення їх із норм.

Незважаючи на відсутність деталізова-
них нормативних положень з питань забез-
печення дисципліни праці, і зокрема дисци-
плінарної відповідальності, в міжнародних 
актах, нормативних актах Європейського 
Союзу, законодавстві Німеччини та Швей-
царії, всі вихідні положення щодо настан-
ня негативних наслідків для працівника за 
порушення трудової дисципліни базуються 
на принципах верховенства права та закон-
ності. Це підтверджує тезу О.В. Зайчука про 
те, що «верховенство права» можна визначи-
ти як пріоритет найвищих загальнолюдських 
цінностей у всіх сферах державотворення 
країни, політичному та соціальному житті» 
[12, с. 25]. Принцип верховенства права є 
одним із основних, основоположних прин-
ципів правової матерії, правової доктрини та 
правового життя. Він є визначальним у фор-
муванні всіх інститутів держави і суспільства 
в цілому. У такому розумінні право виступає 
найвищою соціальною цінністю, найголо-
внішим суспільним орієнтиром. Саме на них 
має спиратися законодавець, закріплюючи 
загальнообов’язкові приписи, надаючи їм 
нормативного характеру [13, с. 7]. 

Закріплюючи у своїх нормативних актах 
керівну ідею «верховенства права», право-
творчі органи зарубіжних країн з урахуванням 
національних традицій, звичаїв та юридичної 
практики конкретизують цей принцип у зако-
нодавчо закріплених правах та обов’язках 
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учасників трудових відносин. Забезпечення 
дисципліни праці на засадах верховенства 
права регламентується за допомогою пози-
тивного зобов’язання, дозволу чи заборони. 

У Німеччині таке регулювання здійсню-
ється через зобов’язання роботодавця не 
дискримінувати працівника у разі порушен-
ня ним своїх трудових обов’язків (§ 612a 
Цивільного кодексу Німеччини), у Швейца-
рії законодавчо закріплений дозвіл на видан-
ня працівникові роботодавцем розпоряджень 
та вказівок загального і спеціального характе-
ру (ст. 321d Цивільного кодексу Швейцарії). 

Висновки.

Вищевикладене дає підстави стверджу-
вати, що механізм забезпечення дисципліни 
праці у країнах із розвиненою економікою 
включає у себе: 1) регламентацію мінімаль-
них стандартів у сфері праці; 2) правові 
обмеження щодо притягнення до відпові-
дальності працівників за невиконання або 
неналежне виконання ними своїх трудових 
обов’язків; 3) чисельність способів захисту 
прав працівника з боку незалежних органів; 
4) процесуальні гарантії для працівників у 
разі накладання на них дисциплінарних стяг-
нень; 5) договірні засади регулювання трудо-
вих відносин, зокрема, у частині забезпечен-
ня дисципліни праці. З цією метою широкого 
застосування набувають колективні догово-
ри та індивідуальні трудові договори.
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В статье рассмотрены вопросы обеспечения дисциплины труда в странах с развитой рыночной 
экономикой. Исследованы научно-теоретические подходы к указанным вопросам. Охарактеризованы 
особенности современного состояния законодательства в этой сфере. Определены основные положе-
ния законодательства Германии и Швейцарии, которые регулируют вопросы обеспечения дисципли-
ны труда. Сделаны выводы и предложения.

Ключевые слова: приоритетные направления, международные стандарты, дисциплина труда, 
договорные отношения, дисциплина на предприятии.

The article deals with issues of ensuring the discipline of labor in countries with a developed market econ-
omy. The scientific-theoretical approaches on the specified issues are investigated. Characterized by the pecu-
liarities of the current state of legislation in this area. The main provisions of the legislation of Germany and 
Switzerland in the field of ensuring discipline of labor are outlined. Conclusions and suggestions are made. 

Key words: priority directions, international standards, discipline of labor, contractual relations, discipline 
at the enterprise.
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Постановка проблеми. Відповідно до 
статті 9 Конституції України чинні міжна-
родні договори, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою, є частиною націо-
нального законодавства України. Віденська 
конвенція про право міжнародних договорів 
додатково проголосила на міжнародному 
рівні примат норм міжнародного права над 
національним правом. Якщо міжнародним 
договором або міжнародною угодою, в яких 
бере участь Україна, встановлені інші прави-
ла, ніж ті, які містить законодавство України 
про працю, то застосовуються правила між-
народного договору або міжнародної уго-
ди (ст. 8-1 КЗпП України). Таким чином, у 
Конституції нашої держави і в Кодексі зако-
нів про працю України закріплений принцип 
пріоритету міжнародно-правових норм перед 
нормами національного законодавства.

Для сучасної системи міжнародного права 
все більш характерною рисою стає диферен-
ціація, внаслідок якої виникають спеціальні 
правові акти, що містять норми вузької спе-
ціалізації. Така специфікація наднаціональ-
ного права породила велику кількість між-
народних угод, що прямо чи опосередковано 
регулюють трудові чи пов’язані із трудовими 
відносини. Водночас для України на сучасно-
му етапі її розвитку важливим завданням стає 
уніфікація національної правової системи із 
правовою системою Європейського Союзу.

Усе вищенаведене актуалізує питання 
дослідження місця міжнародно-правового 
елемента у системі джерел трудового прав. 
Через те, що Україна стала незалежною від-
носно нещодавно, наразі ще не вироблено 
достатнього обсягу досвіду вдалої рецепції 
та застосування міжнародних джерел права, 
а тому вибрана тема є досить значущою для 
написання окремої наукової роботи.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної теми дослідження. У межах право-
вої доктрини України питання джерел трудо-
вого права є одним із найбільш досліджених. 
Не менше уваги приділено аналізу міжнарод-
них договорів та міжнародної судової прак-
тики як джерелу трудового права України. 
Так, О.Ю Погребняк детально висвітлив 
питання місця актів Міжнародної організації 
праці у системі джерел трудового права [11], 
І.І. Яцкевич зосередив свою увагу на між-
народно-правовому регулюванні трудових 
гарантій [12]. Таким чином, аналіз сьогод-
нішнього рівня розвитку наукових доробків 
свідчить про глибоку розробку як загальної 
проблеми міжнародних джерел трудового 
права, так і окремих спеціальних складників 
вибраної тематики.

Проте відносно малодослідженим зали-
шається питання спеціальної класифікації 
джерел трудового права міжнародного харак-
теру. Через це новизна даної роботи полягає 
саме у спробі надати цілісну, наскільки це 
можливо, класифікацію і поетапно висвіт-
лити правову сутність міжнародних джерел 
трудового права в напрямі від загального до 
спеціального. 

Формулювання цілей статті. Метою цієї 
статті є комплексне вивчення питання 
сутності системи міжнародних джерел 
трудового права та їх значення у регулю-
ванні національних та міжнародних тру-
дових відносин. Для досягнення поставле-
ної мети ми сформулювали такі завдання: 
встановити загальні стандарти дії норм 
міжнародного права в національному зако-
нодавстві; охарактеризувати загальні між-
народно-правові стандарти прав людини у 
системі джерел трудового права України; 
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приділити увагу спеціальним міжнарод-
ним угодам у сфері праці в контексті їх 
застосування в національному трудовому 
праві; проаналізувати проблеми впрова-
дження нормативних джерел трудового 
права Європейського Союзу в українське 
правове поле.

Викладення основного матеріалу 
дослідження. Першим надзвичайно важ-
ливим для нас питанням є проблема юри-
дичної сили норм міжнародного права у 
їх співвідношенні з національним правом. 
Ця проблема є практично значущою для 
вибраної нами сфери трудового права, тому 
що більша частина ратифікованих Украї-
ною міжнародних угод у сфері праці мають 
спеціальний, вузько спрямований харак-
тер, і через це частими є колізії між ними 
та недосконалими більш загальними націо-
нальними нормативними актами. 

Переходячи до питання міжнародних 
угод у сфері праці, слід вказати на причини 
їх виокремлення в окрему категорію. Виді-
лення групи міжнародних стандартів у сфері 
праці пов’язане з такими причинами, як: 

1) безперервний розвиток значення та 
ролі трудових прав людини у становлен-
ні демократичної правової державності та 
демократичного міжнародного співтова- 
риства; 

2) юридичне закріплення принципу соці-
альної держави; 

3) проголошення на міжнародному рівні 
важливості забезпечення кожному права на 
достатній життєвий рівень через викорис-
тання праці людини; 

4) об’єктивна необхідність гармонізації 
міжнародних і національних стандартів у 
сфері правового регулювання праці [15].

Система міжнародних стандартів у сфері 
трудового права передбачає їх класифікацію за: 

– сферою дії (універсальні та регіональні 
(європейські, азіатські, американські, афри-
канські, СНД);

– за змістом (у сфері праці та відпочинку, 
у соціальному забезпеченні, у тому числі й у 
соціальному страхуванні, тощо); 

– за суб’єктами (встановлюються щодо 
праці окремих суб’єктів – дітей, жінок, окре-
мих працівників: моряків, шахтарів, праців-
ників сільського господарства, сфери торгів-
лі та ін.) [15].

Чинні міжнародні договори за критерієм 
предмета регулювання та його причетності до 
трудового права України можна умовно кла-
сифікувати на загальні та спеціальні. Загаль-
ні міжнародні договори охоплюють широке 
коло суспільних відносин, лише окремі з яких 
є власне трудовими. Спеціальні міжнародні 

договори, у свою чергу, керуючись положен-
нями загального характеру, вибудовують 
регулювання або спеціальних трудових від-
носин або навіть окремих внутрішньогалу-
зевих інститутів трудового права, наприклад 
питання оплати праці профспілок, масового 
вивільнення працівників тощо.

Розпочинаючи характеристику загальних 
міжнародних угод, варто зазначити, що голо-
вна їх цінність зумовлена тим, що саме вони 
встановили право кожного на працю. Загаль-
на декларація прав людини (кожна людина 
має право на працю, вільний вибір роботи, 
справедливі і сприятливі умови праці та 
захист від безробіття. Кожна людина, без 
будь-якої дискримінації, має право на рівну 
оплату за рівну працю. Кожен працюючий 
має право на справедливу і задовільну вина-
городу, яка забезпечує людині гідне існуван-
ня, її самої та її сім’ї і яка в разі необхідності 
доповнюється іншими засобами соціально-
го забезпечення) [2], та Міжнародний пакт 
про економічні соціальні та культурні права 
(«держави, які беруть участь у цьому Пакті, 
визнають право на працю, що включає пра-
во кожної людини дістати можливість заро-
бляти собі на життя працею, яку вона вільно 
вибирає або на яку вона вільно погоджуєть-
ся, і зроблять належні кроки до забезпечення 
цього права») [3] є чи не першими міжнарод-
ними стандартами прав людини, які серед 
іншого проголосили право кожного на працю 
і гідні умови праці. Лише після введення цієї 
об’ємної категорії в міжнародному трудово-
му праві почали з’являтися специфічні акти, 
наприклад Конвенція ООН про права дити-
ни [4], яка не гарантувала право на працю, 
а, навпаки, захищала неповнолітніх осіб від 
незаконної експлуатації. 

В Україні із застосуванням цих стандар-
тів, як правило, не виникає істотних проблем 
у силу їх прямої рецепції у текст Конституції 
України. Загальновідомо, що під час напи-
сання Основного Закону в парламенті керу-
вались, перш за все, міжнародними стандар-
тами, тож якщо порівняти право на працю за 
Загальною декларацією прав людини чи Між-
народним пактом про економічні соціальні та 
культурні права і Розділом ІІ Конституції 
України, то можна виявити, що їх змістове 
наповнення не суперечить один одному.

Не варто применшувати значення загаль-
них джерел міжнародного права у регулю-
ванні трудових відносин. Наприклад, рати-
фікація Україною Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод дозволила 
нашій державі не просто отримати у власне 
національне законодавство ще одну наднаці-
ональну угоду, яка гарантує право на працю, 
а приєднатися до юрисдикції Європейського 
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суду з прав людини – однієї з найбільш авто-
ритетних міжнародних судових установ [5].

У своїх рішеннях Європейський суд з 
прав людини детально аналізує і тлумачить 
текст Конвенції та Додаткових Протоколів 
до неї і виводить цікаві спеціальні положення 
щодо захисту від дискримінації, заборони екс-
плуатації, визначення критерію безпечності 
умов праці тощо. Саме дослідження практики 
Європейського суду з прав людини дозволяє 
поступово впроваджувати в українське пра-
вове поле нетипову для нас засаду індивіду-
алізованого регулювання трудових правовід-
носин. А оскільки стаття 17 Закону України 
«Про виконання рішень і застосування прак-
тики Європейського суду з прав людини» 
визнає рішення і практику цього органу дже-
релом права, можна констатувати, що вказана 
сукупність правових актів посідає чільне міс-
це у системі джерел трудового права [7]. 

Говорячи про джерела трудового пра-
ва міжнародного характеру, не можна не 
звернути увагу на Конвенції Міжнародної 
організації праці (далі за текстом – МОП). 
Відповідно до Статуту, МОП є спеціально 
утвореною міжнародною урядовою орга-
нізацією, спрямованою на врегулювання 
трудових відносин у країнах – учасницях 
її Конвенцій відповідно до ідей рівності та 
справедливості. Саме ця організація прийня-
ла більшу частину спеціальних міжнародних 
стандартів у сфері праці. Конвенції МОП 
урегульовують надзвичайно широке коло 
питань, яке практично ніде не висвітлюється 
на такому рівні, і за змістовим наповненням 
часто перевершують національне законодав-
ство України [6]. 

Згідно зі Статутом МОП, одним із голо-
вних напрямків діяльності цієї організації є 
нормотворчість, тобто створення міжнарод-
них трудових стандартів. Конвенції та реко-
мендації, які МОП приймає, стосуються різ-
них аспектів праці. Конвенції приймаються 
Генеральною конференцією більшістю голо-
сів присутніх делегатів. Конвенція набуває 
статусу багатосторонньої міжнародної угоди 
після ратифікації її, як мінімум, двома дер-
жавами – членами МОП і з цього моменту 
накладає певні зобов’язання як на ті держа-
ви, що ратифікували її, так і на держави, що 
не ратифікували дану конвенцію. 

Для окремої держави – члена МОП кон-
венція стає юридично обов’язковою тільки 
після ратифікації її вищим органом держав-
ної влади (конвенції містять правила також 
про порядок їх денонсації). У разі ратифіка-
ції конвенції держава зобов’язана прийняти 
законодавчі акти для втілення її в життя і раз 
на 2-4 роки подавати до МОП доповіді про 
вжиті заходи щодо ефективного застосуван-

ня ратифікованої конвенції. В Україні зна-
чна частина Конвенцій МОП ратифікована 
відносно нещодавно і щодо них не виокре-
милася усталена практика, хоча окремі Кон-
венції МОП чинні ще з часів СРСР. Вказані 
прийняті ще за радянської доби міжнародні 
договори сьогодні є чинними і використову-
ються в національному законодавстві Украї-
ни як такі, що не суперечать національному 
законодавству відповідно до Законів Украї-
ни «Про міжнародні договори України» [10] 
та «Про правонаступництво України» [9].

Якщо аналізувати джерела трудового пра-
ва України міжнародного походження, варто 
зупинити свою увагу на тій проблемі, що біль-
ша частина таких угод має занадто вузький 
профіль застосування порівняно більш загаль-
ною правовою системою нашої держави, що 
породжує проблему співвідношення. 

Останнім важливим аспектом вибраної 
теми є вивчення питання переймання євро-
пейських стандартів регулювання трудового 
права. Відповідно до положень Угоди про 
Асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, на нашу країну покладено обов’язок 
поступово рецепіювати велику кількість 
Директив Європейського Союзу, багато з яких 
регулюють відносини у сфері праці. Європей-
ська інтеграція в перспективі призведе до того, 
що Україна, отримавши спільне з країнами 
ЄС правове поле, почне брати активну участь 
у регулюванні міждержавних трудових відно-
син у межах цієї організації [10]. 

У здійсненні адаптації національно-
го законодавства України до міжнародних 
стандартів у сфері праці та трудового права 
Європейського Союзу, у процесі євроінте-
грації вирішальним для діяльності держав-
них органів і посадових осіб, відповідальних 
за нього, має стати закріплений у Загально-
державній програмі адаптації законодавства 
України принцип врахування законодавчих 
актів Європейського Союзу, наскільки це 
доцільно для України з огляду на економіч-
ні, політичні, фінансові та соціальні наслідки 
прийняття відповідних правових норм, адап-
тованих до вимог законодавства Європей-
ського Союзу [13]. Але цей вектор розвитку 
нашої держави може породити потенційну 
проблему для нашої країни. Йдетсья про те, 
що багато Директив Європейського Союзу 
є взаємопов’язаними і, коли Україна приєд-
нається до окремих нормативних актів цьо-
го міждержавного утворення, їй доведеться 
опосередковано використовувати інші нор-
мативні акти у сфері праці, що не є складо-
вою частиною національного законодавства.

Загалом ми погоджуємося з думками 
М. Грекової щодо того, що ефективно діючий 
механізм національної імплементації між-
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народних трудових стандартів є основою 
для впровадження міжнародних стандартів у 
законодавство України, якісним показником 
дієвості якого виступає поширеність реаліза-
ції імплементованих норм у практичній діяль-
ності як найбільш ефективна система захисту 
прав і свобод людини. У свою чергу, відсут-
ність практики застосування міжнародних 
трудових стандартів є показником низької 
ефективності наявного механізму національ-
ної імплементації міжнародних норм [17].

Впровадження основних принципів у 
сфері трудових відносин як пріоритетний 
напрям удосконалення національного тру-
дового законодавства має важливе прак-
тичне значення, оскільки кожна країна, що 
прагне визнаватися світовим співтовари-
ством як цивілізована, повинна привести 
національне трудове законодавство у від-
повідність до цих вимог. Зокрема, в Україні 
потребують закріплення норми стосовно 
заборони роботодавцям втручатись у діяль-
ність професійних спілок і заборони дис-
кримінації свободи об’єднання у трудовій 
сфері; слід передбачити відкритий перелік 
прав працівників і закріпити положення 
про те, що вичерпний характер можуть мати 
тільки обов’язки працівника й відповідні їм 
права роботодавця тощо [17].

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. 

Питання місця міжнародного права в 
регулюванні трудових відносин сьогодні 
виходить на перший план, якщо ми говоримо 
про вибудовування тих стандартів регулю-
вання трудових правовідносин, що не супер-
ечитимуть вектору європейської інтеграції. 
Україна вже імплементувала у національне 
законодавство значну частину міжнарод-
но-правових стандартів регулювання праці 
загального характеру, щодо яких вже сфор-
мувався комплекс усталеної практики засто-
сування. Проте невирішеним залишається 
питання впровадження наднаціональних 
спеціалізованих стандартів у сфері праці.

Саме через це перспективними є подаль-
ші наукові розробки стосовно місця спеці-
альних джерел міжнародного права у націо-
нальному праві. Зокрема, перспективним є 
вивчення питань застосування спеціальних 
міжнародних стандартів у сфері трансна-
ціональних трудових відносин, аутсорсин-
гу, аутстафінгу, соціального та пенсійного 

забезпечення і страхування працівників, 
нострифікації документів у сфері праці тощо. 
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В статье исследовано место международных договоров в системе источников трудового права. 
Автор отдельно уделил внимание общим и специальным актам в сфере международного трудово-
го права. Рассмотрены проблемные аспекты определения их юридической силы и места в системе 
источников трудового права Украины. В работе уделено внимание проблемам и перспективам вне-
дрения в национальное трудовое право нормативных стандартов регулирования труда Европейского 
Союза. Исследован вопрос специальной классификации источников трудового права Украины.

Ключевые слова: трудовое право Украины, источники трудового права, международные договоры, 
нормативные акты Европейского Союза, имплементация. 

The article deals with the place of international agreements in the system of sources of labor law.  
The author paid special attention to general and special acts in the field of international labor law. The prob-
lematic aspects of determining their legal force and place in the system of sources of labor law of Ukraine 
are considered. The paper focuses on the problems and perspectives of the implementation of the normative 
standards of labor regulation in the European Union in the national labor law. The question of the special 
classification of sources of labor law of Ukraine is researched.

Key words: labor law of Ukraine, sources of labor law, international treaties, normative acts of the European 
Union, implementation.
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СУТНІСТЬ ЛОКАЛЬНОГО ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН  
В УКРАЇНІ

У статті досліджено теоретичні підходи щодо розуміння поняття «локальне правове регулюван-
ня». Наголошено, що локальне правове регулювання дає можливість роботодавцю здійснювати регу-
лювання трудових відносин на своєму підприємстві таким чином, щоб якомога ефективніше викорис-
товувати всі наявні матеріальні, технічні та трудові ресурси. Встановлено, що таке регулювання 
має на меті вирішення соціальних проблем суспільства, адже за допомогою локальних норм можна 
підвищити трудові гарантії працівників шляхом покращення умов праці та системи оплати.

Ключові слова: регулювання, правове регулювання, локальне правове регулювання, трудові право-
відносини.

Постановка проблеми. За багато років 
трудові відносини постійно трансформу-
вались та змінювались, однак завжди най-
слабкішою стороною зазначених відносин 
були наймані працівники. У свою чергу, 
роботодавець виступає активною стороною 
у трудових правовідносинах, оскільки він, 
використовуючи найману працю, пови-
нен організовувати її та забезпечувати при 
цьому реалізацію певних трудових прав 
працівника. Одним із таких способів забез-
печення є локальна нормотворчість, яка 
в останні роки відіграє все більшу роль у 
регулюванні трудових відносин. У питанні 
правового регулювання трудових правовід-
носин ключовою є теза про те, що останні 
стають правовими з моменту прийняття 
державою певних правових норм. Однак 
це не єдиний шлях легітимізації правових 
відносин на центральному рівні. Все біль-
шої актуальності набирає локальне правове 
регулювання трудових відносин, що сприяє 
демократизації суспільства, безпосередньо-
му включенню працівників і роботодавців у 
процес створення правових норм.

Стан дослідження. Зауважимо, що тема-
тика правового регулювання трудових від-
носин була предметом дослідження різних 
вчених, варто відмітити праці: Г.Г. Шмельо-
вої, О.Ф. Скакун, С.О. Іванова, Р.З. Лівшиця, 
В.І. Нікитінського, В.І. Прокопенка, О.І. Про-
цевського, З.К. Симорота, Ю.П. Орловсько-
го, Л.В. Могілевського, Є.Ю. Подорожнього 
О.С. Пашкова, О.І. Щебанової, В.С. Вене-
діктова, В.Я. Гоца, М.І. Іншина, О.В. Куз-
ніченко, О.В. Лавріненка, Г.С. Гончарової, 
В.В. Жернакова, П.А. Бущенка та інших. 

Однак єдиного комплексного дослідження 
щодо з’ясування сутності локального пра-
вового регулювання трудових відносин так 
проведено і не було.

Саме тому метою статті є визначити сут-
ність локального правового регулювання 
трудових відносин в Україні.

Виклад основного матеріалу. Починаючи 
розгляд основного матеріалу представленого 
наукового дослідження, варто зазначити, що 
локальне регулювання соціально-трудових 
відносин є провідною формою реалізації 
повноважень роботодавця у сфері регулю-
вання праці працівників; дозволяє узгодити 
інтереси працівників і роботодавців, забезпе-
чувати участь працівників і їхніх представни-
ків у нормотворчості і в управлінні працею; 
гарантувати працівникам більш високий 
рівень соціально-правового захисту в порів-
нянні із законом [1]. На думку В.В. Форма-
нюка, локальне правове регулювання – це 
діяльність управомочених суб’єктів, що є 
частиною механізму правового регулюван-
ня, здійснювана на делегованій чи компе-
тенційній основі і спрямована на розробку, 
прийняття і встановлення норм загального 
характеру, що регламентують різноманітні 
сфери діяльності юридичної особи, а також 
взаємини, що складаються між її членами 
[2, с. 128]. С.С. Лукаш зазначає, що локальне 
правове регулювання трудових відносин – це 
вид підзаконної нормотворчості, що полягає 
у прийнятті або санкціонуванні державою 
локальних правових норм, що приймаються 
на рівні підприємства, галузі, регіону з метою 
легалізації, конкретизації загальних право-
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вих приписів та впорядкування конкретних 
та специфічних трудових відносин, і які не 
можуть істотно погіршувати становище пра-
цівників порівняно із встановленими законо-
давством України про працю основополож-
ними правами працівника [3, с. 140]. 

Розкриваючи сутність локального право-
вого регулювання, слід зазначити, що його 
реалізація є неможливою без прийняття від-
повідних правових норм. У свою чергу, право-
ві норми об’єднуються в нормативно-правові 
акти, оскільки реальна дія правових норм без-
посередньо пов’язана з їх зовнішнім виражен-
ням, закріпленням в офіційних документах, де 
найважливішим й найбільш розповсюдженим 
із них є нормативний правовий акт [4, с. 294]. 
На думку В.О. Котюка, нормативно-право-
вий акт – це юридичний документ, який має 
загальнообов’язковий характер, прийнятий 
компетентними державними органами, під-
тримується і охороняється державною владою 
від порушень, направлений на регулювання 
суспільних відносин і охорону соціальних цін-
ностей [5, с. 37]. В.В. Лазарєв під нормативни-
ми правовими актами розуміє акти, які вста-
новлюють норми права, що вводять їх у дію, 
змінюють або відміняють правила загального 
характеру [6, с. 124]. Ми поділяємо точку зору 
О.Ф. Скакун, яка пропонує визначати нор-
мативно-правовий акт як акт-волевиявлення 
(рішення) уповноваженого суб’єкта права, 
що регулює суспільні відносини за допомо-
гою встановлення (зміни, скасування, зміни 
сфери дії) правових норм, а також визначення 
(зміни, припинення) на основі цих норм прав 
і обов’язків учасників конкретних правовідно-
син, міри відповідальності конкретних осіб за 
скоєне ними правопорушення [7, с. 312]. 

Щодо локальних нормативно-правових 
актів, то М.В. Цвік та інші розуміють локаль-
ні нормативно-правові акти як такі акти, які 
видаються державними установами і організа-
ціями різних форм власності для регламента-
ції своїх внутрішніх питань і які поширюються 
на членів цих організацій (наприклад, накази 
керівників підприємств, Правила внутріш-
нього трудового розпорядку, положення про 
порядок накладення дисциплінарних стягнень 
тощо) [8, с. 308]. Автори відзначають, що акти 
цієї групи спрямовані на деталізацію вимог 
загальної норми права за умовами діяльності 
відповідного колективу [8, с. 308]. 

На думку В.В. Федіна, локальні норматив-
ні акти в трудовому праві – це документи, що 
містять норми трудового права, які прийма-
ються роботодавцем у межах своєї компетен-
ції відповідно до трудового законодавства та 
інших нормативно-правових актів, що містять 
норми трудового права, колективних догово-
рів, соціально-партнерських угод. Вчений 

виділяє такі ознаки-особливості локальних 
нормативних актів [9, с. 25]: 1) просторові 
межі їх дії обмежені: діють лише на конкрет-
ному підприємстві чи організації; 2) суб’єктом 
локального нормотворчості є роботодавець; 
3) такі акти носять підзаконний характер 
і не можуть суперечити нормам трудового 
законодавства, а також знижувати встанов-
лений ними рівень гарантій трудових прав 
працівників; 4) вони відображають специфіку 
виробництва, характер і профіль діяльності 
роботодавця і враховують його економічні 
можливості; 5) локальні норми відрізняє опе-
ративність реагування на зміни в організації 
праці, які диктуються ринком [9, с. 25].

М.Ю. Шуліпа зазначає, що локальні нор-
мативно-правові акти – це такі акти, які при-
ймаються для вирішення тих чи інших питань 
регулювання суспільних відносин у сфері 
праці, якщо в законодавстві не передбаче-
но прямого регулювання або коли із закону 
випливає, що має бути проведена конкрети-
зація відповідних положень на підприємстві 
[10, c. 306]. Дослідник підкреслює, що локаль-
ні нормативно-правові акти діють у межах 
конкретного підприємства, установи, органі-
зації та приймаються найчастіше на певний 
термін. При цьому дія локальних нормативно-
правових актів у часі може бути обмежена пев-
ним терміном або ж їх можна вважати чинни-
ми до скасування або зміни в установленому 
порядку [10, c. 306]. М.Ю. Шуліпа пропонує 
виділяти такі основні ознаки локальних нор-
мативно-правових актів як джерел трудового 
права: 1) є нормативно-правовими підзакон-
ними актами; 2) приймаються роботодавцем у 
межах його компетенції одноосібно або з ура-
хуванням думки (у випадках, передбачених 
колективним договором, угодою за згодою) 
виборного органу первинної профспілкової 
організації (профспілкового представника) 
підприємства, установи, організації; 3) діють 
у межах підприємства (установи, організації, 
роботодавця – фізичної особи, крім робото-
давця, який не є суб’єктом підприємниць-
кої діяльності) стосовно працівників даного 
роботодавця незалежно від місця виконання 
ними роботи [10, c. 306].

На думку В.О. Тарасової, ознаки локаль-
ної норми  [11, с. 60] такі: має обмежену 
сферу дії; конкретизує і модифікує загаль-
ну норму відповідно до місцевих умов; обі-
ймає менш значне коло суспільних відносин; 
регулює той комплекс суспільних відносин, 
який не врегульований нормами загального 
значення, але правове опосередкування яко-
го зумовлено принципами даної галузі норм 
права. Ще один вчений, В.Г. Самігулін, від-
значає такі ознаки локальних норм [12, с. 39]: 
1) виходять у кінцевому рахунку від держави; 
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2) гарантовані її примусовою силою; 3) діють 
на території конкретного підприємства; 4) не 
мають того ступеня спільності, який власти-
вий загальнодержавним (централізованим) 
нормам [12, с. 39]. 

Зауважимо, що незважаючи на те, що 
локальні правові акти і мають багато спіль-
ного із загальними нормативно-правовими 
актами, однак при цьому для них характер-
ні і власні особливості. Досить змістовно, на 
нашу думку, особливості локальних норма-
тивно-правових актів у своєму дисертацій-
ному дослідженні розкриває О.М. Букрєєва. 
До таких особливостей вчена відносить те, 
що [13, с. 118]:

1. Вони мають підзаконний характер. 
В основі їх формування лежать правові нор-
ми загального дії, що з урахуванням місцевих 
умов можуть доповнюватися, уточнюватися 
чи конкретизуватися.

1. 2 Основним, домінуючим суб’єктом 
локальної нормотворчості є роботода-
вець, який може, а в окремих випадках і 
зобов’язаний, приймати локальні нормативні 
акти, однак лише в межах своєї компетенції. 
Причому в локальних актах, передбачених 
трудовим законодавством, повинна також 
бути втілена воля працівників.

2. Локальні нормативні акти призначені 
для внутрішнього використання в рамках 
конкретної організації. Регулюючи трудо-
ві й інші тісно пов’язані з ними відносини, 
локальні акти відрізняються найбільшою, 
на відміну від інших нормативно-правових 
актів, наближеністю до працівника.

3. Локальні норми відрізняє швидкість 
реагування на будь-які соціальні, економічні 
чи політичні зміни. Вони можуть оператив-
но задовольняти виробничі потреби, а також 
потреби різних сторін трудових відносин. 
Нерідко локальні нормативно-правові акти 
приймаються як експеримент, щоб перевірити 
варіанти їх впливу на працівників, встановити 
ефективність їх практичного застосування.

4. Гнучкість під час застосування трудо-
вого законодавства до умов виробництва та 
розмаїтість локальних норм дозволяють забез-
печити перевагу одного конкуруючого під-
приємства над іншим Це досягається шляхом 
фіксування в локальних нормах сприятливих 
умов праці та соціального клімату, привабли-
вих моральних і матеріальних стимулів. 

5. Слід відзначити соціальну спрямова-
ність локальних норм, оскільки їх прийняття 
нерідко пов’язане з необхідністю пом’якшення 
негативних наслідків ринкових відносин.

6. Ще одна істотна особливість локаль-
них норм – те, що вони сприяють гармоні-
зації інтересів працівників і роботодавця 
у вигляді впровадження системи «стриму-

вань» і «противаг» сторін. Поступки сторін 
одна одній, взаємні зобов’язання, у свою чер-
гу, сприяють побудові в колективах цивілізо-
ваних відносин [13, с. 118].

Також слід відзначити позицію Р. Кон-
дратьєва, який своєму науковому досліджен-
ні вказує, що локальні норми права мають 
ряд специфічних особливостей, які відріз-
няють їх від інших правових норм [14, с. 17]. 
По-перше, вони приймаються лише в межах 
окремих підприємств, установ і організацій. 
По-друге, локальні норми розробляються за 
безпосередньої участі членів трудових колек-
тивів, власників і співвласників акціонерних 
товариств, інших суб’єктів як підприємниць-
кої діяльності, так і відповідних громадських 
організацій. По-третє, локальні норми мають 
більш динамічний (рухливий) характер, що 
дозволяє ефективніше і своєчасно вирішува-
ти конкретні економічні і управлінські зада-
чі, що виникають на підприємствах у процесі 
виробництва, у сфері управління соціальни-
ми процесами [14, с. 17]. 

Цікавою, на нашу думку, є точка зору 
О.М. Ярошенка, який у своєму дисертацій-
ному дослідженні зазначає, що особливості 
локального правового регулювання тру-
дових відносин полягають у тому, що воно 
[15, с. 16]: а) здійснюється безпосередньо у 
сфері праці – на підприємствах, в установах 
та організаціях; б) відчуває опосередкова-
ний вплив держави за допомогою трудового 
законодавства (органи державної влади й 
органи управління не беруть прямої участі 
в локальній регламентації відносин у царині 
праці); в) має підзаконний характер, розви-
ваючи, уточнюючи, й конкретизуючи голо-
вним чином положення законодавчих та 
інших нормативних актів, прийнятих у вста-
новленому законом порядку компетентними 
органами, і не може суперечити централізо-
ваному регламентуванню; г) спрямовано на 
впорядкування таких суспільних відносин, 
які є специфічними для даного підприємства 
і які не врегульовані або не цілком урегульо-
вані в централізованому порядку; д) виступає 
формою саморегуляції працівниками й робо-
тодавцем (безпосередньо або опосередкова-
но) тих питань у сфері праці, що належать до 
компетенції підприємства; е) здійснюється 
за участю самих працівників підприємства 
або їх представницького органу; є) нерідко 
виступає в ролі експериментального регла-
ментування, в перебігу якого провадиться 
перевірка доцільності того чи іншого варіан-
ту вирішення питання; ж) може містити еле-
менти випереджуючого регулювання, спря-
мованого на ліквідацію прогалин у праві, 
пошук адекватного варіанту правової регла-
ментації умов праці. Вчений також відмічає, 
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що на сучасному етапі розвитку суспільства 
локальний нормативний акт, прийнятий на 
підприємстві, є самостійним джерелом тру-
дового права, результатом правотворчості 
трудового колективу й роботодавця (їх пред-
ставників), що містить обов’язкові правила 
поведінки (локальні норми) [15, с. 17].

Висновок.

Завершуючи наукове дослідження, може-
мо стверджувати, що під локальним право-
вим регулювання трудових відносин слід 
розуміти діяльність уповноважених суб’єктів 
щодо видання локальних нормативно-право-
вих актів із метою регулювання трудових від-
носин на певній організації чи підприємстві. 
Воно дає можливість роботодавцю (як клю-
човому суб’єкту локальної нормотворчості) 
здійснювати регулювання трудових відно-
син на своєму підприємстві таким чином, 
щоб якомога ефективніше використовувати 
всі наявні матеріальні, технічні та трудові 
ресурси. Локальне правове регулювання тру-
дових відносин має на меті не лише заповни-
ти прогалини та доповнити існуючи норми 
трудового законодавства України. Крім того, 
воно має на меті вирішення соціальних про-
блем суспільства, адже за допомогою локаль-
них норм можна підвищити (в порівнянні з 
діючим законодавством України) трудові 
гарантії працівників шляхом покращення 
умов праці, системи оплати і т.д.
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В статье исследованы теоретические подходы к пониманию понятия «локальное правовое регу-
лирование». Отмечено, что локальное правовое регулирование дает возможность работодателю осу-
ществлять регулирование трудовых отношений на своем предприятии таким образом, чтобы как 
можно эффективнее использовать все имеющиеся материальные, технические и трудовые ресурсы. 
Установлено, что такое регулирование имеет целью решение социальных проблем общества, ведь с 
помощью локальных норм можно повысить трудовые гарантии работников путем улучшения усло-
вий труда и системы оплаты.

Ключевые слова: регулирование, правовое регулирование, локальное правовое регулирование, 
трудовые правоотношения.

The article analyzes theoretical approaches to understanding the concept of “local legal regulation”. It is 
stressed that local legal regulation gives employers the opportunity to regulate labor relations at their enter-
prise in such a way as to use the available material, technical and labor resources as efficiently as possible. 
It is established that such regulation is aimed at solving social problems of society, because with the help of 
local norms it is possible to increase labor guarantees of employees by improving the working conditions and 
the payment system.

Key words: regulation, legal regulation, local legal regulation, labor legal relations.
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У статті досліджені особливостей стажування наукових і науково-педагогічних працівників, а 
також сформульовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства у сфері регу-
лювання стажування даних суб’єктів. 
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Постановка проблеми. Якість освіти 
набуває все більшого значення в забезпечен-
ні конкурентоспроможності на ринку праці, 
адже саме від якості людських ресурсів зале-
жить рівень розвитку країни та її економічна 
конкурентоспроможність. 

Ще К.А. Тимирязев писав, що цивілізо-
вані народи вже усвідомлюють, що запорука 
успіху в світовому змаганні полягає не лише 
в золоті та в залізі, навіть не в одній праці 
орача в полі, робітника в майстерні, але і в 
плідній творчій думці вченого [1, с. 72].

Відповідно до Національної стратегії роз-
витку освіти в Україні на період до 2021 року 
одним із перспективних завдань щодо роз-
витку післядипломної освіти є розроблення 
стандартів післядипломної педагогічної осві-
ти, зорієнтованих на модернізацію системи 
перепідготовки, підвищення кваліфікації та 
стажування педагогічних, науково-педаго-
гічних працівників і керівників навчальних 
закладів [2].

Нові вимоги до вищої освіти в умовах її 
реформування, до якості роботи наукових 
та науково-педагогічних працівників зумов-
люють необхідність постійного розвитку та 
удосконалення набутих умінь та знань. Ста-
жування як спосіб професійної підготовки 
осіб, що перебувають у трудових відноси-
нах, забезпечує не лише поглиблення раніше 
набутої компетентності у межах професійної 
діяльності працівника, а й закріплення прак-
тичного досвіду. 

Метою статті є проведення аналізу право-
вого регулювання проходження стажуван-
ня наукових і науково-педагогічних пра-
цівників.

Стан дослідження. Питання стажування 
наукових і науково-педагогічних працівни-
ків розглядалося в працях таких науковців, 
як Р.І. Коваленко, Н.М. Мирончук, В. Мороз, 

О.М. Ярошенко тощо. Водночас залишається 
чимало нез’ясованих питань, які стосують-
ся особливостей проходження стажування 
науковими і науково-педагогічними праців-
никами.

Виклад основного матеріалу. Стажуван-
ня для зазначених осіб було запроваджено у 
1987 році. Саме тоді постановою ЦК КПРС 
та Ради Міністрів СРСР було встановлено 
стажування педагогічних працівників, які 
працювали та викладали у вищих навчаль-
них закладах, строком до 1 року з відривом 
від основного місця роботи. Таке стажування 
вважалось однією з форм підвищення їхньої 
кваліфікації [3]. Основною його метою була 
практична підготовка викладачів насамперед 
із профілюючих дисциплін, ознайомлення 
їх із новітніми технологіями, перспективами 
розвитку й організації виробництва, еконо-
мікою, сучасним обладнанням; оволодіння 
математичними методами наукових дослі-
джень, моделюванням виробничих процесів 
тощо, вироблення конкретних пропозицій 
щодо вдосконалення навчального процесу, 
впровадження в практику навчання передо-
вих досягнень науки, техніки і виробництва, 
надання практичної допомоги підприємствам, 
організаціям та науковим установам [4, с. 145].

На думку І.В. Рикової, стажування нау-
кових та науково-педагогічних працівників 
є найбільш ефективною моделлю профе-
сійної підготовки, що максимально забезпе-
чує облік їхнього суб’єктивного досвіду та є 
самостійним видом додаткової професійної 
освіти, що забезпечує цілеспрямоване оволо-
діння і розвиток нових або коригування вже 
наявних професійних компетенцій [5].

Чинне законодавство України передба-
чає два види стажування наукових і науко-
во-педагогічних працівників: стажування за 
кордоном і в Україні. Кожне з них має певні 
особливості.
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Так, процес підвищення кваліфікації 
та стажування педагогічних та науково-
педагогічних працівників в Україні регу-
люється Положенням про підвищення 
кваліфікації та стажування педагогічних і 
науково-педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів, затвердженим нака-
зом Міністерства освіти та науки, молоді 
та спорту України від 24.01.2013 № 48 [6]. 
Цим документом детально визначено поря-
док підвищення кваліфікації педагогічних 
і науково-педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації 
(далі – ВНЗ) незалежно від форм власності 
та підпорядкування, а також окремо унор-
мовано порядок проходження стажування 
вищезазначених осіб як однієї з форм під-
вищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації (у т. ч. стажу-
вання) має відбуватися не рідше ніж 1 раз на 
5 років. Ми погоджуємося з думкою В. Моро-
за, який зазначає, що стажування педаго-
гічних і науково-педагогічних працівників 
ВНЗ не повинно прив’язуватись до часового 
критерію. Основним індикатором, що свід-
чить про необхідність організації навчання 
того чи іншого працівника, має стати рівень 
викладання предмета за фахом, який відпо-
відає державному стандарту якості освіти, 
або (та) результат оцінювання кафедрою 
щорічно звіту конкретної особи про підсум-
ки виконання умов контракту [7, с. 108].

Стажування педагогічних та науково-
педагогічних працівників здійснюється на 
підставі договорів, що укладаються між 
ВНЗ-замовником та закладом-виконав-
цем. Процедура стажування відбувається 
за індивідуальним навчальним планом, що 
розробляється структурним підрозділом, 
який здійснює навчання, і затверджується 
керівником ВНЗ за місцем проходження 
стажування. Цей план містить інформацію 
про мету, завдання, строк, зміст стажування 
та очікувані результати.

До переходу навчальних закладів на 
Європейську систему переведення і накопи-
чення кредитів строк стажування викладачів 
обчислювався місяцями та міг становити від 
1 до 10 місяців залежно від складності інди-
відуального плану стажування та досвіду 
практичної роботи. Нині строк стажування 
обчислюється кредитами ЕСТS або націо-
нальними кредитами і не може перевищу-
вати 32 національних кредитів (48 кредитів 
ЕСТS). Цікаво, що чинним законодавством 
не встановлено мінімальну тривалість ста-
жування, а встановлюється лише його мак-
симальний строк. Тому тривалість стажуван-
ня може бути різною та залежить від мети та 
завдання, погодженого з керівником закла-

ду-виконавця і визначеного індивідуальним 
планом стажиста. На нашу думку, все ж слід 
встановити мінімальний строк проходження 
стажування, аби уникнути ризику неякісно-
го його проходження, оскільки воно може 
тривати й один день.

Деякі ВНЗ затвердили власні положення 
про підвищення кваліфікації наукових пра-
цівників, які встановлюють мінімальну три-
валість стажування. Критерієм визначення 
мінімального строку є форма його проведен-
ня. Так, у Положенні про підвищення квалі-
фікації та стажування науково-педагогічних 
працівників Національного університету 
«Львівська політехніка» передбачено, що тер-
мін стажування науково-педагогічних пра-
цівників визначається з урахуванням обсягу 
годин навчальної програми, її мети та завдан-
ня за погодженням із керівником закладу-
виконавця і повинен становити для стажу-
вання з відривом від основного місця роботи 
не менше 1 місяця, без відриву від основного 
місця роботи – не менше 2 місяців [8].

Після проходження стажування заклад-
виконавець на свій розсуд визначає фор-
му підсумкового контролю відповідно до 
навчальної програми стажування.

Працівникам, які пройшли стажування, 
видається документ про післядипломну осві-
ту. Після його отримання наукові та науково-
педагогічні працівники повинні протягом двох 
тижнів скласти звіт про стажування, який роз-
глядається або заслуховується на засіданні 
структурного підрозділу закладу-замовника. 
На цьому засіданні вирішується питання про 
затвердження або відхилення звіту, надаються 
рекомендації та/або висновки. 

Результати стажування враховуються під 
час проходження чергової атестації педаго-
гічних, науково-педагогічних працівників. 

Особливості стажування наукових та 
науково-педагогічних працівників за кор-
доном встановлюються Положенням про 
навчання студентів та стажування (науко-
ве стажування) аспірантів, ад’юнктів і док-
торантів, наукових і науково-педагогічних 
працівників у провідних вищих навчальних 
закладах та наукових установах за кордоном 
[9, с. 127]. Цей вид стажування є актуальним 
для працівників ВНЗ, які мають намір отри-
мати вченні звання. 

У 2016 році Міністерство освіти та науки 
України змінило порядок присвоєння вче-
них знань. Так, одним із основних критері-
їв оцінки науково-педагогічної та наукової 
діяльності для здобувачів вчених звань (про-
фесора, доцента, старшого дослідника) є про-
ходження стажування у ВНЗ, науковій (або 
науково-технічній) установі в країні, яка 
входить до Організації економічного співро-
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бітництва та розвитку та/або Європейського 
Союзу [10, с. 167]. 

Фінансування витрат, пов’язаних зі ста-
жуванням за кордоном, може здійснюватися 
за рахунок: коштів наукової установи (ВНЗ), 
що направляє особу на навчання та стажу-
вання; коштів, передбачених у державному 
бюджеті за відповідною програмою; грантів; 
коштів сторони, що приймає; інших джерел, 
не заборонених законодавством. 

Направлення на стажування за кордон за 
бюджетні кошти можливо лише після прохо-
дження конкурсу, який оголошується щоро-
ку Міністерством освіти і науки України. Він 
проводиться з урахуванням переліку пріо-
ритетних напрямів освіти і науки, а також 
переліку провідних навчальних закладів та 
наукових установ за кордоном. Відбір на ста-
жування за кордон здійснюється конкурсною 
комісією, яка утворюється Міністерством 
освіти і науки України. Участь у конкурсі 
можуть взяти лише громадяни України, які 
навчаються за денною формою навчання або 
працюють за основним місцем роботи у дер-
жавних ВНЗ III-IV рівнів акредитації [11]. 

Пропозиції стосовно осіб, які претенду-
ють на проходження стажування за рахунок 
бюджетних коштів, подаються ВНЗ та нау-
ковими установами до конкурсної комісії, що 
утворюється МОН. Рішення про результати 
конкурсного відбору приймається Комісією 
на закритому засіданні простою більшістю 
голосів членів Комісії шляхом відкритого 
голосування, про що складається відповід-
ний протокол [12, с. 103].

Обов’язковою умовою направлення на 
стажування за кордон аспіранта, ад’ютанта, 
докторанта чи науково-педагогічного пра-
цівника є укладення договору про направ-
лення на стажування до закордонного 
навчального закладу або наукової устано-
ви. Примірний договір про направлення на 
стажування зазначених осіб затверджений 
Міністерством освіти та науки, молоді та 
спорту України [13].

Порівнюючи ці два види стажування, 
М.І. Кляп доходить висновку, що стажу-
вання в інших навчальних закладах в межах 
однієї держави має формальний характер, 
оскільки викладач складає індивідуальний 
план стажування, затверджує його на відпо-
відній кафедрі й отримує довідку, яка під-
тверджує виконання програми стажування 
в повному обсязі, а отже, успішне підвищен-
ня кваліфікації. Проте стажування за кордо-
ном могло б зробити цю форму підвищення 
кваліфікації ефективною та дієвою у плані 
розвитку професійного складника діяльнос-
ті викладача вищої школи у контексті інтер-
націоналізації [14, с. 49].

Звичайно, занурення в інше культур-
не та освітнє середовище суттєво змінює 
освітню і культурну парадигму особи. Про-
те не варто применшувати потенціал стажу-
вання у вітчизняних ВНЗ. По-перше, воно 
є більш доступним із фінансового боку. 
По-друге, працівник може навіть не припи-
няти виконання своїх трудових обов’язків 
за місцем основної роботи. По-третє, форми 
підвищення кваліфікації, визначені Зако-
ном України «Про освіту» (навчання за 
освітньою програмою, стажування, участь 
у сертифікаційних програмах, тренінгах, 
семінарах, семінарах-практикумах, семі-
нарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебі-
нарах, майстер-класах тощо), дозволяють 
врахувати індивідуальні можливості ВНЗ 
щодо підвищення кваліфікації своїх праців-
ників. Не варто також забувати про право 
вибору кожного на освіту і применшувати 
можливості державних закладів освіти, що 
мають ліцензію на підвищення кваліфікації 
або проводять освітню діяльність за акре-
дитованою освітню програмою. 

Висновки.

Бурхливий розвиток інформаційного 
суспільства та швидке «старіння» професій-
них знань змушує науковців постійно розви-
ватись і вдосконалювати свої знання різними 
способами, одним з яких є стажування. Воно 
поєднує в собі декілька елементів, а саме: 
освоєння теоретичного матеріалу та можли-
вості його втілення у практичну діяльність. 
Стажування наукових та науково-педагогіч-
них працівників відбувається за процедурою, 
чітко визначеною законодавством України, 
проте потребує удосконалення з урахуван-
ням вимог сучасної освіти. Доцільно змінити 
періодичність проходження стажування, не 
обмежуючись часовими критеріями. Також 
варто встановити мінімальні строки про-
ходження стажування студентів, аспірантів, 
ад’ютантів, докторантів, наукових та науко-
во-педагогічних працівників для підвищення 
якості навчального процесу, пов’язаного зі 
здобуттям кваліфікації.
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В статье проанализированы особенности стажировки научных и научно-педагогических работ-
ников, а также сформулированы предложения, нацеленные на усовершенствование законодатель-
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ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ  
В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Досліджено теоретичні питання розвитку електронної форми трудового договору. Висвітлю-
ється необхідність її запровадження в цілях розвитку принципу свободи праці. У контексті іннова-
ційного європейського підходу пропонується реформування трудового законодавства для реалізації 
принципу диспозитивності. Розглянуто способи укладення трудового договору в електронній формі. 
Наведено позитивні зрушення, до яких призведе використання такої форми договорів.

Ключові слова: трудовий договір, електронна форма, Трудовий кодекс, трудові правовідносини, 
євроінтеграція.

Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах розвитку ринкової економіки Україна 
прагне до євроінтеграції у зв’язку з пер-
спективами, які відкриває перед нами віль-
ний європейський ринок. Кожна країна ЄС 
дбайливо ставиться до реалізації соціаль-
ної політики на своїй території, створює 
належні та прогресивні умови для розви-
тку суспільства шляхом запровадження 
нових механізмів гарантування та реалізації 
прав людини в соціально-економічній сфе-
рі. У нашій державі також активно прово-
диться реформування соціального сектору. 
У зв’язку з розробкою проекту Трудового 
кодексу України вбачається необхідність 
осучаснення трудового законодавства та 
його адаптування до теперішнього рівня 
розвитку трудових правовідносин. 

Одним з основоположних інститу-
тів трудового права є інститут трудового 
договору, адже саме він слугує підставою 
виникнення трудових правовідносин між 
працівником та роботодавцем. Проте фор-
ми укладення такого договору залишаються 
незмінними, що суперечить повноцінному 
реформуванню та вдосконаленню зазначе-
ного інституту. На нашу думку, прогресив-
ним підходом стане введення електронної 
форми трудового договору поряд із письмо-
вою, яка в майбутньому, можливо, поступо-
во повністю відійде в минуле.

Аналіз останніх наукових досліджень 
та публікацій. Проведений аналіз науко-
вих публікацій дає змогу констатувати, що 

вітчизняні науковці, спеціалісти в галузі 
трудового права та всі, хто цікавиться про-
блематикою, піднятою у цій науковій статті, 
недостатньо уваги приділяли електронній 
формі трудового договору та конкретним 
способам фіксації його умов в електронному 
вигляді. Серед тих, хто займався проблема-
тикою, пов’язаною із цим питанням, були 
А.Ю. Бурчак, О.С. Почанська, М.С. Трофи-
менко, Ф.А. Цесарський тощо. Спробуємо 
розвинути їхні погляди у власному дослі-
дженні цього питання.

Мета статті – визначити поняття електро-
нної форми трудового договору та способи 
фіксації його умов у такій формі, виявити 
переваги даного нововведення для сучас-
ного українського суспільства.

Результати дослідження. Трудовий 
договір – центральний інститут трудового 
права. Він виступає важливим складником 
правової взаємодії працівника та робото-
давця у процесі реалізації права на працю, 
яке закріплене в Конституції, забезпечуєть-
ся, гарантується та захищається державою. 
Вільний розвиток особистості передбачає 
широкий спектр напрямів, у яких люди-
на хоче себе реалізувати, тому її бажання 
повинно зіставлятись із відносно простою 
процедурою реалізації права на працю. Інак-
ше кажучи, за будь-яких об’єктивних та 
суб’єктивних обставин, у конкретних ситуа-
ціях, дотримуючись приписів закону, індивід 
повинен мати можливість отримати роботу 
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в умовах зручності, ефективності та опера-
тивності процедур оформлення трудових 
відносин із роботодавцем. Аналогічну думку 
висловлює і Ф.А. Цесарський, зазначаючи, 
що «остаточний вибір форми договору зале-
жить від багатьох обставин – обсягу роботи, 
її тривалості, наявності чи відсутності у пра-
цівника специфічних навичок, можливості 
вимірювання результатів праці працівника, 
репутації сторін та інших особливостей кон-
кретної операції» [1, с. 494].

Одним із основних напрямів євроінте-
граційного процесу гармонізація законо-
давства України та Європейського Союзу, 
в тому числі приведення у відповідність до 
європейських стандартів чинного масиву 
нормативно-правових актів України, що охо-
плюють і трудове законодавство. Тому під-
вищена увага має приділятись прийняттю 
нового Трудового кодексу України, проект 
якого від 27.12.2014 № 1658 (далі – проект 
ТК) розроблено, більше того, підготовлено 
текст до другого читання від 24.07.2017. Вва-
жаємо за необхідне проаналізувати бачення 
інституту трудового договору, яке пропонує 
законодавець у проекті ТК, для розробки 
авторської редакції окремих норм проекту 
в частині його форм, що суттєво підвищить 
рівень юридичної актуальності кодифікова-
ного нормативно-правового акта.

Форма трудового договору закріплю-
ється у ст. 33 проекту ТК, де зазначено, що 
«трудовий договір укладається в письмовій 
формі у двох примірниках, які мають одна-
кову юридичну силу» [2]. Зі змісту даного 
положення випливає необхідність дотриман-
ня саме письмової форми без альтернатив. 
Якщо розглянути припис, що міститься з 
цього приводу в КЗпП, затвердженому Зако-
ном УРСР від 12.10.1971 № 322-VIII, то у 
ч. 1 ст. 24 передбачено, що «трудовий договір 
укладається, як правило, в письмовій формі», 
і додатково визначається перелік пунктів 
щодо обов’язковості дотримання суто пись-
мової форми сторонами договору [3]. Вбача-
ється певна диспозитивність у регулюванні 
цього питання, що, на нашу думку, є безпе-
речною перевагою КЗпП, проте не в контек-
сті змісту, а в контексті методу правового 
регулювання. Оскільки історично будь-які 
договірні відносини передбачають вільний 
розсуд суб’єктів, то і в укладенні трудового 
договору треба більше спиратись на доціль-
ність та свободу вибору, ніж на абсолютно 
визначені законодавчі вказівки. Враховуючи 
вчення про функції трудового права, винят-
ки з обов’язковою письмовою формою тру-
дового договору є не чим іншим, ніж проявом 
захисної функції по відношенню до праців-
ника, який, за загальним правилом, є більш 

уразливим порівняно з роботодавцем. Пись-
мове закріплення чітко визначених прав та 
обов’язків обох сторін трудового договору 
стане фундаментом доказової бази в суді у 
разі виникнення трудового спору. До того ж 
плюралізм форм трудового договору є про-
явом принципу свободи праці, що охоплює 
собою весь процес виникнення, перебігу, змі-
ни та припинення трудових правовідносин, 
адже особа, яка бажає вступити у такі відно-
сини, буде мати можливість на основі влас-
ної життєвої ситуації врахувати всі нюанси 
доцільності та зручності укладення трудо-
вого договору в тій чи іншій формі. Таким 
чином, це розширить спектр можливостей 
реалізації конституційного права на працю. 

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України 
«Про електронні документи та електронний 
документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV 
електронний документ – це документ, 
інформація в якому зафіксована у вигляді 
електронних даних, включаючи обов’язкові 
реквізити документа [4]. Отже, можливим 
видається укладення трудового договору 
шляхом оформлення його у формі електро-
нного документа, який за дотримання необ-
хідних умов, враховуючи загальні уявлення 
про зміст договору, буде вважатись дійсним. 
Тобто структура трудового договору буде 
цілком збережена, основною відмінністю 
стане тільки спосіб закріплення прав та 
обов’язків сторін та істотних умов, без яких 
такий договір буде вважатись неукладеним. 
Ч. 4 ст. 5 вищезгаданого Закону вказує, що 
візуальною формою подання електронного 
документа є відображення даних, які він міс-
тить, електронними засобами або на папері у 
формі, придатній для сприймання його зміс-
ту людиною. 

Сучасний досвід європейських країн, 
зокрема Данії, Німеччини та Великобританії, 
демонструє високу ефективність викорис-
тання на практиці електронного докумен-
тообігу у різних сферах трудової діяльності 
працівників. Якщо раніше вся документаль-
на база містилась виключно в паперовому 
вигляді, то наразі як альтернатива існує 
електронний варіант документів. Сьогодні 
на законодавчому рівні в Данії закріплена 
можливість укласти трудовий договір як у 
стандартній письмовій формі, так і в елек-
тронному вигляді [5, с. 146]. Такий сучас-
ний підхід дозволяє, як засвідчує практика, 
спростити саму процедуру укладення трудо-
вих договорів, оскільки працівники можуть 
розпочинати виконання своїх трудових 
обов’язків, не витрачаючи час на особисту 
присутність під час їх укладення з робото-
давцем. Безперечна перевага електронного 
документообігу полягає також у тому, що він 
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поступово буде зменшувати обсяг паперових 
документів і проблем, пов’язаних із їх вико-
ристанням, таких, наприклад, як втрата доку-
мента, складність внесення змін тощо. На 
додачу, комп’ютеризація, що стане необхід-
ним наслідком такої перебудови, дозволить 
зменшити витрати на додаткові штатні оди-
ниці, до кола обов’язків яких входить робота 
з паперовими носіями.

Також заслуговує на увагу той факт, що 
майже кожна людина протягом останніх 
10-15 років активно користується різнома-
нітними месенджерами, на кшталт Skype, 
WhatsApp, Facebook тощо. Усе це поодинокі 
наслідки глобалізації та інформатизації сві-
тового суспільства, які необхідні для сталого 
економічного розвитку, взаємопроникнення 
ринків праці, робіт та послуг, обміну науко-
вими досягненнями тощо. Сфера спілкуван-
ня еволюціонувала від власноруч написаних 
листів та телеграм до відео- та аудіоспілку-
вання за допомого передачі електронних 
сигналів між носіями через світову кому-
нікаційну мережу. Потрібно застосовувати 
досягнення технічного прогресу й у сфері 
трудового законодавства. Пропонуємо роз-
глянути можливість укладення трудових 
договорів шляхом їх відеофіксації. Відеоза-
пис (з лат. video – дивлюся, бачу) – це віде-
оматеріал, записаний на фізичному носії 
(диску, флеш-накопичувачі тощо). Під цим 
терміном розуміють широкий спектр техно-
логій запису, обробки, передачі, зберігання 
та відтворення візуального й аудіовізуально-
го матеріалу на моніторах. Законодавче регу-
лювання фіксації інформаційних даних на 
відео перебуває у зародковому стані, проте 
підвищується роль використання відеозапи-
сів як джерел доказування у господарському, 
цивільному, адміністративному процесах. 
Відео може містити у собі будь-яку інформа-
цію, варто лише зменшити ризики її підроб-
ки. Якщо сконцентрувати увагу на трудовому 
договорі, доцільно згадати про порядок його 
укладення. Він, за нашим переконанням, 
повинен залишитись незмінним. Подання 
кандидатом на вакантну посаду необхідних 
документів для працевлаштування, включа-
ючи заяву про прийняття на роботу, можна 
здійснити шляхом пересилання сканкопій 
на електронну пошту роботодавця. Наразі 
такий спосіб вже застосовується на практиці. 
Після проведення необхідної обробки інфор-
мації сторонам слід домовитись про конкрет-
ний час зв’язку, наприклад, використовуючи 
Skype. Під час особистої розмови створюєть-
ся можливість провести первинну співбесіду, 
після чого перейти до обговорення безпосе-
редньо умов майбутнього трудового догово-
ру, визначитись із необхідністю випробуван-

ня тощо. Коли мова буде йти про сам зміст 
трудового договору, то інформація має фік-
суватись і зберігатись у відповідному фор-
маті на матеріальному носії. Для належного 
завірення договірних положень можна буде 
використовувати технологію удосконалено-
го електронного цифрового підпису, здат-
ного шифрувати дані навіть на відеозаписі. 
Одразу після підписання доцільно обміня-
тись копіями відеозаписів, завірених таки-
ми підписами. Запропонований механізм 
нівелюватиме ризики подальшої підробки 
матеріалів, які вже матимуть юридичне зна-
чення. Наказ або розпорядження робото-
давця про прийняття працівника на роботу 
особа отримає на свою електронну адресу, 
чим буде завершено процес укладення тру-
дового договору. Ознайомлення із посадо-
вою інструкцією, колективним договором 
та його додатками можна здійснити з вико-
ристанням електронного документообігу. 
Щодо електронного цифрового підпису, то 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про порядок повідомлення Дер-
жавній фіскальній службі та її територіаль-
ним органам про прийняття працівника на 
роботу» від 17.06.2015 № 413 останній засто-
совується власником підприємства, уста-
нови, організації або уповноваженим ним 
органом (особою) чи фізичною особою під 
час подання до територіальних органів Дер-
жавної фіскальної служби повідомлення про 
прийняття працівника на роботу. Дозволя-
ється надсилати таке повідомлення засобами 
електронного зв’язку з використанням елек-
тронного цифрового підпису відповідальних 
осіб. Такий підпис не тільки надає інформа-
цію про людину, яка підписала документ, а й 
дозволяє переконатись у тому, що зміст його 
не був змінений чи підроблений після під-
писання, встановити точний час застосуван-
ня підпису, забезпечити конфіденційність 
інформації та її захист від несанкціонованого 
доступу. Отримати електронний цифровий 
підпис має можливість будь-яка фізична чи 
юридична особа, звернувшись до Акредито-
ваного центру сертифікації ключів за місцем 
проживання або місцезнаходженням із необ-
хідними документами та заплативши від-
носно невелику суму грошей за надання цієї 
послуги. М.С. Трофименко на підтверджен-
ня актуальності таких роздумів відзначає, що 
українське законодавство не містить заборо-
ни щодо створення електронного докумен-
та та використання електронного підпису 
у сфері трудових правовідносин, і вважає, 
що ним може, зокрема, користуватись робо-
тодавець для затвердження внутрішньої 
документації на підприємстві, наприклад 
наказів про прийняття або звільнення з 
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роботи [6, с. 76]. Для збереження всіх укла-
дених трудових договорів на підприємстві, 
установі, організації, а також персональних 
даних кожного працівника роботодавцю 
треба подбати про створення окремого сер-
вера, який дозволить оперативно обробляти 
та використовувати цифрову інформацію. 
Окрім того, що всі дані будуть зберігатись 
у внутрішній пам’яті комп’ютерів відділу 
кадрів, до них треба забезпечити доступ усіх 
штатних працівників. Відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних» 
від 01.06.2010 № 2297-VI доступ до персо-
нальних даних третіх осіб буде обмеженим, 
а працівники зможуть робити витяги з доку-
ментів, використовуючи особистий кабінет із 
логіном та паролем. Зміни до інформації змо-
жуть вносити лише представники кадрової 
служби підприємства, установи, організації, 
користуючись наданими в цій сфері повно-
важеннями. Сервер необхідно оснастити сис-
темою захисту від зовнішнього втручання, а 
корпоративну комп’ютерну мережу – анти-
вірусним програмним забезпеченням. Також 
обов’язково слід здійснювати щомісячне 
повне та періодичне диференціальне копію-
вання даних на окремий зовнішній носій і на 
резервний сервер (або «хмарне сховище»). 
У такий спосіб рівень ризику несанкціонова-
ного вторгнення в систему та пошкодження 
або викрадення інформації буде зменшено, а 
працівники зможуть отримати копії власних 
договорів для особистого зберігання. Такий 
механізм укладення електронного трудового 
договору, як і сама форма, на початку може 
бути неоднозначно сприйнятий у суспіль-
стві, але кожен за особистим вибором буде 
вирішувати питання, у якій спосіб йому 
оформлювати власні трудові відносини. 

Пропонуємо на базі Міністерства соці-
альної політики України (далі – Міністер-
ство) розробити Єдиний реєстр електронних 
трудових договорів, на якому буде зберігати-
ся весь масив інформації. Шляхом створен-
ня унітарної системи обміну електронними 
документами між роботодавцями та вищев-
казаним реєстром буде забезпечено постій-
ну можливість внесення необхідних змін та 
доповнень у базу даних. Міністерство подбає 
про створення окремого підрозділу реєстра-
торів, до кола обов’язків яких буде входити 
моніторинг, ведення та підтримання роботи 
Єдиного реєстру. Доцільно, на наше переко-
нання, дозволити здійснювати інформацій-
ну взаємодію також із Державною службою 
зайнятості та із суб’єктами господарювання, 
які надають послуги з посередництва у пра-
цевлаштуванні, з метою обліку ними випад-
ків розірвання трудового договору і внесен-
ня відомостей про потенційну робочу силу 

до власних реєстрів задля сприяння особам 
у пошуках нової роботи. Таким чином буде 
створено окрему цілісну систему обліку 
електронних трудових договорів, яка місти-
тиме декілька взаємокоординуючих ланок. 
Упровадження запропонованих нововведень 
буде неможливим без належного норма-
тивного оформлення. Для задоволення цих 
потреб варто розробити Постанову Кабінету 
Міністрів України «Про ведення Єдиного 
реєстру електронних трудових договорів». 
Цей нормативний акт насамперед буде закрі-
плювати загальні положення про порядок 
формування та ведення реєстру. Крім того, 
необхідно створити правове підґрунтя діяль-
ності державних реєстраторів, які будуть 
забезпечувати функціонування електронної 
інформаційної системи. Основна увага також 
повинна приділятись механізму реєстрації 
укладених трудових договорів та їх зняття 
з неї у разі розірвання трудових правовідно-
син, порядку взаємодії відділу реєстраторів 
із Державною службою зайнятості та посе-
редниками з працевлаштування. Практичне 
значення мають основи програмного забез-
печення, автоматизація окремих процедур, 
боротьба з несанкціонованим проникненням 
у систему тощо. Державна служба України 
з питань праці візьме на себе повноваження 
щодо розробки планів перевірок та інших 
контрольних заходів, виконуючи обов’язки 
із забезпечення дотримання законодавства 
про працю реєстраторами та іншими корис-
тувачами системи. Її діяльність у цьому 
напрямі буде регламентована окремим розді-
лом Постанови. 

Досвід пострадянських країн свідчить 
про успішне використання подібних змін у 
законодавстві. Відповідно до ч. 2 ст. 7 Трудо-
вого кодексу Азербайджанської Республіки 
від 01.02.1999 № 618-IQ «трудові відносини 
виникають після реєстрації внесеного в елек-
тронну інформаційну систему за допомогою 
посиленого електронного підпису повідо-
млення про трудовий договір та надіслання 
електронної інформації роботодавцю про 
це». А ч. 1 ст. 49 цього кодексу вказує, що 
«укладення трудового договору, внесення 
змін до нього або його анулювання набуває 
юридичної сили після реєстрації у зв’язку 
із цим в електронній інформаційній систе-
мі шляхом посиленого електронного під-
пису повідомлення про трудовий договір в 
даній електронній інформаційній системі 
та направлення роботодавцю електронної 
інформації про це». Ці нормативні положен-
ня дають чітке уявлення про існування елек-
тронного документообігу та активної практи-
ки його застосування в оформленні трудових 
правовідносин. Крім того, з 2019 року Рес-
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публіка Казахстан планує ввести в дію на 
своїй території Єдину інформаційну систему 
соціально-трудової сфери. З цього ж року 
запрацює Електронна біржа праці, на базі 
якої буде міститись інформація про осіб, які 
шукають роботу, а також щодо вакансій на 
підприємствах, установах, організаціях за 
різними напрямами. І третім масштабним 
проектом стане система обліку електронних 
трудових договорів. За даними Міністерства 
праці та соціального захисту населення Рес-
публіки Казахстан, завдяки таким нововве-
денням за рахунок оптимізації сектору соці-
альних послуг держава і громадяни зможуть 
заощадити близько 600 млн. тенге на рік, а 
сфера підприємницької діяльності – близько 
1 млрд. тенге. Набутий досвід необхідно про-
аналізувати та в контексті запропонованої 
нами концепції пристосувати до національ-
ної правової системи.

Насамперед відеофіксація трудових дого-
ворів буде корисною для працівників-надом-
ників, тобто тих, чиє робоче місце знахо-
диться безпосередньо за місцем проживання. 
О.С. Почанська вважає, що для них особис-
та присутність під час прийняття на роботу 
є необов’язковою, оскільки надомнику не 
потрібне ознайомлення з місцем майбутньої 
роботи, тому що він виконує свої обов’язки 
за місцем проживання або в інших примі-
щеннях за його вибором, але не у виробни-
чих приміщеннях роботодавця, а співбесіда 
та з’ясування питання щодо обсягу викону-
ваної роботи можуть бути визначені дистан-
ційно [7, с. 32]. Якщо розглядати окремі кате-
горії громадян, то, наприклад, для жінок, які 
перебувають у відпустці по догляду за дити-
ною, буде створена можливість влаштува-
тись на роботу в цей період, використовуючи 
лише комп’ютер. Це надасть додаткове дже-
рело доходів для сім’ї та дозволить суміщати 
роботу з вихованням дитини. Передбачено 
можливість надомної праці також для осіб 
з інвалідністю (ст. 18 Закону України «Про 
основи соціальної захищеності осіб з інвалід-
ністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII). 
У нашій державі станом на початок 2016 року 
налічується близько 2,6 млн таких осіб, із 
них працездатними є 80 %, але працевлашто-
вані не більше 13 % [8]. Це пов’язано з тим, 
що роботодавці не зацікавлені у забезпечен-
ні робочими місцями людей з особливими 
потребами, адже це вимагає фінансових та 
часових витрат [9]. Тому укладення трудово-
го договору в електронній формі (або шляхом 
відеофіксації) позбавить їх таких проблем 
і водночас дозволить особам з інвалідністю 
використовувати свою здатність працювати 
вдома, створюючи джерело власного дохо-
ду. Це зменшить навантаження на державу 

у сфері соціальних виплат і створить додат-
кове джерело оподаткування. Цікавляться 
додатковим заробітком також студенти, у 
яких бракує часу відвідувати місце роботи, а 
варіант із відеофіксацією трудового догово-
ру буде доцільним, дозволивши вступити у 
трудові відносини, тим паче, що нині робото-
давці в окремих сферах спеціально створю-
ють умови неповного та змінного робочого 
графіку для такої верстви населення, варто 
лише ними скористатись. Загальновідомо, 
що особи пенсійного віку зацікавлені в тому, 
щоб продовжувати працювати, адже середній 
рівень пенсій в Україні станом на жовтень 
2018 р. становить 2 577 грн. [10]. Підвищення 
цін на комунальні послуги, рівень інфляції, 
подорожчання «споживчого кошику» під-
штовхує до пошуку додаткового заробітку. 
У зв’язку з погіршенням стану здоров’я або 
іншими негативними факторами зменшуєть-
ся рухова активність людей похилого віку, 
тому надання їм можливості електронно пра-
цевлаштуватись дозволить виконувати певні 
трудові функції на дому. Це доцільно з точки 
зору соціальної та фінансової політики дер-
жави і задовольнить потребу пенсіонерів у 
засобах до існування.

Висновки.

Електронний трудовий договір – це уго-
да між працівником та роботодавцем, зміст 
якої закріплений за допомогою цифрової 
інформації у вигляді електронного доку-
мента, аудіо- або відеозапису з обов’язковим 
посвідченням удосконаленим електронним 
цифровим підписом з боку працівника та 
роботодавця. Запропоноване визначення 
характеризує основні ознаки класичного 
розуміння трудового договору, а також аку-
мулює ті додаткові обов’язкові, з нашої 
позиції, ознаки, що дозволяють розмежову-
вати договори, укладені в усній чи письмо-
вій формі, від договорів, укладених в елек-
тронній формі. Законодавче відображення 
положення про електронну форму трудового 
договору доцільно зафіксувати, запропону-
вавши відповідні зміни до ст. 33 проекту ТК, 
і викласти її у такій редакції:

1. Трудовий договір укладається в пись-
мовій або електронній формі у двох примір-
никах, які мають однакову юридичну силу. 
Зміни до трудового договору оформлюються 
в такому самому порядку. Один примірник 
передається працівнику, другий — зберіга-
ється у роботодавця. Порушення цього пра-
вила не може вплинути на трудові відносини, 
що вже виникли.

Форма трудового договору вибирається 
сторонами, виходячи з міркувань доцільнос-
ті, з метою забезпечення його ефективної дії 



89

1/2019
Т Р У Д О В Е  П Р А В О

Исследованы теоретические вопросы развития электронной формы трудового договора. Осве-
щается необходимость ее введения в целях развития принципа свободы труда. В контексте инно-
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The theoretical issues of the development of the electronic form of an employment contract are analyzed. 
The necessity of its introduction for the development of the principle of the works freedom is covered. The 
reform of labor legislation is proposed to implement the principle of discretion, which using in the context of 
an innovative European approach. The ways of entering an employment contract in electronic form are con-
sidered. There are positive changes that will lead the using this form of contracts.

Key words: employment contract, electronic form, labor code, labor relations, eurointegration.

та чіткого визначення змісту зобов’язань сто-
рін, попередження трудових спорів.

2. Трудовий договір підписується його 
сторонами та скріплюється печаткою робо-
тодавця, крім випадку, якщо роботодавець не 
зобов’язаний її мати за законом, або засвід-
чується удосконаленим електронним циф-
ровим підписом у разі укладення трудового 
договору в електронній формі.

Після прийняття ТК з урахуванням 
вищезгаданих пропозицій держава ефек-
тивніше здійснюватиме соціальну політику, 
стимулюватиме громадян до реалізації права 
на працю законним шляхом. Впровадження 
електронного реєстру трудових договорів 
дозволить підвищити продуктивність пра-
ці, адже вносити відомості в електронному 
вигляді буде значно простіше, ніж здійсню-
вати додаткову роботу щодо переведен-
ня паперової документації в електронний 
вигляд. Прозорість зайнятості населення 
зможе убезпечити нашу державу від фінан-
сових труднощів та забезпечить стабільне 
майбутнє для молодих поколінь.
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Розглядається необхідність дослідження проблеми застосування адміністративного примусу у 
сфері організації виконання покарань як передумови в реформуванні пенітенціарної системи України. 
Визначено основні нормативно-правові акти, які встановлюють та визначають основи адміністра-
тивного примусу у сфері організації виконання покарань. Проаналізовано погляди вчених на проблеми 
застосування адміністративного примусу у сфері організації виконання покарань.
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Постановка проблеми. Реформуван-
ня української держави сприяє постійній 
актуалізації нових управлінських завдань та 
потребує швидкого реагування на існуючі 
й потенційні виклики в суспільстві. З одно-
го боку, вони повинні мати консервативний, 
прогнозований характер, а з іншого – врахо-
вувати динаміку суспільних відносин, реа-
гувати на зміни, забезпечувати ефективну 
дію на управлінські процеси, які виникають. 
Серед широкого спектра методів державного 
управління значну роль відіграє адміністра-
тивний примус, що зумовлюється потенцій-
ністю цих заходів, їх здатністю вирішувати 
різноманітні завдання в короткі строки.

Стан дослідження. У доктриналь-
ній площині дослідженню тих чи інших 
аспектів правового регулювання адміні-
стративного примусу присвячували ува-
гу такі вчені, як Є.Ю. Бараш, В.В. Галунь-
ко, С.В. Зливко, В.Я. Настюк, В.І. Олефір, 
М.Н. Пихтін, В.Ф. Пузирний, В.О. Серьогін, 
А.Х. Степанюк, С.Г. Стеценко, В.І. Тере-
мецький, О.Г. Ткаченко, В.І. Трубніков, 
Ю.М. Фролов, Р.В. Шагієва, М.Ю. Яковчук, 
О.Н. Ярмиш та інші.

Мета статті полягає як у доктринальному, 
так і в прикладному інтересі до вирішення 
низки завдань, пов’язаних з адміністра-
тивним примусом. Такими завданнями є 
визначення чіткого поняття та ознак адмі-
ністративного примусу, конкретизація 
мети застосування його заходів, виявлення 
проблем його застосування, а також розро-
блення рекомендацій стосовно норматив-
ного закріплення тощо.

Виклад основного матеріалу. Однією з 
проблем адміністративного примусу є відсут-
ність єдності в сприйнятті цього явища, що 
пояснюється низьким рівнем систематизації 
законодавства, нормами якого врегульову-
ються ці заходи. Водночас необхідно зазначи-
ти, що це має значення з позиції не лише док-
тринального, а й прикладного сприйняття. 
Так, під час надання змістової характеристи-
ки адміністративного примусу варто розгля-
дати його в органічному зв’язку з державним 
примусом, визначати як галузевий вид при-
мусу, що заснований на нормах адміністра-
тивного права та основне застосування якого 
має місце в державному управлінні.

Примус, як видається, є додатковим мето-
дом державного управління, що являє собою 
психологічний чи фізичний вплив держав-
них органів або посадових осіб (суб’єктів 
управління) на певних осіб (об’єкти управ-
ління) з метою змушення виконувати припи-
си правових норм. Метод примусу спрямова-
ний на вироблення окремих форм поведінки, 
а також підтримання суспільної дисципліни. 
Застосування примусу є необхідним елемен-
том після впровадження методів стимулю-
вання та переконання [1, с. 204].

Державний правовий примус як спосіб 
забезпечення правопорядку має застосову-
ватися суто на правовій основі спеціально 
уповноваженими державними органами 
та особами лише до конкретних суб’єктів 
права у зв’язку з їх неправомірними діями. 
Залежно від того, якою галуззю права вста-
новлені примусові заходи, прийнято роз-
межовувати примус у конституційному, 
цивільному, кримінальному, кримінально-
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процесуальному, трудовому, адміністра-
тивному праві [2, с. 494].

Відповідно, адміністративний примус є 
одним із видів державного примусу, а питан-
ня поняття й правової природи цього явища 
знайшли відбиття в наукових працях низки 
вчених-адміністративістів. Так, Д.М. Бахрах 
визначає адміністративно-правовий примус 
як «особливий вид правового примусу, який 
полягає в застосуванні суб’єктами публічної 
функціональної влади закріплених нормами 
адміністративного права примусових заходів 
у зв’язку з неправомірними діями» [3, с. 496].

А.Т. Комзюк розглядає адміністративний 
примус крізь призму застосування відповід-
ними суб’єктами до осіб, які не перебувають 
у їх підпорядкуванні та незалежно від їх волі 
й бажання, передбачених адміністративно-
правовими нормами заходів впливу мораль-
ного, майнового, особистісного та іншого 
характеру з метою охорони суспільних від-
носин, що виникають у сфері державного 
управління, за допомогою запобігання та 
припинення правопорушень, а також пока-
рання за їх вчинення [4, с. 45].

На думку Т.О. Коломоєць, адміністра-
тивний примус – це особливий різновид 
державно-правового примусу, тобто визна-
чені нормами адміністративного права спо-
соби офіційного фізичного чи психологіч-
ного впливу уповноважених державних 
органів (а в деяких випадках і громадських 
організацій) на фізичних та юридичних осіб 
у вигляді особистих, майнових, організацій-
них обмежень їхніх прав, свобод та інтересів 
у випадках вчинення цими особами проти-
правних діянь (у сфері відносин публічно-
го характеру) або в умовах надзвичайних 
обставин у межах окремого адміністратив-
ного провадження задля превенції, припи-
нення протиправних діянь, забезпечення 
провадження в справах про правопорушен-
ня, притягнення винних осіб до відповідаль-
ності, попередження й локалізації наслідків 
надзвичайних ситуацій [5, с. 66].

В основу запропонованих зазначеними 
авторами формулювань покладені такі риси 
адміністративного примусу як окремого виду 
державно-правового примусу: а) державно-
владний характер заходів адміністративного 
примусу, оскільки для всіх без винятку захо-
дів адміністративного примусу характерний 
державно-владний характер; б) регулюван-
ня адміністративно-правовими нормами, 
які закріплюють види щодо їх застосування; 
в) наявність спеціальних суб’єктів, до компе-
тенції яких віднесено застосування заходів 
адміністративного примусу; г) багатоманіт-
ність заходів адміністративного примусу; 
ґ) вираження у формі психічного, морально-

го, фізичного, матеріального чи організацій-
ного впливу; д) специфічна природа підстав 
для застосування: є) метою застосування є 
припинення протиправних діянь, притягнен-
ня винних осіб до відповідальності, забезпе-
чення громадської безпеки.

На основі зазначеного можна підсумува-
ти, що в наш час відсутнє єдине визначення 
адміністративного примусу, погоджене біль-
шістю вчених, які досліджують проблемні 
питання науки адміністративного права, 
однак низка науковців працювали над його 
формулюванням на дисертаційному рівні. 
Узагальнення більшості думок із цієї про-
блематики дає змогу зробити висновок, що в 
основу наявних визначень покладено відмін-
ні риси адміністративного примусу, які зна-
ходять своє вираження в таких елементах, як 
зміст, підстави, порядок і цілі застосування.

На думку Н.О. Мельникової, суть адмі-
ністративного примусу в адміністративній 
діяльності установ виконання покарань роз-
кривається через такі ознаки: 1) є видом дер-
жавного примусу (разом із цивільно-право-
вим, кримінальним тощо); 2) призначений 
для охорони законності й правопорядку у 
сфері виконавчо-розпорядчої діяльнос-
ті установ виконання покарань; 3) потре-
бує детального правового регулювання, що 
передбачає наявність як матеріальних, так 
і процесуальних адміністративно-правових 
норм, оскільки пов’язаний з обмеженням 
прав і свобод осіб; 4) пов’язується з вчинен-
ням адміністративних правопорушень або 
зумовлюється обставинами, які пов’язані з 
необхідністю забезпечення завдань відпо-
відного виду адміністративної діяльності 
установи виконання покарань; 5) є персоні-
фікованим та індивідуалізованим (застосо-
вується щодо конкретної особи – громадя-
нина, юридичної особи або співробітника); 
6) здійснюється через видання правозасто-
совних, юрисдикційний актів; 7) застосову-
ється уповноваженими на те співробітни-
ками установ виконання покарань (завдяки 
реалізації права співробітників застосовува-
ти заходи забезпечення проваджень у спра-
вах про адміністративні правопорушення та 
адміністративних стягнень); 8) передбачає 
настання несприятливих наслідків мораль-
ного, матеріального, фізичного або статутно-
го характеру для особи, щодо якої застосову-
ється [6, с. 164].

Застосування заходів примусу в діяльнос-
ті установ виконання покарань у наукових 
джерелах здебільшого розглядається крізь 
призму двох аспектів – застосування захо-
дів дисциплінарного впливу до засуджених 
(у межах повноважень застосування захо-
дів заохочення й стягнення) та можливості 
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застосування персоналом заходів фізичного 
впливу, зброї, інших спеціальних засобів. 
Проте природа примусу, зокрема й адміні-
стративного, свідчить про значно ширший 
його потенціал у сфері виконання покарань 
[7, с. 271].

Потенціал державного примусу в діяль-
ності установ виконання покарань не лише 
дає змогу оперативно вирішувати важливі 
завдання, а й викликає складні проблеми. 
Це пов’язано з тим, що швидкість отримання 
результату нерідко провокує правозастосов-
ний орган на необґрунтоване застосування 
заходів державного примусу. Варто розумі-
ти, що реалізація заходів адміністративного 
примусу тягне за собою настання відповід-
них обмежень. У зв’язку із цим необхідно 
застосовувати заходи, спрямовані на забезпе-
чення законності реалізації заходів держав-
ного примусу, і це означає, що вектор забез-
печення законності має бути скорегований за 
двома напрямами.

Перший пов’язаний із якістю норматив-
но-правового регулювання адміністративно-
го примусу, оскільки динаміка суспільних 
відносин, які є об’єктами державно-владного 
впливу, потребує внесення змін до чинного 
адміністративного та кримінально-виконав-
чого законодавства, нормами якого регла-
ментуються питання застосування заходів 
адміністративного примусу в діяльності 
установ виконання покарань. Це пов’язано 
з необхідною корекцією підстав, порядку 
застосування та правообмежень, які наста-
ють. Вважаємо за доцільне зазначити, що 
якісна неоднорідність державного примусу 
багато в чому зумовила наявність підзакон-
ного нормативно-правового регулювання, 
що у свою чергу актуалізує проблему дотри-
мання ієрархії джерел державного примусу.

Другим напрямом вектора забезпечення 
законності заходів адміністративного приму-
су є правозастосування, оскільки саме в меж-
ах діяльності щодо правозастосування від-
бувається перехід від статичного потенціалу 
заходів примусу до конкретного адміністра-
тивно-примусового впливу. Це й свідчить про 
актуалізацію проблем використання заходів 
забезпечення законності в процесі застосу-
вання заходів адміністративного примусу.

Так, Кримінально-виконавчий кодекс 
України не визначає чіткий і вичерпний 
перелік підстав для накладення стягнен-
ня на засуджених, обмежуючись загальним 
положенням, що правом застосовувати захо-
ди заохочення та стягнення користуються 
начальник колонії або особа, яка виконує 
його обов’язки, а також його прямі начальни-
ки. Заходи заохочення й стягнення можуть 
застосовувати також заступник начальни-

ка колонії, начальник відділення соціаль-
но-психологічної служби колонії в межах, 
передбачених ч. ч. 2 і 3 ст. 135 Кримінально-
виконавчого кодексу України. Крім того, ні 
Кримінально-виконавчий кодекс України, ні 
відомчі нормативні акти в існуючій редакції 
не розмежовують чітко компетенцію началь-
ника колонії та його заступника в цій сфері 
та не дають зрозумілої й вичерпної відпові-
ді на запитання щодо форми застосування 
заходів стягнення вказаними посадовими 
особами. Останнє ускладнює практичну про-
цедуру накладення стягнень, оскільки прак-
тики не мають відповіді на запитання про те, 
у формі якого саме документа (постанови 
чи наказу) допускає їх застосування закон 
та хто з посадових осіб (начальник колонії 
або його заступник) наділений відповідною 
компетенцією. Наявні недоліки й прогали-
ни законодавства не сприяють формуванню 
однозначних підходів до застосування стяг-
нень та потребують вжиття адекватних захо-
дів щодо їх усунення. Вони також фактично 
унеможливлюють адекватну оцінку діяль-
ності персоналу колоній, оскільки контроль 
і нагляд здійснюється за дотриманням закон-
ності, тобто за відповідністю дій працівників 
установленим у законі вимогам. Натомість 
відсутність останніх створює труднощі для 
проведення оцінки: фактично будь-які дії 
можна визнати як законними, так і незакон-
ними [8, с. 64–65].

На нашу думку, під час визначення ролі 
способів забезпечення законності в процесі 
реалізації заходів адміністративного приму-
су необхідно виходити з обсягу контрольних 
повноважень. При цьому існує взаємозв’язок 
між способами забезпечення законності та 
суб’єктами, які можуть застосовувати захо-
ди адміністративного примусу в діяльності 
установ виконання покарань.

В.Ф. Пузирний у монографічному дослі-
дженні зазначає, що адміністративний при-
мус у діяльності установ та органів Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби 
України наділений власними особливостя-
ми, які полягають у такому:

1) суб’єктний склад застосування захо-
дів адміністративного примусу є своєрідним 
з огляду на комбіновану природу діяльнос-
ті (поєднання засад примусу та криміналь-
но-виконавчої діяльності). Зокрема, окремі 
категорії персоналу (здебільшого керівники) 
наділені широкими можливостями щодо засто-
сування заходів примусу як до засуджених, так 
і до нижчого персоналу. Крім того, у разі вчи-
нення адміністративного правопорушення, яке 
посягає на нормальну діяльність установ вико-
нання покарань, керівник установи наділений 
повноваженнями здійснювати юрисдикційні 
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заходи, а також ставити питання про притяг-
нення до відповідальності інших винних у їх 
вчиненні правопорушників;

2) на відміну від призначення примусу 
поза сферою установ виконання покарань, де 
його головною метою є все-таки припинення 
правопорушень, у кримінально-виконавчій 
діяльності примус є складником системи 
забезпечення режиму та застосування вихов-
них заходів, а тому педагогічний і режимний 
складник примусу є особливо важливим;

3) повноваження щодо застосування 
заходів адміністративного примусу зумов-
лені правоохоронною природою діяльності 
установ та органів Державної кримінально-
виконавчої служби України. Також ідеться 
про те, що правоохоронна діяльність цих 
органів виражається в різних її специфічних 
формах і сферах застосування (застосування 
спеціальних засобів, зброї, заходів стягнен-
ня, заходів безпеки тощо);

4) адміністративний примус застосову-
ється як складова частина адміністративної 
діяльності, що здійснюється в установах 
виконання покарань;

5) складна ситуація, яка склалася в уста-
новах виконання покарань, а також осо-
бливості кримінально-виконавчого законо-
давства зумовлюють класифікацію заходів 
адміністративного примусу;

6) адміністративний примус дуже часто є 
частиною повсякденної діяльності персоналу 
установ виконання покарань [9, с. 212–213].

Наявність великої кількості підходів до 
класифікації заходів адміністративного при-
мусу підкреслює значимість цього питання 
для теорії й практики адміністративного пра-
ва. Однак окреслені питання стосовно сфери 
організації виконання покарань вченими не 
піднімалися через специфіку діяльності відпо-
відних структур та постійне їх реформування.

Адміністративно-правовий примус та 
адміністративно-правові заходи співвідно-
сяться між собою як частина й ціле, оскіль-
ки адміністративно-правові заходи не лише 
є примусовими заходами адміністративного 
впливу, а й містять цілий комплекс захо-
дів організаційно-правового характеру, які 
спрямовані на невизначене коло осіб, заходи 
з організації комплексної діяльності щодо 
виявлення правопорушень та усунення їх 
причин та умов, вироблення стратегічних, 
тактичних і методологічних завдань цієї 
діяльності та створення умов для правомір-
ного функціонування державного апарату. 
Заходи адміністративно-правового приму-
су – це ефективний і розгалужений комплекс 
зовнішніх форм прояву адміністративно-
примусової діяльності органів забезпечення 
правопорядку [10, с. 434].

Адміністративно-правові заходи, на нашу 
думку, спрямовані насамперед на запобі-
гання адміністративним правопорушенням, 
максимальне усунення причин та умов їх 
вчинення, ліквідацію адміністративної делік-
тності як соціального явища.

До засуджених, які відбувають покаран-
ня в установах виконання покарань, можуть 
бути застосовані різні заходи адміністратив-
ного примусу, спрямовані на попередження, 
припинення та притягнення винних осіб до 
відповідальності (у нашому випадку – адмі-
ністративної та дисциплінарної).

Заходами попередження є ізоляція осіб, 
які відбувають покарання; постійний нагляд 
за зазначеними особами; тримання різних 
категорій засуджених у колоніях різних 
рівнів безпеки; зміна умов тримання засу-
джених осіб; носіння одягу єдиного зразка 
в колоніях; спеціальні умови пропуску осіб 
до установ виконання покарань; особистий 
огляд та огляд речей; обстеження приміщень; 
спеціальний профілактичний облік стосовно 
встановлених категорій осіб; адміністратив-
ний нагляд за особами, звільненими з місць 
позбавлення волі, тощо.

М.І. Курочка до заходів адміністратив-
ного припинення загального призначення від-
носить заходи, які застосовуються багатьма 
суб’єктами в повсякденному житті, а саме: 
а) самостійні (оперативні) заходи адміні-
стративного припинення, застосування яких 
забезпечує оперативне вирішення постав-
лених завдань (зокрема, вимога припинити 
протиправну поведінку; адміністративне 
затримання, не пов’язане зі здійсненням 
провадження в справах про адміністративні 
правопорушення; взяття на облік та офіційне 
застереження про неприпустимість проти-
правної поведінки щодо осіб, які систематич-
но порушують громадський порядок, якщо 
ці порушення є незначними за своїм харак-
тером і не тягнуть за собою юридичної від-
повідальності тощо); б) заходи забезпечення 
провадження в справах про адміністративні 
правопорушення, спрямовані на створення 
необхідних умов для притягнення винної 
особи до адміністративної відповідальності, 
а саме з метою припинення адміністративних 
правопорушень, коли вичерпано інші захо-
ди впливу (самостійні (оперативні) заходи 
адміністративного припинення тощо).

До заходів адміністративного припи-
нення спеціального призначення, на думку 
зазначеного автора, можна віднести заходи, 
процедура застосування яких відрізняєть-
ся певною специфікою (коли є невідкладна 
потреба в застосуванні оперативних захо-
дів для припинення протиправних дій, що є 
небезпечними для життя й здоров’я людей), 
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якщо застосування інших заходів не дало 
бажаних результатів, з конкретною спря-
мованістю цих заходів на особу порушника, 
завдання йому певної фізичної шкоди та 
навіть із можливістю позбавлення його жит-
тя [11, с. 134].

Висновки.

Підводячи підсумки, вважаємо за доціль-
не зазначити, що адміністративний примус у 
діяльності установ виконання покарань – це 
визначений адміністративним законодав-
ством вид державного примусу, який засто-
совується адміністрацією установ виконання 
покарань до фізичних осіб, які перебувають 
у місцях позбавлення волі, та до персоналу 
незалежно від їхньої волі й бажання за умо-
ви вчинення ними адміністративних право-
порушень для ефективного досягнення сус-
пільно корисних цілей шляхом застосування 
засобів адміністративного попередження, 
припинення та притягнення винних осіб до 
відповідальності.
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нуждения в сфере организации исполнения наказаний как предпосылки реформирования пенитен-
циарной системы Украины. Определены основные нормативно-правовые акты, которые устанав-
ливают и определяют основы административного принуждения в сфере организации исполнения 
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нуждения в сфере организации исполнения наказаний.
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Need for problems of subjects of application administrative coercion in the execution of sentences as a 
pre-condition in reforming the penitentiary system of Ukraine is considered. The basic normative and legal 
acts that define of administrative coercion research in the execution of sentences are outlined. The thoughts 
of scientists of activity of subjects of application of administrative coercion in the execution of sentences on 
the are analyzed.
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У статті проаналізовано поняття та систему принципів контролю за діяльністю приватних 
виконавців. Досліджено різні наукові підходи до розуміння принципів права загалом та принципів 
контролю зокрема. Розглянуто види та класифікації принципів контролю та на основі здійснених 
досліджень виокремлено авторське бачення системи принців контролю за діяльністю приватних 
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Постановка проблеми. Особливе міс-
це в дослідженні контролю за діяльністю 
приватних виконавців займають принципи. 
Вони є базовою категорією не лише суто 
юридичної, але й усіх інших гуманітарних, 
а також природничих наук. Дійсно, в приро-
ді все функціонує у відповідності до певних 
принципів, вони пронизують собою всі сфе-
ри суспільного життя, а тому в широкому 
розумінні вважаються науковими в чистому 
вигляді, які вже потім, крізь призму пред-
мету конкретної науки, диференціюються 
в залежності від цього предмету. Принци-
пи є єдиними за своїм походженням сингу-
лярними основами будь-чого. Саме тому їх 
розглядають, у першу чергу, з філософської 
точки зору, проникаючи в саму сутність 
даного поняття. Однак у контексті нашого 
дослідження особливу увагу буде приділено 
принципам як основній юридичній катего-
рії, яка є фундаментом для подальшої побу-
дови правових норм та положень. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питанням визначення принципів 
контролю присвячено багато праць вітчиз-
няних та зарубіжних науковців. Проте про-
блема принципів контролю за діяльністю 
приватних виконавців в Україні розроблена 
недостатньо. Особливої уваги заслугову-
ють наукові розробки праці таких вчених, 
як О. Андрійко, О. Бандурка, Є. Білозьо-
ров, Ю. Ведєрніков, В. Гаращук, Є. Гіда, 
В. Горшенєв, Т. Коломоєць, Д. Лученко, 
П. Матвієнко, А. Машков, О. Петришин, 
С. Погребняк, О. Скакун, В. Хмельницький, 
Б. Шахов, в яких досліджені окремі аспек-
ти принципів права загалом та принципів 
контролю зокрема.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є аналіз правової природи та систематиза-
ції принципів права загалом та принципів 
контролю зокрема, а також виокремлення 
індивідуального бачення системи прин-
ципів контролю за діяльністю приватних 
виконавців.

Виклад основного матеріалу. Етимоло-
гічно принцип походить від лат. «рrinciрium» 
та означає основу, засаду, керівну ідею, 
визначальне положення [1, с. 1096]. Принци-
пи можна визначити так званою «квінтесен-
цією» будь-якого явища, діяльності, що фор-
мується та здійснюється у відповідності до 
певної, незалежно від їх існування, первин-
ної засади, що визначає природу та подальше 
існування цього явища або діяльності.

У теорії держави і права під принципа-
ми права розуміють керівні ідеї, положен-
ня, провідні засади, що визначають зміст і 
спрямованість правового регулювання сус-
пільних відносин [2, с. 201]; основні керів-
ні засади, положення, які зумовлюються 
об’єктивними закономірностями існування і 
розвитку людини та суспільства і визначають 
зміст та спрямованість правого регулювання 
[3, с. 160]. Тобто принципи права поширю-
ються на всіх, без виключення, суб’єктів та 
виступають провідним регулятором суспіль-
них відносин. За змістом принцип є синоні-
мом керівних засад, основоположних ідей, 
які є фундаментом не лише правових норм, а 
й всієї правотворчої діяльності. 

О. Скакун визначає, що принципи пра-
ва – це загальноприйняті норми-ідеї найви-
щого авторитету, що слугують основними 
засадами правового регулювання суспільних 
відносин, спрямовують їх учасників на вста-
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новлення соціального компромісу і порядку 
[4, с. 287]. У свою чергу, Є. Гіда під прин-
ципами права розуміє об’єктивно властиві 
праву відправні начала, незаперечні вимоги 
(позитивні зобов’язання), що висуваються до 
учасників суспільних відносин із метою гар-
монічного поєднання індивідуальних, групо-
вих і суспільних інтересів [5, с. 290]. Таким 
чином, принципи, з одного боку, виступають 
певними орієнтирами діяльності учасників 
суспільних відносин, а з іншого – є незапере-
чними вимогами, які ставляться до учасників 
таких суспільних відносин.

Цікавим за своїм змістом є визначення 
принципів права С. Бостана, який наголошує, 
що це відправні ідеї буття права, які виража-
ють найважливіші закономірності та підва-
лини певного типу держави і права, є одно-
порядковими із сутністю права і утворюють 
його основні ознаки, відрізняються універ-
сальністю, вищою імперативністю і загаль-
нозначущістю, відповідають об’єктивній 
необхідності побудови і зміцнення певного 
суспільного ладу [6, c. 216]. Із наведеного 
визначення можна зробити висновок, що 
принципи права виступають підвалиною не 
лише для правотворчої діяльності, а й також 
для всього функціонування певного типу 
держави загалом. Тобто автор розглядає 
принципи права під більш широким кутом, 
що дозволяє повною мірою усвідомити об’єм 
та значення принципів права в соціумі.

Принципи права є масштабним за зміс-
том поняттям, яке включає в себе велику 
кількість різних форм та видів, у зв’язку із 
чим у науковій літературі сформовані як 
усталені, так і авторські класифікації прин-
ципів права. Наведемо окремі з них.

1. Залежно від призначення та об’єкта 
відображення систему принципів права поді-
ляють на загально-соціальні та спеціально-
юридичні принципи. 

До загально-соціальних принципів права 
відносять: домінування загальнолюдських 
цінностей над інтересами класів, націй та 
ін.; верховенство громадянського суспіль-
ства над державою; різноманітність і рівно-
правність різних форм власності; свободу 
підприємницької діяльності; верховенство 
прав і свобод людини над правами держави 
[5, с. 293].

Спеціально-юридичні принципи права 
диференціюються вже в інший класифікації.

За сферою дії вони поділяються на:
1) загально-правові – характерні для 

права в цілому, визначають його характер і 
ознаки, розвиток та формування національ-
ної правової системи;

2) галузеві – притаманні конкретній 
галузі права, які, нарівні з методом і предме-

том правового регулювання, сприяють інди-
відуалізації цієї галузі;

3) міжгалузеві – притаманні кільком 
спорідненим галузям права;

4) принципи інститутів права – діють у 
межах однорідних суспільних відносин, що 
регулюються нормами певного інституту 
права і виступають конкретизуючим еле-
ментом системи загальних принципів права 
[7, с. 138; 2, с. 203]

Окремі науковці також виділяють ще 
одну групу спеціально-юридичних принци-
пів – принципи підгалузей права [8, с. 245; 
4, с. 290]. Тобто в загальному підсумку спеці-
ально-юридичні принципи права залежно від 
сфери дії поділяються на п’ять видів.

3. Залежно від типу принципи права поді-
ляються на:

1) загальнолюдські (цивілізаційні) прин-
ципи права – це державно-юридичні ідеали, 
які зумовлюються певним рівнем розвитку 
цивілізації, втілюють прогресивні здобутки 
правової історії людства, і які вказані в між-
народних документах;

2) типологічні принципи права – це ті 
його засади, які властиві всім правовим сис-
темам певного історичного типу;

3) конкретно-історичні принципи пра-
ва – це ті його засади, які відображають 
специфіку права певної держави в реальних 
соціальних умовах (наприклад, принцип 
федеративності права США) [3, с. 148].

4. Залежно від джерела нормативно-пра-
вового закріплення:

– принципи права, закріплені в конститу-
ціях;

– принципи права, закріплені в законах, 
зокрема, кодексах;

– принципи права, закріплені в підзакон-
них нормативно-правових актах [9, с. 230].

Крім того, окремі науковці (Є. Білозьоров, 
В. Власенко, О. Горова та інші) виділяють 
такі групи принципів, як: матеріальні-про-
цесуальні; публічні-приватні; охоронні-регу-
лятивні; об’єктивні та суб’єктивні принципи 
[10, с. 163].

Доцільною видається класифікація 
С. Гусарєва та С. Бостана, які всю сукупність 
принципів права поділили на такі групи: 
1) принципи правосвідомості; 2) принципи 
правоутворення; 3) принципи правотвор-
чості, які включають принципи законотвор-
чості і нормотворчості; 4) принципи системи 
права: загально-правові (основні); міжгалу-
зеві; галузеві; принципи інститутів права; 
5) принципи структури права: загально-соці-
ального і юридичного; публічного і при-
ватного; регулятивного й охоронного; мате-
ріального і процесуального; об’єктивного і 
суб’єктивного; 6) принципи правореаліза-
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ції, а серед них – принципи правозастосу-
вання; 7) принципи правоохорони, а серед 
них – принципи правосуддя і юридичної 
відповідальності [6, с. 218]. Треба додати, 
що такі мінливі принципи, як правоутворю-
ючі, правореалізуючі та правоохоронні, вони 
об’єднують у групу принципів правового 
регулювання, тим самим виокремлюючи ще 
одну категорію принципів права. На нашу 
думку, вищевказана класифікація є інтегра-
цією всіх загальноприйнятих класифікацій 
та в повній мірі відображає систему та струк-
туру принципів права.

Розглядаючи принципи контролю крізь 
призму вищевказаних класифікацій, мож-
на виокремити двовекторність контрольних 
принципів, адже вони належать до принци-
пів праворегулювання та принципів управ-
ління одночасно. 

Перш за все, варто зазначити, що принци-
пи контролю в наукових колах розглядаються 
переважно як елемент фінансового контро-
лю, а тому ґрунтовне доктринальне підґрун-
тя контрольних принципів за діяльністю 
приватних виконавців відсутнє, у зв’язку 
із чим обрана тематика набуває додаткової 
актуальності та необхідності дослідження.

Д. Лученко зазначає, що принципи контр-
олю – це науково обґрунтовані та апробовані 
практикою, закріплені прямо чи опосеред-
ковано в нормативно-правових актах осно-
ви організації та здійснення контролю, що 
забезпечують його ефективність [11, с. 200]. 
В. Хмельницький вказує, що принципами 
контролю виступають загальноприйняті пра-
вила дії в конкретних контрольних ситуаціях 
[12, с. 16]. М. Білуха наголошує, що принци-
пи контролю – це основні засади, відповід-
но до яких здійснюються функції контролю 
[13, с. 65].

С. Хом’яченко, розглядаючи принципи 
контрольно-наглядової діяльності, тлума-
чить їх як засадничі основи організації та 
здійснення контролю, які характеризують-
ся універсальністю, загальною значущістю, 
вищою імперативністю та забезпечують його 
ефективність [14, с. 48].

В юридичній літературі наукове визна-
чення принципів контролю характеризуєть-
ся певною універсальністю, що випливає із 
семантики контролю загалом. Проте, якщо 
дефініція «принципи контролю» в науково-
му колі не є достатньо дискусійною, то пере-
лік принципів контролю має гостро вираже-
ну актуальність. Дійсно, сьогодні питання 
віднесення конкретних принципів саме до 
групи контрольних є широкомасштабним та 
плюралістичним.

Так, В. Шестак принципами контролю 
вважає верховенство права, презумпцію 

добропорядності, законність, науковість, 
компетентність, повноту і своєчасність, глас-
ність [15, с. 71]. О. Андрійко до принципів 
контролю відносить законність, системність, 
дієвість, об’єктивність, всебічність, неупе-
редженість, гласність [16, с. 20]. С. Ківалов 
зазначає, що до таких принципів відносять-
ся об’єктивність, дієвість, систематичність, 
гласність [17, с. 296–298]. О. Бандурка в 
межах системи контрольних принципів вио-
кремлює гласність, дієвість, оперативність та 
економічність, систематичність, професіона-
лізм і компетентність здійснення контроль-
ної діяльності, пріоритетну спрямованість 
контролю на дотримання прав та законних 
інтересів громадян [18, с. 217].

В. Гаращук серед основоположних засад 
контролю визначає законність, коректність, 
централізм, планову організацію діяльності 
контролюючих органів, фахову спеціаліза-
цію контролю, комплексність, суттєвість, 
професіоналізм, зрозумілість, реальність, 
об’єктивність, повноту, корисність, добро-
зичливість, універсальність, офіційність, 
систематичність, дієвість, оперативність, 
результативність, гласність, принцип допо-
моги підконтрольній структурі у виправ-
ленні помилок, принцип раціонального 
розподілу контрольних повноважень між 
контролюючими органами, відповідальність 
контролюючого органу перед державою і під-
контрольною структурою за об’єктивність 
контролю тощо [19, с. 152–160].

Таким чином, у науково-правовій літера-
турі існує безліч принципів, які науковці від-
носять до контрольних, проте, вважаємо, що 
найбільш усталеними принципами контро-
лю є закoнність, систематичність, реальність, 
універcальність, об’єктивність, гласність, 
oперативність, професіоналізм, результатив-
ність, реальність й неупередженість.

Крім того, існує ряд вчених-правників, 
які відходять від типового перерахування 
принципів, намагаючись їх певним чином 
класифікувати. Зокрема, С. Зубарєв поділяє 
принципи контролю на загальні та спеціаль-
ні. До загальних принципів контролю він від-
носить: законність, демократизм, гуманізм, 
дотримання прав, свобод і законних інтер-
есів особи, гласність, справедливість, а до 
спеціальних принципів – об’єктивність, сис-
тематичність, своєчасність, безперервність, 
повноту, конкретність, глибину, всебічність, 
гласність, загальність, необхідність, достат-
ність [20, с. 56].

В. Кобринський пропонує виділяти три 
групи контрольних принципів: 

1) загальні принципи діяльності суб’єкта 
контролю, які складаються з принципів 
діяльності самого суб’єкта; 
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2) міжгалузеві принципи державного 
контролю, що утворюються синтезом загаль-
них принципів права і державного управ-
ління відповідно до предметної специфіки 
контрольної діяльності; 

3) галузеві принципи контролю, тоб-
то принципи контролю у відповідній сфері 
[21, с. 9].

А. Гуляєв, розглядаючи загальні принци-
пи контрольної діяльності, відносить до них: 

1) здійснення контрольної діяльності 
виключно в межах і порядку, встановлених 
законом або іншим нормативно-правовим 
актом; 

2) законність, об’єктивність та спра-
ведливість під час здійснення контрольної 
діяльності; 

3) здійснення контрольної діяльності на 
основі рівності всіх перед законом; 

4) дотримання прав, свобод та законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб у про-
цесі здійснення контрольної діяльності; 

5) здійснення контрольної діяльності за 
участю зацікавлених осіб – фізичних та юри-
дичних; 

6) верховенство судової влади у здій-
сненні контрольної діяльності; 

7) гласне здійснення контрольної діяль-
ності, крім випадків, що потребують збере-
ження таємниці, що охороняється законом 
[22, c. 13]. На нашу думку, окремі перечис-
ленні принципи за своїм змістом тяжіють до 
ознак контролю, ніж до безпосередньо прин-
ципів. Так, принцип здійснення контроль-
ної діяльності виключно в межах і порядку, 
встановлених законом або іншим норматив-
но-правовим актом, розкриває одну зі скла-
дових частин принципу законності, хоча цей 
принцип виділений окремо, що видається не 
зовсім логічним та зрозумілим. Також під-
дається сумніву принцип здійснення контр-
ольної діяльності за участю зацікавлених 
осіб – фізичних та юридичних, який має бути 
віднесений не до загальних, а до спеціальних 
принципів контролю.

Плюралізм поглядів на види та класи-
фікації принципів контролю дозволяють 
належним чином виокремити ті основопо-
ложні засади, на яких базується (фактич-
но) та має базуватись контроль за діяль-
ністю приватних виконавців. Зокрема, 
вважаємо, що принципи контролю за діяль-
ністю приватних виконавців доцільно поді-
лити на загальні та спеціальні. До загальних 
варто віднести такі принципи, які притаманні 
будь-якій контрольній діяльності, а до спеці-
альних – профільні принципи сфери контр-
олю за діяльністю приватних виконавців. 

На нашу думку, до загальних принципів 
контролю належать: верховенство права, 

законність, універсальність, оперативність, 
доцільність, систематичність, професіона-
лізм, об’єктивність, реальність, результатив-
ність. До спеціальних принципів контролю 
за діяльністю приватних виконавців доціль-
но відносити: рівність перед законом, коор-
динаційність і субординаційність, єдність 
повноважень контролюючого суб’єкта та під-
контрольного об’єкта, науковість.

Розглянемо кожен із загальних та спеці-
альних принципів контролю за діяльністю 
приватних виконавців.

1. Принцип верховенства права регла-
ментований на конституційному рівні. Зокре-
ма, ст. 8 Конституції України визначає, що в 
Україні визнається і діє принцип верховен-
ства права. Конституція України має найвищу 
юридичну силу. Закони та інші нормативно-
правові акти приймаються на основі Консти-
туції України і повинні відповідати їй [23]. 

В юридичній науці принцип верховен-
ства права розглядається у двох аспектах: 
по-перше, в широкому розумінні – як модель 
правової організації державної влади в сус-
пільстві, тобто як «верховенство права над 
державою», згідно із чим він практично 
охоплює всі засади правової державності; 
по-друге, у вузькому розумінні – як модель 
співвідношення права і закону в регулюван-
ні суспільних відносин [24, с. 328]. Щодо 
визначення принципу верховенства права як 
загального принципу контролю за діяльністю 
приватних виконавців, то вважаємо за доціль-
не враховувати ті концепції, які розглядають 
зазначений принцип у вузькому значенні.

2. Принцип законності. Згідно із ч. 2  
ст. 19 Конституції України органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами Укра-
їни [23]. Трансферуючи зазначений принцип 
на контрольну діяльність, можна вести мову 
про неможливість контролюючого суб’єкта 
виходити за рамки норм законодавства. 

Крім того, принцип законності наголо-
шує на тому, що контроль має право здій-
снювати лише уповноважений суб’єкт. 
Зазначене дозволяє зробити логічний 
висновок, що вся контрольна діяльність під-
порядкована законодавчому органу, який, 
своїми правотворчими діями, уповноважує 
конкретний контролюючий орган діяти тим 
або іншим чином.

3. Принцип універсальності передбачає 
такий підбір форм та методів контролю, які 
мають максимально підходити конкретному 
виду контрольної діяльності.

4. Принцип оперативності характеризу-
ється своєчасністю здійснення контрольних 
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процедур у встановлені строки. Як зазнача-
ють Т. Коломоєць та П. Матвієнко, строки 
проведення контрольних заходів повинні 
бути чітко визначеними на нормативному 
рівні й бути оптимальними, щоб, з одного 
боку, забезпечити динамічність контролю, а, 
з іншого, усунути можливість його спрощен-
ня, поверховості, формальності контрольних 
процедур [25].

5. Принцип доцільності вказує, що 
контроль має бути проведений лише в тих 
випадках, коли виникає необхідність. Саме 
тому на законодавчому рівні передбачені 
підстави здійснення контролю за діяль-
ністю приватних виконавців. Звичайно, 
будь-який контроль має проводитись систе-
матично, однак така систематичність зако-
нодавчо визначається з урахуванням доціль-
ності здійснення контрольної діяльності.

6. Принцип систематичності передбачає 
проведення контролю регулярно, через певні 
проміжки часу (щомісячно, щоквартально, 
щорічно тощо), адже разова дія не спромож-
на ніяким чином підвищити ефективність 
підконтрольної діяльності. Окремі науков-
ці виділяють також принцип плановості. 
Однак, на нашу думку, плановість є одним 
із проявів принципу систематичності, тому 
в контексті нашого дослідження не вбачаємо 
за доцільне виокремлювати кожен із них.

7. Принцип професіоналізму. Зазначений 
принцип передбачає високу професійну під-
готовку кваліфікованих кадрів, до повнова-
жень яких належить здійснення контрольної 
діяльності. Принагідно, що особа, яка прово-
дить контроль, має бути більш досвідченою 
(мати відповідну освіту, стаж та досвід робо-
ти в конкретній сфері тощо), аніж та, діяль-
ністю якої контролюється (в даному контек-
сті – приватний виконавець). З урахуванням 
суб’єктивного аспекту професіоналізм є запо-
рукою проведення якісного контролю, адже 
напряму залежить від суб’єктивних факторів 
(особистого професіоналізму) контролюючої 
особи. У свою чергу, В. Гаращук вказує, що 
цей принцип є запорукою об’єктивності та 
реальності контролю [26, с. 101].

8. Принцип об’єктивності передбачає 
отримання таких результатів під час здій-
снення контролю, які максимально чітко 
відображають об’єктивну реальність. Для 
того, щоб досягнути об’єктивності результа-
тів здійснення контролю, контролюючому 
суб’єкту має бути надана достовірна інфор-
мація, оперуючи якою він зможе певним 
чином корегувати та поліпшувати діяльність 
у підконтрольній йому сфері.

9. Принцип реальності (від лат. realis – 
речовий) передбачає активні дії з боку контр-
олюючих суб’єктів, що виражаються під час 

здійснення різноманітних перевірок (плано-
вих, позапланових тощо). Тобто реальність 
має прямий нерозривний зв’язок із дієвіс-
тю, яку також можна виокремити в окремий 
принцип контролю. Крім того, реальність, на 
відміну від формально-заповненої докумен-
тації, спрямована на результат, а саме – вдо-
сконалення роботи підконтрольного суб’єкта.

10.  Принцип результативності. Будь-яка 
діяльність, у тому числі й контрольна, здій-
снюється в певною метою, досягнення якої 
(або недосягнення) вважається результатом 
такої діяльності. Принцип результативності 
підкреслює тезу, що контроль – не самоціль 
та не повинен здійснюватися заради контр-
олю, а має бути направлений на конкретну 
мету. У цьому аспекті вважаємо, що зазна-
чений принцип безпосередньо пов’язаний 
із принципом цілеспрямованості. Проте, 
оскільки цілеспрямованість є вектором руху 
до результату (виважений принцип резуль-
тативності), допускаємо, що вони виступа-
ють послідовними складовими частинами 
єдиного цілого та у своєму симбіозі форму-
ють завершений принцип.

11.  Принцип рівності перед законом у 
даному контексті відносимо до спеціальних 
принципів контролю за діяльністю приват-
них виконавців, адже він передбачає одна-
кову рівність всіх приватних виконавців під 
час проведення контрольних процедур. Усі 
приватні виконавці є рівними та мають одна-
ково добросовісно виконувати свої обов’язки 
перед контрольним органом та здійснювати 
діяльність не тільки під час проведення пере-
вірок, а й в усіх інших ситуаціях.

12.  Принцип координаційності та субор-
динаційності передбачає ієрархічне підпо-
рядкування одних суб’єктів іншим. У свою 
чергу, контролюючий орган завжди є вищес-
тоящим, на відміну від підконтрольного. Між 
цими суб’єктами під час професійної діяль-
ності виникають правовідносини субордину-
вання, що з етимологічної точки зору означає 
підпорядкування. Тобто одні суб’єкті підпо-
рядковуються іншим, завдяки чому форму-
ються стійкі вертикальні зв’язки.

13.  Принцип єдності повноважень контр-
олюючого суб’єкта та підконтрольного 
об’єкта витікає з попереднього принципу 
та передбачає, що вищий (контролюючий) 
орган має бути вповноважений проводити 
контроль саме щодо підконтрольного об’єкта 
(в даному випадку суб’єкта – приватного 
виконавця). Крім того, такий контролюючий 
суб’єкт повинен бути єдиним, хто уповно-
важений здійснювати конкретні контрольні 
заходи, адже в протилежному випадку мати-
ме місце дублювання повноважень, що нега-
тивно впливає не лише на об’єкт, що підлягає 
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контролю, а й на організацію роботи контр-
олюючих суб’єктів, що, як наслідок, знижує 
ефективність усієї контрольної системи в 
окремій сфері.

14.  Принцип науковості передбачає 
ґрунтовне дослідження всіх контроль-
них процедур та їх критичне осмислення з 
функціональної точки зору, а також перед-
бачення всіх можливих варіацій результатів 
здійснення контрольної діяльності уповно-
важеним суб’єктом. Зазначений принцип 
досить слушно розкривають В. Горшеньов 
та І. Шахов, підкреслюючи, що глибоке 
теоретичне обґрунтування здійснюваних 
контрольно-процесуальних дій і рішень, що 
приймаються, облік і використання новіт-
ніх даних і досягнень науки – основа всієї 
контрольної діяльності, оскільки саме таким 
чином забезпечується надійність контроль-
ного процесу і впевненість у правильності 
його результатів [27, с. 101–102].

Висновки.

Таким чином, узагальнюючи всі вищезаз-
начені положення та з урахуванням специфі-
ки об’єкту контролю, можна запропонувати 
визначення принципів контролю за діяльніс-
тю приватних виконавців. Отже, принципи 
контролю за діяльністю приватних вико-
навців – це керівні засади, основоположні 
ідеї, в яких відображені доктринальні та 
концептуальні досягнення суспільства, які є 
фундаментом та орієнтиром для здійснення 
контрольної діяльності з боку компетентних 
суб’єктів, що характеризуються універсаль-
ністю й імперативністю, зумовлюють всю 
діяльність приватних виконавців як цілісне 
явище й спрямовані на підвищення ефек-
тивності та вдосконалення цієї діяльності. 
Принципи контролю за діяльністю приват-
них виконавців варто поділяти на загальні та 
спеціальні. 
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В статье проанализированы понятие и система принципов контроля за деятельностью част-
ных исполнителей. Исследованы различные научные подходы к пониманию принципов права в целом 
и принципов контроля в частности. Рассмотрены виды и классификации принципов контроля, и на 
основе осуществленных исследований выделено авторское видение системы принципов контроля за 
деятельностью частных исполнителей в Украине.

Ключевые слова: принципы права, принципы контроля, контроль, контрольная деятельность, 
частные исполнители, система контроля.

The article analyzes the concept and system of principles of control over the activities of private per-
formers. Various scientific approaches to understanding the principles of law in general and the principles of 
particular control are investigated. The types and classifications of the principles of control are reviewed and, 
based on the research carried out, the author’s vision of the system of princes of control over the activities of 
private performers in Ukraine is highlighted.

Key words: principles of law, principles of control, control, control activities, private performers, control 
system.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Актуальність написання статті зумовлена тим, що нормативно-правове визначення такої 
категорії, як адміністративна відповідальність, у чинному законодавстві відсутнє. А всі дефініції 
адміністративної відповідальності, як правило, надаються у наукових виданнях та мають дослід-
ницький характер.

Ключові слова: відповідальність, позитивна відповідальність, ретроспективна (негативна) відпові-
дальність, адміністративна відповідальність.

Постановка проблеми. Стрімкий розви-
ток демократичної правової держави, пошук 
нових партнерів у сфері ринкових відносин, 
становлення та зміцнення країни, орієнтир 
на європейську точку зору, а також пріори-
тетність закордонних поглядів призводять 
до формування нових елементів, які дозво-
ляють розкривати по-новому конституційні 
гарантії прав і свобод громадян та спону-
кають до необхідності переосмислення та 
нового дослідження правових інститутів, що 
становлять основу розвитку України як ста-
більної, сучасної правової держави.

Серед них важливе місце посідає один 
із найважливіших інститутів адміністратив-
ного права – адміністративна відповідаль-
ність. Оскільки розвиток суспільних від-
носин перебуває в постійному русі, а також 
спостерігається зростання зацікавленості 
громадян, виникає необхідність у всебічно-
му переосмисленні соціальної ролі понят-
тя адміністративної відповідальності, його 
сутності, ознак, підстав виникнення, спів-
відношення з іншими видами юридичної 
відповідальності, законотворчого процесу зі 
спиранням на дослідження як вітчизняних 
науковців, так і закордонних діячів.

Важливість адміністративної відпові-
дальності як провідного інституту адміні-
стративного права для стабільного захисту 
прав і свобод громадян, суспільних відносин 
у державі підтверджується стабільним та 
інтенсивним розвитком нормативно-право-
вого забезпечення, яке відбувається впро-

довж останніх років, адже в наш час кількість 
скоєних адміністративних правопорушень 
сягає майже 75 %. Разом із тим слід заува-
жити, що, беручи до уваги часті зміни норма-
тивно-правової бази, чинне адміністративно-
деліктне законодавство не завжди виконує 
покладену на нього функцію. 

Отже, соціальна цінність адміністра-
тивної відповідальності полягає не тільки в 
попереджувальній та охоронній функціях, 
але й в активному стимулюванні соціаль-
но корисних видів правомірної поведінки. 
Інститут адміністративної відповідальності 
у вітчизняній правовій науці займає чільне 
місце та був досліджений великою кіль-
кістю науковців-правників. Висока соці-
альна значущість інституту адміністратив-
ної відповідальності для життєдіяльності 
суспільства зумовлює необхідність його 
подальшого вдосконалення, що й зумовлює 
актуальність цієї статті. Поняття адміні-
стративної відповідальності, її зміст і обсяг 
до сьогодні залишається одним із найбільш 
суперечливих питань української адміні-
стративно-правової науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Інститут адміністративної відповідальності 
в наш час був досліджений великою кіль-
кістю науковців, а саме: В.Б. Авер`яновим, 
О.А. Банчуком, К.В. Бронніковою, І.В. Гавру-
щенко, І.П. Голосніченком, С.Т. Гончаруком, 
А.В. Гуржієм, С.Л. Дембіцькою, Н.М. Зіль-
ником, С.В. Ківаловим та іншими, але варто 
зауважити, що соціально-правовий аспект 
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адміністративної відповідальності вперше і 
найбільш докладно у вітчизняній юридичній 
практиці був досліджений Н.В.Гришиною, 
яка у своїх працях дала найбільш розгорнуту 
характеристику цього питання. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування 
соціально-правової сторони адміністра-
тивної відповідальності, визначення її 
основних ознак, підстав, змісту, перспек-
тив розвитку. Досягненню поставленої 
мети слугує виконання низки відповідних 
завдань, а саме:

– з’ясувати зміст поняття «адміністра-
тивна відповідальність»;

– дослідити основні ознаки адміністра-
тивної відповідальності;

– охарактеризувати соціальну сторону 
адміністративної відповідальності;

– з’ясувати підстави виникнення даного 
виду відповідальності;

– визначити спільні та відмінні риси 
адміністративної відповідальності та інших 
видів юридичної відповідальності.

Виклад основного матеріалу. Протягом 
останніх років питання відповідальності 
активно вивчається та досліджується в пси-
хології, де відповідальність розглядається 
як психологічна особливість особи чи пси-
хологічний механізм регуляції соціальної 
поведінки конкретної особи в конкретних 
системах. Дослідження психологів спрямо-
вані насамперед на вивчення поняття «від-
повідальність» як фактора, що інтегрує всі 
психічні функції особи: суб’єктивне (індиві-
дуальне) сприйняття навколишнього світу, 
оцінка власних якостей, емоційне ставлення 
до своїх обов’язків, свобода тощо. Пробле-
ма відповідальності в даному аспекті роз-
глядається згідно з відомою формулою про 
значення свободи особи у виборі варіанта 
поведінки, конкретних вчинків як необхідної 
підстави для повної відповідальності [1].

У соціальній літературі використовуєть-
ся розширене поняття відповідальності. Від-
повідальність розглядається як усвідомлена 
і сприйнята особою соціальна необхідність 
ініціативного виконання обов’язку, всіх 
обов’язків, які лежать на особі, – політичних, 
моральних, правових та інших. У цьому розу-
мінні відповідальність представлена як яви-
ще одного роду із соціальною свободою [2].

У сучасних умовах розвитку та станов-
лення державності поняттям відповідальнос-
ті має охоплюватися більш широкий зміст, 
який включає не тільки ретроспективну від-
повідальність як наслідок правопорушення, 
але й відповідальність у позитивному розу-
мінні, тобто певний внутрішній стан індиві-
да, його ставлення до дорученої справи, сус-

пільства, держави, до своєї поведінки. Саме 
цей аспект відповідальності є вирішальним 
у запобіганні правопорушенням, оскіль-
ки жодні, навіть найсуворіші, санкції цього 
завдання вирішити не можуть [3]. 

У наукових дослідженнях останніх років 
усе частіше піднімається питання про роль 
і місце адміністративної відповідальності 
в системі юридичної відповідальності, що, 
передусім, зумовлено тим, що за допомогою 
адміністративної відповідальності здійсню-
ється реальний і оперативний вплив з боку 
органів публічної адміністрації на осіб, які 
не дотримуються вимог владних державних 
приписів [3]. 

У науковій праці Н.В. Гришиної зазна-
чається таке: «Відповідальність виникає в 
результаті соціальної необхідності впоряд-
кування поведінки людей із системою сус-
пільних відносин як сфера меж, рамок необ-
хідної поведінки людини, вимог суспільства 
до індивіда, як невідворотність відповідаль-
ності за свою поведінку перед особою чи 
організацією, котрі мають на це право». Тоб-
то з вищезазначеного можна зробити висно-
вок, що відповідальність як суспільне явище 
виникає одночасно із суспільством [4, с. 8].

Коріння виникнення теорії позитивної 
відповідальності слід шукати там, де пра-
вова теорія перетинається з пануючими в 
державі ідеологічними установками. Май-
же всі дослідники радянського періоду, які 
розробляли теорію позитивної юридичної 
відповідальності, як відправну точку вико-
ристовували положення нормативних актів і 
партійних документів того часу з урахуван-
ням відповідного ідеологічного підґрунтя [5].

В.В. Клочков зазначав, що про позитивну 
соціальну відповідальність ідеться в бага-
тьох партійних документах. Зміст позитивної 
соціальної відповідальності в тому, що кожна 
людина, якою б роботою вона не займалась, 
повинна сповна відповідати за доручену спра-
ву, виконувати її з більшою добросовісністю, 
старанням й ініціативою, в тому, щоб кожен 
працював на совість, жив, неухильно дотри-
муючись норм соціалістичного співжиття [5]. 

В.М. Маліновська, вивчаючи праці нау-
ковців стосовно проблеми позитивної відпові-
дальності, виокремлює соціально-нормативну 
відповідальність, визначаючи її як соціальну 
відповідальність у вузькому розумінні, адже 
у широкому змісті будь-яка відповідаль-
ність – соціальна, оскільки є відповідальніс-
тю перед людьми, суспільством. У соціальній 
відповідальності слід розрізняти два аспекти, 
два значення стосовно всіх соціальних норм: 
відповідальність за виконання обов’язку, що 
передбачена соціальною нормою; відповідаль-
ність за порушення такого обов’язку [6].
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Відповідальність за виконання означає 
обов’язок суб’єкта вчинити дії відповідно до 
вимог соціальних норм, вибрати найбільш 
оптимальний, раціональний варіант поведін-
ки, відзвітувати про виконання (якщо це вима-
гається) і взяти на себе наслідки невиконання 
чи неналежного виконання своїх обов’язків 
(тобто зазнати виховного впливу з боку пев-
них соціальних сил і відшкодувати у тій мірі, у 
якій це можливо, заподіяну шкоду) [5].

Відповідальність за порушення вимог 
соціальних норм означає обов’язок суб’єкта 
відповідальності взяти на себе негативні 
наслідки невиконання чи неналежного вико-
нання вимог соціальної норми, тобто стати 
об’єктом соціального осуду, об’єктом засто-
сування заходів виправного впливу (зазнати 
їх) з боку суспільства, держави, колективу, 
соціальної групи тощо (залежно від того, ким 
встановлена і хто зацікавлений у дотриманні 
даної норми) і своїми діями відшкодувати, 
компенсувати заподіяну шкоду [5, с. 64].

Ст. 3 Конституції України проголошує, 
що утвердження та забезпечення прав і сво-
бод людини є основним обов’язком держави. 
Із цього конституційного обов’язку держави 
випливає, що у державі, крім механізму ство-
рення умов для реалізації прав та свобод люди-
ни і громадянина, має існувати ще й механізм 
охорони та захисту від протиправних пося-
гань. Важливим елементом такого механізму 
виступає юридична відповідальність, причому 
основними її видами є адміністративна та кри-
мінальна відповідальність [7, с. 73].

Охорона передбачає недопущення пося-
гання на ті чи інші цінності. Якщо протиправ-
не посягання все ж таки відбулося, то це озна-
чає, що охоронна функція не була реалізована. 
Водночас правопорушення було виявлене, а 
особа, яка його вчинила, зазнала відповідних 
обмежень внаслідок застосування до неї від-
повідних санкцій. У цьому разі можна вести 
мову про наявність карального аспекту адміні-
стративної відповідальності [8, с. 212].

Слід зазначити, що юридична відпові-
дальність, а виходячи з цього і адміністра-
тивна відповідальність, є специфічним різ-
новидом соціальної відповідальності, але не 
тільки в розумінні кари, покарання за право-
порушення, а значно повніше – як держав-
но-правовий контроль за суспільними від-
носинами, урегульованими специфічними 
соціальними нормами – правовими [9].

Адміністративна відповідальність як 
різновид юридичної відповідальності має 
вагоме значення в охороні правопорядку та 
у профілактиці правопорушень. Реалізація 
основоположних прав і свобод громадян 
України, боротьба з правопорушеннями зна-
чною мірою залежить від стану законодав-

ства про адміністративні правопорушення, 
основними завданнями якого виступають 
охорона власності, захист законних еконо-
мічних інтересів фізичних і юридичних осіб, 
суспільства та держави [10, с. 277].

Необхідно зазначити, що поняття адміні-
стративної відповідальності має дещо спір-
ний та суперечливий характер. Одні автори 
адміністративну відповідальність ототожню-
ють із санкцією (із покаранням), а інші – з 
обов’язком особи відповідати за свої проти-
правні вчинки [11, с. 57].

Активність дискусій щодо зазначеної 
правової категорії значною мірою зумовле-
на, по-перше, широтою застосування терміна 
«адміністративна відповідальність» у юри-
дично-науковій, правозастосовній, загаль-
ноосвітній сферах і на побутовому рівні, 
по-друге, двоїстою позицією законодавця, 
який використовує цей термін у численних 
нормативних актах, але не дає його визначен-
ня. Це призвело до того, що в теорії адміні-
стративного права є численна кількість точок 
зору стосовно цього соціально-правового 
явища. Аналіз думок із цього приводу дозво-
ляє дійти висновку, що це поняття науковця-
ми розглядається як один з інститутів адмі-
ністративного права, як форма забезпечення 
одного із заходів примусу (стягнення), як різ-
новид юридичної (правової) відповідальнос-
ті, як ефективний засіб запобігання правопо-
рушенням та забезпечення правопорядку, як 
певний стан суспільних відносин, який вини-
кає внаслідок порушення законодавства [12].

Як зазначає В.Б. Авер`янов, адміністра-
тивна відповідальність – це відповідальність 
за вчинення адміністративного проступку 
(правопорушення). Адміністративна відпо-
відальність характеризується негативною 
реакцією держави на протиправні прояви 
окремих фізичних (а в деяких випадках і 
юридичних) осіб шляхом встановлення від-
повідних правил, заборон і адекватних пору-
шенням санкцій щодо порушників [13].

В.Ф. Опришко стверджує, що під адміні-
стративною відповідальністю слід розуміти 
застосування уповноваженим органом чи 
посадовою особою адміністративного стяг-
нення до особи, яка вчинила правопорушен-
ня, що за своїм характером не передбачає 
відповідно до чинного законодавства кримі-
нальної відповідальності. Адміністративна 
відповідальність установлюється законами 
й підзаконними актами чи їх нормами про 
адміністративні правопорушення. У цих 
актах визначаються склади адміністратив-
них правопорушень і санкції, а в деяких 
випадках – і порядок їх застосування [14].

І.С. Гриценко зазначає, що «адміністра-
тивна відповідальність як різновид право-
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вої відповідальності – це специфічна форма 
негативного реагування з боку держави в 
особі її компетентних органів на відповідну 
категорію протиправних проявів (передусім 
адміністративних проступків), згідно з якою 
особи, які скоїли правопорушення, повинні 
дати відповідь перед повноважними держав-
ними органами за свої неправомірні дії та 
понести за це адміністративні стягнення у 
встановленому законом порядку» [15, с. 46].

О.М. Щукін зазначає, що адміністратив-
на відповідальність становить собою особли-
вий різновид юридичної відповідальності, 
а також є специфічною формою адекватно-
го реагування держави на протиправні дії з 
боку окремих громадян та юридичних осіб. 
Заходи юридичної відповідальності, які 
застосовують до правопорушника і які він 
зобов’язаний виконати, призводять остан-
нього до обтяжливих майнових, моральних 
чи інших обмежень. Таким чином, право-
порушник відповідає перед державою та 
суспільством за неправомірну поведінку 
[16, с. 74].

Деякі автори, що досліджують інститут 
адміністративного права, взагалі не дають 
дефініції поняття адміністративної відпо-
відальності, вважаючи її різновидом юри-
дичної відповідальності, що має характерні 
ознаки. Тому, оскільки має місце така думка, 
багато авторів схиляються до об’єктивного 
підходу щодо визначення адміністративної 
відповідальності і вважають її негативною 
подією, що обов’язково й неминуче настає 
після порушення адміністративно-право-
вих норм. Інші автори, навпаки, схиляються 
до суб’єктивного підходу щодо визначення 
поняття адміністративної відповідальності, 
говорячи про те, що це позитивна обстави-
на, яка дає можливість особі набути певно-
го досвіду, стати обережнішою щодо певних 
життєвих ситуацій, які можуть призвести до 
адміністративної відповідальності. Але все ж 
таки наведені визначення адміністративної 
відповідальності мають певною мірою заста-
рілий характер або є половинчастими чи 
неповними та нечіткими. Тому можна пого-
дитися лише з деякими частинами визна-
чень, що пропонують вчені [17, с. 12].

С.Т. Гончарук підкреслює, що заходами 
адміністративної відповідальності натепер 
захищається великий масив різноманітних 
суспільних відносин, що складаються під 
дією норм адміністративного права, а також 
інших правових галузей переважно в управ-
лінській сфері, у тому числі у сфері охорони 
громадського порядку та громадської безпе-
ки, боротьби з різними правопорушеннями на 
транспорті, в галузі охорони праці та здоров’я 
населення, охорони природи, заняття підпри-

ємницькою діяльністю, у сфері забезпечення 
встановленого порядку управління, бороть-
би з корупційними проявами та ін. Сьогодні 
це найпоширеніший вид юридичної відпо-
відальності в правовій системі України, пра-
воохоронна роль якого у боротьбі з наймасо-
вішими протиправними діяннями, якими є 
адміністративні проступки, постійно зростає. 
Щорічно в Україні до адміністративної від-
повідальності притягується близько 10 млн 
правопорушників [18, с. 57].

Адміністративна відповідальність може 
бути реалізована лише за наявності трьох 
взаємопов’язаних складників:

1) вчинення дій, що порушують встанов-
лену Кодексом про адміністративні правопо-
рушення або іншими нормативними актами 
заборону;

2) порушення, розслідування, розгляд 
справи й ухвалення рішення про застосу-
вання до особи, яка скоїла протиправну дію, 
санкції, передбаченої Кодексом про адміні-
стративні правопорушення або іншими нор-
мативними актами, чи про звільнення від неї;

3) виконання прийнятого рішення 
[19, с. 39].

Виходячи з вищесказаного, а саме з дослі-
дження поглядів науковців стосовно поняття 
адміністративної відповідальності, можна 
дійти висновку, що адміністративній відпо-
відальності притаманні такі ознаки:

1) загальні ознаки, що характерні для 
юридичної відповідальності загалом;

2) спеціальні ознаки, що відмежовують 
адміністративну відповідальність від інших 
видів юридичної відповідальності [20].

Традиційно в теорії права виділяють такі 
ознаки юридичної відповідальності:

1) Юридична відповідальність є одним 
із видів соціальної відповідальності як яви-
ща, суть якого полягає в охороні суспільних 
відносин та реакції з боку суспільства на 
порушення правових норм, які встановле-
ні державою, та стимулюванні правомірної 
поведінки суб’єктів суспільних відносин, а 
також у сприянні формуванню в населення 
поваги до закону і права.

2) Юридична відповідальність спираєть-
ся на державний примус та пов’язується з 
досягненням певної мети – перевиховання, 
покарання правопорушника та поновлення 
порушених прав [21].

3) Юридична відповідальність, на відміну 
від інших видів соціальної відповідальності, 
встановлюється лише нормативно-правовими 
актами, які видаються органами державної вла-
ди і управління, а також посадовими особами.

4) Юридична відповідальність виража-
ється в обов’язку особи зазнавати певних 
втрат – позбавлення конкретних благ осо-
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бистого (позбавлення волі, посади та ін.), 
організаційного і майнового характеру (кон-
фіскація майна, штраф) за свою вину, тобто 
нести кару, яка є новим, додатковим, юри-
дичним обов’язком, що не існував до право-
порушення [22].

5) Юридична відповідальність настає 
лише за вчинені або вчинювані правопору-
шення в разі встановлення складу право-
порушення. Ця вимога є обов’язковою при 
покладанні кримінальної або адміністра-
тивної відповідальності. Суб’єктом юридич-
ної відповідальності може бути лише особа 
(фізична або юридична), винна в порушенні 
правових розпоряджень [23].

6) Юридична відповідальність здійсню-
ється виключно уповноваженими державою 
компетентними органами відповідно до при-
писів матеріальних і процесуальних право-
вих норм [15]. 

Крім загальних ознак, адміністративній 
відповідальності властиві й спеціальні озна-
ки, що відрізняють її від інших видів юри-
дичної відповідальності. До цих ознак слід 
віднести таке:

1) Підставою адміністративної відпо-
відальності є адміністративне правопо-
рушення (проступок), під яким, згідно зі 
ст. 9 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (далі – КупАП), розумі-
ється протиправне, винне діяння (дія чи 
бездіяльність), що посягає на державний 
чи громадський порядок, власність, права і 
свободи громадян, на встановлений порядок 
управління, за яке законодавством передба-
чена адміністративна відповідальність. Вра-
ховуючи це визначення, слід зазначити, що 
настання адміністративної відповідальності 
можливе лише за наявності складу правопо-
рушення суб’єкта правопорушення, об’єкта, 
суб’єктивної сторони (протиправного діян-
ня) і суб’єктивної сторони (вини суб’єкта 
правовідносин) [24].

2) Адміністративна відповідальність 
має публічний державно-обов’язковий 
характер. Адміністративний проступок за 
будь-яких умов, навіть коли він спрямова-
ний проти особи (фізичної чи юридичної), 
є порушенням правового порядку, охорона 
якого – мета і функція держави. Будучи 
похідним від державної волі, адміністра-
тивне переслідування, осудження і пока-
рання (коли є для того достатні фактичні 
та юридичні підстави) – не тільки право, 
а й обов’язок держави, який здійснюється 
органом адміністративної юрисдикції від 
імені держави і незалежно від волі і бажан-
ня зацікавлених у справі осіб (наприклад, 
потерпілого). Державні органи не можуть 
займати сторонню позицію або ж мати упе-

реджене щодо конкретної особи ставлення. 
Відповідні дії кваліфікують як службові 
злочини, зокрема бездіяльність, переви-
щення влади та ін. [25, с. 64].

3) Адміністративна відповідальність 
виявляється в накладенні на порушників 
відповідних видів адміністративних стяг-
нень, специфічних за змістом і відмінних від 
інших заходів стягнення та впливу, які засто-
совують у різних галузях права.

4) Між суб’єктом, що притягує до відпо-
відальності, і особою, яка притягується до 
відповідальності, відсутні відносини служ-
бового підпорядкування. 

5) Адміністративній відповідальності 
підлягають як фізичні, так і юридичні особи. 
Це твердження базується на підставі наяв-
ності у чинному законодавстві положень, 
які свідчать про можливість притягнення до 
адміністративної відповідальності також і 
юридичних осіб.

6) Законодавством встановлено особли-
вий порядок притягнення до адміністра-
тивної відповідальності. Процедура притяг-
нення до адміністративної відповідальності 
значно простіша, ніж процедури притягнен-
ня до кримінальної або цивільної відпові-
дальності.

7) Норми, що регламентують адміністра-
тивну відповідальність, містяться у різних за 
своєю правовою природою актах, які, на дум-
ку В. Колпакова, варто поділяти на: а) кодек-
си; б) закони; в) правила. Правила можуть 
затверджуватися Кабінетом Міністрів, орга-
нами виконавчої влади, встановлюватися 
рішеннями місцевих рад [26, с. 84]. 

Висновки.

Отже, з усього вищесказаного можна зро-
бити висновок, що поняття адміністративної 
відповідальності є досить складним явищем 
як юридичної, так і соціально-правової від-
повідальності, з притаманними йому загаль-
ними та спеціальними ознаками. 

Також слід зазначити, що в сучасному 
законодавстві не міститься чіткого визна-
чення адміністративної відповідальності, що 
може спричинити виникнення колізійних 
моментів, тому дослідження цього питання 
потребує більшої уваги.

Адміністративна відповідальність віді-
грає важливу роль на сучасному етапі ста-
новлення та розбудови правової держави, 
адже адміністративні правопорушення є най-
більш численним видом проступків. Варто 
зазначити, що своєю суспільною небезпекою 
кожне окреме правопорушення не завдає 
значної шкоди, проте своєю чисельністю зна-
чно погіршує стабільність та розвиток сус-
пільства та держави в цілому.
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Актуальность написания статьи обусловлена тем, что нормативно-правовое определение 
такой категории, как административная ответственность, в действующем законодательстве 
отсутствует. А все дефиниции административной ответственности, как правило, представлены в 
научных изданиях и имеют исследовательский характер.

Ключевые слова: ответственность, позитивная ответственность, ретроспективная (негативная) 
ответственность, административная ответственность.

The urgency of writing the article is due to the fact that the normative and legal definition of such a cate-
gory as administrative responsibility in the current legislation is absent. And all definitions of administrative 
liability are usually provided in scientific journals and are of a research nature

Key words: responsibility, positive responsibility, retrospective (negative) responsibility, administrative 
responsibility.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

У статті розглянуто поняття «адміністративно-правове забезпечення». Проведено аналіз нау-
кових робіт, зіставлення і аналіз наведених у них визначень цього поняття. Розглянуто особливості 
адміністративно-правового забезпечення регуляторної політики та надано його визначення.

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, регуляторна політика, регуляторна діяль-
ність, правове забезпечення, державна регуляторна політика.

Постановка проблеми. В останні роки 
інтерес дослідників до питань державного 
регулювання, а також до шляхів створення 
оптимальних умов для здійснення підпри-
ємницької діяльності, значно зріс. Це зумов-
лено, зокрема, як наявним станом економіки 
України, так і прагненням нашої держави 
до встановлення якомога ліпших умов для 
ведення підприємницької діяльності. Своєю 
чергою актуалізується й питання щодо вдо-
сконалення механізму, за допомогою якого 
держава буде здійснювати свою регулятивну 
функцію, що своєю чергою робить важливим 
питання саме адміністративно-правового 
забезпечення регуляторної політики. 

Актуальність. Встановлення сприятли-
вих умов регуляторної політики для розвитку 
економіки є важливим питанням, яке розгля-
дається та досліджується в багатьох аспектах 
та з різних точок зору. Цей «мультинауко-
вий» підхід досить вдало висвітлила дослід-
ниця С. Жарая, яка зазначає, що складність 
створення сприятливих умов для розвитку 
підприємницької діяльності в Україні перед-
бачає вивчення даної проблеми соціологами, 
юристами, політологами, економістами, дер-
жавними діячами. Тому, виходячи з поло-
ження, що управління як найважливіший 
фактор життя суспільства є мультинауковим 
об’єктом, для пізнання суті процесів, які від-
буваються у становленні такого складника 
державного управління, як державне регулю-
вання підприємницької діяльності, необхідно 
врахувати внесок кожної з вищеозначених 
галузей знань [1, c. 90]. З цього випливає важ-
ливість і юридичного (адміністративного) 
забезпечення процесу державного регулю-
вання регуляторної політики. 

Стан наукової розробки проблеми. Зга-
дане питання достатньо широко досліджу-
ється у науці вітчизняного адміністративно-
го права. Однак варто зазначити, що праці 

науковців стосовно сутності адміністратив-
но-правового забезпечення характеризують-
ся вузькоспеціалізованістю та відсутністю 
єдиного теоретичного та методологічного 
підходу до його визначення. 

Окремі питання адміністративно-право- 
вого забезпечення досліджували у сво-
їх працях О.М. Гумін, Є.В. Пряхін,  
Г.С. Романчук, І.Я. Хитра, В.А. Головко,  
І.Б. Тацишин, О.Є. Костюченко, В.Б. Авер’я- 
нов, І.О. Ієрусалімова, О.Х. Юлдашев, 
Т.В. Куценко, С.Б. Жарая, В.І. Ляшенко, 
Р.А. Калюжний, О.М. Дручек та інші. 

Мета статті полягає у дослідженні поняття 
та специфіки адміністративно-правового 
забезпечення, а також його визначенні сто-
совно державної регуляторної політики. 

Виклад основного матеріалу. Для того 
щоб досліджувати та визначати питання 
щодо адміністративно-правового забезпе-
чення регуляторної політики, передусім вар-
то дослідити, що розуміється під поняттям 
«адміністративно-правове забезпечення», 
щодо якого, власне, забезпечення регулятор-
ної політики виступає як родове. 

Варто зазначити, що в науковій юридич-
ній літературі відсутнє чітке визначення 
цього поняття. Тому вважається доцільним 
дослідити наукові точки зору щодо визна-
чення та з’ясування сутності поняття адміні-
стративно-правового забезпечення. 

Наприклад, О. Костюченко характеризує 
ключові ознаки правового забезпечення й 
доходить висновку, що правове забезпечен-
ня – це безперервна діяльність суб’єктів пра-
ва зі створення правових умов, в межах їхньої 
компетенції, усіма правовими засобами щодо 
закріплення, реалізації, гарантування, охо-
рони та захисту прав і свобод осіб та їхніх 
груп [2, c. 15]. Натомість М. Цвік визначає 
адміністративно-правове забезпечення як 
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цілеспрямований вплив на поведінку людей 
і суспільні відносини за допомогою правових 
(юридичних) засобів [3, c. 327]. 

Варто зазначити, що існує багато визна-
чень цього поняття у науці адміністративно-
го права. Науковці розглядають адміністра-
тивно-правове забезпечення та формулюють 
його визначення, виходячи з вузькоспеціалі-
зованих питань. 

Наприклад, Є. Колесников визначає адмі-
ністративно-правове забезпечення як здій-
снюване державою за допомогою спеціаль-
ного механізму упорядкування суспільних 
відносин, їхнє юридичне закріплення, охоро-
ну, реалізацію та розвиток. У контексті кон-
кретної проблеми захисту прав споживачів 
автор робить висновок, що адміністративно-
правове забезпечення є впливом держави на 
суспільні відносини з метою впорядкування, 
захисту та охорони відносин між органами 
влади, споживачами та суб’єктами господа-
рювання, що здійснюється за допомогою норм 
права та через спеціальний механізм [4, с. 434].

Досліджуючи питання банківської діяль-
ності, І.Я. Хитра визначає адміністративно-
правове забезпечення як здійснення органа-
ми влади правових, організаційно-технічних 
та інших комплексних заходів, спрямованих 
на регулювання відносин при встановленні 
структури, функцій банківської системи і 
банківської діяльності, регламентації здій-
снення основних банківських операцій, вза-
ємовідносин із клієнтами та партнерами за 
допомогою юридичних норм. Адміністра-
тивно-правовим механізмом забезпечення 
банківської діяльності є сукупність правових 
форм, методів та інструментів, що їх держава 
використовує у процесі регулювання банків-
ської діяльності, за допомогою яких здійсню-
ється вплив на суб’єктів грошово-кредитного 
ринку з метою забезпечення стабільного їх 
функціонування [5, с. 6–7].

У той же час В. Пашинський, висвітлю-
ючи адміністративно-правове забезпечення 
оборони держави, пропонує розуміти його 
як регламентовану адміністративно-право-
вими нормами системну діяльність суб’єктів 
забезпечення оборони, насамперед суб’єктів 
публічного управління, щодо адміністратив-
но-правового регулювання, реалізації, охо-
рони та захисту суспільних відносин у сфері 
оборони, гарантування прав і законних інтер-
есів усіх суб’єктів правовідносин, спрямовану 
на створення необхідних умов для оборони 
держави в разі збройної агресії [6, с. 254].

О. Дручек, досліджуючи адміністратив-
но-правове забезпечення прав, свобод та 
інтересів людини органами внутрішніх справ 
України, визначає його як здійснення держа-
вою за допомогою спеціального механізму 

упорядкування суспільних відносин, їхнє 
юридичне закріплення, охорону, реалізацію 
та розвиток [7, с. 126–127].

Відносно права інтелектуальної власнос-
ті Г. Римарчук визначає адміністративно-
правове забезпечення як здійснення держа-
вою за допомогою правових норм, приписів 
і сукупності засобів, упорядкування суспіль-
них відносин, їхнє юридичне закріплення, 
охорону, реалізацію та розвиток [8, с. 8]. 
Тобто, як уже було зазначено, у науці вітчиз-
няної адміністративістики існує велика кіль-
кість визначень поняття адміністративно-
правового забезпечення, які різняться між 
собою залежно від предмета (конкретних 
суспільних відносин, що регулюються нор-
мами адміністративного права). 

Підводячи підсумок огляду визначень 
поняття адміністративного регулювання, 
варто погодитись із О. Гуміним та Є. Пряхі-
ним, які дійшли висновку, що адміністратив-
но-правове забезпечення слід розглядати у 
широкому та вузькому розуміннях. У широ-
кому розумінні, адміністративно-правове 
забезпечення – це упорядкування суспіль-
них відносин уповноваженими на те держа-
вою органами, їхнє юридичне закріплення за 
допомогою правових норм, охорона, реалі-
зація і розвиток. Вузьке визначення адміні-
стративно-правового забезпечення буде змі-
нюватися залежно від того, про які суспільні 
відносини буде вестися мова. 

До основних елементів адміністративно-
правового забезпечення слід віднести: 

1) об’єкт адміністративно-правового 
забезпечення; 

2) суб’єкт адміністративно-правового 
забезпечення; 

3) норми права (норми адміністративно-
го права);

4) адміністративно-правові відносини та 
їх зміст; 

5) гарантії, заходи, засоби, форми та 
методи адміністративно-правового забезпе-
чення [9, с. 49].

Стосовно особливостей адміністративно-
правового забезпечення В. Авер’янов зазна-
чає, що адміністративне право за своїм гли-
бинним призначенням має визначатися як 
«право забезпечення і захисту прав людини». 
У цьому сутність усієї трансформації теорії 
і практики українського адміністративного 
права на сучасному етапі [10, c. 67].

Підходячи безпосередньо до адміністра-
тивно-правового забезпечення саме регу-
ляторної політики, варто наголосити на її 
особливістях. Як зазначає Н. Христинчен-
ко, державна регуляторна політика за сво-
єю природою є державним управлінням та 
управлінням регуляторною діяльністю. Вод-
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ночас регуляторна діяльність у тій її частині, 
яка здійснюється регуляторними органами, 
також є правотворчою (в частині підготовки 
та прийняття правових актів) і правозасто-
совчою ( в частині відстеження результатив-
ності та перегляду цих актів) діяльністю, а 
отже, і державним управлінням у сфері гос-
подарювання [11, с. 22]. Говорячи про нор-
мативне закріплення, відзначаємо, що норми 
адміністративно-правового забезпечення 
державної регуляторної політики містять 
норми Конституції України, ГКУ; закони 
України, нормативно-правові акти Прези-
дента України та Кабінету Міністрів Украї-
ни; нормативно-правові акти інших органів 
державної влади та органів місцевого само-
врядування, а також інші нормативно-право-
ві акти, які регулюють економічні відносини. 

Як влучно зазначає О. Шевердіна, без-
перечним завданням регулювання відносин 
у сфері господарювання є усунення право-
вих, адміністративних, економічних та орга-
нізаційних перешкод у здійсненні та розви-
тку господарської діяльності. При цьому, на 
думку дослідниці, цілком доречним було б 
увести такий критерій доцільності прийнят-
тя відповідного регуляторного акту, як від-
сутність у ньому положень щодо створення 
перешкод не тільки для здійснення госпо-
дарської діяльності, але й для її подальшого 
розвитку. 

З вищенаведених визначень випливає, 
що метою державної регуляторної політики 
є забезпечення ефективного впливу держави 
на економічні, соціальні процеси оптиміза-
ції адміністративно-правового регулювання 
економічних відносин [12, c. 145].

Про цілі державного регулювання також 
говорить В. Добровольска. Головну мету 
державного регулювання вона бачить у 
тому, щоб враховувати «ієрархію» інтер-
есів, прийнятих Конституцією, виявляти 
найважливіші та найістотніші з державної 
точки зору і стимулювати їх, а також вияв-
ляти антидержавні інтереси, що підривають 
«спільне благо» і обмежувати, усувати їх 
[13, с. 97].  Наведене твердження вбачається 
дещо некоректним, оскільки треба зважати 
на спрямовану євроінтеграційну політику 
України, яка також полягає у децентралізації 
та, що більш важливо, дерегуляції суспіль-
них (економічних/господарських) відносин. 
Тому питання визначення антидержавних 
інтересів, сам механізм визначення їх такими, 
по-перше, є завданням інших органів держав-
ної влади, по-друге, породжує велику кіль-
кість невизначених понять. Останнє є однією 
з умов створення підстав для проявів коруп-
ції та інших зловживань, з якими наша країна 
бореться за допомогою усталених у світовій 

практиці методів та способів, до яких, зокре-
ма, належить й процес дерегуляції.  Зако-
нодавче визначення і закріплення проце-
дур регуляторної політики в Україні стало 
початком нового етапу – широкомасштабно-
го запровадження у повсякденну діяльність 
органів державної влади та місцевого само-
врядування принципів та норм нової системи 
управління, є впливовим та дієвим інстру-
ментом адміністративної реформи [14, с. 12].

Висновки.

У підсумку варто зазначити, наступне.
По-перше, вітчизняна адміністративісти-

ка досить ґрунтовно досліджує різні прояви 
адміністративно-правового забезпечення. 
Однак варто звернути увагу на відсутність 
єдиного для всіх методологічного арсеналу 
щодо визначення цього поняття і, як резуль-
тат, – велику кількість різнорідних дефініцій 
та характерних для цього поняття ознак. 

По-друге, аналіз наукових думок дає змогу 
виявити найбільш загальне визначення адмі-
ністративно-правового забезпечення як упо-
рядкування суспільних відносин уповноваже-
ними на те державою органами та юридичне 
закріплення за допомогою правових норм.

По-третє, враховуючи наведені вище 
думки й дефініції та розглядаючи регуля-
торну політику держави як особливий пред-
мет адміністративного забезпечення, можна 
визначити адміністративно-правове забез-
печення регуляторної політики як регламен-
тований нормами адміністративного права 
процес регулювання суспільних відносин 
уповноваженими органами державної вла-
ди, на які покладений обов’язок здійснення 
регуляторної функції держави та проваджен-
ня її регуляторної політики. 
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В статье рассмотрено понятие «административно-правовое обеспечение». Проведен анализ 
научных работ, сопоставление и анализ приведенных в них определений этого понятия. Рассмотре-
ны особенности административно-правового обеспечения регуляторной политики и предоставлено 
его определение.

Ключевые слова: административно-правовое обеспечение, регуляторная политика, регуляторная 
деятельность, правовое обеспечение, государственная регуляторная политика.

The article deals with the concept of “administrative and legal support”. The analysis of scientific works, 
the comparison and analysis of the definitions of this concept in them are carried out. The peculiarities of the 
administrative-legal provision of regulatory policy are considered and given its definition.

Key words: administrative and legal support, regulatory policy, regulatory activity, legal support, state 
regulatory policy.
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ню проблемних питань практичної реалізації різних форм адміністративно-правового регулювання 
управління кадровою політикою в органах доходів і зборів та шляхів їх вирішення.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, форми управління, кадрова політика, контр-
олюючі органи, правовий акт управління, відомчий акт, нормативні акти управління, адміністративно-
правові відносини, управління кадровою політикою.

Нагальною потребою сьогодні є рефор-
мування державного апарату з метою підви-
щення якості його роботи, перегляд функцій, 
процедур і форм управління між державни-
ми органами, підвищення ефективності дер-
жавного управління, зокрема, у сфері управ-
ління людськими ресурсами.

Повсякденна діяльність ДФС України 
пов’язана зі значною кількістю актів управлін-
ня, що виявляються в різноманітних формах 
адміністративно-правового регулювання, які 
спрямовані на реалізацію функцій та завдань, 
що покладаються на ДФС України в тому числі 
й у сфері управління кадровою політикою.

Натепер відсутні єдині, загально визнані 
критерії класифікації форм адміністративно-
правового регулювання управління кадро-
вою політикою. Крім того, в ДФС готується 
ряд актів управління, правомірність видання 
яких необхідно додатково передбачити на 
законодавчому рівні. Саме тому вивчення 
особливостей практичної реалізації форм 
управління кадровою політикою в системі 
контролюючих органів у податковій та мит-
ній сферах в сучасних умовах та напрацю-
вання пропозицій щодо їх удосконалення 
набуває особливої актуальності.

Метою статті є дослідження сутності та 
особливостей форм управління кадровою 
політикою, зокрема, в системі контролюю-
чих органів у податковій та митній сферах, 
в тому числі їх класифікації. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічну основу проведеного 
аналізу становлять роботи вчених, присвячені 

проблемам визначення поняття форм адміні-
стративно-правового регулювання діяльнос-
ті органів виконавчої влади та їх посадових 
осіб, дослідженню їх критеріїв класифікації 
та юридичних властивостей, загальній теорії 
управління: В.Б. Авер’янова, О.В. Антонова, 
О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, М.П. Беляць-
кого, І.Г. Бережнюка, Ю.П. Битяка, Т.Є. Кага-
новської, С.О. Карташова, О.В. Крушельниць-
кої, В.Я. Малиновського, Б.В. Россійського 
С.М. Серьогіна, В.А. Співака, Ю.М. Старілова, 
Ю.Л. Титаренка та інших. Опрацювання робіт 
названих вчених дає можливість виокремити 
загальні риси форм управління, зокрема і в 
реалізації кадрової політики в системі контр-
олюючих органів в податковій та митній сфе-
рах, виявити особливості їх правової природи 
та загальні критерії класифікації.

Викладення основного матеріалу. 
Науковці для визначення поняття форм 

адміністративно-правового регулювання  
діяльності органів виконавчої влади та 
їх посадових осіб застосовують різні за 
обсягом, але майже ідентичні за змістом 
дефініції. Д.М. Бахрах, Б.В. Россійський, 
Ю.М. Старілов вживають поняття «форми 
управління» як зовнішнього вираження 
змісту управління, меж управлінських дій, 
які вчиняються безпосередньо державними 
органами та органами місцевого самовря-
дування. Форма управління, на їхню дум-
ку, це певна частина управлінської діяль-
ності органу, його структурних підрозділів 
та посадових осіб. Кожна форма управлін-
ня містить у собі здійснення конкретними 
суб’єктами певних дій, які специфічно роз-
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кривають зміст управлінської діяльності, 
власне управлінського впливу [2, с. 301].

О.О. Бандурка вказує, що під формою 
управління в державній податковій службі 
необхідно розуміти визначені в нормативно-
правових актах способи зовнішнього оформ-
лення змісту управлінської діяльності, це 
групи однорідних дій, за допомогою яких 
досягаються цілі управління [3, с. 188]. Фор-
ми адміністративно-правового регулювання 
державно-службових відносин у контролю-
ючих органах у податковій та митній сфе-
рах, їх перелік та можливість застосування 
конкретним суб’єктом адміністративно-пра-
вового регулювання визначається норма-
тивно-правовими актами, що закріплюють 
правовий статус таких суб’єктів.

Ряд дослідників вживають термін «фор-
ми діяльності публічної адміністрації», про-
те його визначення збігається із сутністю 
зазначених понять. Під цим терміном вчені 
розуміють способи зовнішнього виражен-
ня діяльності суб’єктів публічної влади, 
зовнішньо виражену дію органів публічної 
адміністрації або їх посадових осіб, здійсне-
ну в межах їхньої компетенції для досягнен-
ня поставлених перед ними мети та завдань  
[11; 21; 25]. У галузевих дослідженнях були 
спроби відмежувати форми адміністра-
тивно-правового регулювання та правові 
форми, під якими здебільшого розуміють 
нормативно-правові акти різних видів, що 
їх приймають різні органи держави. Отже, 
форма адміністративно-правового регулю-
вання – певне поєднання засобів впливу, 
об’єднаних загальним порядком їх застосу-
вання, на конкретні регульовані відносини. 
[7, с. 36–37]. Форма адміністративно-право-
вого регулювання у контролюючих органах 
у податковій та митній сферах – це завжди 
зовнішнє вираження регулюючої дії норми 
адміністративного права на державно-служ-
бові відносини у цих сферах. 

Отже, під поняттям «форма адміністра-
тивно-правового регулювання державно-
службових відносин», слід розуміти зовніш-
нє вираження змісту діяльності суб’єктів 
адміністративно-правового регулювання 
державно-службових відносин у контролю-
ючих органах у податковій та митній сферах, 
що здійснюється у встановлених законодав-
ством межах та порядку з метою реалізації 
поставлених перед ними завдань з реалізації 
податкової та митної політики.

Натепер відсутні єдині, загально визнані 
критерії класифікації форм адміністративно-
правового регулювання. У більшості джерел 
як базовий критерій використовують здат-
ність форми викликати юридичні наслідки, 
за яким виділяють правові та неправові фор-

ми адміністративно-правового регулюван-
ня. Стосовно останніх погодимося з думкою 
тих вчених, які вважають термін «неправо-
ва форма управління» не зовсім коректним 
поняттям, оскільки воно несе у собі нега-
тивне смислове (зовнішнє) навантаження 
та може за певних обставин асоціюватися з 
такими категоріями, як «незаконна», «проти-
законна» [4, с. 166; 10, с. 34; 16, с. 132]. 

 До правових належать форми, викорис-
тання яких спричиняє виникнення юридич-
них наслідків. Це, наприклад, прийняття 
нормативних та індивідуальних актів пере-
бування правових норм, укладання адміні-
стративних договорів, здійснення реєстра-
ційних та інших юридично значущих дій.  
До організаційних належать форми, які без-
посередньо юридичного значення не мають. 
Це, наприклад, проведення ревізії, наради, 
консультації тощо [17, с. 3–9]. Враховуючи 
те, що організаційні форми, які не призводять 
до юридичних наслідків, мають стати насам-
перед предметом дослідження науки дер-
жавного управління, а адміністративне пра-
во має зосередити свої зусилля на правових 
формах, розглянемо їх види та особливості 
під час адміністративно-правового регулю-
вання управління кадровою політикою в сис-
темі контролюючих органів у податковій та 
митній сферах.

Як правило, до правових форм адміні-
стративно-правового регулювання відно-
сять: видання правових актів управління 
(нормативного або індивідуального харак-
теру); застосування норм права (видання 
ненормативних актів публічного адміні-
стрування, актів застосування норм права); 
укладання адміністративних договорів; 
здійснення реєстраційних та інших юридич-
но значущих дій. Правовий акт управління 
тягне за собою настання певних правових 
наслідків або спрямований на виникнення, 
зміну чи припинення конкретних правовід-
носин [12, с. 45]. На думку В.В. Стефанюка, 
зазначена група актів є головною норматив-
ною передумовою організації ефективної 
управлінської роботи у відповідних органах 
управління [17, с. 5].

На думку В.Б. Авер’янова, правовий 
акт управління – це офіційно оформлений 
результат волевиявлення органів виконав-
чої влади (та інших суб’єктів державного 
управління), здійснюваний в односторон-
ньому порядку з дотриманням встановленої 
процедури і спрямований на виникнення 
певних юридичних наслідків [1, c. 278]. За 
юридичними властивостями правові акти 
управління поділяються на нормативні, 
індивідуальні та змішані [1, c. 278]. Норма-
тивні акти встановлюють загальні правила 
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поведінки, норми права. Вони регламенту-
ють однотипні суспільні відносини в пев-
них галузях. Ці акти здебільшого призна-
чені для довгострокового та багаторазового 
застосування. Нормативні акти управління 
державно-службовими відносинами доціль-
но поділяти за суб’єктом створення на: ука-
зи та розпорядження Президента України 
(наприклад, Указ Президента України від 
01.02.2012 № 45/2012 «Про Стратегію дер-
жавної кадрової політики на 2012-2020 роки, 
Розпорядження Президента України від 
07.10.2017 №187/2017-рп «Про оголошення 
конкурсу на зайняття вакантних посад голів 
районних державних адміністрацій», поста-
нови та розпорядження Кабінету Міністрів 
України (наприклад, Постанова Кабінету 
Міністрів України від 23.08.2017 № 640 «Про 
затвердження Типового порядку прове-
дення оцінювання результатів службової 
діяльності державних службовців», розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 
01.12.2017 № 974-р «Про схвалення Кон-
цепції реформування системи професійного 
навчання державних службовців, голів міс-
цевих державних адміністрацій, їх перших 
заступників та заступників, посадових осіб 
місцевого самоврядування та депутатів міс-
цевих рад», накази Нацдержслужби (напри-
клад, наказ Національного агентства з питань 
державної служби від 27.11.2017 № 236 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій 
щодо визначення ключових показників 
результативності, ефективності та якості 
службової діяльності державних службов-
ців, які займають посади державної служби 
категорій «Б» і «В», накази та розпоряджен-
ня ДФС (наприклад, наказ ДФС України 
від 07.06.2017 № 402 «Про утворення Кон-
курсної комісії» зі змінами та доповнення-
ми, яким утворено комісію для проведення 
конкурсу на зайняття вакантних посад дер-
жавної служби, призначення та звільнення 
з яких відповідно до законодавства здій-
снюється Головою ДФС, та затверджено її 
склад, а також відповідне Положення, яке 
регламентує порядок її роботи, наказ ДФС 
України від 10.05.2018 № 303 «Про внесення 
змін до Положення про систему підвищення 
рівня професійної компетентності посадових 
осіб органів ДФС», яким вносяться зміни до 
базового в системі підвищення рівня профе-
сійної компетентності посадових осіб орга-
нів ДФС, а саме відповідного Положення, 
що затверджене наказом ДФС України від 
02.04.2015 № 236, шляхом його викладен-
ня в новій редакції. Цей документ не тільки 
містить низку оновлених норм, спрямованих 
на реалізацію Закону № 889-VIII, а й запро-
ваджує новий підхід до підвищення кваліфі-

кації, а саме на основі реалізації права особи 
на академічну мобільність із використанням 
накопичувальної системи кредитів за резуль-
татами підвищення кваліфікації протягом 
року, на чому, до речі, наголошує вищезазна-
чена Концепція реформування системи про-
фесійного навчання. Додатком до вищезаз-
наченого положення є відповідні Методичні 
рекомендації, які встановлюють механізм 
застосування цієї системи в органах ДФС.

Особливим різновидом нормативних 
актів управління потрібно назвати акти-пла-
ни, що застосовуються для задоволення пев-
них публічних інтересів визначенням комп-
лексу необхідних для здійснення заходів на 
майбутній період, реалізація яких спричи-
няє (може спричиняти) настання правових 
наслідків для приватних осіб [18, с. 6]. До 
вказаних актів можна віднести: План захо-
дів щодо реалізації Концепції реформування 
системи професійного навчання державних 
службовців, голів місцевих держадміністра-
цій, їх перших заступників та заступників, 
посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад, затверджений розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 342-р, який конкретизує заходи 
та виконавців положень зазначеної Концепції, 
реалізація яких упродовж 2018–2020 років 
дозволить створити оновлену сучасну, ціліс-
ну, мобільну та гнучку систему професійного 
навчання зазначених категорій осіб з розвине-
ною інфраструктурою та ефективним управ-
лінням; План заходів з реалізації Стратегії 
реформування державного управління Укра-
їни на 2016–2020 роки, затверджений розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 
24.06.2016 № 474-р «Деякі питання реформу-
вання державного управління України», яким 
визначаються завдання, заходи, відповідальні 
виконавці, індикатори та строки виконан-
ня цих заходів, спрямованих на формування 
ефективної системи державного управління, 
що відповідає принципам публічного адміні-
стрування ЄС, яка здатна виробляти і реалі-
зувати цілісну державну політику, націлену 
на суспільний сталий розвиток і адекватне 
реагування на внутрішні і зовнішні виклики; 
надання якісних публічних послуг громадя-
нам та забезпечення оптимального викорис-
тання публічних фінансів; наказ ДФС від 
10.10.2016 № 844 зі змінами і доповненнями 
«Про організацію роботи із виконання Пла-
ну заходів з реалізації стратегії реформу-
вання державного управління України на  
2016–2020 роки», яким визначено План захо-
дів з реалізації Стратегії реформування дер-
жавного управління України на 2016–2020 ро- 
ки, здійснення яких закріплено за Державною 
фіскальною службою України тощо.
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Аналізуючи нормативні акти управління 
державно-службовими відносинами, потріб-
но врахувати пропозицію В.В. Галунька, 
який розподіляє критерії для класифіка-
ції нормативних актів органів публічного 
адміністрації на внутрішньоорганізаційні та 
зовнішні. Зовнішні акти в будь-яких аспек-
тах виходять за відомчі межі публічного 
апарату, адресовані фізичним і юридичним 
особам, які не перебувають у їхньому під-
порядкуванні [8, c. 156]. Стосовно держав-
но-службових відносин у контролюючих 
органах у сфері оподаткування така позиція 
вимагає уточнення. Під зовнішніми запро-
поновано розуміти ті акти, дія яких поши-
рюється на державно-службові відносини 
у будь-якому державному органі та не зале-
жить від конкретного органу влади. Так, 
наприклад, Правила етичної поведінки дер-
жавних службовців, Порядок проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служ-
би започатковують єдині обов’язкові вимоги 
до проведення конкурсної процедури добору 
кадрів, встановлюють єдині стандарти етич-
ної поведінки, доброчесності у діяльності 
всіх державних службовців, сприяють недо-
пущенню тиску з боку представників бізне-
су чи політичних сил на посадовців усіх без 
винятку державних органів, і разом з тим ці 
управлінські акти спрямовані на регулюван-
ня відносин усередині апарату державного 
органу. Враховуючи викладене, такі акти 
доцільніше визначати як загальні, тобто такі, 
які хоча і регулюють визначену групу адмі-
ністративних правовідносин – державно-
службові, однак встановлюють загальні для 
їх учасників правила поведінки [19].

Стосовно внутрішньоорганізаційних 
актів, то вони, на думку В.В. Галунька, 
спрямовані на підпорядковані структур-
ні підрозділи органу та працівників. У них 
встановлюються правила службової діяль-
ності, розраховані на неодноразове вико-
нання [8, c. 156]. Дійсно, такі акти прийнято 
називати «відомчі акти». Так, терміни «відо-
мчий нормативно-правовий акт», «відомча 
нормотворчість» вживають С.С Алексєєв, 
О.Ф. Скакун, Ю.О. Тихомиров, Л. Шестопа-
лова та інші вчені. Наприклад, О.Ф. Скакун 
вказує, що відомчий акт – підзаконний нор-
мативний акт (указ, інструкція, норматив-
ний наказ та ін.), що видається в межах ком-
петенції того чи іншого органу виконавчої 
влади (міністерства, комітету, відомства), 
який містить вторинні (похідні) норми, що 
розкривають і конкретизують первинні нор-
ми, приймаються на їх підставі, спрямовані 
на їх виконання [20, c. 339]. У юридичній 
енциклопедії вказане поняття трактується 
як письмовий документ нормативного або 

індивідуального характеру, що видається 
органами виконавчої влади у межах їхньої 
компетенції. Відомчі акти спрямовані на 
реалізацію актів вищої юридичної сили 
(законів, указів Президента України і актів 
Кабінету Міністрів України). Вони також 
здійснюють самостійне правове регулюван-
ня суспільних відносин у сферах, недостат-
ньо врегульованих іншими нормативними 
актами. Видають їх у встановленому зако-
ном порядку, і вони повинні відповідати 
чинному законодавству [23].

Призначенням відомчих актів, на думку 
О.Ф. Скакун, є: 1) встановлення права одно-
го суб’єкта відповідно до обов’язку іншого; 
2) роз’яснення, конкретизація змісту (зна-
чення) прав або обов’язків, викладених у 
законі в загальних рисах; 3) розширення 
(звуження) змісту права одного суб’єкта 
і звуження (розширення) права іншого; 
4) введення нових або доповнення старих 
вимог для здійснення суб’єктом свого права; 
5) роз’яснення, конкретизація змісту (зна-
чення) функцій [20, c. 339]. До відомчих актів 
як форм адміністративно-правового регулю-
вання відносин у контролюючих органах у 
податковій та митній сферах слід віднести ті 
розпорядчі акти, які поширюються виключ-
но на посадових осіб органів ДФС та регулю-
ють відносини в тій чи іншій сфері діяльності 
ДФС. Отже, нормативні акти управління як 
форми адміністративно-правового регулю-
вання управління кадровою політикою у 
контролюючих органах у податковій та мит-
ній сферах, якими керується ДФС у своїй 
діяльності, за сферою застосування поділя-
ються на загальні та відомчі.

Загальні акти спрямовані на підзаконне 
нормативне регулювання відносин у сфе-
рі управління кадровою політикою у ціло-
му, безвідносно до конкретного державного 
органу, їхні норми є обов’язковими для всіх 
без винятку державних службовців. Відомчі 
акти визначають правила службової діяль-
ності, зокрема, саме в контролюючих орга-
нах у податковій та митній сферах, їх норми 
конкретизують правовий статус державного 
службовця, встановлюють механізм реалі-
зації правових норм вищого рівня, зокре-
ма з кадрових питань, на локальному рівні. 
Причому характер акта не завжди залежить 
від його видавника. Так, Кабінет Міністрів 
України може приймати акти як загального, 
так і відомчого характеру.

Наступним видом правових актів управ-
ління вище було названо індивідуальні 
акти, або, як їх іноді визначають відповід-
но до західноєвропейських традицій адмі-
ністративного права, адміністративні акти 
[21, с. 17]. Такі акти розкривають конкретні 
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питання управління й не містять у собі норм 
права, у зв’язку з чим ідеться про їх право-
застосовний характер [6, с. 199]. Однак, як 
правильно зазначає В.П. Чабан, індивіду-
альні акти управління видаються не тіль-
ки для застосування правової норми, а й 
для її виконання і використання, тобто для 
реалізації норми взагалі [22, с. 8]. Видан-
ня індивідуальних актів спрямовано на їх 
одноразове застосування щодо конкрет-
них випадків, ситуацій, обставин. За своєю 
сутністю індивідуальний акт застосування 
норм права – це оформлене у вигляді інди-
відуального припису рішення компетентно-
го суб’єкта з приводу конкретної життєвої 
обставини [17, c. 6]. Індивідуальні акти не 
лише виконують функції деталізації і пер-
соніфікації юридичних приписів, а й завжди 
відіграють роль юридичних фактів, з якими 
пов’язано виникнення, зміна та припинення 
конкретних адміністративно-правових від-
носин [1, с. 279]. Адміністративний акт як 
юридичний факт, що зумовлює виникнення, 
зміну, призупинення, тимчасове та остаточне 
припинення державно-службових відносин, 
визначає і М.П. Грай, розуміючи під ним 
рішення держави, представленої державним 
органом або уповноваженою посадовою осо-
бою [9, с. 6]. 

Провідною формою адміністративно-
правового регулювання державно-службо-
вих відносин є наказ, який розглядають учені 
як самостійний різновид актів управління 
особливої юридичної природи. Накази – це 
акти управління, видані у процесі здійснення 
єдиноначальності відповідними посадовими 
особами органів виконавчої влади (міністра-
ми, головами державних комітетів, департа-
ментів, служб тощо) [13, с. 330]. На думку 
С.І. Дячука, наказ – це вимога розпорядчого 
характеру органу управління, а так само осо-
би, якій надано владні повноваження, про 
вчинення або невчинення певних дій іншою 
особою чи визначеним колом осіб, на яких 
покладено обов’язок виконувати цю вимо-
гу [13, с. 6]. Під час адміністративно-пра-
вового регулювання управління кадровою 
політикою видаються різні види наказів, у 
тому числі з кадрових питань про: оголошен-
ня конкурсу на зайняття вакантної посади 
державної служби; присвоєння, зміну, або 
позбавлення спеціального звання/рангу за 
вироком суду; затвердження висновку про 
результати оцінювання службової діяль-
ності; відкликання зі щорічної основної та 
додаткової відпустки; накладення дисциплі-
нарного стягнення чи закриття дисциплінар-
ного провадження та інше.

Потрібно вказати, що законодавець 
замість терміна «наказ» вживає у статті 33  

Закону № 889-VIII поняття «акт про призна-
чення на посаду», що зумовлене особливос-
тями юридичного оформлення призначення 
різних категорій службовців. Відповідно до 
частини 4 статті 33 Закону № 889-VIII, акт 
про призначення на посаду приймається у 
вигляді указу, постанови, наказу (розпоря-
дження), рішення, залежно від категорії поса-
ди, відповідно до законодавства. Так, згідно 
з пунктом 10 Положення про ДФС, Голова 
ДФС та його заступники призначаються на 
посаду та звільняються з посади Кабінетом 
Міністрів України за поданням Прем’єр-
міністра України, внесеним на підставі 
пропозицій Міністра фінансів (на підставі 
пропозицій Голови ДФС – стосовно своїх 
заступників) [33]. Згідно з частиною 3 стат-
ті 49 Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України», акти вищого органу виконавчої 
влади з організаційно-розпорядчих та інших 
поточних питань видаються у формі розпоря-
джень Кабінету Міністрів України [27].

Відповідно до пункту 9 Положення про 
ДФС, ДФС у межах повноважень, перед-
бачених законом, на основі і на виконання 
Конституції та законів України, актів Пре-
зидента України та постанов Верховної Ради 
України, прийнятих відповідно до Конститу-
ції та законів України, актів Кабінету Міні-
стрів України, наказів Мінфіну видає накази 
організаційно-розпорядчого характеру, орга-
нізовує і контролює їх виконання, а Голова 
ДФС, який її очолює, підписує накази ДФС 
(пп. 27 п. 11 Положення про ДФС). Отже, до 
актів про призначення на посаду державної 
служби у контролюючих органах у подат-
ковій та митній сферах доцільно відносити: 
накази керівника державної служби та роз-
порядження Кабінету Міністрів України 
(щодо Голови ДФС та його заступників).

Разом із тим, якщо говорити про відомчі 
акти ДФС, а саме індивідуального характе-
ру, в тому числі й у сфері управління кадро-
вою політикою в ДФС, то на практиці, крім 
наказів ДФС організаційно-розпорядчого 
характеру, спрямованих на уточнення право-
вих норм, які містяться в нормативних актах 
загального характеру, встановлення механіз-
му їх реалізації чи фіксації певних юридичних 
дій чи фактів, керівник ДФС видає ряд інших 
розпорядчих документів, які є обов’язковими 
до виконання державними службовцями 
та працівниками апарату ДФС, її територі-
альних органів, наприклад розпорядження, 
доручення Голови ДФС, окремі доручення 
Голови ДФС. Як правило, вони спрямовані на 
організацію заходів чи виконання певних дій 
разового характеру, вирішення оперативних 
питань, мають обмежений термін дії і стосу-
ються вузького кола питань, як-то розробка 
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навчально-тематичних планів підвищення 
кваліфікації посадових осіб органів ДФС на 
базі Всеукраїнського центру підвищення ква-
ліфікації державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування (податковий 
напрям) з метою формування щорічного 
плану підвищення кваліфікації; перегляд 
затверджених ключових показників резуль-
тативності, ефективності та якості діяльності 
посадових осіб органів ДФС за підсумками 
І кварталу 2018 року; організація тренінгових 
курсів; проведення засідань дорадчих органів 
(Науково-технічної ради, Громадської ради, 
Експертної ради ДФС тощо) та інше. Тому 
пропонуємо Положення про ДФС доповни-
ти відповідними нормами щодо права Голови 
ДФС видавати й інші документи організа-
ційно-розпорядчого характеру, окрім наказів 
ДФС. Незалежно від назви акт про призна-
чення на посаду повинен містити: 1) прізвище, 
ім’я, по батькові особи, яка призначається на 
посаду державної служби; 2) займану посаду 
державної служби із зазначенням структур-
ного підрозділу державного органу; 3) дату 
початку виконання посадових обов’язків; 
4) умови оплати праці. Акт про призначення 
на посаду може містити також такі умови та 
зобов’язання: 1) строк призначення (у разі 
строкового призначення); 2) строк випробу-
вання (у разі призначення з випробувальним 
строком); 3) обов’язок державного органу 
забезпечити державному службовцю мож-
ливість проходження професійного навчан-
ня, необхідного державному службовцю для 
виконання своїх посадових обов’язків.

Законодавство про державну служ-
бу визначає й інші форми об’єктивування 
регулюючого впливу на відносини у сфері 
управління кадровою політикою. Напри-
клад, згідно з частиною 5 статті 16 Закону 
№ 889-VIII рішення Комісії з питань вищо-
го корпусу державної служби, як постійно 
діючого колегіального органу, утвореного 
Кабінетом Міністрів України, оформляють-
ся протоколами. Аналогічна форма перед-
бачена і для рішень конкурсної комісії, 
дисциплінарної комісії тощо. Відповідно 
наказу ДФС від 30.08.2018 № 565 (зі змі-
нами), яким затверджено Збірник уніфі-
кованих форм організаційно-розпорядчих 
документів ДФС та Методичні рекомендації 
щодо складання та оформлення документів 
у ДФС, протокол – це інформаційно-ана-
літичний документ, в якому фіксується хід 
ведення засідань, прийняття у ДФС рішень 
комісіями, дорадчими органами, робочими 
групами тощо. Протокол складається на під-
ставі записів, зроблених безпосередньо під 
час засідань (нарад тощо), поданих текстів 
та тез доповідей і виступів, довідок, проектів 

рішень тощо. Протоколи можуть складатися 
як у повній, так і в стислій формі.

 Отже, можемо зробити висновок, що 
протокол передбачає лише фіксацію ходу 
засідань та рішень, прийнятих колегіаль-
ними органами регулювання тих чи інших 
державно-службових відносин в тому числі 
у у сфері управління кадровою політикою 
в контролюючих органах у податковій та 
митній сферах. Враховуючи викладене, про-
понуємо для позначення форм зовнішньо-
го вираження рішень колегіальних органів 
(Комісії з питань вищого корпусу державної 
служби, конкурсної комісії, дисциплінарної 
комісії, Науково-технічної ради ДФС та ін.) 
використовувати термін «рішення», який 
також вживається у чинному законодавстві, 
і розуміти як індивідуальний акт, прийнятий 
колегіальним органом. Необхідно вказати, 
що окремі рішення суб’єктів адміністра-
тивно-правового регулювання управління 
кадровою політикою у контролюючих орга-
нах у податковій та митній сферах прийма-
ються виключно у формі наказу. Вказане, 
зокрема, стосується: призначення, переве-
дення та звільнення державного службовця, 
службового відрядження, надання різного 
виду відпусток, направлення на стажуван-
ня, підвищення кваліфікації, заохочення, 
ініціювання службового розслідування, ого-
лошення конкурсу на заміщення вакантних 
посад, затвердження результатів щорічного 
оцінювання працівників, утворення дисци-
плінарної комісії, відсторонення від посади, 
поновлення на посаді, зняття дисциплінар-
ного стягнення тощо.

Наступною правовою формою адміні-
стративно-правового регулювання управ-
ління кадровою політикою в системі контр-
олюючих органів у податковій та митній 
сферах було названо здійснення юридично 
значущих дій. Такі дії не створюють нових 
та не змінюють чинних норм права, вони не є 
правозастосовними рішеннями, проте мають 
вагоме юридичне значення для прийняття 
таких рішень. Так, згідно з частиною 4 стат-
ті 44 Закону України 

№ 889-VIII, висновок щодо результатів 
оцінювання службової діяльності затверджу-
ється наказом (розпорядженням) суб’єкта 
призначення. Власне висновок щодо резуль-
татів оцінювання службової діяльності не 
спричиняє жодних юридичних наслідків 
для державного службовця, проте є підста-
вою для прийняття подальших рішень щодо 
направлення особи на додаткове підвищен-
ня рівня професійної компетенції на основі 
індивідуального плану підвищення кваліфі-
кації, зміни та припинення трудових відно-
син у контролюючих органах у податковій 
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та митній сферах (у разі отримання двох 
поспіль негативних оцінок) або преміюван-
ня та переважного просування по державній 
службі (у разі отримання відмінної оцінки).

О.М. Меліхова вказує, що аналіз доктри-
нальних та нормативних-правових джерел 
дозволяє віднести до юридично значимих 
дій, як правової форми публічного адміні-
стрування у сфері юридичної науки в Укра-
їні, установчу, реєстраційну, атестаційну, 
експертну та юрисдикційну діяльність упо-
вноважених суб’єктів публічної адміністра-
ції [14]. Зважаючи на це, у контролюючих 
органах у податковій та митній сферах уста-
новча діяльність полягає в утворенні тимча-
сових колегіальних органів, що правомочні 
приймати ключові для виникнення, зміни, 
припинення правовідносин рішення, в тому 
числі конкурсних комісій, дисциплінарних 
комісій, а також комісій для перевірки фак-
тів, викладених у скарзі державного службов-
ця тощо. Реєстраційна діяльність як різновид 
правової форми публічного адмініструван-
ня у сфері юридичної науки в Україні – це 
офіційна фіксація відомостей чи об’єктів 
з метою надання їм легального статусу та/
або обліку та контролю у відповідній сфері  
[14, с. 113–118.]. До видів реєстраційної діяль-
ності, для прикладу, можна віднести ведення 
Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держа-
ви, та Єдиного державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення, Національним агентством з 
питань запобігання корупції.

Враховуючи необхідність забезпечення 
законності діяльності учасників відносин 
у сфері кадрової політики у контролюю-
чих органах у податковій та митній сферах, 
особливої важливості набуває і юрисдик-
ційна діяльність, яка полягає у вчиненні 
юридично значущих дій під час розгляду і 
вирішення дисциплінарної справи щодо дер-
жавного службовця, проведення службово-
го розслідування тощо. Наказом ДФС від 
16.05.2016 № 441 (зі змінами і доповнення-
ми) «Про Дисциплінарну комісію» утворено 
Дисциплінарну комісію з розгляду дисциплі-
нарних справ Державної фіскальної служби 
України та затверджено її склад і Положення, 
на підставі якого вона здійснює свої повно-
важення. Комісія утворена для здійснення 
дисциплінарного провадження стосовно 
державних службовців органів доходів і збо-
рів, посади яких віднесено до номенклатури 
Голови ДФС, з метою визначення ступеня 
вини, характеру і тяжкості вчиненого дисци-
плінарного проступку. Рішення Дисциплі-
нарної комісії приймаються колегіально на 
підставі розгляду дисциплінарної справи та 

оформлюються протоколом. За результата-
ми розгляду дисциплінарної справи Дисци-
плінарною комісією виноситься подання, яке 
має рекомендаційний характер для суб’єкта 
призначення (посадова особа, якій відповід-
но до законодавства надано повноваження 
від імені держави призначати на відповід-
ну посаду державної служби в державному 
органі та звільняти з такої посади).

Як наступну форму адміністративно-пра-
вового регулювання управління кадровою 
політикою у контролюючих органах у подат-
ковій та митній сферах можна виділити адмі-
ністративний договір. Договір, що уклада-
ється на публічно-правових засадах у сфері 
державного управління, у теорії адміністра-
тивного права називають адміністративним. 
Згідно з пунктом 14 частини 1 статті 3 КАСУ, 
адміністративний договір – дво- або багато-
стороння угода, зміст якої становлять права 
та обов’язки сторін, що випливають із влад-
них управлінських функцій суб’єкта владних 
повноважень, який є однією зі сторін угоди 
[28]. В.Р. Біла вказує, що адміністративний 
договір за участю органів державної податко-
вої служби України являє собою заснований 
на адміністративно-правових нормах підза-
конного спільного правового акта декількох 
суб’єктів адміністративного права, що ґрун-
тується на волеузгодженні сторін, має форму 
угоди та визначає взаємні права і обов’язки 
його учасників, одним із яких є орган дер-
жавної податкової служби України [5, с. 8]. 
Одним із видів адміністративного договору 
називають службовий контракт [15, с. 19].

Однак необхідно зазначити, що у Законі 
№ 889–VIII немає норми, яка би передбачала 
укладення трудового договору чи контракту 
під час прийняття громадян України на дер-
жавну службу. Аналогічні норми відсутні й у 
Податковому та Митному кодексах України. 
Крім того, пунктом 1 Постанови КМУ від 
19 березня 1994 р. № 170 «Про впорядкуван-
ня застосування контрактної форми трудо-
вого договору» встановлено, що контрактна 
форма трудового договору застосовується до 
працівників під час прийняття (наймання) на 
роботу лише у випадках, прямо передбачених 
законами. [34]. Враховуючи, що, відповідно 
до 2 статті 19 Конституції України, органи 
державної влади та органи місцевого само-
врядування, їх посадові особи зобов’язані дія-
ти лише на підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, передбачених Конституцією та зако-
нами України, використання такої форми 
адміністративно-правового регулювання від-
носин, як адміністративний договір, натепер 
не можливе, що разом із тим не означає втра-
ти актуальності досліджень договірної фор-
ми регулювання відносин у сфері кадрової 
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політики. Так, службовий контракт як форма 
регулювання державно-службових відносин 
може бути використана у разі строкового 
призначення особи на посаду, можливість 
якого передбачена частиною 2 статті 34 Зако-
ну № 889–VIII, для виконання функцій дер-
жавного службовця на період його відсутнос-
ті у зв’язку із: професійним навчанням або 
стажуванням з відривом від служби на іншій 
посаді державної служби в іншому державно-
му органі або за кордоном; перебуванням дер-
жавного службовця у відпустці з догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку, 
а також в інших випадках [26].

Висновки.

Підсумовуючи розглянуте вище, можемо 
зробити висновок, що управлінські акти у 
сфері кадрової політики є правовою формою 
адміністративно-правового регулювання від-
носин з кадрових питань у системі контролю-
ючих органів у податковій та митній сферах. 
Вони являють собою формалізоване зовніш-
нє вираження змісту діяльності суб’єктів 
адміністративно-правового регулювання 
державно-службових відносин у контролю-
ючих органах у податковій та митній сфе-
рах, що здійснюється у законодавчо визна-
чених межах та порядку з метою реалізації 
поставлених перед ними завдань з реалізації 
державної кадрової політики у податковій та 
митній сферах. Виходячи з щоденної прак-
тичної діяльності ДФС, ДФС видає низку 
управлінських актів, в тому числі й тих, пра-
вомірність яких потребує додаткового право-
вого регулювання на законодавчому рівні. 
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щих органов в налоговой и таможенной сферах, их критериев классификации и особенностей, выявле-
нию проблемных вопросов практической реализации разных форм административно-правового регу-
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Постановка проблеми. Європейський 
Союз бере свій початок від Європейського 
співтовариства вугілля і сталі, заснованого у 
квітні 1951 року, і є на сьогодні найкрупні-
шим і економічно розвинутим інтеграційним 
об’єднанням у світовій історії [1]. У рамках 
ЄС на базі Митного союзу, який був ство-
рений у 1968 році, були послідовно створені 
єдиний внутрішній ринок, а потім економіч-
ний і валютний союз. Митний союз став від-
правним етапом для подальшого розвитку 
ЄС і чималою мірою сприяв його перетво-
ренню на центр тяжіння для інших європей-
ських країн. Натепер ЄС досяг вищої стадії 
регіональної економічної інтеграції – еконо-
мічного і валютного союзу, а число його учас-
ників зросло з початкових 6 до 28. Цей успіх 
пояснюється тим, що запровадження вільно-
го митного простору стало на завершально-
му етапі необхідним інструментом посилен-
ня подальшої інтеграції і було однією з фаз 
більш глобального процесу, а не організову-
валося з якоюсь абстрактною метою. Мит-
ний союз Європейського Союзу, без сумніву, 
є перевагою для всіх країн під час здійснення 
взаємної міжнародної торгівлі. 

За десятиріччя існування цього митно-
го об’єднання у Європейському Союзі була 
вироблена всеохоплююча та ефективна сис-
тема правового регулювання як внутрішніх, 
так і зовнішніх аспектів його функціонуван-
ня. Новий Митний кодекс ЄС («Zollkodex 
der Union») від 09.10.2013, який вступив у 
силу 30.10.2013 і застосування якого розпо-
чалося на митній території ЄС з 01.05.2016, 
розроблений з метою досягнення взаємної 
згоди між країнами ЄС і передбачає ство-
рення єдиного митного інтерфейсу, який 
об’єднає національні митні бази і дасть мож-
ливість користування загальною базою всім 
двадцяти восьми учасникам Європейського 

Союзу [2]. Митний кодекс ЄС передбачає 
поступове введення в масштабах ЄС гар-
монізованих процесів обміну інформацією 
і загальних баз даних. Відповідно до планів 
Європейської комісії 31 грудня 2020 року має 
бути повністю завершений перехідний пері-
од, створена відповідна ІТ-інфраструктура і 
єдиний Митний кодекс ЄС має запрацювати 
повною мірою на всій митній території Євро-
пейського Союзу. 

Норми Митного кодексу ЄС повною 
мірою регламентують також діяльність 
митної служби Федеративної Республіки 
Німеччина – ключового учасника загально-
європейського інтеграційного об’єднання. 
Досвід Німеччини у справі організації однієї 
з найкращих у Європі системи митного регу-
лювання і контролю є досить затребуваним 
сьогодні і в країнах колишнього пострадян-
ського простору. Не винятком є і Україна, в 
якій нагальною потребою сьогодні є рефор-
мування фіскальних органів, у структурі 
яких функціонують підрозділи, що реалі-
зують державну політику у сфері держав-
ної митної справи. Тому позитивний досвід 
побудови і функціонування митної служби 
Німеччини заслуговує уважного вивчення 
з метою врахування можливостей адаптації 
передового закордонного досвіду в роботі 
аналогічної вітчизняної служби України.

Метою статті є аналіз останніх актуальних 
змін у федеральному законодавчому регу-
люванні управлінської та організаційної 
діяльності митних органів Німеччини. 

Виклад основного матеріалу. Згідно зі 
статтею 105 абзацу 1 Конституції Німеччини 
від 23.05.1949, Федерація володіє виключ-
ною законодавчою компетенцією з питань 
митних платежів та фінансових монополій. 
Стосовно інших видів податків, вказаних у 
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статті 105 абзацу 2 Конституції Німеччини, 
Федерація володіє конкуруючою законодав-
чою компетенцією порівняно із законодав-
ством федеральних земель.

Управління у сфері справляння митних 
платежів, податку від діяльності фінансових 
монополій, акцизного податку, які врегульо-
вані на федеральному рівні, а також подат-
ку на прибуток, податку на додану вартість, 
транспортного збору та інших податків на 
моторизовані транспортні засоби в рамках 
Європейського Союзу здійснюється виключ-
но Федеральними фінансовими органами на 
підставі статті 108 абзацу 1 та статті 87 абза-
цу 1 Конституції Німеччини. Структура цих 
управлінь і порядок їх роботи регулюються 
виключно федеральним законом.

Управління у сфері справляння інших 
видів податків здійснюється фінансовими 
органами федеральних земель. Федерація 
може регулювати структуру цих органів, 
порядок їх роботи і єдину систему підго-
товки кадрів на основі федерального зако-
ну, що потребує погодження Бундесрату 
(Bundesrat) відповідно до статті 108 абза-
ців 3 і 4 Конституції Німеччини [3].

Організаційна структура фінансово-
го управління регламентована § 1 Феде-
рального закону «Про фінансове управ-
ління» (Finanzverwaltungsgesetz) від 
06.09.1950 [4], до якого належать як митне 
управління (Zollverwaltung), так і податко-
ве (Steuerverwaltung).

Історично відомо, що у жовтні 1990 року 
після розділення, що тривало сорок один 
рік, Східна і Західна Німеччина об’єдналися 
в єдину державу. Це сприяло проведенню 
масштабних реформ у державі, в тому числі й 
удосконаленню організаційно-управлінської 
структури митної системи. Відбулася інтегра-
ція митного управління Німецької Демокра-
тичної Республіки у відповідне управління 
Федеративної Республіки Німеччини. Про-
те стрімкі зміни у соціально-економічному 
та політичному житті Європи потребували 
реформування парадигми суспільних відно-
син Європейської Спільноти, а також зміц-
нення інституційних спроможностей шляхом 
модернізації системи державних адміністра-
цій. Ліквідація митних кордонів унаслідок 
об’єднання частини Європи у 1993 році та 
подальше розширення ЄС, створення єдино-
го європейського ринку, ліквідація митних 
податків між державами-учасницями і запро-
вадження єдиної торговельної політики щодо 
третіх країн поставили перед митною служ-
бою ряд складних завдань, в тому числі у 
напрямі адаптації як організаційно-управлін-
ської структури, так і технологічних процесів 
здійснення митного контролю. 

До проведення реформи митної служби, 
тобто до 1 січня 2016 року, митне управління 
Німеччини мало таку трирівневу організа-
ційну структуру. 

На першому, найвищому, федераль-
ному рівні (Oberste Bundesbehörde) мало 
місце Федеральне міністерство фінансів 
(Bundesministeruim der Finanzen) як най-
вищий орган, що координує діяльність 
митної служби Німеччини, у структурі яко-
го існувало десять департаментів, один із 
яких – Департамент митної служби (так 
зване Управління ІІІ – Abteilung III). До кола 
повноважень цього департаменту належали 
всі фахові, організаційні та штатні питання, 
пов’язані з діяльністю митної служби Німеч-
чини. Це управління у свою чергу поділялося 
на два відділи. Перше займалося загальними 
питаннями митного і податкового законо-
давства, боротьбою із контрабандою, опера-
тивно-розшуковою діяльністю, боротьбою з 
корупцією, технічними та інформаційними 
питаннями у сфері митного регулювання, 
координацією роботи з прикордонними та 
іншими технічними службами. Другий від-
діл займався численними митними плате-
жами, непрямими податками, міжнародним 
співробітництвом у митній сфері, питаннями 
внутрішнього ринку, походженням товарів, 
диференціацією преференцій тощо.

На другому, середньому, рівні 
(Mittelbehörden) Федеральний Уряд Німеч-
чини створив п’ять федеральних фінансових 
дирекцій (Bundesfinanzdirektionen), розта-
шованих у Hamburg, Potsdam, Köln, Neustadt 
an der Weinstraße та Nürnberg, які координу-
вали діяльність головних митниць та митних 
постів на місцевому рівні і забезпечували їх 
зв’язок із Федеральним міністерством фінан-
сів. Крім того, до цього рівня належало Мит-
не кримінальне відомство (Zollkriminalamt), 
яке є центральним управлінням зі здійснен-
ня оперативно-розшукової діяльності у мит-
ній сфері та переслідування і попередження 
злочинів середньої, тяжкої та організованої 
митної злочинності.

До третього, нижчого, місцевого рів-
ня (Örtliche Behörden) належали головні 
митні управління (Hauptzollämter), мит-
ні пости і митні комісаріати (Zollämter), 
оперативні митниці з належними філіями 
(Zollfahndungsämter) [5, с. 57]. 

Крім того, у даній структурі на середньо-
му рівні були створені й існували чотири 
федеральні каси для прийому і здійснення 
платежів, а також оснащені лабораторії для 
проведення експертиз товарів. Центром під-
готовки і підвищення кваліфікації працівни-
ків митної служби стала Федеральна фінан-
сова академія з двома філіями, одинадцять 
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митних навчальних центрів, а також спеці-
алізовані школи для підготовки кінологів і 
службових собак [6]. 

1 січня 2016 року було запроваджено 
нову модель митного управління Німеч-
чини, на чолі якої як вищий федеральний 
орган натепер – Генеральна митна дирекція 
(Generallzolldirektion). Середня ланка мит-
них органів у цій структурі відсутня, проте 
мають місце численні митні органи на місце-
вому рівні.

Федеральне законодавство покладає 
на митні органи Німеччини досить широ-
кі повноваження. Окрім стягування мит-
них платежів і контролю за переміщенням 
товарів через кордон, до сфери повнова-
жень митних органів віднесено як боротьбу 
з контрабандою наркотичних, тютюнових 
та лікеро-горілчаних виробів, зброї та боє-
припасів, так і попередження і припинення 
фінансування тероризму. Останнім часом 
особливого значення набуває боротьба з 
нелегальною трудовою діяльністю, робота 
мобільних митних груп із виявлення цієї 
діяльності, а також виявлення фальсифі-
кованих товарів під час спроби ввезення на 
територію Європейського Союзу. 

Оновлена структура митного управління 
Німеччини станом на грудень 2018 року має 
три рівні.

Найвищий федеральний орган: Феде-
ральне міністерство фінансів, у структурі 
якого функціонує Управління ІІІ (Abteilung 
III) і яке координує діяльність Федерального 
митного управління.

Вищі федеральні органи: Генеральна 
митна дирекція (Generalzolldirektion), яка 
нараховує понад 7 000 службовців.

Органи місцевого рівня: 43 Головні 
митні управління (Hauptzollämter), підпо-
рядковані 271 митні пости (Zollämter) та 
8 оперативно-розшукових митних управлінь 
(Zollfahndungsämter) [7]. 

Генеральна митна дирекція координує 
діяльність і здійснює оперативне управлін-
ня митними органами Німеччини, загальна 
кількість працівників яких становить в ціло-
му по країні біля 39 000 [8]. 

До структури Генеральної митної 
дирекції належать: дев’ять дирекцій, опе-
ративний штаб, уповноважений з питань 
служби, уповноважений з питань захис-
ту інформації. Загалом дев’ять дирекцій з 
відповідними їм функціями, повноважен-
ня яких поширюються на всю федеральну 
територію, координують діяльність нижчих 
митних органів на місцевому рівні. Із вка-
заних дирекцій допоміжними вважаються 
перша і друга, які забезпечують і органі-
зовують суто діяльність і функціонування 

Генеральної митної дирекції, а всі інші є 
спеціалізованими фаховими дирекціями, 
на які покладені досить вузькі повноважен-
ня у сфері здійснення митного контролю, 
здійснення митних процедур, контрольно-
перевірочної роботи, боротьби з митними 
правопорушеннями та підготовки кваліфі-
кованих кадрів.

Дирекція І забезпечує організацію робо-
ти з персоналом і митної служби загалом, 
зокрема: здійснення організаційних та коор-
динаційних заходів щодо забезпечення вза-
ємодії між Генеральною митною дирекцією 
із (головними) митними управліннями, опе-
ративно-розшуковими митницями, а також 
забезпечує безпеку митних морських складів 
на федеральному рівні. 

Дирекція ІІ забезпечує управління мате-
ріально-технічним забезпеченням та роз-
витком інфраструктури, захист інформації, 
функціонування та ведення реєстрів, банків 
та баз даних у митній сфері. 

Дирекція ІІІ забезпечує виконання мит-
ного контролю та оформлення.

Дирекція IV займається питаннями адмі-
ністрування митних платежів, у тому чис-
лі механізму нарахування, справляння та 
забезпечення повноти сплати акцизного 
податку, транспортного податку та інших 
видів платежів.

Дирекція V забезпечує дотримання умов 
митних режимів суб’єктами та провадження 
у разі їх порушення.

Дирекція VІ контролює дотримання 
суб’єктами, що здійснюють зовнішньоеко-
номічну діяльність, норм особливої частини 
європейського митного права щодо перемі-
щення товарів, їх обмеження і заборони. 

Дирекція VІІ здійснює контроль за неле-
гальною трудовою діяльністю, а також 
управління ризиками у даному напрямі. 

Дирекція VІІІ – це так звана криміналь-
на митна служба (Zollkriminalamt), загаль-
на чисельність працівників якої – понад 
1000 службовців і яка має особливе значення 
і повноваження: розслідування злочинів у 
митній сфері (середньої тяжкості, тяжкі зло-
чини, організована злочинність), а також про-
тидія цим злочинам; координація діяльності 
оперативно-розшукових митних управлінь та 
контроль за розслідуваннями злочинів, що їм 
підслідні; фінансовий моніторинг діяльнос-
ті організацій, що здійснюють операції, які 
пов’язані з легалізацією (відмиванням) дохо-
дів, отриманих злочинним шляхом, фінансу-
ванням тероризму, розповсюдженням зброї 
масового знищення; управління ризиками з 
метою визначення форм та обсягів митного 
контролю, проведення аналізу та оцінки мит-
них ризиків тощо.
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Дирекція ІX – це освітньо-науковий 
центр, який має більше 20 навчальних закла-
дів з підготовки фахівців митної справи, 
підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників митної служби, нау-
ково-дослідний і технічний центр, кінологіч-
ну службу та центр проведення експертиз у 
сфері митної справи. Основним центром під-
готовки фахівців є Вища федеральна шко-
ла публічного управління (Hochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung. Fachbereich 
Finanzen) у місті Мюнстер.

На місцевому рівні діють 43 митні інспек-
ції (на рівні федеральних земель) із типовою 
структурою, яка включає такі відділи: відділ 
щодо роботи з персоналом, організації роботи 
та фінансування служби; відділ визначення 
суми податкового зобов’язання; відділ подат-
кового контролю та аудиту (служби виїзних 
перевірок); відділ фінансового контролю за 
нелегальною трудовою діяльністю; відділ 
нарахування штрафних санкцій; відділ вико-
навчого провадження. Крім того, до струк-
тури входить: штаб; уповноважені з питань 
захисту інформації та із загальних питань 
служби; відповідальні за дотримання прав 
персоналу та осіб, що мають фізичні вади; 
відповідальний за проходження навчальної 
практики. Загальну схему типової структури 
Головного митного управління відображено 
на рис. 1 (на прикладі Головного митного 
управління м. Кельну). 

Крім того, спеціалізованими митними 
підрозділами на місцевому рівні є 8 опе-
ративно-розшукових митних управлінь у 
містах Берлін, Гамбург, Ганновер, Мюнхен, 
Штутгарт, Франкфурт на Майні, Ессен, 
Дрезден, які уповноважені вести досудове 
розслідування у кримінальному проваджен-
ні та провадження у справах про адміністра-
тивні правопорушення. 

Основними напрямами роботи цих вось-
ми управлінь є розслідування у сфері неза-
конного обігу наркотичних засобів та контр-
абанди тютюнових виробів, контрафактних, 
фальсифікованих товарів, а також кримі-
нальних злочинів у митній сфері та у галузі 
міжнародного економічного права. 

Суттєву допомогу оперативно-митним 
управлінням Німеччини щодо консульту-
вання, координації діяльності, підтримки 
під час виконання повноважень надає кримі-
нальна митна служба (Дирекція VIII). 

Отже, у структурі типового оперативно-
розшукового управління є: відділи загаль-
ного і матеріально-технічного управління, 
у складі яких функціонують мобільні групи 
митного нагляду для здійснення перевірок 
без попередження, в тому числі і мобільні 
експертно-криміналістичні групи; відділи 
отримання, збору і обробки інформації; від-
діли фінансових розслідувань щодо боротьби 
з організованою злочинністю у митній сфері, 
а також інші відділи розслідувань. Крім того, 

 

Головне митне управління

Відділ A
Персонал

Організаційна
робота (вкл. IT і
Service служби)
Фінансова діял-ть

Каса

Відділ B
Нарахування
податків, мита

Відділ D
Перевірка нарахувань

Відділ E
Фін.контроль нелегальної

трудової діяльності

Відділ F
Накладення стягнень

ZA Flughafen Köln/Bonn

ZA Köln-West

AbfSt Köln-Messe

Заступник

AbfSt - митний орган

HZA   - Головне митне управління
ZA –
митний пост

ZA Bonn

ZA Gummersbach

Підконтрольна територія 1
Район HZA Köln без аеропорту

Штаб
(Контролінг, внутрішній контроль комунікації)

Уповноважений із загальних питань

Уповноважений з питань захисту
інформації

Керівництво

Представництво інтересів
персоналу

Представництво інтересів
персоналу, що має тяжкі
фізичні недоліки

Представництво з питань проходження навчальної
практики

ZA Wahn

Відділ C
Митний контроль

Підконтрольна територія 2
Аеропорт Köln/Bonn

Рис. 1. Типова структура Головного митного управління Німеччини
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у структурі є: штаб; уповноважені з питань 
захисту інформації та із загальних питань; 
відповідальні за дотримання прав персоналу 
та осіб, що мають фізичні вади. Загальну схе-
му типової структури оперативно-розшуко-
вого управління відображено на рис. 2. 

Завдяки злагодженій і скоординованій 
роботі 67 мобільних митних груп і мобільних 
пересувних сканер-приладів, 1 200 працівни-
ків наземних митниць, 31 митний корабель, 
350 працівників, що здійснюють митний 
контроль на воді, 2 600 митників на кордо-
ні зі Швейцарією, а також в аеропортах та 
морських пунктах пропуску, 3 400 праців-
ників оперативно-розшукових митниць у 
2017 році були досягнуті значущі резуль-
тати. Так, до федерального бюджету було 
стягнуто митних платежів на суму 125 млрд. 
євро, із них: від сплати акцизного податку – 
59, 2 млрд. євро, транспортного податку – 8, 
9 млрд. євро, податку на додану вартість на 
ввезені товари – 56 млрд. євро. Про обсяги 
проведеного митного контролю у 2017 році 
свідчать такі дані: протягом року підприєм-
ствами Німеччини до країн, що не є країнами 
ЄС, було вивезено товарів на загальну суму 
970 млрд. євро, а ввезено до Німеччини това-
рів на суму 443 млрд. євро. 

У боротьбі з контрабандою, що набула 
транснаціонального значення, німецькими 
митниками було вилучено тютюнових виробів 
на суму 77 мільйонів євро, понад 7 тон кокаї-

ну, більше 2,8 тон марихуани, 488 кілограмів 
гашишу, 83 кілограми метамфетаміну, 62 кіло-
грами героїну. Крім того, виявлено фальсифі-
кованих товарів на суму 196 мільйонів євро, 
70 % яких надходить із Китаю і Гонконгу. 

У межах боротьби з незаконним перемі-
щенням рідкісних тварин і рослин німець-
кою митною службою переважно в аеропор-
тах було виявлено і вилучено у 2017 році 
понад 45 000 об’єктів, що перебувають під 
захистом природоохоронного міжнародного 
законодавства. 

Зусиллями майже семи тисяч митників 
було здійснено заходи фінансового контр-
олю нелегальної трудової діяльності, в ході 
якого було перевірено 52 000 підприємств, 
відкрито 108 000 проваджень, розслідування 
за якими успішно завершені, що попередило 
завдання шкоди бюджету на загальну суму 
біля 1 млрд. євро [9]. 

Висновки.

Таким чином, базовим регуляторним 
актом, що закріплює ключові положення 
щодо нормативно-правового забезпечення 
інфраструктури митних органів, забезпечен-
ня необхідними технічними засобами митно-
го контролю, управління митними ризиками є 
Митний кодекс Європейського Союзу. Систе-
ма митних органів Німеччини з її оновленою 
структурою не тільки забезпечує національну 
безпеку на власній митній території, а і робить 

 

Оперативно-розшукове митне управління

Заступник

Штаб
(Контролінг, внутрішній контроль комунікації)
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інформації Керівництво

Представництво інтересів
персоналу

Представництво інтересів
персоналу, що має тяжкі фізичні
недоліки

Відділ 100
Загальне

управління
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експертно-
криміналістичні,

інформаційні групи

Відділ 300
Збір і обробка
інформації

Збір і обробка
відкритої інформації,
Збір і обробка закритої

інформації

Відділ 400
Оперативно-розшукові

заходи
Організована
злочинність
Організована

злочинність, фінансові
розслідування / Спільні
слідчі дії щодо фін.

розслідувань,
конфіскація товарів

Відділи 500 – 900
Розслідування
інших справ у
митній сфері

Рис. 2. Типова структура оперативно-розшукового митного управління Німеччини
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значний внесок у захист зовнішньоекономіч-
них інтересів Європейського Союзу. Вивчен-
ня досвіду країн ЄС, учасниць Митного 
союзу, надає Україні, яка орієнтована на при-
єднання до Європейського Союзу, можливос-
ті інтегрування їх позитивних напрацювань у 
вітчизняну практику здійснення митної спра-
ви, особливо в умовах реформування Держав-
ної фіскальної служби України.
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Постановка проблеми. Важливими ком-
понентами функціонування системи публіч-
них закупівель є уповноважений орган 
та замовники. Сьогодні замовники – це 
суб’єкти господарювання, які беруть участь 
або мають намір брати участь у закупівлях. 
Державними органами, які забезпечують 
координацію та контроль у сфері публічних 
закупівель, є Міністерство економічного 
розвитку та торгівлі України (як уповнова-
жений центральний орган виконавчої вла-
ди), Державна аудиторська служба Укра-
їни, Антимонопольний комітет України, 
Державна казначейська служба України та 
інші. З огляду на досить широке коло учас-
ників публічних закупівель, постає потреба у 
визначенні співвідношення правового поло-
ження їх окремих складників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням публічних закупівель присвячені 
праці О. Василика, Л. Воронової, М. Кара-
сьової, М. Кучерявенка, І. Луніної, І. Люто-
го, А. Нечай, В. Новаковець, О. Орлюк, 
Ю. Пивовара, Ю. Ровінського, Н. Хімічевої, 
О. Худякова та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою стат-
ті є дослідження правового положення 
уповноваженого органу у сфері публічних 
закупівель та замовників, тобто органів 
державної влади, органів місцевого само-
врядування та органів соціального стра-
хування, а також юридичних осіб (підпри-
ємств, установ, організацій) та їх об’єднань, 
які забезпечують потреби держави або 
територіальної громади у цій сфері та від-
повідають встановленим Законом України 
«Про публічні закупівлі» критеріям.

Виклад основного матеріалу. Закон Укра-
їни «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 

2015 р. є синтезом попередніх аналогічних зако-
нів «Про особливості здійснення закупівель в 
окремих сферах господарської діяльності» від 
24 травня 2012 р. № 4851 та «Про здійснення 
державних закупівель» від 10 квітня 2014 р. 
№ 1197, який містить у собі норми, вдосконале-
ні відповідно до реалій, що змінюються.

П. 34 ч. 1. ст. 1 Закону України «Про 
публічні закупівлі» уповноваженим органом 
визначено центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфе-
рі публічних закупівель [1]. 

Головним органом у системі централь-
них органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику 
у сфері державних та публічних закупівель, 
є Міністерство економічного розвитку і тор-
гівлі України [2].

Одним з основних завдань Мінеконом-
розвитку є формування та реалізація держав-
ної політики у сфері державних та публічних 
закупівель [2, п. 3]. 

Мінекономрозвитку відповідно до покла-
дених на нього завдань:

- здійснює нормативно-правове забезпе-
чення державного регулювання у сфері дер-
жавних та публічних закупівель;

- здійснює щороку підготовку та подан-
ня до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Рахункової палати звіту, 
який містить аналіз функціонування систе-
ми публічних закупівель;

- узагальнює практику здійснення заку-
півель, у тому числі міжнародну, вивчає, 
узагальнює та поширює світовий досвід із 
питань закупівель;

- здійснює міжнародне співробітництво 
у сфері закупівель;

- надає роз’яснення щодо застосування 
законодавства у сфері державних закупівель;
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- надає узагальнені відповіді рекоменда-
ційного характеру щодо застосування зако-
нодавства у сфері закупівель;

- надає на власному інформаційному 
ресурсі безоплатні консультації рекоменда-
ційного характеру з питань закупівель;

- інформує громадськість про політику 
та правила публічних закупівель;

- розробляє примірні навчальні програ-
ми з питань організації та здійснення дер-
жавних та публічних закупівель;

- забезпечує функціонування безоплат-
ного веб-порталу уповноваженого органу з 
питань державних закупівель;

- забезпечує функціонування веб-
порталу та інформаційного ресурсу з питань 
публічних закупівель, а також здійснює їх 
наповнення;

- здійснює співробітництво з державни-
ми органами та громадськими організаціями 
щодо запобігання проявам корупції у сфері 
закупівель;

- проводить авторизацію електронних 
майданчиків;

- взаємодіє з громадськістю з питань удо-
сконалення системи публічних закупівель 
і організовує наради та семінари з питань 
закупівель [2, п. 4]. 

Відповідно до Закону України «Про 
публічні закупівлі» публічною закупівлею 
(закупівлею) визнається придбання замов-
ником товарів, робіт і послуг у порядку, вста-
новленому цим Законом 

Замовниками можуть виступати органи 
державної влади, органи місцевого самовря-
дування та органи соціального страхування, 
створені відповідно до закону, а також юри-
дичні особи (підприємства, установи, орга-
нізації) та їх об’єднання, які забезпечують 
потреби держави або територіальної грома-
ди, якщо така діяльність не здійснюється на 
промисловій чи комерційній основі, за наяв-
ності однієї з таких ознак:

- юридична особа є розпорядником, 
одержувачем бюджетних коштів;

- органи державної влади чи органи міс-
цевого самоврядування або інші замовники 
володіють більшістю голосів у вищому орга-
ні управління юридичної особи;

- у статутному капіталі юридичної особи 
державна або комунальна частка акцій (час-
ток, паїв) перевищує 50 відсотків.

До замовників також належать юридичні 
особи та/або суб’єкти господарювання, які 
здійснюють діяльність в окремих сферах гос-
подарювання та відповідають хоча б одній із 
таких ознак:

- органам державної влади, органам вла-
ди Автономної Республіки Крим, органам 
місцевого самоврядування належить частка 

у статутному капіталі суб’єкта господарю-
вання в розмірі більше ніж 50 відсотків, або 
такі органи володіють більшістю голосів у 
вищому органі суб’єкта господарювання чи 
правом призначати більше половини скла-
ду виконавчого органу або наглядової ради 
суб’єкта господарювання;

- наявність спеціальних або ексклюзив-
них прав [1, п. 9 ч. 1. ст. 1].

До категорії замовників, що підпадають 
під дію Закону України «Про публічні заку-
півлі», належать:

- замовники за умови, що вартість пред-
мета закупівлі товару (товарів), послуги 
(послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч 
гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень; 

- замовники, які здійснюють діяльність 
в окремих сферах господарювання, за умови, 
що вартість предмета закупівлі товару (това-
рів), послуги (послуг) дорівнює або переви-
щує 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів 
гривень [1, ст. 2]. 

Закон України «Про публічні закупівлі» 
не містить норми щодо того, що процедури 
закупівель повинен проводити виключно 
тендерний комітет замовника. Так, для орга-
нізації та проведення процедур закупівель 
замовник може утворювати тендерний комі-
тет (комітети) або визначати уповноважену 
особу (осіб).

Уповноважена особа (особи) – це служ-
бова, посадова та інша фізична особа замов-
ника, визначена відповідальною за орга-
нізацію та проведення процедур закупівлі 
згідно із Законом України «Про публічні 
закупівлі» на підставі власного розпорядчого 
рішення або трудового договору (контракту) 
[1, п. 33 ч. 1. ст. 1]. При цьому склад тендер-
ного комітету та положення про тендерний 
комітет затверджуються рішенням замовни-
ка. А уповноважена особа (особи) здійснює 
свою діяльність на підставі укладеного із 
замовником трудового договору (контракту) 
або розпорядчого рішення замовника.

Зауважимо, що не можуть входити до 
складу тендерного комітету та/або призна-
чатися уповноваженими особами посадо-
ві особи та представники учасників, члени 
їхніх сімей, а також народні депутати Укра-
їни, депутати Верховної Ради АР Крим та 
депутати міської, районної у місті, районної, 
обласної ради.

Як і раніше, до складу тендерного комі-
тету має входити не менше п’яти осіб. У разі 
якщо кількість службових (посадових) осіб 
у штатній чисельності працівників замов-
ника є меншою від п’яти, до складу тендер-
ного комітету повинні входити всі службові 
(посадові) особи замовника. Керівництво 
роботою тендерного комітету здійснює його 



129

1/2019
А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

голова, який призначається замовником та 
організовує роботу комітету.

Якщо ж замовник визначить уповнова-
жену особу (осіб) для проведення торгів, то 
організація роботи здійснюється нею (ними) 
самостійно згідно з умовами трудового дого-
вору (контракту) або положення [1, ст. 11].

Варто зазначити, що Кабінет Міністрів 
України, органи місцевого самоврядуван-
ня визначають юридичних осіб в якості 
централізованої закупівельної організації 
(далі – ЦЗО). 

ЦЗО – це юридичні особи, які організо-
вують і проводять процедури закупівель та 
закупівлі за рамковими угодами в інтересах 
замовників відповідно до Закону України 
«Про публічні закупівлі». При цьому ЦЗО 
набувають усіх прав та обов’язків замов-
ників, що визначені вказаним Законом, та 
несуть відповідальність згідно із законами 
України [1, п. 36 ч. 1. ст. 1]. 

На жаль, у Законі України «Про публіч-
ні закупівлі» не передбачено обов’язкового 
навчання для всіх членів тендерного коміте-
ту, проте їхню відповідальність за порушен-
ня законодавства з питань публічних закупі-
вель законодавцем не зменшено.

Разом із тим, на відміну від Закону № 1197, 
Закон України «Про публічні закупівлі» 
передбачає, що не тільки голова та секретар 
тендерного комітету, а й інші його члени 
можуть пройти навчання з питань організа-
ції та здійснення закупівель [1, ст. 11]. Таке 
навчання можуть пройти також і уповнова-
жені особи, які будуть визначені відповідаль-
ними за організацію та проведення процедур 
закупівлі розпорядчим рішенням замовника 
або на підставі трудового договору (контрак-
ту). Відповідальність за вибір і застосування 
процедур закупівлі несуть виключно члени 
тендерного комітету або уповноважена особа 
(особи) персонально.

При цьому згідно із Законом України 
«Про публічні закупівлі» голова тендерно-
го комітету несе персональну відповідаль-
ність за виконання покладених на комітет 
функцій, а члени тендерного комітету або 
уповноважена особа (особи) – персональну 
відповідальність за прийняті ними рішення 
відповідно до законів України. 

Зауважимо, що в силу ст. 38 Закон Укра-
їни «Про публічні закупівлі» відповідаль-
ність у сфері публічних закупівель зазначені 
вище особи несуть не тільки в разі порушен-
ня вимог, установлених цим Законом, а й у 
разі порушення вимог, установлених норма-
тивно-правовими актами, розробленими від-
повідно до цього Закону.

При цьому п. 3 розд. VIII «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про публічні 

закупівлі» законодавець вносить зміни до 
КУпАП, зокрема, викладає в новій редакції 
його ст. 16414. 

Так, позитивним моментом є те, що з 
тексту статті виключено термін «держав-
ні кошти», адже таке посилання надавало 
можливість замовникам, які здійснювали 
закупівлі за власні кошти, а не бюджетні, 
оскаржувати складені посадовими особами 
контролюючого органу адміністративні про-
токоли за ст. 16414 КпАП. 

Оновлена редакція диспозиції ч. 1  
ст. 16414 КУпАП не містить словосполучен-
ня «в тому числі», наявність якого дозволя-
ла посадовим особам контролюючого органу 
складати адміністративні протоколи не тіль-
ки в разі наявності складів правопорушень, 
перелічених у диспозиції ч. 1 ст. 16414 КУпАП 
(у попередній редакції), а й в інших випадках 
застосування процедур закупівлі з порушен-
ням законодавства про здійснення закупівлі 
товарів, робіт і послуг.

Отже, відповідно до нової редакції, 
ст. 16414 КУпАП передбачено виключний 
перелік складів правопорушень, за вчинення 
яких посадові особи контролюючого органу 
мають право скласти адміністративний про-
токол. Тобто вбачається, що не може бути 
складено за ст. 16414 КУпАП адміністратив-
ний протокол у разі неприйняття рішення 
тендерним комітетом (чи уповноваженою 
особою) про відхилення тендерної (-их) 
пропозиції (-й) учасника (-ів) у зв’язку з 
її (їх) невідповідністю умовам тендерного 
договору. Зауважимо, що санкція і в ч. 1, і 
в ч. 2 зазначеної статті КУпАП залишилася 
незмінною, а саме: 

- ч. 1 ст. 16414 КпАП: від семисот до тися-
чі неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян;

- ч. 2 ст. 16414 КпАП: від тисячі до тисячі 
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян.

При цьому законодавець оновив визна-
чення суб’єкта правопорушень, відповідаль-
ність за які встановлена ч. 1 ст. 16414 КУпАП, 
а саме: замість «посадових осіб» – «члени 
тендерного комітету» та «уповноважені осо-
би». Поряд із цим у ч. 2 ст. 16414 КУпАП 
залишено поняття посадової особи, нато-
мість доповнено ще поняттями «службова» 
та «уповноважена» особи [3, ст. 16414].

Унесені зміни свідчать, що відповідаль-
ність для членів комітету замовника не 
зменшена. Отже, замовникам варто уважно 
стежити за новаціями та ретельно готувати-
ся до електронних торгів, щоб не допустити 
порушень.

Функцію нагляду за здійсненням держав-
них закупівель виконують кілька державних 
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органів: Рахункова палата України, Державна 
аудиторська служба України, Державна каз-
начейська служба України, Державна служба 
статистики України, Антимонопольний комі-
тет України та правоохоронні органи, відпо-
відальні за розслідування адміністративних і 
кримінальних правопорушень, у межах їхньої 
компетенції, передбаченої законодавством, 
що регулює діяльність цих органів. Так, 

1) Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України є спеціально уповноваженим 
центральним органом у сфері публічних заку-
півель, який здійснює регулювання та коорди-
націю даної сфери суспільних відносин; 

2) Державна казначейська служба Укра-
їни здійснює перевірку річних планів заку-
півель державних замовників, дотримання 
ними вимог чинного законодавства щодо 
оприлюднення інформації про закупівлі, а 
також достовірності відомостей у договорі 
про закупівлю. Після проведення перевір-
ки Державна казначейська служба України 
здійснює реєстрацію юридичних і фінансо-
вих зобов’язань замовника або повідомляє 
про виявлені порушення Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі України та 
Антимонопольний комітет України;

3) Антимонопольний комітет України є 
органом оскарження у сфері публічних заку-
півель. Рішення даного органу також можуть 
бути оскаржені заінтересованими особами в 
судовому порядку; 

4) Державна служба статистики України 
здійснює збір інформації про результати про-
цедур закупівель; затвердження форм статис-
тичної звітності у сфері закупівель; інші функ-
ції, передбачені законодавством України; 

5) Рахункова палата України і Держав-
на аудиторська служба України здійснюють 
перевірки та ревізії в тій частині діяльності 
суб’єктів контролю, що стосується викорис-
тання державних коштів; 

6) судові органи можуть переглядати 
рішення щодо оскарження результатів тор-
гів, винесених Антимонопольним комітетом 
України, та є першою інстанцією для оскар-

ження у разі, коли процедура закупівель 
завершена і відповідний договір укладений;

7) правоохоронні органи керуються нор-
мами Кримінального кодексу України та 
Кримінального процесуального кодексу 
України. Справи розслідуються залежно від 
підслідності, визначеної ст. 216 Криміналь-
ного процесуального кодексу України. До 
правоохоронних органів варто звертатися 
із заявою про вчинення злочину в поряд-
ку ст. 214 Кримінального процесуального 
кодексу України, якщо є достатні підстави 
вважати, що вчинено злочин. 

Висновки.

Як підсумок варто зазначити, що інститу-
ційна структура системи публічних закупі-
вель охоплює: а) замовників, б) учасників – 
суб’єктів господарювання, які беруть участь 
або мають намір брати участь у закупівлях; 
в) державні органи, які забезпечують коор-
динацію та контроль у сфері публічних заку-
півель (Міністерство економічного розвитку 
та торгівлі, Державна аудиторська служба 
України, Антимонопольний комітет Украї-
ни, Державне казначейство та інші). 

Уповноваженим органом у сфері публіч-
них закупівель визначено центральний орган 
виконавчої влади – Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі України, основні 
завдання та повноваження якого визначені 
Кабінетом Міністрів України. 
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РОЗВИТОК ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ 
ДО НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених досліджено, як розвивався інститут забез-
печення безпеки на автомобільному транспорті до набуття Україною незалежності. Наголошено, 
що перші законодавчі акти, які стосувались забезпечення безпеки на автомобільному транспорті, 
було прийнято ще на початку XVIII століття. Обґрунтовано, що в період існування СРСР було 
закладено основи законодавства в цій сфері, однак при цьому констатовано, що законодавець все ж 
таки приділяв недостатньо уваги даній проблемі.

Ключові слова: транспорт, автомобільний транспорт, забезпечення безпеки, правові засади, законо-
давство.

Постановка проблеми. В Україні рівень 
смертності та травматизму внаслідок дорож-
ньо-транспортних пригод є одним із найви-
щих в Європі, а рівень організації безпеки 
дорожнього руху залишається вкрай низь-
ким, про що у своїх звітах неодноразово 
наголошували експерти ВООЗ, Світового 
банку та інших міжнародних інституцій. 
За останні шість років (2011–2016 роки) в 
Україні зареєстровано близько 170,8 тис. до- 
рожньо-транспортних пригод із постражда-
лими, в яких загинуло 26,7 тис. та травмо-
вано 210,4 тис. осіб. У 2016 році зафіксовано 
зростання кількості дорожньо-транспортних 
пригод на 5,1 відсотка та травмованих у них 
осіб – на 6,4 відсотка порівняно з 2015 роком. 
Особливо тривожним є те, що понад 42,6 від-
сотка загиблих у дорожньо-транспортних 
пригодах у 2016 році – пішоходи та велоси-
педисти. Велике занепокоєння викликає те, 
що за останній шестирічний період на доро-
гах України загинуло 1,4 тис. дітей віком до 
18 років, а дорожньо-транспортні пригоди в 
Україні є першою за поширеністю причиною 
смерті молоді віком від 15 до 24 років та дру-
гою за поширеністю причиною смерті дітей 
віком від 5 до 14 років [1]. Крім того, згідно з 
офіційними статистичними даними за пито-
мими показниками аварійності та наслідків 
дорожньо-транспортних пригод Україна 
також є одним із лідерів серед європейських 
країн. Так, у середньому в країнах – членах 
ЄС (за даними 2015 року) на 100 тис. жителів 
припадає 5,1 відсотка загиблих у дорожньо-
транспортних пригодах, на 100 тис. транс- 
портних засобів – вісім загиблих, тоді як 
в Україні такі показники становлять (за 

даними 2016 року), відповідно, 8 і 22,1 від-
сотка осіб. Важливо також урахувати, що 
за відсутності якісного збору даних щодо 
травмованих і загиблих унаслідок дорож-
ньо-транспортних пригод зазначені показ-
ники можуть не відображати реальні цифри. 
А тому виникла нагальна необхідність у роз-
робці кардинального нового законодавства, 
яке було б спрямовано на забезпечення без-
пеки на автомобільному транспорті. Однак 
проведення будь-яких реформ неможливе 
без проведення ґрунтовних теоретичних 
досліджень, а також розгляду історичного 
досвіду, адже саме розгляд історії дозволяє 
виявити помилки минулого та не допустити 
їх у майбутньому. 

Стан дослідження. Окремі аспекти 
правових засад забезпечення безпеки на 
автомобільному транспорті у своїх науко-
вих дослідження розглядали: П.М. Чанцев, 
С.Б. Гавриш, В.А. Мисливий, А.В. Мілаше-
вич, О.Л. Міленін, В.Ф. Муцка, В.В. Нови-
ков, А.М. Подоляка, В.Й. Развадовський та 
багато інших. Однак науковцями невиправ-
дано мало уваги придалось питанню того, 
як відбувався розвиток та становлення пра-
вових засад забезпечення безпеки на авто-
мобільному транспорті в нашій державі до 
набуття незалежності.

Саме тому метою статті є розглянути, як 
відбувалось становлення та розвиток пра-
вових засад забезпечення безпеки на авто-
мобільному транспорті до набуття Украї-
ною незалежності.

Виклад основного матеріалу. Справед-
ливим буде відмітити, що перші законодавчі 
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акти, які стосувались забезпечення безпеки 
на автомобільному транспорті, було при-
йнято ще на початку XVIII століття, адже 
поява в цей період саморушних екіпажів 
зумовила потребу в розробці правил їх руху. 
У 1730 році Анна Іванівна звеліла «извозчи-
кам и прочим всяких чинов людям ездить, 
имея лошадей взнузданных, со всяким опасе-
нием и осторожностью, смирно», порушники 
ж «за первую вину будут биты кошками, за 
вторую кнутом, а за третью сосланы будут 
на каторгу». (Кішка – багатохвістний батіг 
для виконання покарань). «Имеющим охо-
ту бегать на резвых лошадях в запуски или 
в заклад, – наказує імператриця, – выезжать 
в Ямскую слободу, или по рекам, где мало 
людей ходит, но и в тех местах осторожно, а 
на улицах такого беганья отнюдь не чинить» 
[2; 3]. Зважаючи на те, що реальних засо-
бів виконання даних нормативних актів не 
існувало, ніхто не дотримувався ні першо-
го, ні другого наказів імператриці. 9 берез-
ня 1731 року на підтвердження цих наказів 
з’явилося нове розпорядження: «На лошадях 
не скакать, ни на кого не наезжать, не бить 
и лошадьми не топтать». Винних наказано 
«ловить, и для того из полиции посылать 
разъезды из драгун и солдат» [4; 3]. Протягом 
подальших майже двох століть також при-
ймались окремі нормативно-правові акти, 
норми яких було спрямовано на забезпечен-
ня безпеки на транспорті взагалі. Однак саме 
про автотранспорт мови не йшло, що було 
пов’язано з відсутністю його як такого.

Саме тому, як ми вже відзначали вище, 
активний розвиток законодавства про авто-
мобільний транспорт розпочався на почат-
ку 20-го століття, зокрема з утворенням 
Союзу Радянських Соціалістичних Респу-
блік. Одним із перших нормативно-право-
вих актів, що був спрямований на забезпе-
чення роботи автомобільного транспорту, 
був Декрет Ради Народних Комісарів СРСР 
від 10 червня 1920 р., «Про авторух по м. 
Москві і її околицях (правила)». Проте 
надалі регулювання Дорожнього руху і нор-
мативне встановлення відповідальності за 
його порушення на деякий час припинилося. 
Першим радянським Кримінальним кодек-
сом був КК РРФСР від 24 травня 1922 р. 
Джерелами цього нормативного акта були 
декрети радянського уряду 1917–1922 рр., 
«Руководящие начала по уголовному пра-
ву РСФСР» від 12 грудня 1919 р. та досвід 
роботи революційних трибуналів і народних 
судів [5, с. 131].

У 1922 році за ініціативою Центрального 
комітету профспілки транспортних робітни-
ків у складі Наркомату шляхів було створене 
Центральне управління місцевого транспор-

ту (ЦУМТ), яке на той час і стало центром 
із організації автомобільного транспор-
ту і будівництва шосейних доріг. Потім, у 
1925 році створюються державні акціонерні 
товариства «Транспорт» і Товариство «Тран-
спорт», що займалось повним комплексом 
транспортних робіт: прийманням вантажів 
на базах, доставкою їх до місця призначення 
і здачею власнику; «Автопромторг» – екс-
плуатацією і ремонтом автомобілів, а також 
торгівлею автомобілями і запасними час-
тинами. У цьому ж році відкрито регулярне 
пасажирське сполучення на окремих марш-
рутах України. У 1927–1930 роках в Харкові, 
Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі були 
організовані спеціальні гаражі. Тут зароджу-
ється профілактичне технічне обслуговуван-
ня автомобілів. Створюються спеціалізовані 
дільниці: карбюраторна, електротехнічна, 
шиноремонтна та інші [6].

На початку 1930-х років у СРСР рівень 
смертності на дорогах почав активно зрос-
тати, зазначене призвело до внесення змін 
до діючого Кримінального Кодексу, відпо-
відно до яких працівники автотранспорту 
за порушення правил безпеки руху підляга-
ють кримінальній відповідальності тільки у 
випадках, коли наступила смерть, заподіяні 
каліцтва, загинуло коштовне майно або за 
інших дуже серйозних наслідків. При цьо-
му водії за аварії з людськими жертвами 
стали притягатися до кримінальної відпо-
відальності лише як за необережне заподі-
яння смерті чи каліцтва і тільки тоді, коли 
аварія стала результатом явно несумлінного 
ставлення до своєї роботи і спричинила сер-
йозні наслідки, тобто за невиконання дій, 
що необхідно було виконати за обов’язками 
служби [7, с. 46; 8]. Однак у масштабі країни 
проблема почала вирішуватися, коли поста-
новою РНК СРСР від 21 травня 1932 року 
«По докладу Цудортранса об итогах работы 
за 1931 год и перспективах на 1932 год» про-
понувалося розробити програму реконструк-
ції автодорожнього транспорту, утворити 
при Цудортрансі (Цудортранс – центральне 
управління дорожнього транспорту) автодо-
рожню інспекцію з контролю за станом авто-
транспорту й автодоріг, видати обов’язкову 
постанову про регулювання дорожнього 
руху, доручити органам міліції притягувати 
винних за порушення вимог цієї постанови 
до відповідальності» [9; 8]. Виконуючи цю 
постанову, Цудортранс розробив і затвер-
див 15 травня 1933 року Правила руху авто-
мобільного і гужового транспорту дорогами 
СРСР. Їхня дія поширювалася на всі поза-
міські дороги загального користування і на 
будь-якого роду та типу автомобілі і гужо-
ві перевізні засоби. Правила складалися з 
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таких розділів: правила руху; правила обго-
ну й об’їзду; правила руху на перехрестях, 
поворотах і підйомах; правила користування 
проїзною частиною доріг; швидкість руху; 
номерні знаки та їхнє укріплення; звукові 
сигнальні прилади; освітлення; розмір екі-
пажів і вантажів; порядок повідомлення про 
події й аварії. Контроль за виконанням вимог 
правил покладався на міліцію й автодорож-
ню інспекцію Цудортрансу [8].

Важливим кроком було те, що в 1938 р. 
при Раді Народних Комісарів УРСР органі-
зовано Головне дорожнє управління з дорож-
німи відділами в областях і районах. 29 трав-
ня 1939 р. вийшов закон про утворення в 
союзних республіках наркоматів автомобіль-
ного транспорту, і в липні 1939 р. рішенням 
Раднаркому УРСР в Україні було створено 
Народний комісаріат автомобільного тран-
спорту, а до кінця 1940 р. організовано облас-
ні й міжобласні автомобільні трести. Нарко-
мату були передані з різних відомств України 
2 392 автомобілі, 1 436 коней, 1 046 возів, 
890 саней, 44 гаражі на 965 машино-місць, 
спеціальні учбові заклади, а також авторе-
монтні заводи і авторемонтні майстерні в 
містах Києві, Харкові, Дніпропетровську, 
Маріуполі. На початку 1940 р. у наркоматі 
вже було 16 968 осіб працюючих, 5 239 авто-
мобілів, 67 автобусів і 32 легкові таксомото-
ри, а також 3470 коней [10, с. 33; 11]. 

У 1940 році відділом ДАІ ГУРСМ НКВС 
продовжувалася робота з удосконалювання 
правил вуличного руху. В результаті чого 
були розроблені перші Типові правила руху 
вулицями міст і дорогами СРСР. У цих пра-
вилах знайшли відображення стан автомо-
більної і дорожньої справи, досвід організа-
ції дорожнього руху і нові підходи до його 
вдосконалювання. На основі цих правил 
розроблялися місцеві правила дорожньо-
го руху. І хоча в них ще зберігалося багато 
невиправданих розбіжностей, у ряді випад-
ків і протиріч, що ускладнювали роботу 
водіїв, правила відіграли позитивну роль в 
організації дорожнього руху і забезпеченні 
безпеки всіх його учасників. Отже, в перед-
воєнний період в основному завершилося 
організаційно-правове становлення автомо-
більного транспорту. В СРСР були побудо-
вані і реконструйовані дороги державного 
значення, нові автогужові дороги, а також 
низовою мережею прокладені автомобільні 
дороги великої протяжності, в тому числі 
магістральні [8].

Розвиток законодавства про забезпе-
чення безпеки на автомобільному тран-
спорті було дещо призупинено в період із 
1940 по 1950 роки. Це пояснювалось тим, що 
у вказаний історичний період перед держа-

вою стояла низки інших завдань, пов’язаних 
із Великою Вітчизняною Війною, а також 
відновленням соціально-економічного та 
політичного життя після її закінчення. Так, 
із 1958 р. у значній мірі зростає нормотвор-
ча роль міністерств автотранспорту союзних 
республік і, перш за все, основоположного 
Міністерства автомобільного транспорту і 
шосейних доріг Російської Радянської Феде-
ративної Соціалістичної Республіки, а також 
виданих цим міністерством актів, таких як: 
Правила (типові) користування автобусами 
міських і приміських сполучень, затвердже-
ні Міністерством автомобільного транспор-
ту і шосейних доріг РРФСР 30.04.1958 р.; 
Правила (типові) користування індивіду-
альними легковими та вантажними таксо-
моторами, затверджені Міністерством авто-
мобільного транспорту і шосейних доріг 
РРФСР 18.03.1959 р.; Правила користуван-
ня маршрутними легковими та вантажно-
пасажирськими таксомоторами, затверджені 
Міністерством автомобільного транспорту і 
шосейних доріг РРФСР 18.03.1959 р.; Ста-
тут Московського управління автомобіль-
ного транспорту Міністерства автомобіль-
ного транспорту і шосейних доріг РРФСР, 
затверджений 16.12.1963 р. [12, с. 18, 20; 13]. 

Важливим етапом розвитку правових 
засад забезпечення безпеки на автомобільно-
му транспорті було те, що Законом Україн-
ської РСР від 28 грудня 1960 року був затвер-
джений новий Кримінальний кодекс [14, с. 14; 
5]. Кодекс вступав у силу з 1 квітня 1961 року, 
і вже в цьому кодексі з’явилася норма, що 
передбачала кримінальну відповідальність за 
порушення правил безпеки руху та експлуа-
тації транспорту особами, які керують тран-
спортними засобами. На момент набрання 
чинності він включав у себе як загальні, так 
і спеціальні-кримінально правові норми, які 
в тій чи іншій сфері мали певне відношення 
до сфери транспортних засобів, сюди мож-
на включити: диверсію (ст. 60 КК); шкідни-
цтво (ст. 61 КК); порушення правил безпеки 
руху і експлуатації транспорту (ст. 77 КК); 
пошкодження шляхів сполучень і транспорт-
них засобів (ст. 78 КК), неподання допомоги 
судну і особам, що зазнали лиха (ст. 203 КК); 
згадану вище статтю про порушення правил 
безпеки руху та експлуатації транспорту осо-
бами, які керують транспортними засобами 
(ст. 215 КК). Даний Кримінальний кодекс, на 
відміну від попереднього, більш чітко і вива-
жено регулював кримінально-правову охоро-
ну функціонування транспорту. Достатньо 
вказати, що, врешті-решт, з’являється нор-
ма, яка більш універсально регулює відпо-
відальність за злочини, що вчинюються на 
автотранспорті. Але й вона не вирішує всі 
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питання кваліфікації таких злочинів, а це 
знову приводить до суттєвих помилок і пору-
шень закону [15, с. 25; 5]. Варто відзначити, 
що вказаний Кримінальний Кодекс діяв про-
тягом 40 років, у нього було внесено досить 
велику кількість змін, які в тому числі сто-
сувались автомобільного транспорту. Так, 
Указом Верховної Ради УРСР від 1 жовтня 
1985 р. ст. 211 КК була доповнена приміт-
кою, в якій перераховувалися всі види авто-
мобілів, трактори й інші самохідні машини, 
трамваї та тролейбуси, а також мотоцикли й 
інші механічні транспортні засоби [16; 3]. Але 
й цього виявилося недостатньо, щоб зняти 
всі питання, тому Пленум Верховного Суду 
СРСР уже наступного року прийняв зміни до 
постанови 1982 року «Про практику застосу-
вання судами України законодавства у спра-
вах про транспортні злочини» [17; 3].

Наступний важливий етап розвитку зако-
нодавства про забезпечення безпеки на авто-
мобільному транспортів пов’язано з Віден-
ською Конвенцією про дорожній рух від 
1968 року. У вказаному документі була перед-
бачена уніфікація національних законодавств 
у сфері безпеки дорожнього руху та підви-
щення рівня його безпеки [18, с. 97]. Кон-
венція є базовим міжнародним документом, 
яким регулюється міжнародний дорожній 
рух та встановлюються вимоги до його учас-
ників та їх документів. На нормах Конвенції 
в подальшому було побудоване національне 
законодавство щодо дорожнього руху та його 
безпеки: Закон України «Про дорожній рух», 
Правила дорожнього руху, акти законодав-
ства щодо посвідчення водія та інші [19, с. 54].

Окрему увагу необхідно звернути на Указ 
Президії Верховної Ради УРСР від 26 листо-
пада 1968 року, яким Міністерство автомо-
більного транспорту і шосейних доріг УРСР 
було реорганізовано в республіканські мініс-
терства – Міністерство автомобільного тран-
спорту УРСР та Міністерство будівництва 
і експлуатації автомобільних доріг УРСР. 
Зусилля Міністерства в той час спрямову-
вались на підвищення якості транспортних 
послуг і зміцнення правової основи у вза-
ємовідносинах між учасниками транспорт-
ного процесу; здійснюється експеримент з 
упорядкування структури обласних, місь-
ких автоуправлінь за виробничою ознакою. 
Посилюється увага до розвитку науки і 
впровадження нової техніки [6]. Після роз-
паду СРСР в Україні як незалежній державі 
в 1992 році створюється Міністерство тран-
спорту України, а в його складі – Державні 
департаменти за всіма видами транспорту, в 
тому числі і Державний департамент авто-
мобільного транспорту. Державний депар-
тамент автомобільного транспорту виконує 

управлінські функції державного правового 
регулювання роботи автотранспортних під-
приємств, компаній та акціонерних това-
риств незалежно від форм їх власності.

Висновки.

Завершуючи представлене наукове дослі-
дження, слід наголосити, що перші законо-
давчі акти, які стосувались забезпечення 
безпеки на автомобільному транспорті, було 
прийнято ще на початку XVIII століття. 
Далі відповідне законодавство активно роз-
вивалось разом із всією автотранспортною 
промисловістю. Що ж стосується періоду 
існування СРСР, то варто констатувати той 
факт, що хоч і у вказаний період було закла-
дено основи законодавства в цій сфері, однак 
при цьому слід відмітити, що радянський 
законодавець недостатньо уваги приділяв 
даній проблемі. А тому, після набуття Украї-
ною статусу незалежної держави, в цій сфері 
було прийнято цілу низку більш сучасних та 
ефективних нормативно-правових актів.
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В статье на основе анализа научных взглядов ученых исследовано, как развивался институт 
обеспечения безопасности на автомобильном транспорте до получения Украиной независимости. 
Отмечено, что первые законодательные акты, касающиеся обеспечения безопасности на автомо-
бильном транспорте, были приняты еще в начале XVIII века. Обосновано, что в период существова-
ния СССР были заложены основы законодательства в этой сфере, однако при этом констатировано, 
что законодатель все же уделял недостаточно внимания данной проблеме.

Ключевые слова: транспорт, автомобильный транспорт, обеспечение безопасности, правовые 
основы, законодательство.

In the article, on the basis of the analysis of scientific views of scientists, the institute of safety of road 
transport has been developed until the independence of Ukraine. It was emphasized that the first legislative 
acts concerning safety of road transport were adopted at the beginning of the XVIII century. It is substantiat-
ed that during the period of existence of the USSR there were laid the foundations of legislation in this sphere, 
but it was stated that the legislator still devoted insufficient attention to this problem.

Key words: transport, road transport, security, legal framework, legislation.
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК ЗАСІБ 
ГАРАНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ  
ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ПЕРЕД ЗАКОНОМ  
У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті досліджено актуальні питання адміністративної відповідальності публічних службовців 
як засобу гарантування та реалізації принципу рівності громадян перед законом у сфері публічного 
управління. Здійснено аналіз доктринальних підходів із зазначеного питання. Автор доводить, що адмі-
ністративна відповідальність публічних службовців, як цілісне правове явище, виконує багатозначну 
роль у регулюванні адміністративно-правових відносин: вона виступає гарантом у дотриманні й забез-
печенні прав і свобод людини шляхом безумовного виконання публічними службовцями чинних норма-
тивно-правових вимог. Автор наголошує, що натепер в Україні відсутній дієвий механізм притягнення 
публічних службовців до адміністративної відповідальності за порушення принципу рівності.

Ключові слова: принцип рівності громадян перед законом, публічне управління, суб’єкти публічно-
го управління, засіб гарантування, юридична відповідальність, адміністративна відповідальність публіч-
них службовців.

Постановка проблеми. Особливості реа-
лізації та правової регламентації принципу 
рівності громадян перед законом за окреми-
ми напрямами діяльності суб’єктів публіч-
ної адміністрації дозволяють говорити про 
необхідність запровадження певних право-
вих засобів забезпечення рівності громадян 
перед законом у сфері публічного управ-
ління, що робить актуальним їх вивчення. 
У цьому ракурсі доцільно згадати, що пра-
вовою наукою і практикою вироблено низку 
дієвих і загальноприйнятих способів захисту 
суб’єктивних прав, свобод та інтересів, серед 
яких правознавці називають: адміністратив-
ний контроль, звернення громадян, адміні-
стративну юстицію, адміністративне оскар-
ження, юридичну відповідальність [1, с. 347]. 

Поміж зазначених способів захисту 
суб’єктивних прав, свобод та інтересів осо-
бливе місце належить адміністративному 
оскарженню, під яким прийнято розуміти 
звернення до суб’єкта публічної адміністра-
ції з вимогою захистити публічні права, сво-
боди та інтереси від незаконної діяльності 
(бездіяльності) підпорядкованого суб’єкта 
[1, с. 348]. Це зумовлено надзвичайно важ-
ливою роллю, яку воно виконує, та рисами, 
якими, як відзначають учені, воно наділе-
не. Відомо, що адміністративне оскарження 
може призвести до притягнення винних осіб 

до відповідальності, яка, нагадаємо, є само-
стійним способом захисту суб’єктивних прав, 
свобод та інтересів. Тому важливим кроком 
у напрямі дослідження засобів гарантуван-
ня і реалізації принципу рівності громадян 
перед законом логічно має стати вивчення 
юридичної відповідальності. Водночас нага-
даємо, що об’єктом наших наукових пошуків 
виступають лише адміністративно-право-
ві та адміністративно-процесуальні засоби, 
до яких, вочевидь, не належать усі різнови-
ди юридичної відповідальності. До того ж 
нас цікавить питання забезпечення рівності 
громадян перед законом виключно у сфері 
публічного управління, що, на нашу думку, 
можливе за рахунок притягнення до відпові-
дальності лише тих осіб, які уповноважені на 
здійснення публічного управління, які наді-
лені публічно-владними повноваженнями, 
під час реалізації яких і допускається ймо-
вірне порушення принципу рівності. З огля-
ду на це, у даній публікації ми обґрунтовано 
зосередимось на науковому пізнанні адміні-
стративної відповідальності публічних служ-
бовців в окресленому вище ракурсі.

Стан дослідження проблеми. Слід визна-
ти, що наукових розвідок у цьому напря-
мі обмаль, а цілеспрямованих досліджень 
сучасного розуміння механізму гарантуван-
ня реалізації принципу рівності громадян 
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перед законом у сфері публічного управ-
ління взагалі одиниці. До таких досліджень 
можна віднести наукові праці О. Батанова, 
А. Кузнецова, Є. Морозова, Р. Рудніцької, 
О. Сидорчук, О. Стельмах, О. Федорчака та 
ін. Питання щодо адміністративної відпо-
відальності публічних службовців у своїх 
наукових працях досліджували Є. Гераси-
менко, С. Гончарук, О. Губанів, Р. Заяць, 
В. Крижановська, О. Ткаченко, С. Ківалов, 
Л. Біла-Тіунова та ін., проте, незважаючи на 
вже наявні наукові дослідження у цій сфері, 
питання щодо адміністративної відповідаль-
ності публічних службовців як засобу гаран-
тування та реалізації принципу рівності 
громадян перед законом у сфері публічного 
управління є малодослідженим та потребує 
ґрунтовного наукового аналізу.

Цілі статті. Мета цієї статті випливає із 
необхідності здійснення наукового дослі-
дження адміністративної відповідальності 
публічних службовців як засобу гаранту-
вання та реалізації принципу рівності гро-
мадян перед законом у сфері публічного 
управління.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж 
перейти до безпосереднього дослідження 
адміністративної відповідальності публічних 
службовців як засобу гарантування та реалі-
зації принципу рівності громадян перед зако-
ном у сфері публічного управління, доцільно 
нагадати, що розуміється під адміністратив-
ною відповідальністю та яке значення вона 
має як правове явище, що, по-перше, додатко-
во підкреслить актуальність дослідження цієї 
теми і, по-друге, сприятиме її повноцінному й 
коректному розкриттю. У такому разі заува-
жимо, що інститут адміністративної відпові-
дальності був предметом багатьох наукових 
досліджень і сьогодні можна побачити чима-
ло напрацювань у цій сфері. Як наслідок, для 
сучасної правової думки характерний плю-
ралізм підходів до визначення поняття адмі-
ністративної відповідальності. Наприклад, у 
наукових джерелах автори пропонують розу-
міти під адміністративною відповідальністю: 
«специфічну форму негативного реагування з 
боку держави, в особі її компетентних органів, 
на відповідну категорію протиправних про-
явів, згідно з якою особи, які вчинили пра-
вопорушення, повинні дати відповідь за свої 
неправомірні дії і понести за це адміністратив-
ні стягнення у встановлених законом формах 
і порядку» (Є. С. Герасименко) [2, с. 16]; «вид 
правової відповідальності, який передбачає 
застосування уповноваженими на те органа-
ми чи посадовими особами адміністратив-
них стягнень щодо фізичних або юридичних 
осіб, які вчинили адміністративні проступки» 

(С. Т. Гончарук) [3, с. 57-60]; «особливий вид 
юридичної відповідальності, що має публіч-
ний державно-обов’язковий характер та поля-
гає в застосуванні органами адміністративної 
юрисдикції до осіб, що вчинили адміністра-
тивне правопорушення адміністративних 
стягнень у порядку, встановленому норма-
ми адміністративного права» (Р. Я. Заяць) 
[4, с. 17-20]; «правову форму реакції держави 
на захист публічних і приватних інтересів, яка 
полягає в сукупності встановлених державою 
матеріальних і процесуальних норм, з метою 
спонукання правопорушника, який добро-
вільно не бажає дотримуватися встановлених 
правил, до належної поведінки і покладання 
обов’язку зазнавати несприятливі для нього 
наслідки, а також досягнення мети поперед-
ження правопорушень» (В. А. Крижанов-
ська) [5, с. 7] та ін.

Наведеними прикладами не вичерпуєть-
ся увесь спектр наукових поглядів на кате-
горію «адміністративна відповідальність», 
але, як показує їх вивчення, більшість із 
них відрізняються тільки тим, який бік від-
повідальності характеризується, та низкою 
рис, які вибрано для такої характеристики. 
Іншими словами, розглянуті визначення 
не суперечать одне одному, а, навпаки, ніби 
доповнюють одне одного, формуючи своєю 
сукупністю цілісне уявлення про сутність 
адміністративної відповідальності. Тому для 
отримання знань про її поняття вважаємо за 
доцільне охоплювати у своєму дослідженні 
одразу низку різноманітних наукових під-
ходів, вивчення яких у сукупності дозволяє 
розглянути щонайбільше аспектів і сторін 
досліджуваного явища. Разом із тим викла-
дене свідчить і про зворотне: усі визначення 
можна вважати істинними, а отже, й вибір 
одного з них за основне не суперечитиме пра-
вовій дійсності та сприятиме ознайомленню 
з поняттям адміністративної відповідаль-
ності. Зважаючи на це, усі цитовані дефініції 
вважатимемо такими, що правильно характе-
ризують адміністративну відповідальність, 
та матимемо їх на увазі, коли надалі згадува-
тиметься правова категорія «адміністратив-
на відповідальність». 

Рухаючись далі, відзначимо, що адмі-
ністративна відповідальність як правове 
явище має неабияке значення для суспіль-
ства й держави, особливо коли йдеться про 
відповідальність публічних службовців як 
«спеціальних суб’єктів права, що здійснюють 
завдання й функції держави» [6, с. 162–165]. 
Це, зокрема, виражається в тому, що адмі-
ністративна відповідальність публічних 
службовців: є ефективним важелем забез-
печення сумлінного виконання покладених 
обов’язків, дотримання вимог законодавства 
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під час здійснення службової діяльності; має 
низку безперечних переваг, серед яких опе-
ративність, економічність, наявність системи 
ефективних санкцій, що здатні досягти мети 
застосування заходів впливу [7, с. 374–375]; 
захищає громадян від свавілля з боку органів 
публічної влади; створює необхідні гарантії 
реалізації громадянами належних їм прав і 
законних інтересів, включаючи можливість 
своєчасного отримання якісних публічних 
послуг, що надаються в межах реалізації 
суб’єктами владних повноважень закріпле-
ної за ними законом компетенції [8, с. 28–31]; 
охороняє суспільні відносини, які виникають 
у процесі діяльності публічних службов-
ців щодо виконання повноважень органів 
публічної влади, від протиправної поведінки, 
що суперечить публічним потребам; виховує 
публічних службовців у дусі дотримання 
різних адміністративних правил; забезпечує 
досягнення тієї поведінки, яка вимагається 
нормативно-правовими актами, внутрішні-
ми документами, розпорядженнями й вказів-
ками керівництва [8, с. 267–268] та ін.

Окреслене зумовлює важливість форму-
вання надійного та ефективного норматив-
но-правового забезпечення механізму притяг-
нення до адміністративної відповідальності 
публічних службовців із постійним удоскона-
ленням останнього з метою приведення у від-
повідність до вимог часу. Це стосується й адмі-
ністративної відповідальності за порушення 
основоположного принципу рівності громадян 
перед законом, що робить наше дослідження 
ще більш важливим та доцільним. Тому, озна-
йомившись із сутністю та значенням адміні-
стративної відповідальності, необхідно роз-
глянути останню у контексті її відношення до 
принципу рівності як засобу його гарантування 
і застосування у сфері публічного управління.

Враховуючи вказане, наголосимо на 
можливості розгляду зв’язку «відповідаль-
ність-рівність» у двох напрямах: перший – 
адміністративна відповідальність публічних 
службовців виступає гарантією дотримання 
принципу рівності, чому сприяють якісне 
нормативно-правове оформлення механіз-
му притягнення до неї та закріплення на 
нормативному рівні санкцій за порушення 
принципу рівності; другий – принцип рів-
ності виступає вимогою, яка висувається до 
порядку притягнення до відповідальності. 
Іншими словами, у другому випадку йдеться 
про вимогу щодо дотримання принципу рів-
ності у юрисдикційній діяльності суб’єктів 
публічного управління, спрямованій на при-
тягнення до адміністративної відповідаль-
ності публічних службовців. І таким чином, 
адміністративна відповідальність виступає 
засобом застосування принципу рівності.

Висновки.

Таким чином, підсумовуючи викладе-
не, наголосимо на тому, що адміністративна 
відповідальність публічних службовців, як 
цілісне правове явище, виконує багатозначну 
роль у регулюванні адміністративно-право-
вих відносин: по-перше, вона виступає гаран-
том у дотриманні й забезпеченні прав і сво-
бод людини шляхом безумовного виконання 
публічними службовцями чинних норматив-
но-правових вимог. Окреслена роль зумовле-
на тим, що наявність нормативно-закріплено-
го механізму притягнення до відповідальності 
за порушення вимог нормативно-правових 
актів, недотримання прав і свобод людини 
публічними службовцями у своїй діяльнос-
ті (включаючи як встановлені на норматив-
ному рівні санкції за конкретні правопору-
шення, так і нормативно регламентований 
порядок притягнення до відповідальності за 
них) попереджає вчинення відповідних пра-
вопорушень, зобов’язує державу відреагувати 
належним чином на вчинені правопорушення, 
сприяє відновленню справедливості, понов-
ленню чи визнанню порушених прав тощо; 
по-друге, вона виступає як регулятор поведін-
ки публічних службовців, якості виконання 
покладених на них завдань. Інакше кажучи, 
знання про настання адміністративної від-
повідальності за невиконання вимог закону 
стимулює публічних службовців діяти згідно 
з нормативно-правовими актами, не порушу-
ючи їх приписів. Тобто правовий ефект від-
повідальності, який полягає у попередженні 
правопорушень, здійснює вплив як на упевне-
ність громадян у тому, що публічні службовці 
діятимуть законно, що їхні права й свободи 
будуть дотримані, так і на сумлінність публіч-
них службовців у виконанні ними посадових 
і службових обов’язків; по-третє, тим самим 
вона підвищує ефективність публічного 
управління у державі; по-четверте, як і будь-
який інший різновид юридичної відповідаль-
ності, вона також виконує й каральну роль, 
відновлюючи при цьому порушений право-
вий баланс та попереджаючи скоєння право-
порушень у майбутньому.
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В статье исследованы актуальные вопросы административной ответственности публичных 
служащих как средства обеспечения и реализации принципа равенства граждан перед законом в сфе-
ре публичного управления. Осуществлен анализ доктринальных подходов по данному вопросу. Автор 
доказывает, что административная ответственность публичных служащих, как целостное право-
вое явление, выполняет многозначную роль в регулировании административно-правовых отношений: 
она является гарантией соблюдения и обеспечения прав и свобод человека путем безусловного выпол-
нения публичными служащими действующих нормативно-правовых требований.

Ключевые слова: принцип равенства граждан перед законом, публичное управление, субъекты 
публичного управления, средство обеспечения, юридическая ответственность, административная ответ-
ственность публичных служащих.

The article investigates the actual issues of administrative responsibility of public servants as a means 
of guaranteeing and implementing the principle of equality of citizens before the law in the field of pub-
lic administration. The analysis of doctrinal approaches on the given question is carried out. The author 
argues that the administrative responsibility of public servants, as an integral legal phenomenon, plays a 
significant role in the regulation of administrative-legal relations - the guarantor for the observance and 
safeguarding of human rights and freedoms, through unconditional compliance by public servants with 
current legal requirements.

Key words: principle of equality of citizens before the law, public administration, subjects of public 
administration, means of guarantee, legal responsibility, administrative responsibility of public servants.
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СКЛАДОВІ  ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
НЕПОВНОЛІТНІХ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВОВОГО ВПЛИВУ

Теоретичні питання щодо сутності й розмежування понять правового регулювання та право-
вого впливу знаходять проектуються на сферу забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх. 
У статті презентована авторська концепція складників зазначеної сфери, які мають охоплюватися 
правовим регулюванням та правовим впливом на рівнях особистості, суспільства і держави.

Ключові слова: правове регулювання, правовий вплив, інформаційна безпека неповнолітніх.

Загальна постановка проблеми. Стрім-
ка динаміка змін у сфері інформаційних 
правовідносин стає причиною появи нових 
об’єктів і суб’єктів, діяльність яких потребує 
правової регламентації. Якщо у попередню 
добу сфера поінформованості неповноліт-
ньої особи, вплив на дитину різних пото-
ків інформації здебільшого розглядалися 
як психолого-педагогічна і лише частково 
правнича проблема, то на сучасному етапі 
інформаційна безпека неповнолітніх (ІБН) 
інтерпретується як сегмент інформаційної 
безпеки суспільства і держави, а тому потра-
пляє у правові відносини, що мають регулю-
ватися державою. Своєю чергою, це потребує 
наукового обґрунтування засад здійснення 
правового регулювання й правового впливу.

Аналіз публікацій. Питання щодо пра-
вового регулювання інформаційних відно-
син у тому числі в контексті інформаційної 
безпеки через свою надзвичайну актуаль-
ність постійно перебуває у полі зору вчених. 
Сучасні концепції у зазначеній сфері сфор-
мувалися завдяки дослідженням В. Абаку-
мова, І. Бачило, В. Гурковського, О. Золотар, 
Б. Кормича, Т. Костецької, Г. Красноступ, 
В. Ліпкана, Ю. Максименко, А. Маруща-
ка, О. Мельник, О. Микитенко, І. Сопіл-
ко, О. Ткаля, П. Фролова, В. Цимбалюка, 
О. Цимбалюка, О. Шевчука та ін. На рівні 
дисертаційних та монографічних досліджень 
віднайшли своє відображення питання щодо 
правового регулювання у сфері інформацій-
них відносин у контексті розвитку інформа-
ційного суспільства [1], міжнародно-право-
вого регулювання інформаційної сфери [2] 
та відносин у мережі Інтернет [3], особли-
востей державного регулювання діяльності 
засобів масової комунікації у Європейському 
Союзі [4], правового регулювання інформа-
ційних відносин у сфері масової інформації 
[5], адміністративно-правового регулювання 

інформаційної безпеки [6] та у сфері її забез-
печення [7], правового регулювання протидії 
інформаційним війнам [8]. На необхідність 
удосконалення процесів державного регулю-
вання Національного інформаційного про-
стору України вказувалося і в аналітичній 
доповіді, підготовленій Національним інсти-
тутом стратегічних досліджень [9].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри значну актив-
ність у висвітленні шляхів правового регулю-
вання інформаційної безпеки аналіз інфор-
маційної безпеки неповнолітніх як об’єкта 
правового впливу комплексно в межах окре-
мого дослідження не здійснювався. Тож мета 
статті полягає у формуванні концептуальних 
засад здійснення правового впливу і право-
вого регулювання ІБН. Її досягненню спри-
ятиме розв’язання таких завдань: 1) встанов-
лення сутності й диференційованих ознак 
понять «правовий вплив» і «правове регулю-
вання»; 2) обґрунтування об’єктних склад-
ників ІБН у парадигмі здійснення правового 
впливу й правового регулювання. 

Виклад основного матеріалу. Співвід-
ношення понять «правовий вплив» і «право-
ве регулювання» вже тривалий час є темою 
наукових дискусій фахівців у галузі теорії 
держави і права, адміністративного, консти-
туційного, інформаційного та інших галузей 
права. Узагальнюючи наявні нині підходи, 
можна зазначити, що позиції вчених розпо-
діляються на дві течії. Прихильники першої 
з них, представлені здебільшого науковця-
ми російської школи права, вважають, що ці 
поняття є тотожними, а тому і взаємозамін-
ними. До речі, симптоматичним є той факт, 
що у багатотомному виданні «Юридична 
енциклопедія» поняття «правове регулю-
вання» представлено, а ось термін «правовий 
вплив» відсутній [10]. Це є непрямим свід-
ченням того, що укладачі зазначеної енци-



141

1/2019
І Н Ф О Р М А Ц І Й Н Е  П Р А В О

клопедії поділяють погляди представників 
даної течії. Правове регулювання вони тлу-
мачать через здійснення впливу, а саме: «пра-
вове регулювання (від лат. regulare – спрямо-
вувати, впорядковувати) – один з основних 
засобів державного впливу на суспільні від-
носини з метою їх упорядкування в інтересах 
людини, суспільства і держави» [10, с. 40]. 

Для порівняння розглянемо дефініцію 
того ж поняття, сформульовану О. Ф. Ска-
кун – представником другої течії, яка чітко 
диференціює регулювання і вплив: «право-
ве регулювання – це здійснюване державою 
за допомогою права та сукупності правових 
засобів упорядкування суспільних відносин, 
їх юридичне закріплення, охорона і розви-
ток»; «правовий вплив – це взятий у єднос-
ті та різноманітті весь процес впливу права 
на суспільне життя, свідомість і поведінку 
людей за допомогою як правових, так і непра-
вових засобів» [11, с. 423]. Вчений наголошує 
на тому, що «смислове навантаження у цих 
двох категорій є близьким, частково збігаєть-
ся, але не є однозначним» [11, с. 423]. У тако-
му ж ключі інтерпретує поняття правового 
впливу Ю. В. Кривицький, який вважає, 
що під ним слід розуміти форму, складову 
частину правового впливу, яка «фактично 
визнається явищем, що охоплює всі можливі 
форми взаємодії права та соціальної дійснос-
ті» [12, с. 75]. 

Доповнюючи цю думку, Т. І. Тарахонич 
зазначає: «Констатуючи відсутність єдино-
го підходу до розуміння категорій «правове 
регулювання» та «правовий вплив», слід під-
креслити, що, з одного боку, не варто ототож-
нювати зазначені вище категорії, оскільки 
вони є різними за своїм змістовим наповне-
нням, а з іншого боку, це розмежування є 
умовним та пов’язано з багатоаспектністю дії 
права» [13, с. 13]. Ці категорії, на думку про-
цитованого автора, «не є ізольованими, вони 
взаємопроникають, взаємодіють і збагачу-
ють одна одну» [13, с. 13]. Тож ми у своїх 
наукових поглядах відносимо себе до пред-
ставників другої течії і вважаємо за необхід-
не розглянути як правове регулювання, так 
і правовий вплив на інформаційну безпеку 
неповнолітніх. 

Підставами для виділення ІБН як об’єкта 
правового регулювання є важливість для дер-
жави і суспільства захисту інформаційних 
прав та інтересів дитини на тлі забезпечення 
її безпеки. З іншого боку, не менш важливим 
є й те, що ІБН виступає як складник інфор-
маційної безпеки особи, суспільства і держа-
ви. У разі реалізації загроз і ризиків в одному 
зі складників виникає збій у життєдіяльності 
всієї системи. З огляду на загострення інфор-
маційного протиборства на сучасному етапі, 

проведення проти населення України масо-
ваних спеціальних інформаційних та інфор-
маційно-психологічних операцій, потреба у 
правовому регулюванні інформаційної без-
пеки неповнолітніх зростає багатократно.

За відсутності в Україні консолідова-
ного законодавства ані щодо врегулюван-
ня інформаційних правовідносин, ані щодо 
захисту й забезпечення законних інтересів 
дітей в інформаційній сфері норми права 
у досліджуваному ракурсі розпорошені по 
сотнях нормативно-правових актів. При цьо-
му моделі необхідної та можливої поведінки 
як елемента механізму правового регулю-
вання здебільшого орієнтовані на дієздат-
них суб’єктів, а не на неповнолітню особу. 
Наприклад, на законодавчому рівні насам-
перед регулюються заборони й обмеження, 
що стосуються порядку розповсюдження 
або демонстрації інформаційних продуктів. 
Сюди ми відносимо закони України «Про 
друковані засоби масової інформації (пресу) 
в Україні», «Про рекламу», «Про телебачен-
ня і радіомовлення», «Про телекомунікації» 
та ін. Симптоматично, що ті акти, які мають 
на меті регулювання правовідносин у сфе-
рі інформаційної безпеки (закони України 
«Про основи національної безпеки», «Про 
основні засади забезпечення кібербезпеки 
України», укази Президента України «Про 
рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України від 28 квітня 2014 року «Про 
заходи щодо вдосконалення формування 
та реалізації державної політики у сфері 
інформаційної безпеки України» від 1 трав-
ня 2014 року, «Про рішення Ради національ-
ної безпеки і оборони України від 29 грудня 
2016 р. «Про Доктрину інформаційної безпе-
ки України» від 25 лютого 2017 року), спря-
мовані на забезпечення інформаційної безпе-
ки держави в цілому. Про забезпечення ІБН 
у зазначених актах взагалі не йдеться.

На підставі цього можна зробити деякі 
проміжні висновки. По-перше, на рівні нор-
мативно-правових актів чітко простежується 
тенденція домінування інформаційної без-
пеки держави над інформаційною безпекою 
особи. Не применшуючи важливість першої, 
особливо в суворих умовах сьогодення, тим 
не менш необхідно в процесі правового регу-
лювання охоплювати весь діапазон катего-
рій, що входять до інформаційної безпеки. 
По-друге, уявлення про ІБН в укладачів 
правових норм здебільшого обмежується 
розумінням необхідності позбавлення дити-
ни від негативного впливу інформації. При 
цьому майже не враховується, що саме 
поняття інформаційної безпеки особи тим не 
обмежується, а крім того, що в епоху інтер-
нет-технологій та широкого розповсюджен-
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ня комп’ютерної техніки в процесі правового 
регулювання увага має бути зосереджена не 
стільки на годинах трансляції певних філь-
мів чи реклами по телебаченню, скільки на 
контенті інформаційних ресурсів. 

З позицій правової науки досить показо-
вим є юридичний факт прояву протестних 
настроїв молоді як реакції на реалізацію Ука-
зу Президента України «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України 
від 28 квітня 2017 року «Про застосування 
персональних спеціальних та інших обмеж-
увальних заходів (санкцій)», згідно з яким 
в Україні було припинено доступ до низки 
інформаційних ресурсів, зокрема до росій-
ськомовної соціальної мережі «Вконтакте» 
[14]. У даному випадку дуже рельєфно про-
явився конфлікт інтересів держави, яка бере 
на себе відповідальність за убезпечення дітей 
та молоді від негативних інформаційних 
впливів, і неповнолітніх осіб, які разом зі 
студентами (молодь, що за законом набула 
дієздатності після досягнення вісімнадцяти 
років) вирішили, що їхні інформаційні пра-
ва названим указом були порушені. Таким 
чином, гостро постало питання щодо спів-
відношення інформаційної безпеки держави 
та інформаційної безпеки особи, яка не усві-
домлює можливих загроз і ризиків, що вини-
кають у певному сегменті інформаційного 
простору. Спостереження за подальшим 
розвитком подій виявило, що після того, 
як держава залишилася на своїх позиціях у 
даному питанні, інша сторона спору знайшла 
спосіб розв’язання «проблеми» у технічному 
обході заборон за допомогою спеціальних 
комп’ютерних програм. При цьому на рівні 
нормативно-правових актів такі дії не охо-
плені заборонами, що свідчить про певне від-
ставання процесів правового регулювання 
від реалій життя. Масовість таких порушень 
вказує також на доволі низький рівень пра-
восвідомості неповнолітніх, вміння користу-
ватися певними прогалинами у системі пра-
вового регулювання, а також на складність 
технічної реалізації встановлення численних 
фактів обходу норм права. 

Наведений приклад певною мірою під-
тверджує правоту О. М. Мельник, яка вва-
жає, що структура правового регулювання 
може бути доповнена такими елементами, як 
реальна поведінка суб’єктів права і характер 
зв’язків між суб’єктами [15, с. 5]. 

Моніторинг діяльності судових і правоо-
хоронних органів дозволяє констатувати, що 
з моменту прийняття зазначеного Указу не 
було випадків, коли б неповнолітній або його 
батьки притягалися до юридичної відпові-
дальності за порушення встановлених норм. 
Суспільство доволі поблажливо ставиться 

до ситуації, що склалася. Разом із тим таке 
ставлення засвідчує, що проблеми забезпе-
чення інформаційної безпеки неповнолітніх 
сприймаються учасниками правовідносин 
поза межею реальних ризиків. 

З огляду на зазначене, виникає потреба 
у встановленні об’єктних складників інфор-
маційної безпеки неповнолітніх, що мають 
бути охоплені правовим регулюванням. За 
нашою концепцією, даний вид правового 
регулювання доцільно не обмежувати лише 
рівнем окремого індивідуума, а, з огляду на 
соціальний характер життя людини, вклю-
чити рівні суспільства і держави. Тож ми 
вважаємо, що об’єктними складниками ІБН 
з позицій необхідності правового регулю-
вання виступають:

1. На рівні особи:
- захист комплексу інформаційних прав 

неповнолітнього (право на інформацію; на 
освіту, на безпечне інформаційне середови-
ще і т. ін.);

- забезпечення комплексу прав людини, 
що пов’язаний із підтриманням або понов-
ленням статусу особистості в комунікацій-
них процесах (захист персональних даних, 
честі й гідності особи, забезпечення конфі-
денційності, приватності та недоторканності, 
включаючи онлайн-недоторканність);

- здійснення обмежень у реалізації пра-
ва на інформацію (захист від потенційних 
інформаційних ризиків, що можуть негативно 
вплинути на життя, здоров’я, фізичний, пси-
хологічний, духовний розвиток особистості; 
дія таємниці, в тому числі державної, банків-
ської, медичної, таємниці усиновлення тощо);

-  профілактика або припинення пра-
вопорушень, вчинених неповнолітніми і 
пов’язаних з інформацією або об’єктами 
інформаційної інфраструктури (завідомо 
неправдивий виклик неповнолітнім спеці-
альних служб; неправдиві повідомлення пра-
воохоронних органів про можливі теракти, 
захоплення заручників; порушення автор-
ських прав; заклики до непокори представ-
никам органів державної влади; цькування 
одноліток (булінг, у тому числі кібербулінг), 
самовільне втручання до телекомунікацій-
них мереж; руйнація апаратного чи про-
грамного забезпечення, розповсюдження 
комп’ютерних вірусів тощо);

- встановлення й доказ фактів та при-
тягнення до юридичної відповідальності 
суб’єктів інформаційних правовідносин, 
винних у порушенні інформаційної безпеки 
неповнолітніх, у тому числі в інформаційно-
му насильстві.

2. На рівні суспільства:
- створення належних умов для розбу-

дови в Україні інформаційного суспільства з 
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перспективою його переростання у суспіль-
ство знань;

- стимулювання безпечної та відпові-
дальної інформаційної правової поведінки 
членів суспільства, що впливає на формуван-
ня особистісної картини світу неповноліт-
ньої особи, її моральні устої; 

- підвищення авторитету та ролі батьків 
у здійсненні належного контролю за поведін-
кою неповнолітніх в інформаційному про-
сторі, батьківської відповідальності у разі 
вчинення їхніми дітьми інформаційних пра-
вопорушень. 

3. На рівні держави:
- концептуальна трансформація нор-

мативно-правових актів з питань інфор-
маційної безпеки щодо включення до них 
механізмів правової реалізації норм на рівні 
особистості, в тому числі неповнолітньої;

- консолідація інформаційного зако-
нодавства з виділенням окремим розділом 
питань правового регулювання усього діапа-
зону заходів із забезпечення інформаційної 
безпеки дітей;

- стимулювання наукових, науково-тех-
нічних досліджень не тільки в галузі інфор-
маційної безпеки держави, а й щодо забез-
печення інформаційної безпеки людини і 
суспільства;

- імплементація до вітчизняного зако-
нодавства правових норм, що відповідають 
вимогам міжнародних організацій (ООН, 
ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ), гармонізація інфор-
маційного законодавства України із зако-
нодавством Європейського Союзу в частині 
забезпечення ІБН.

Оскільки поняття правового регулюван-
ня і правового впливу не є тотожними, зокре-
ма, з тих позицій, що правовий вплив може 
використовувати як правові, так і неправові 
засоби, доцільно розглянути досліджувану 
проблему і в аспекті здійснення правового 
впливу. Але перед тим, як презентувати своє 
бачення, ми маємо звернутися до теоретико-
правових підстав, що визначають канали реа-
лізації правового впливу. 

На думку О. Ф. Скакун, правовий вплив 
здійснюється двома каналами: інформацій-
ним (доведення до відома учасників право-
відносин позиції держави щодо дозволеної, 
необхідної або забороненої поведінки) та цін-
нісно-орієнтаційним (засвоєння суспільством 
за допомогою права вироблених людством 
цінностей) [11, с. 425]. Дещо інакше слідом за 
російськими авторами трактує форми впли-
ва Т. Тарахович. На її погляд, слід виділяти 
інформаційно-психологічний (мотивацій-
ний), виховний (педагогічний, ціннісно-орі-
єнтаційний, загальноідеологічний) та соці-
альний аспекти правового впливу [13, с. 13].

З огляду на наведені концепції, є підстави 
з наукових позицій розглядати множинний 
характер феномену інформаційної безпеки 
неповнолітніх, у межах якого до складників 
даного об’єкта правового впливу слід віднести:

1. На рівні особи:
- створення сприятливих умов для про-

цесів соціалізації/кіберсоціалізації та інди-
відуалізації особистості, її гармонійного 
інтелектуального та фізичного розвитку, 
подальшої самореалізації зі збереженням 
усіх видів здоров’я людини;

- врахування інформаційних потреб 
неповнолітньої особи залежно від індивіду-
альних вікових та психологічних особливос-
тей розвитку, життєвих обставин тощо;

- введення до змісту освіти світогляд-
них основ безпеки людини в сучасному світі 
інформаційних технологій, розпізнавання 
медіанаративів, розвитку критичного мис-
лення особистості;

- організація шкільного, позашкільного, 
сімейного навчання особи безпечної індиві-
дуальної і групової інформаційної поведінки 
в ході соціальної взаємодії на підставі аналі-
зу безпеки життєдіяльності; 

- виховання законослухняної особис-
тості з орієнтацією на правомірну безпечну 
поведінку в реальному та віртуальному світі; 

- формування інформаційного «імуні-
тету» неповнолітнього, її позитивного сві-
тосприйняття, толерантності, вміння про-
тистояти соціальним загрозам (наркоманії, 
пияцтву, токсикоманії, проституції) шляхом 
організації медіаосвіти, правової просвіти, 
індивідуальної виховної роботи. 

2. На рівні суспільства:
- формування і подальший розвиток 

розуміння суспільством цінності безпеки 
особи, в тому числі неповнолітньої, її жит-
тя, фізичного, психологічного і соціального 
здоров’я;

- приборкання процесів поширення 
ненависті, нетолерантності, агресії (включа-
ючи мовленнєву), в тому числі кіберагресії, 
та конфліктів, що можуть негативно вплива-
ти на неповнолітніх;

- збереження національно-культурної 
ідентичності й самобутності народів, які про-
живають на території України, в контексті 
інформаційно-культурної безпеки;

- пропаганда й поширення здорового 
способу життя, зайняття спортом у руслі 
профілактики інтернет-залежності неповно-
літніх.

3. На рівні держави:
- дотримання збалансованості у забезпе-

ченні інформаційних інтересів людини, сус-
пільства і держави з одночасним пріоритетом 
національних інтересів;
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- винахід балансу в закріпленні позитив-
ного впливу та мінімізації наслідків глобалі-
зації світової спільноти;

- протидія зовнішнім і внутрішнім загро-
зам, спрямованим на зміни в свідомості та пси-
хіці людей, включаючи неповнолітніх осіб; 

- забезпечення повноцінного функці-
онування широкого діапазону суспільних 
відносин, що виникають, встановлюються 
та змінюються в процесі створення, аналі-
зу, обробки, поширення інформації, яка має 
проекцію на різні аспекти ІБН;

- управління інформаційною інфра-
структурою на засадах забезпечення інфор-
маційних інтересів людини, суспільства і 
держави;

- контроль за діяльністю виробників і 
розповсюджувачів інформаційної продукції, 
інтернет-провайдерів та ін. суб’єктів інфор-
маційного ринку;

- стимулювання взаємодії та соціального 
партнерства між органами державної влади 
та інститутами громадянського суспільства 
щодо забезпечення ІБН;

- створення умов для активізації науко-
вої, консультативно-дорадчої діяльності у 
сфері забезпечення ІБН;

- адаптація до українських реалій пере-
дового закордонного досвіду щодо захисту 
неповнолітніх від шкідливих інформаційних 
впливів та його широкого розповсюдження; 

- забезпечення національних інтер-
есів держави щодо збереження майбутнього 
покоління, формування у нього бажаної для 
суспільства системи цінностей, поглядів і 
переконань. 

Висновки.

Проведене дослідження дозволило вста-
новити множинний об’єктний склад поняття 
інформаційної безпеки неповнолітніх. Опертя 
на теоретико-правові засади сутності й дифе-
ренціації понять правового регулювання та пра-
вового впливу створило можливості презенту-
вати широкий діапазон охоплення складників 
ІБН на рівні особистості, суспільства і держави, 
що конкретизує подальші наукові розвідки й 
пропозиції щодо вдосконалення сучасної прак-
тики забезпечення інформаційної безпеки. 

Список використаних джерел:

1. Згуровський М.З., Родіонов М.К., Жиляєв 
І.Б. Розвиток інформаційного суспільства в Укра-
їні : правове регулювання в сфері інформаційних 
відносин. К. : НТТУ “КПІ”, 2006. 542 с.

2. Пазюк А. В. Міжнародно-правове регулю-
вання інформаційної сфери (теоретичні і прак-
тичні аспекти: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.11. К., 
2016. 467 с.

3. Шахбазян К. С. Міжнародно-правові 
основи регулювання відносин в мережі Інтер-
нет: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. К.,  
2009. 19 с.

4. Кострубіцька А. В. Особливості державно-
го регулювання діяльності засобів масової кому-
нікації у Європейському Союзі : автореф. дис. ... 
канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механіз-
ми державного управління»; Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України. Київ, 2017. 20 с. 

5. Свистович Р.С. Правове регулювання 
інформаційних відносин у сфері масової інфор-
мації: автореф. дис… канд. юрид. наук: спец. 
12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінан-
сове право; інформаційне право». К. : Національ-
ний університет біоресурсів і природокористуван-
ня України, 2011. 24 с.

6. Линник Г.М. Адміністративно-правове 
регулювання інформаційної безпеки України : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 
2010. 20 c.

7. Шевчук О. М. Адміністративно-право-
ве регулювання у сфері забезпечення інформа-
ційної безпеки: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінан-
сове право; інформаційне право»; Класичний при-
ватний університет. Запоріжжя, 2011. 20 с.

8. Абакумов В. М. Правове регулювання про-
тидії інформаційним війнам в Україні: автореф. 
дис. … канд. юрид наук : 12.00.07 «Адміністратив-
не право і процес; фінансове право; інформаційне 
право»; Класичний приватний університет. Запо-
ріжжя, 2011. 19 с.

9. Національний інформаційний простір 
України: проблеми формування та державного 
регулювання : Аналітична доповідь Національ-
ного інституту стратегічних досліджень. URL: 
http://www.niss.gov.ua/articles/1472/

10. Шемшученко Ю. С., Бобровник С. В. Пра-
вове регулювання. Юридична енциклопедія: в 
6 т. / редкол.: Шемшученко Ю. С. (голова редкол.) 
та ін. К.: «Укр. енцикл.», 1998. Т. 5. С. 40–41. 

11. Скакун О. Ф. Теорія держави і пра-
ва : підручник / пер. з рос. С. О. Бураковський. Х. :  
КОНСУМ, 2006. 656 с. 

12. Кривицький Ю. В. Механізм правового 
регулювання в сучасній теорії права. Часопис Київ-
ського університету права, 2009. № 4. С. 74–79.

13. Тарахович Т. І. Правове регулювання та 
правовий вплив як юридичні категорії: співвідно-
шення понять. Часопис Київського університету 
права, 2009. № 4. С. 10–14. 

14.  Про рішення Ради національної безпе-
ки і оборони України від 28 квітня 2017 р. «Про 
застосування персональних спеціальних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)»: Указ Прези-
дента України від 17.05.2017 № 133/2017. URL:  
h t t p : / / w w w . p r e s i d e n t . g o v . u a / d o c u m e n t s / 
1332017-21850 

15. Мельник О. М. Правове регулювання та 
шляхи підвищення його ефективності : автореф. …
дис. канд. юрид наук : 12.00.01. К., 2004. 18 с. 



145

1/2019
І Н Ф О Р М А Ц І Й Н Е  П Р А В О

Теоретические вопросы сущности и разграничения понятий правового регулирования и правового 
влияния проецируются на сферу обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних. 
В статье презентуется авторская концепция составляющих компонентов обозначенной сферы, 
которые должны охватываться правовым регулированием и правовым влиянием на уровне личности, 
общества и государства.

Ключевые слова: правовое регулирование, правовое влияние, информационная безопасность несо-
вершеннолетних.

Theoretical issues of the nature and distinction between the concepts of legal regulation and legal influ-
ence are projected onto the sphere of ensuring the information security of minors. The article represents the 
author's concept of the constituent components of the designated sphere, which should be covered by legal 
regulation and legal influence at the level of the individual, society and the state.

Key words: legal regulation, legal influence, information safety of minors.
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СУЧАСНІ КРИМІНОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ 
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ  
З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Стаття присвячена дослідженню сучасних зарубіжних кримінологічних стратегій запобігання 
злочинності з використанням можливостей мережі Інтернет. Встановлено, що використання інтер-
нет-технологій для запобігання злочинності забезпечує комунікацію між громадськістю та право-
охоронними органами в режимі онлайн, підвищує рівень прогнозування злочинності. Запропоновано 
внесення доповнень до Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та сус-
пільства України на 2018-2020 роки в частині проведення відповідних кримінологічних досліджень зі 
створенням цифрового робочого місця для запобігання злочинності з використанням можливостей 
мережі Інтернет. 

Ключові слова: кримінологічні стратегії, мережа Інтернет, злочинність, запобігання, зарубіжний 
досвід.

Постановка проблеми. Загалом стра-
тегії щодо протидії злочинності можуть 
визначати систему, організацію, механізми 
її здійснення щодо окремих напрямів про-
тидії, зокрема стратегію запобігання зло-
чинності, або щодо окремих видів злочинів, 
наприклад стратегію протидії насильниць-
кій злочинності або злочинам неповноліт-
ніх. Слід зазначити, що в Україні так само, 
як і політика у сфері протидії злочинності, 
не розроблена загальна стратегія реалізації 
цієї політики. Розроблялися стратегії про-
тидії лише окремим різновидам злочин-
ності, зокрема організованій злочинності. 
Розробляння загальної стратегії протидії 
злочинності – ще одне завдання державної 
влади в контексті визначення України як 
правової держави. Кримінологія має віді-
грати вирішальну роль у реалізації цього 
завдання [1, с. 281].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Можливості використання мережі Інтер-
нет для запобігання злочинності досліджені 
недостатньо. Разом із тим окремі складни-
ки цієї проблеми в Україні розглядали такі 
автори, як: В.О. Біляєв, В.В. Клюс, О.І. Куз-
нєцов, П.М. Маланчук, Ю.А. Невмержицька, 
С.В. Пеньков, П.С. Романько, С.А. Сумський, 
В.В. Шедрик, І.А. Юрій та ін. Серед зарубіж-
них авторів вказану проблему досліджували: 
J. Byun, E. Eshed, R. Geoghegan, G. Gruber, 
D. Kumar, K. Minshall,  A. Nasridinov, J. Odom, 
Y. Park, H. Rex та ін. 

Мета статті – дослідження зарубіжного 
досвіду щодо сучасних кримінологічних 
стратегій запобігання злочинності з вико-
ристанням мережі Інтернет. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Формування і реалізація стратегії проти-
дії злочинності мають вагоме значення для 
теорії і практики кримінологічної діяльності, 
адже в ній знаходить свій вияв воля суспіль-
ства, у формі політико-правових ідей втілю-
ються основні засади організації і здійснення 
відповідної діяльності, визначаються пріо-
ритети її гуманітарної, економічної і право-
застосовної основи, створюються передумо-
ви для формування адекватних механізмів 
реалізації правоохоронного потенціалу та 
запровадження новітніх підходів із метою 
оптимізації та підвищення ефективності 
функціонування системи як на загально-
державному, так і на регіональному рівнях 
[2, c. 386].

При цьому сучасні зарубіжні страте-
гії запобігання злочинності передбачають 
активне використання можливостей мережі 
Інтернет для підвищення рівня ефективності 
такої діяльності.

Так, сучасна стратегія запобігання зло- 
чинності (Modern Crime Prevention Strategy), 
що розроблена у Великій Британії, містить 
розділ, присвячений використанню даних та 
технологій для цієї діяльності (Using Data 
and Technology to Prevent Crime). У цьому 
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розділі вказується, що перспективними є 
такі напрями використання сучасних інфор-
маційних технологій для запобігання зло-
чинності: картографування кримінологіч-
но значимої інформації; аналіз цифрових 
зображень у режимі онлайн, отриманих із 
відеокамер високої роздільної здатності; 
використання хмарних технологій для збо-
ру, аналізу та зберігання оперативної інфор-
мації, що надходить із різних джерел, у т.ч. 
відеоматеріалів у режимі онлайн від громад-
ськості щодо вчинених злочинів; моніторинг 
інформації в соціальних мережах; задіяння 
Інтернету речей [3]. 

Для реалізації сучасної стратегії запо-
бігання злочинності у Великій Британії діє 
Спільнота з кібербезпеки (UK cyber security 
community), до якої, зокрема, входить торго-
ва асоціація TechUK, метою діяльності якої 
є використання інформаційних техноло-
гій для забезпечення національної безпеки, 
підвищення рівня стійкості до кіберзагроз, 
захист критичної національної інфраструк-
тури, кримінальна розвідка та запобігання 
організованій злочинності [4]. 

Провідним аналітичним центром Вели-
кобританії – Policy Exchange – проведені 
дослідження щодо перспектив розвитку 
поліції до 2020 року, і зокрема, в питаннях 
запобігання злочинності. За основу взяті 
такі напрями: технологічне переоснащення 
поліції, підвищення рівня кваліфікації спів-
робітників, тісна співпраця, партнерство з 
громадськістю щодо запобігання злочиннос-
ті. Зокрема, одним з основних акцентів є мак-
симальне використання можливостей мере-
жі Інтернет для забезпечення ефективної 
діяльності поліції шляхом підвищення рівня 
комунікації між поліцією і громадськістю. 
Загалом сутність удосконалення запобіж-
ної діяльності поліції на перспективу можна 
охарактеризувати як підвищення рівня інте-
лектуального впливу на цей процес, залучен-
ня сучасних інтернет-технологій для збору, 
аналізу та зберігання даних, а також кримі-
нологічного прогнозування. Показовим є 
те, що в аналітичному звіті Policy Exchange, 
зокрема, присутні такі розділи, як: техноло-
гічний супровід діяльності офіцерів поліції 
(Technological support for Crime Prevention 
Officers), в якому вказується на необхідність 
планування закупівлі необхідного обладнан-
ня на період до 2020 року з урахуванням роз-
витку інформаційних технологій; створен-
ня інноваційних центрів (Innovation Hubs) 
із завданнями щодо розроблення методик 
запобігання злочинності на основі техноло-
гічних інновацій. Показовим є те, що у вказа-
ному документі також змодельований робо-
чий день офіцера поліції в 2020 році (A day in 

the life of a Crime Prevention Officer in 2020). 
При цьому основним інструментом поліцей-
ського є використання пристроїв для роботи 
в мережі Інтернет щодо вивчення карт зло-
чинності певного району, аналіз звітів його 
мешканців щодо стану злочинності в онлайн 
режимі, проведення запобіжної діяльності в 
соціальних інтернет-мережах, на спеціалізо-
ваних веб-сайтах та ін. [5].

Розробляються також регіональні страте-
гії запобігання злочинності. Так, відповідно 
до Плану забезпечення суспільної безпеки 
та запобігання злочинності м. Кембріджа на 
2016–2020 роки (Велика Британія), перед-
бачається реалізація стратегічного напряму 
щодо підвищення рівня правової обізнаності 
громади щодо суспільної безпеки та запобі-
гання злочинності з використанням мож-
ливостей мережі Інтернет. Передбачається 
підвищення рівня комунікації громадськос-
ті з поліцією, зокрема розроблення програм 
для швидкого надання громадянами інтер-
нет-повідомлень (E-Watch) щодо стану зло-
чинності на вулицях, громадських місцях, 
навчальних закладах та ін. [6].

В аналітичному документі розвитку полі-
ції Великої Британії до 2025 року (Policing 
Vision 2025) вказується на нові виклики щодо 
проявів злочинності. Це пов’язано, зокре-
ма, з розвитком можливостей мережі Інтер-
нет. Те що було раніше лише теорією, вже 
стає реальністю, і в тому числі віртуальною 
реальністю. Зростаючий рівень доступу до 
великих масивів інформації та нових інтер-
нет-технологій надає величезний потенціал 
для розвитку економіки, прискорення біз-
нес-процесів, більш ефективного управління 
ризиками та революції в процесі криміналь-
ного правосуддя. Передбачається створен-
ня так званої «цифрової поліції» (Digital 
Policing). Тобто йдеться про «перехоплення» 
ініціативи правоохоронними органами щодо 
використання можливостей мережі Інтернет 
задля запобігання злочинності, і в тому чис-
лі стосовно кіберзлочинності, яка, як відомо, 
використовує інтернет-технології як інстру-
мент для вчинення злочинів [7].

Треба зазначити, що Європейська мере-
жа запобігання злочинності (European 
Crime Prevention Network – EUCPN) у сво-
їй діяльності активно використовує можли-
вості мережі Інтернет для поширення знань 
щодо запобігання злочинності, забезпечення 
діяльності правоохоронних органів на націо-
нальному та регіональному рівнях [8].

Щороку проводиться конференція, яка 
об’єднує експертів з усієї Європи, що пре-
зентують свої проекти і діляться з колегами 
практичним досвідом. Зокрема, зацікавле-
ність викликали проекти європейських кра-
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їн, що передбачають використання мережі 
Інтернет для запобігання злочинності. Так, 
проект «Безпечна Прага онлайн» (Чеська 
Республіка) має на меті захистити жителів 
Праги, насамперед дітей і підлітків, від зло-
чинів, пов’язаних із користуванням мережею 
Інтернет, та дозволяє створити умови для 
запобігання злочинності шляхом підвищен-
ня рівня комунікації громадськості з полі-
цією у режимі онлайн. Розглядався також 
проект Естонії «Інтернет-констеблі» щодо 
активного залучення поліції до запобігання 
злочинності з використанням можливостей 
мережі Інтернет. Основною метою проекту 
було створення віртуальних поліцейських 
осередків на веб-порталах, найчастіше від-
відуваних і популярних серед молоді. Полі-
ція створила власні акаунти та електронні 
адреси у веб-середовищі, яке найбільше 
використовується молодими людьми. За 
акаунтами стоять конкретні офіцери полі-
ції. Отже, кожен користувач мережі знає, з 
ким саме він віртуально спілкується. Така 
робота дає змогу поліції наблизитися до 
громадян, ефективніше проводити запобіж-
ну діяльність та завдяки своїй віртуальній 
присутності в мережі Інтернет зменшува-
ти рівень злочинності в ній, передусім тих 
злочинів, які вчиняються молоддю та проти 
молодих людей. Основні напрями роботи: 
боротьба з кіберзлочинністю та ювеналь-
ною злочинністю; запобігання віктимізації; 
забезпечення присутності поліцейських (як 
реальних осіб) у віртуальному інтернет-
середовищі спілкування інших громадян 
для проведення цільових кампаній, лекцій 
і консультацій щодо запобігання злочинам. 
Тобто найбільшою новацією проекту є кон-
цепція електронного констебля, яка демон-
струє, що поліція перебуває в курсі сучас-
них комунікаційних технологій і готова до 
співпраці з громадянами [9]. 

У Стратегії попередження злочинності в 
Чеській Республіці на 2016–2020 рр. вказу-
ється, що до нових загроз належить злочин-
ність у віртуальному середовищі (Crime in 
the virtual environment). При цьому відбуло-
ся переміщення злочинів «із вулиць» у вір-
туальне середовище. Стратегією передбача-
ється здійснення заходів щодо використання 
мережі Інтернет для запобігання злочиннос-
ті по двох напрямах: 1) безпосереднє запобі-
гання кіберзлочинності шляхом поширення 
інформації про існуючі ризики та можли-
вості захисту, включаючи технічні заходи, а 
також надання допомоги та підтримки жерт-
вам злочинності в мережі Інтернет; 2) заді-
яння широкого спектру інтернет-технологій 
для підвищення загального рівня запобіган-
ня злочинності [10]. 

У Стратегії запобігання злочиннос-
ті м. Оттави на 2017–2020 роки (Канада) 
передбачається постійне проведення онлайн-
опитування представників громади щодо 
стану злочинності з подальшим аналізом 
цієї інформації та розробленням відповідних 
запобіжних заходів [11]. 

У Стратегії запобігання злочинності на 
2015–2017 роки штату Новий Південний 
Уельс (Австралія) також передбачалось 
використання такого стратегічного напряму 
для запобігання злочинності, як надсилання 
громадянами інтернет-повідомлень про зло-
чини через мобільні телефони, планшетні 
ПК та інші пристрої. Для цього необхідно 
було зареєструватися та отримати можли-
вість заповнювати розроблені форми анкет 
із докладною інформацією щодо крадіжок, 
грабежів, шахрайства та ін. [12]. 

Висновки.

У Стратегії розвитку системи Міністер-
ства внутрішніх справ України до 2020 року 
[13] вказується, що одним із викликів у про-
тидії злочинності є низький рівень викорис-
тання аналітичних інструментів, зокрема, 
щодо прогнозування відповідних загроз. Як 
показує зарубіжний досвід, розроблення 
сучасних кримінологічних стратегій запобі-
гання злочинності передбачає використання 
можливостей мережі Інтернет для вирішення 
вказаних питань. Це зумовлене, насамперед, 
розвитком інтернет-технологій, цифрофізаці-
єю економіки та суспільства загалом. Зокре-
ма, розпорядженням Кабінету Міністрів 
України № 67-р від 17 січня 2018 року схвале-
но «Концепцію розвитку цифрової економіки 
та суспільства України на 2018–2020 роки» 
[14]. У Концепції вказується, що стратегіч-
но важливою є участь українських учених 
та IТ-компаній у проектах ЄС із проведення 
довгострокових досліджень, що в майбутньо-
му стануть джерелом інновацій у таких сег-
ментах, як: майбутні перспективні технології 
(Future Emerging Technologies); майбутні 
мережі (Future Networks); майбутні Інтер-
нет-дослідження та експерименти (Future 
Internet Research and Experimentation). Це 
стосується також і кримінологічних дослі-
джень щодо запобігання злочинності. Тому, 
на нашу думку, доцільним є внесення допо-
внень до Плану заходів щодо реалізації Кон-
цепції розвитку цифрової економіки та сус-
пільства України на 2018–2020 роки в частині 
проведення відповідних кримінологічних 
досліджень з метою забезпечення організацій-
них, методологічних та технологічних заходів 
щодо створення цифрового робочого місця 
для запобігання злочинності з використанням 
можливостей мережі Інтернет. 
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Статья посвящена исследованию современных зарубежных криминологических стратегий пре-
дотвращения преступности с использованием возможностей сети Интернет. Установлено, что 
использование интернет-технологий для предотвращения преступности обеспечивает коммуника-
цию между общественностью и правоохранительными органами в режиме онлайн, повышает уро-
вень прогнозирования преступности. Предложено внесение дополнений в План мероприятий по реа-
лизации Концепции развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 годы в части 
проведения соответствующих криминологических исследований по созданию цифрового рабочего 
места для предотвращения преступности с использованием возможностей сети Интернет.

Ключевые слова: криминологические стратегии, сеть Интернет, преступность, предупреждение, 
зарубежный опыт.

The article is devoted to the research of modern foreign criminological strategies for crime prevention 
using the possibilities of the Internet. It has been established that the use of Internet technologies for crime 
prevention provides communication between the public and law enforcement agencies online, increases the 
level of prediction of crime. The introduction of amendments to the Action Plan on the implementation of 
the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 is proposed 
in the part related to conducting relevant criminological research on the creation of a digital workplace for 
preventing crime using the possibilities of the Internet.

Key words: criminological strategies, Internet network, crime, prevention, foreign experience.
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забезпечення фінансової безпеки та фінансового розслідування 
Національної академії внутрішніх справ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ 
ФІНАНСОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

У статті розглянуті окремі особливості профілактики фінансової злочинності в сучасній Укра-
їні. Визначені проблемні питання профілактики фінансової злочинності та запропоновані основні 
шляхи їх урегулювання. Визначені основні шляхи підвищення ефективності профілактичної діяльнос-
ті у процесі забезпечення фінансової безпеки держави.

Ключові слова: фінансова злочинність, фінансова безпека, економічна безпека, злочин, профілакти-
ка, профілактика злочинів, профілактика фінансової злочинності.

Постановка проблеми. Фінансовий 
складник в економічній системі держави 
відіграє суттєву роль, яка не викликає сум-
ніву. Ми погоджуємося з тим, що фінанси з 
простого механізму обслуговування еконо-
мічних процесів перетворились на основну 
рушійну силу економіки. Водночас спосте-
рігаються тенденції до збільшення кількості 
протиправних посягань у фінансовій сфері. 
Фінансові злочини характеризуються досить 
високим рівнем латентності, хоча з різнома-
нітних джерел (засоби масової інформації, 
побутові розмови, промови політиків тощо) 
постійно надходить інформація про їх вчи-
нення. Зазначене свідчить про суттєвий 
розвиток фінансової злочинності, внаслідок 
чого економіці завдаються істотні збитки, що 
заважає державі ефективно реалізовувати 
свої функції та створювати відповідні умови 
для стабільного розвитку суспільства та від-
творення економіки.

Латентний характер фінансової злочин-
ності зумовлює складність виявлення злочи-
нів, що вчиняються у фінансовій сфері, пред-
ставниками правоохоронних органів та їх 
профілактики. І якщо виявлення та розкрит-
тя злочинів зазначеної групи відбувається 
відносно активно, то питанням профілакти-
ки приділяється значно менша увага. Хоча 
усім відомо, що злочин набагато простіше 
попередити, ніж виявляти, документувати, 
розкривати, розслідувати та відшкодовува-
ти завдані збитки. Водночас профілактика 
фінансової злочинності не є пріоритетним 
напрямом у роботі правоохоронних органів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням, пов’язаним із профілактикою 
різних видів злочинності, приділяли увагу 
провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, серед 
яких М.Б. Бучко, О.М. Джужа, А.І. Долгова, 
С.Е. Каиржанова, О.Г. Кальман, В.В. Кова-

ленко, В.Д. Ларичев, С.С. Чернявський та 
інші. Водночас роль профілактики у забез-
печенні фінансової безпеки держави не зна-
йшла свого належного відображення.

Метою статті є визначення сучасних осо-
бливостей профілактики фінансової зло-
чинності в Україні.

Виклад основного матеріалу. Термін 
«профілактика» використовується у різних 
галузях знань. Він виник та використову-
ється у медицині, технічних науках, екології 
(«профілактика захворювань», «профілак-
тика аварій, техногенних, екологічних ката-
строф»), означає проведення попереджу-
вальних заходів, які мають здебільшого не 
індивідуального предметного адресата (щодо 
захворювання окремої людини чи щодо кон-
кретної аварії), а загальну спрямованість сто-
совно тих чи інших небажаних явищ (хворо-
би, аварійності тощо), хоча полягає у вжитті 
конкретних заходів. У кримінології термін 
«профілактика» розуміється як діяльність 
для недопущення формування, розвитку та 
реалізації причин і умов злочинності та зло-
чинних проявів загалом [1].

Загалом профілактику розглядають як у 
широкому, так і в узькому значенні. Напри-
клад, Г.А. Аванесов зазначає, що у широко-
му значенні профілактика – недопущення 
певних злочинів, захист окремих членів сус-
пільства від вчинення ними правопорушень, 
винних протиправних діянь, які є злочинами. 
У цьому значенні до змісту профілактики 
входить і правоохоронна діяльність. У вузь-
кому значенні під профілактикою можна 
розуміти діяльність, по-перше, з виявлен-
ня причин злочинів, умов та обставин, які 
сприяють їх вчиненню; по-друге, з виявлен-
ня осіб, які можуть вчинити злочини, та реа-
лізація щодо цих осіб відповідних заходів. 
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У сукупності ці два поняття формують єдине 
поняття «профілактика злочинів»» [2].

О.В. Старков під профілактикою злочи-
нів розуміє «діяльність, спрямовану на вияв-
лення, знешкодження та нейтралізацію при-
чин та умов злочинів на всіх рівнях, а також 
на їх компенсацію причинами та умовами 
нормативної, принаймні, правомірної пове-
дінки, та в цілому на рівень нормативності у 
суспільстві» [3].

Профілактика відіграє не останню роль 
у діяльності органів, які забезпечують без-
пеку держави, зокрема, від злочинних пося-
гань у фінансовій сфері. Слід зазначити, 
що у разі запровадження профілактичних 
заходів у державі підвищується ефектив-
ність правозастосування та зміцнюється 
дотримання вимог чинного законодавства. 
Адже, як зазначив Ю.Д. Блувштейн, профі-
лактика – найбільш гуманний засіб підтри-
мання правопорядку, забезпечення безпеки 
цінностей, які перебувають під охороною. 
Здійснення профілактики не лише захищає 
суспільство від злочинних посягань, але й 
забезпечує його захист [4]. Здійснення про-
філактичної діяльності поряд із захистом 
суспільства від злочинних посягань забез-
печує захист нестійких членів суспільства 
від подальшої моральної деформації, не 
дозволяє стати їм злочинцями, тобто фак-
тично позбавляє їх від притягнення до кри-
мінальної відповідальності.

Якщо державі вдасться створити такі 
умови, коли ціна виконання вимог законо-
давства (законослухняна поведінка) буде 
суттєво нижчою за ціну нелегальності або 
ухилення від покарання, це буде найкращим 
кроком до загальної профілактики злочин-
ності. Річ у тому, що, коли ціна правомірної 
поведінки вища за ціну протиправної пове-
дінки, особа приймає для себе рішення на 
користь останнього варіанту діяльності. І це 
не означає, що мотивація такої особи від-
різняється від мотивації інших людей. Це 
свідчить про те, що особа, проаналізував-
ши втрати та вигоду від своїх діянь, робить 
висновок, який безпосередньо впливає на 
прийняття рішення. Людина оцінює усі 
переваги та обирає ту поведінку, яка забез-
печить їй за найменших втрат, зокрема за 
умови найменшого ризику покарання, най-
більшу особисту вигоду [5, с. 98].

Ліквідувати зазначену суспільну дефор-
мацію держава може лише таким чином, щоб 
протиправна поведінка була або економічно 
невигідною, або менш вигідною за правомір-
ну поведінку. Тут слід погодитися з кримі-
нологами в тому, що досягнути зазначеного 
можна лише двома шляхами: створенням 
можливостей для нормального (навіть при-

вабливого) способу життя у межах правомір-
ної поведінки та встановленням моральних 
та правових заборон і, відповідно, загрозою 
покарання [6, с. 250]. 

Зважаючи на те, що заборони у сучасно-
му суспільстві, особливо правові, встанов-
лені у достатній кількості, необхідно при-
діляти особливу увагу саме привабливості 
правомірної поведінки та вихованню сус-
пільного неприйняття порушень у фінансо-
вій сфері. До цього можна добавити ще один 
шлях – забезпечення суворого дотримання 
вимог законодавства усіма верствами насе-
лення, незважаючи на забезпеченість та полі-
тичну приналежність. Саме поєднання усіх 
зазначених шляхів забезпечить неготовність 
особи до протиправної поведінки, принаймні 
на непрофесійних засадах.

Слід наголосити, що профілактика буде 
більш ефективною, якщо її здійснення пла-
нувати у співпраці з усіма зацікавленими 
правоохоронними та контролюючими орга-
нами. При цьому найбільш доцільним є її 
планування у таких формах: 

- розробка та подання до проектів дер-
жавних програм боротьби зі злочинністю, 
погоджених пропозицій з питань профілак-
тики злочинів та інших правопорушень, у 
тому числі загальної та індивідуальної про-
філактики, запобігання найбільш пошире-
ним видам правопорушень;

- розробка та запровадження єдиного 
комплексу профілактичних заходів щодо 
усунення причин та умов, які сприяють 
вчиненню злочинних посягань на фінансові 
ресурси держави та окремого суб’єкта госпо-
дарювання;

- взаємне інформування правоохоронни-
ми органами один одного про виявлені ними 
в процесі здійснення своїх функцій причини 
та умови, що сприяють злочинам та іншим 
правопорушенням, безпосередня боротьба з 
якими віднесена до компетенції іншого пра-
воохоронного органу;

- погоджене визначення переліку інфор-
мації, оперативний обмін якою та викорис-
тання може сприяти своєчасному вжиттю 
заходів щодо запобігання злочинам. Норма-
тивне закріплення у разі потреби порядку 
обміну такою інформацією між правоохо-
ронними та іншими органами;

- спільне вивчення проблем профілакти-
ки злочинів і розробка пропозицій та заходів 
щодо їх вирішення;

- підготовка та внесення до відповідних 
інстанцій, міністерств і відомств спільних 
пропозицій про усунення причин і умов, що 
сприяють вчиненню злочинів;

- створення спільної інтегрованої бази 
даних, у якій накопичуватиметься інформа-
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ція, що стосується боротьби з правопорушен-
нями, від працівників усіх правоохоронних 
органів, доступ до якої буде у визначеного 
кола осіб – аналітиків. 

Передбачені форми взаємодії дійсно 
є цікавими, особливо що стосується фор-
мування загальної бази даних та взаємно-
го обміну інформації. Але ці положення 
мають здебільшого декларативний характер, 
оскільки в дійсності процес обміну інфор-
мацією занадто ускладнений та можливий 
здебільшого завдяки особистим контактам. 
Тому дуже часто виникає «інформаційне 
голодування», яке заважає ефективній про-
філактиці злочинів, що порушують фінансо-
ву безпеку держави.

Зважаючи на викладене вище, можна 
визначити декілька основних шляхів підви-
щення ефективності профілактичної діяль-
ності під час забезпечення фінансової безпе-
ки держави:

- підвищення вимог до осіб, які прийма-
ють звернення від громадян та повинні забез-
печувати принципове реагування на факти 
порушення прав і свобод людини, які відбу-
ваються у фінансовій системі держави; 

- визначення критеріїв оцінки роботи 
правоохоронних органів з профілактики пра-
вопорушень, адже сьогодні на цю діяльність 
не звертають підвищеної уваги; 

- активізація участі громадськості у 
дотриманні законодавства, яке регулює 
фінансову діяльність у державі; 

- забезпечення розвитку міжнародно-
го співробітництва у сфері профілактики 
фінансових правопорушень з використанням 
міжнародного досвіду; 

- формування спільної бази даних, у якій 
акумулюватиметься інформація щодо проти-
правної діяльності осіб;

- надання доступу до баз даних державних 
органів працівникам правоохоронних органів;

- запровадження активної просвітницької 
діяльності, спрямованої на формування нега-
тивного ставлення до протиправних діянь, 
які вчинюються, зокрема, у фінансовій сфері 
держави; 

- удосконалення фіскальної політики, 
запровадження системи дієвого контролю за 
реалізацією товарів на внутрішньому ринку; 

- запобігання незаконному переміщенню 
товарів через митний кордон України, поси-
лення правоохоронного компоненту загаль-
нодержавної системи протидії контрабанді; 

- підвищення рівня матеріального, тех-
нічного та наукового забезпечення роботи 
з профілактики правопорушень, зокрема, із 
залученням сил і засобів місцевих органів 
виконавчої влади та профільних наукових 
установ; 

- провадження діяльності щодо запо-
бігання фінансовій злочинності в Україні 
з обов’язковим урахуванням результатів 
вітчизняних наукових досліджень та міжна-
родного досвіду протидії зазначеному виду 
злочинності; 

- удосконалення інформаційного забез-
печення профілактики правопорушень та 
захисту громадян від протиправних пося-
гань на їхні права у сфері формування та 
обігу фінансів за допомогою засобів масової 
інформації.

Поряд із цим велика кількість питань, 
які стосуються профілактичної діяльнос-
ті, залишаються неврегульованими. У цих 
умовах представники правоохоронних орга-
нів, до завдань яких віднесено боротьбу зі 
злочинністю, у тому числі і фінансовою, не 
можуть у повному обсязі активно впливати 
на весь комплекс причин та умов злочиннос-
ті, зниження її занадто високої «вартості» як 
для суспільства в цілому, так і для окремої 
особи. Тому відчувається гостра потреба в 
удосконаленні нормативно-правової бази з 
питань правоохоронної діяльності та про-
філактики правопорушень. Вирішенню цієї 
проблеми може сприяти ухвалення Закону 
про профілактичну діяльність правоохорон-
них органів або принаймні Концепції дер-
жавної політики у сфері профілактики пра-
вопорушень. У цьому контексті привертає 
увагу те, що до 2015 року діяла Концепція 
реалізації державної політики у сфері про-
філактики правопорушень [7]. Необхід-
ність існування такої Концепції зумовлена 
тим, що кризові процеси, що відбуваються 
в соціально-економічній сфері, призводять 
до ускладнення криміногенної ситуації, змі-
ни структури злочинності та зумовлюють 
виникнення нових форм і способів учинення 
протиправних діянь. А останнє, у свою чергу, 
потребує чітко визначених та прогнозованих 
заходів, до того ж не коротко-, а принаймні 
середньо-строкових. Тому нині особливо 
гострою є потреба у схваленні зазначеної 
Концепції на 2019–2022 рр.

Висновки.

Таким чином, можна стверджувати, що 
профілактика відіграє суттєву роль у боротьбі 
з фінансовою злочинністю. Проте її сучасний 
стан не можна визнати задовільним. Привер-
тає увагу декілька особливостей: по-перше, в 
оцінюванні ефективності роботи оператив-
них працівників не береться до уваги ефек-
тивність профілактичних заходів, по-друге, 
є суттєві труднощі в обміні інформацією 
між різними підрозділами, які забезпечують 
фінансову безпеку держави, по-третє, відсут-
ня правосвідомість у більшості населення в 
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сучасній Україні. Зазначене зумовлює необ-
хідність звертати більше уваги власне про-
філактичній діяльності, адже профілакти-
ка – найбільш ефективний засіб боротьби зі 
злочинністю: краще не допустити посягання 
на суспільні правовідносини, ніж виявляти 
осіб, які його вчинили, доводити їх провину 
та відновлювати порушені права.
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Сучасні світові тенденції перманентного 
зростання потреби в сільськогосподарській 
продукції рослинного й тваринного похо-
дження, зумовлені збільшенням чисельнос-
ті населення планети, процесами урбаніза-
ції, постійним скороченням посівних площ, 
зниженням родючості земель, створюють 
для України з її аграрним потенціалом необ-
хідні передумови та реальну можливість 
стати одним із лідерів світового сільсько-
господарського виробництва. Однак продо-
вжувати його ведення існуючими індустрі-
ально інтенсивними способами в умовах 
прогнозованої глобальної екологічної кризи 
видається неможливим. Так само неможливо 
налагоджувати ефективне сільськогосподар-
ське виробництво без створення належних 
умов проживання в сільській місцевості, без 
розвитку соціальної сфери села.

Шляхи вирішення вказаних проблем 
перебувають у площині запровадження 
концепції сталого розвитку у сферу сіль-
ськогосподарського виробництва за допо-
могою відповідних правових засобів. Адже 
юридична наука, акумулюючи опрацьо-
вані іншими науками знання щодо забез-
печення сталого розвитку сільгоспвироб-
ництва та спираючись на них, є важливим 
інструментом дослідження ефективного 
регулювання відносин у зазначеній цари-
ні. З огляду на наведене монографія кан-
дидата юридичних наук, доцента кафедри 
земельного та аграрного права Національ-
ного юридичного університету імені Ярос-
лава Мудрого Курман Тетяни Вікторівни 
«Сталий розвиток сільськогосподарського 
виробництва: проблеми правового забез-
печення»1 є надзвичайно актуальною та 
своєчасною. Актуальність монографічно-
го дослідження є значною з урахуванням 
недостатнього рівня доктринального роз-
роблення вказаної проблематики у вітчиз-
няній правовій науці.

Структуру монографії Т.В. Курман зумо-
вили складність і багатогранність обраної 
тематики. Робота має логічну побудову, що 
дало змогу всебічно дослідити основні теоре-
тико-правові питання забезпечення сталого 
розвитку сільськогосподарського виробни-
цтва в сучасних умовах. Вдало продумана 
структура роботи дала можливість вичерпно 
розкрити проблематику обраної теми моно-
графічного дослідження. Дослідження автор 
починає з визначення теоретико-методоло-
гічних засад правового регулювання сучас-
ного сільськогосподарського виробництва 
(розділ 1). Розгляду проблемних питань 
правового забезпечення сталого розвитку 
сільськогосподарського виробництва при-
свячений розділ 2. У розділі 3 рецензованої 
монографії розглянуті теоретико-правові 
проблеми забезпечення сталого розвитку 
як традиційних, так і альтернативних форм 
сільськогосподарського виробництва.

Безсумнівним здобутком дослідника є 
розширення понятійно-категоріального апа-
рату аграрно-правової науки, зокрема, через 
формулювання дефініцій нових понять та 
вдосконалення існуючих, таких як «мето-
дологія аграрно-правових досліджень», 
«сільськогосподарське виробництво», «агро-
сфера», «органічне сільське господарство», 
«екологізація сільськогосподарського вироб-
ництва», «продовольча безпека», «альтерна-
тивні форми сільгоспвиробництва» тощо.

Значну увагу в роботі приділено методо-
логічним підходам до дослідження правового 
забезпечення сталого розвитку сільськогос-
подарського виробництва, серед яких – 
антропологічний, синергетичний, екосистем-
ний, аксіологічний, порівняльно-правовий 
тощо. Заслуговує на увагу твердження авто-
ра про те, що основу методології досліджен-
ня питань правового забезпечення сталого 
розвитку сільськогосподарського виробни-
цтва становить антропологічний підхід.

Суттєвим досягненням варто вважати те, 
що в другому розділі монографії вперше в 
аграрно-правовій науці визначаються понят-
тя й особливості сталого розвитку сільсько-

1 Курман Т.В. Сталий розвиток сільськогос-
подарського виробництва: проблеми правового 
забезпечення. Х.: Юрайт, 2018. 376 с.
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господарського виробництва як правової 
категорії. У цій частині дослідження розро-
блено систему заходів його забезпечення та 
запропоновано відповідну наукову класифі-
кацію. Зокрема, сталий розвиток сільсько-
господарського виробництва Т.В. Курман 
визначає як стабільний і незворотний процес 
прогресивних цілеспрямованих змін на осно-
ві досягнень науки й техніки в агросфері під 
час ведення сільськогосподарського вироб-
ництва в напрямі, який забезпечує успішне 
її функціонування в інтересах нинішнього та 
майбутніх поколінь людей.

Цілком логічно в третьому розділі рецен-
зованої монографії розглядаються теоретико-
правові питання забезпечення сталого роз-
витку традиційних та альтернативних форм 
сільськогосподарського виробництва. Осо-
бливу увагу при цьому приділено правовим 
засадам екологізації традиційного сільгоспви-
робництва, а також правовим аспектам веден-
ня органічного виробництва в рослинництві й 
тваринництві. Автором визначено та класифі-
ковано чинники, які стримують розвиток орга-
нічного сільськогосподарського виробництва 
в Україні. Значний науковий інтерес викликає 
також підхід дослідника до вирішення про-
блемних правових питань використання біо-
технологій в умовах забезпечення сталого роз-
витку сільськогосподарського виробництва.

Викладене свідчить про те, що рецен-
зована монографія Т.В. Курман є цілісним 
дослідженням сучасних теоретико-методо-
логічних проблем правового забезпечення 
сталого розвитку сільськогосподарського 
виробництва. На основі ретельного аналізу 
національного й зарубіжного законодавства 
в роботі вдалося розв’язати важливу науко-
ву проблему, сформулювати нові теоретич-
ні положення та запропонувати науково 
обґрунтовані висновки, розробити цінні 
практичні рекомендації щодо вдосконален-
ня правового регулювання зазначених від-
носин. На безумовне схвалення заслуговує 
також авторська розробка структури проекту 
Закону України «Про сталий розвиток сіль-
ських територій», що може бути використана 
для вдосконалення сучасного вітчизняного 
аграрного законодавства.

Водночас необхідно зазначити, що, 
незважаючи на наведені та інші теоретичні 
й практичні положення, які заслуговують 
на увагу, як побажання пропонуємо автору 
більше уваги приділити екологічному склад-
нику сталого розвитку сільгоспвиробництва, 
зокрема механізму правового забезпечення 
сталого сільськогосподарського природоко-
ристування. Проте ця рекомендація жодним 

чином не впливає на високе позитивне вра-
ження, що складається під час ознайомлення 
з монографічною роботою Т.В. Курман, та 
абсолютно не впливає на її сучасний науко-
во-дослідний рівень.

З огляду на високу значущість порушеної 
тематики й широке коло досліджених питань 
можна дійти висновку, що монографія Кур-
ман Тетяни Вікторівни «Сталий розвиток 
сільськогосподарського виробництва: про-
блеми правового забезпечення» є самостій-
ною завершеною комплексною науковою 
працею, у якій розроблено теоретико-мето-
дологічні засади подальшого формування 
механізму правового забезпечення сталого 
розвитку сільськогосподарського виробни-
цтва. Опублікована робота підготовлена на 
належному науково-теоретичному рівні та є 
актуальною для вітчизняної правової науки. 
Вона перебуває в тренді сучасних тенден-
цій правознавства та, безперечно, збагатить 
бібліотеку наукових видань з аграрного пра-
ва. Вважаємо, що монографія Курман Тетя-
ни Вікторівни буде цікавою й корисною для 
науковців і практичних працівників, для 
студентів юридичних та аграрних вищих 
навчальних закладів, а також для широкого 
кола читачів, які цікавляться сучасними про-
блемами розвитку науки аграрного, земель-
ного й екологічного права.

 



Увага!
Триває передплата на журнал 

«Підприємництво, господарство і право»,
яку можна оформити в будь-якому відділенні

поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта».

Наш передплатний індекс – 74576.


